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نايب رئيس انجمن انبوه سازان خوزستان گفت: صنعت 
ساختمان دو سال است كه در ركود و خواب سنگينى به 
سر مى برد و مجموعه انبوه سازان خوزستان واحدهاى 

زيادى ساختند كه روى دستشان مانده است.
اصغر ياورى شب گذشته در حاشيه مجمع ساالنه انجمن 
كرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  خوزستان  سازان  انبوه 
حاشيه  در  ساليانه  روال  طبق  مجمع،  بازرسان  انتخاب 
مجمع عمومى برگزار و البته گزارش مالى انجمن انبوه 
صنعت  افزود:  وى  شد.  خواهد  ارائه  هم  استان  سازان 

خواب  و  ركود  در  كه  است  سال  دو  ساختمان 
سنگينى به سر مى برد و مجموعه انبوه سازان 
روى  كه  ساختند  زيادى  واحدهاى  خوزستان 
ادامه  ركود  اين  كنم  مى  فكر  و  مانده  دستشان 

دارد.
نايب رئيس انجمن انبوه سازان خوزستان تصريح 
كانون  و  مسكن  وزير  بينى  پيش  البته  كرد: 
حالت  اين  كه  است  اين  سازان  انبوه  سراسرى 
پيش  اين  اميدوارم  شد.  خواهد  خارج  ركود  از 
بينى درست از آب دربيايد چون در اين وضعيت 
ركودى اگر تداوم داشته باشد اصال خوب نيست 

چون برخى از انبوه سازان براى انجام كار و ساختمان 
زمين  باعث  ركود  اين  و  گرفته  تسهيالت  سازى 

خوردن آنها مى شود.
ياورى بيان كرد: اين ركود مؤلفه هاى مختلفى دارد و 
دولت بايد نگاه خود را نسبت به مسكن عوض كند. همه 
ساله صنعت ساختمان با افزايش تعرفه هاى دولتى مواجه 
است چون سازمان نظام مهندسى تعرفه هاى نقشه ها 
و همچنين پروانه هاى ساختمانى از ناحيه شهردارى ها 

صادر مى شود را افزايش مى دهد.

وى عنوان كرد: غالبا مناطقى در اهواز داريم كه اصطالحا 
به آنها مناطق غير برخودار مى گويند و هزينه هاى نقشه 
هايى كه سازمان نظام مهندسى از آنها دريافت مى كند از 
عوارضى كه براى پروانه مى دهند، بيشتر است و اين چيز 
خوبى نيست. به عنوان نمونه هزينه يك پروانه ساختمانى 
در منطقه باهنر و سپيدار اهواز 20 ميليون تومان تمام شود 

ولى هزينه نقشه هايش 60 ميليون تومان مى شود.
نائب رئيس انجمن انبوه سازان خوزستان تأكيد كرد: 
دولت و بانك ها بايد نگاهشان را نسبت به مسكن 

تغيير بدهند و تسهيالت با بهره هاى كم براى اين 
آن  توليد  و  مسكن  صنعت  تا  بگيرند  نظر  در  بخش 

روى پاى خودش بايستد.
ياورى تصريح كرد: بانك مسكن در زمينه وام مسكن 
كالنشهرها را با شهرهاى كوچك تفكيك كرده ولى در 
شهرهاى كوچك هم حتى اگر زوج بخواهد يك واحد 
100 مترى را خريدارى كنند حداقل بايد 300 ميليون 
ميليون   100 مثال  وام  و  كنند  پرداخت  پول  تومان 
تومانى پاسخگوى نياز آنها نيست. به نظرم بايد به دنبال 

تسهيالت كم بهره باشند و مبلغ وام را افزايش دهند تا 
خانوارها بتوانند به مسكن دسترسى پيدا كنند.
نگاه دولتى به بخش خصوصى مثبت نيست

وى يادآور شد: نگاه دولتى هيچ وقت به بخش خصوصى 
نگاه مثبتى نبوده و بايستى سمن ها بخش خصوصى 
را تشويق و ترغيب كنند تا روى پاى خودشان بايستند. 
يك  انشعابى  هر  براى  را  آب  تعرفه  اخيرا  آب  سازمان 
ميليون و 700 هزار تومان تعيين كرده و با افزايش خدمات 
و  مهندسى  نظام  سازمان  گاز،  هاى  شركت  به  مربوط 
شهردارى ها بخش خصوصى و يا صنعت مسكن 

چگونه رونق داشته باشد.
نايب رئيس انجمن انبوه سازان خوزستان خواستار 
شد: دولت بايد تفاهم نامه هايى با بخش خصوصى 
و انجمن هاى انبوه سازان منعقد و تعرفه ها را براى 

انجمن كاهش دهد.
ياورى بيان كرد: آهن خود را از بخش خصوصى 
مثل بازار آهن مى گيريم ولى در بخش مسكن نگاه 
ها بيشتر روى بخش دولتى است و آنها بايد تغييرى 

در اين زمينه داشته باشند.
وى عنوان كرد: تعرفه ها اگر كاهش پيدا كند قطعا 
قيمت تمام شده مسكن نيز كاهش پيدا مى كند اما چيزى 
كه اآلن هست خدمات دولتى باعث افزايش مسكن شده 

است.
نايب رئيس انجمن انبوه سازان خوزستان در پايان پيش 
رونق  يك  امسال  دوم  ماه   6 در  اميدوارم  كرد:  بينى 
ساختمان را شاهد باشيم تا بلكه بازار وضعيت بهترى 
پيدا كند. در اين ميان اگر گردش مالى هم صورت بگيرد 
سودش به مردم و همچنين سازندگان بخش مسكن را 

خواهند برد.

نايب رئيس انجمن انبوه سازان خوزستان:

واحدهاى زيادى روى دست انبوه سازان خوزستان مانده است
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نهاد استاندارى منادى 
شعار اعتدال است

خبرى خوش براى امنيت خوزستان
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ســونامى
 فـروش نــوزادان

اگر به همسرتان و گوشى  تلفن همراهش شك داريد بخوانيد

روگذر جواداالئمه عيد فطر افتتاح مى شود

منكر فساد ادارى منكر فساد ادارى 
در شهردارى اهواز نيستمدر شهردارى اهواز نيستم

نايب رئيس انجمن انبوه سازان خوزستان گفت: صنعت ساختمان دو سال است كه در ركود و خواب 
سنگينى به سر مى برد و مجموعه انبوه سازان خوزستان واحدهاى زيادى ساختند كه روى دستشان 
مانده است. اصغر ياورى شب گذشته در حاشيه مجمع ساالنه انجمن انبوه سازان خوزستان در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: انتخاب بازرسان مجمع، طبق روال ساليانه در حاشيه مجمع عمومى برگزار و البته 

گزارش مالى انجمن انبوه سازان استان هم ارائه خواهد شد.. ...                    همين صفحه

پرده بردارى مقتدايى از داليل بركنارى اش 

پدرخوانده هاى استان 
گوش رئيس جمهور را پر كردند 

استاندار سابق خوزستان گفت: قرار بود من در تيرماه بروم. آن ها با موضوع انتصابات پى بردند كه اكنون زمان آن است 
كه ضربه خود را بزنند. نه استعفا دادم و نه بازنشسته شدم. بلكه مقتدايى شبانه عزل شد.

لزوم حضور مجريان ذيصالح  
در روند ساخت و ساز خوزستان

ــازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان بر لزوم حضور مجريان  عضو هيات مديره س
ذيصالح در روند ساخت و ساز تاكيد كرد.

كورش خواجوى  اظهار كرد: نظام مهندسى ساختمان، سازمانى مردم نهاد است كه خدمات زيادى را به 
مردم و جامعه ارائه مى دهد كه بايد سعى شود تا جايگاه اين سازمان به واقعيت نزديك شود.

وى با بيان اينكه ساخت و ساز داراى سه ركن طراحى، نظارت و اجرا است عنوان كرد: دو ركن طراحى 
و نظارت نهادينه شده و توسط افراد واجد صالحيت انجام مى شود اما به استثناى دو تا سه استان، افراد 
حقيقى و حقوقى واجد صالحيت كار اجرا را انجام نمى دهند...                                           صفحه 2

6

 چرا نفس  كسى 
به نفس خوزستانى ها

 بند نيست؟

انتقال آب رودخانه زهره به بوشهر را متوقف كنيد 
بحران آب در همسايگى كارون

 آبرسانى با تانكر به برخى مناطق اهواز
ــرب در برخى مناطق اهواز، آبرسانى به وسيله تانكر از روز گذشته  در پى قطع آب ش

در اين مناطق آغاز شده است.
آغاز تابستان در اهواز با بى آبى همراه بوده است به طوريكه گرماى شديد و قطع آب شرب در برخى 
مناطق اهواز، تحمل شرايط را براى روزه داران سخت كرده است.  در اين مدت مناطقى از اهواز نيز 
به وسيله تانكر آبرسانى شده اند و بسيارى از شهروندان مراتب گاليه خود به قطع آب شرب را به 
شبكه هاى اجتماعى و سايت هاى محلى رسانده اند.  در پى قطع آب شرب در برخى مناطق اهواز، 
آبرسانى به وسيله تانكر از روز گذشته در اين مناطق آغاز شده است.                           صفحه 4
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لزوم حضور مجريان ذيصالح 
در روند ساخت و ساز خوزستان

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان بر 
لزوم حضور مجريان ذيصالح در روند ساخت و ساز تاكيد كرد.

كورش خواجوى  اظهار كرد: نظام مهندسى ساختمان، سازمانى مردم نهاد است 
كه خدمات زيادى را به مردم و جامعه ارائه مى دهد كه بايد سعى شود تا جايگاه 

اين سازمان به واقعيت نزديك شود.
وى با بيان اينكه ساخت و ساز داراى سه ركن طراحى، نظارت و اجرا است 
عنوان كرد: دو ركن طراحى و نظارت نهادينه شده و توسط افراد واجد صالحيت 
انجام مى شود اما به استثناى دو تا سه استان، افراد حقيقى و حقوقى واجد 
صالحيت كار اجرا را انجام نمى دهند. عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان ادامه داد: اجراى قانون مجريان ذيصالح موجب كاهش تلفات، افزايش كيفيت و اشتغال زايى و رونق اقتصادى 
مى شود. نماينده هيات مديره دوره ششم در موضوع مجريان ذيصالح ، به اقدامات چندماه اخير اشاره كرد و افزود :تاكنون ضمن 
بررسى و پيگيرى اقدامات قبلى ،جلساتى با مجريان ذيصالح و همچنين با اعضاى كارگروه استانى شامل نمايندگان استاندارى، راه 
و شهرسازى و شهردارى برگزار كرده ايم. خواجوى، تبادل نظر در رابطه با برنامه هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت را از نتايج 
جلسات با نمايندگان مجريان ذيصالح دانست. وى افزود: در جلسه با كارگروه، مقدمه بررسى 120 پرونده تقاضاى مجريان ذيصالح 
فراهم شده است و از هفته جارى جلسات مستمرى در اين زمينه تشكيل خواهد شد. عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان اذعان كرد: در حال حاضر بررسى پرونده مجريان ذيصالح و اعطاء پروانه به متقاضيان واجد صالحيت ، مذاكره 
و جلسه تخصصى وكارشناسى با شهردارى و ارتباط با ساير عوامل و فرهنگ سازى بخشى از برنامه هاى سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان مى باشد. وى با بيان اينكه عدم موفقيت بحث مجريان ذى صالح يك مشكل استانى نيست و در سطح ملى 

مطرح است عنوان كرد:در درازمدت مصرف كننده مهترين نقش را در موفقيت اين طرح دارد
وى ابراز اميدوارى كرد: در آينده شناسنامه فنى،كيفيت مصالح ، صالحيت سازندگان و تضمين كيفيت ،براى مصرف كننده تبديل به 
يك مطالبه عمومى شود. بعالوه مشاورين امالك ميتوانند در زمينه فرهنگ سازى و مشاوره فنى به مصرف كننده نقش قابل توجهى 
ايفا كنند و سازمان نظام مهندسى در آينده جلسات هم انديشى با اين صنف برگزار خواهد كرد. خواجوى در اين خصوص اضافه كرد: 
از ديگر عوامل مى توان به سازندگان فعلى اشاره كرد، در حال حاضر ساخت و ساز عمدتا توسط افراد سرمايه گذار و مجريانى انجام 
مى شود كه تخصص الزم را در اين زمينه ندارند و بهتر است كه ضمن حفظ نقش سرمايه گذارى از مجريان ذيصالح دانش آموخته 
و باتجربه بهره ببرند. وى اظهار كرد: ارگان هايى مانند شهردارى ، سازمان راه و شهرسازى، و سازمان نظام مهندسى ساختمان 
نيز داراى نقش مهمى هستند و آغاز و تداوم اجراى اين بخش از قوانين ساخت و ساز را مستلزم اهتمام همه عوامل و عزم استان ى 
دانست. وى در پايان از همه مهندسين عالقه مند و داراى پروانه اجرا بويژه كسانى كه داراى تجربه اجرا مى باشند، درخواست كرد با 

مراجعه به بخش عضويت و پروانه اشتغال سازمان،از شرايط اخذ پروانه «مجرى ذيصالح» آگاهى يابند.

 عبدالحسن مقتدايى در مراسم توديع و معارفه استاندار خوزستان 
عنوان كرد: در نظام جمهورى اسالمى هر كس مسئوليتى را برعهده 
بگيرد، بايد مشكلى را حل كند. قرار نيست كه تنها حرف زده شود. 
مشكالت بسيارى از جمله ريزگردها و بيكارى در استان وجود دارد.

وى گفت: با شعار و دعوا، هيچ وقت مشكلى حل نمى شود. بايد 
هميشه در كنار هم باشيم و برگذشته صلوات بفرستيم و دست در 

دست هم استان را بسازيم.
استاندار پيشين خوزستان گفت: اگر قرار است كسى را بزنند، زمانى 
آن را مى زنند كه فكرش را نكند و اين مثل مقتدايى است. البته اين به 
شوخى است و به آقاى شريعتى گفتم همانند يك برادر در كنار شما 

خواهم بود.
مقتدايى با اشاره به اتفاقات آخرين روز كارى خود در استاندارى 
عنوان كرد: امام خمينى(ره) در زمان انقالب به شاه 10 روز فرصت 
داد كه از كشور خارج شود اما به من تنها 10 دقيقه فرصت داده شد. 

ساعت 7:10 دقيقه موضوع تغيير استاندار را به من گفتند و ساعت 
7:20 جهت عرض خدمت رفتم.

وى با اشاره به 40 روز پس از پايان كار در استاندارى گفت: در اين 
40 روز مردم لطف بسيارى به من داشتند.

استاندار سابق خوزستان در خصوص پرونده خودروهاى اروندى 
تصريح كرد: تاكنون 6 بار به دادگاه رفتم و در اين خصوص به پنج 
نهاد پاسخ و دفاعيات خود را ارائه دادم. در دادگاه تخلفات كاركنان 
دولت قاضى حكم برائت و عدم تعقيب را صادر كرده بود اما مجدداً از 
من خواسته شد كه در دادگاه حاضر شوم كه با حضور مجدد، پرونده 

مختومه اعالم و حكم عدم تعقيب مجدداً صادر شد.
مقتدايى ادامه داد: تمام نهادهاى بازرسى و دادگسترى حق دخالت در 
پرونده خودروهاى اروندى را ندارد و اين مصوبه كامًال قانونى است. 
همچنين هيچ كس خارج از منطقه آزاد، چه آقاى تركان و همكارانشان 
نمى توانند براى منطقه آزاد اروند نسخه بپيچند و شرايط هيچ منطقه 

آزادى همانند منطقه آزاد اروند نيست.
وى در خصوص شكايت وزير صنعت در خصوص طرح مبادالت 
مرزى عنوان كرد: در اين پرونده نيز اعالم شد كه حق با استاندار 
است و ما از 2 سال گذشته نيز به دنبال اقتصاد مقاومتى بوديم و طرح 

مبادالت مرزى نيز در همين راستا است.
استاندار سابق خوزستان با بيان اين كه هنوز براى بازنشستگى من زمان 
باقى مانده است، گفت: زمان بازنشستگى من در آذرماه است و طرح 
اين موضوع كه با استعفاى بنده موافقت شده، منتفى است. البته من 
نامه اى از مدت ها قبل به وزير كشور داده بودم. تا با استعفاى من در 
زمان مشخص موافقت شود؛ البته ظاهراً نامه را به وزير كشور دادند اما 

وزيرى ديگر آن را عملى كرد.
مقتدايى ادامه داد: تنها كسى كه از من حمايت كرد، آقاى رحمانى 
فضلى وزير كشور بود. شخص آقاى روحانى و يكى از وزرا اراده 
كردند كه من نباشم. من اختالف استراتژيك با رئيس جمهور دارم. 
البته اين مانع نمى شود كه عنوان كنم كه بهترين خدمات را اين دولت 
ارائه داده است و اين را على رغم گله مندى خود به برخى رفتارهاى 

دولت مى گويم.

وى عنوان كرد: بايد در هيأت دولت مجسمه مقتدايى را از طال درست 
كنند و قرار دهند و اين دفاع از مقتدايى نيست و دفاع از كارشناسان 
و طرح هايى است كه با برنامه ريزى، تصميم گيرى و به موفقيت انجام 

مى شود.
استاندار سابق خوزستان با انتقاد از آنچه كه پدرخوانده هاى استان 
ناميد، گفت: به مدت يكسال و نيم آقايان به عنوان پدرخوانده در 
گوش رئيس جمهور خواندند كه من نباشم. اين افراد اژدهاى اقتصادى 
هستند كه مانع توسعه استان مى شوند. زمانى كه من به استاندارى 
آمدم پا روى گردن آن ها گذاشتم. اين افراد 37 سال مانع توسعه استان 
شدند، در حالى كه خود اژدهاهاى اقتصادى هستند اما شهرهاى آن ها 

در فقر و محروميت است.
 مقتدايى عنوان كرد: آقاى روحانى كليدساز خوبى است و به تعبيرى 
حسن كليدساز است اما برخى از قفل ها زنگ زده بودند و بايد اين 
قفل ها را بريد. به اين جهت به حسن قفل بُر، نياز بود؛ قرار بود كه من 

تيرماه از استاندارى بروم. تمام صحبت هايى كه امروز مطرح مى كنم 
براى ثبت در تاريخ است و البته همه را در كتاب خاطرات خود 

خواهم نوشت.
وى اظهار كرد: معاون وزير به من گفته بود كه در جمع نمايندگان به 
شخصى گفته ام كه نامرد است. به او گفتم كه مطرح كردن اين موضوع 
در شأن من و شأن آن مجلس نيست. آنقدر شهامت دارم كه در حضور 
خود وزير حرف هايم را بزنم. من تلفن وزرا را قطع مى كنم اما به او 

گفتم آن شخص خصوصيات نامرد را دارد.
استاندار سابق خوزستان در خصوص انتصابات جنجالى اخير خود نيز 
گفت: من تنها چهار حكم زده بودم اما همزمان با آن در استان يزد، 10 
حكم زده شد. قرار بود من در تيرماه بروم. آن ها با موضوع انتصابات 

پى بردند كه اكنون زمان آن است كه ضربه خود را بزنند. نه استعفا دادم 
و نه بازنشسته شدم. بلكه مقتدايى شبانه عزل شد.

وى با بيان اين كه حرف هاى زيادى دارم، دلنوشته اى را قرائت كرد و 
گفت: هر خرابى را مى توان درست كرد اال ذات خراب.

خوزستان بايد گلستان شود
استاندار جديد خوزستان با بيان اين كه خوزستان بايد گلستان شود، 
بيكارى،  جمله  از  بسيارى  مشكالت  و  آسيب ها  استان  در  گفت: 
گردوخاك، مشكل آب شرب، وضعيت آموزش وپرورش وجود دارد 

كه در مرحله نخست بايد به سوى اصالح سياست ها پيش برويم.
 غالم رضا شريعتى با اشاره به آيه «ولعصر ان االنسان لفى خسر»، اظهار 
كرد: ايمان و عمل صالح و همچنين راه حق و عدالت تنها راه سعادت 
ما است. خداوند را شاكرم كه فرصت خدمتگزارى به مردم را در اين 
جايگاه حساس به من داده است و اميدوارم در زمان ترك استاندارى 

با رضايت مردم و توفيق خداوند همراه باشم.
وى افزود: خوزستان، قلب ايران است و توسعه خوزستان به معناى 
توسعه كشور است. اين راه را بايد همه ما با همدلى و هم افزايى طى 
كنيم و اگر در اين راه توسعه، تمام گروه ها دست به دست هم دهند 

باز هم كافى نيست.

نهاد استاندارى منادى شعار اعتدال است
استاندار جديد خوزستان با تأكيد بر لزوم اجماع استان و بهره گيرى از 
اين ظرفيت، تصريح كرد: اجماع نخبگان، علما، اساتيد، روزنامه نگاران، 
سازمان هاى مردم نهاد و اقشار مختلف مردم مى تواند توسعه استان را 

رقم بزند.
شريعتى گفت: نهاد استاندارى منادى شعار اعتدال است و ان شاءاهللا 
عامل به آن هم خواهد بود. بايد آستين ها را باال بزنيم و همت ها را به كار 
ببنديم؛ در استان مشكالت بسيارى وجود دارد. بيكارى، گردوخاك، 
مشكل آب شرب، وضعيت آموزش وپرورش و ... آسيب هاى استان 
هستند. در مرحله نخست بايد به سوى اصالح سياست ها پيش برويم.

گله مندى وزرا و معاونان رئيس جمهور از اقدامات مقتدايى
حسين على اميرى با بيان اين كه اين جلسه جهت تقدير از زحمات 
دكتر مقتدايى و استقبال از دكتر شريعتى و به تعبيرى ديگر نماينده 
عالى جمهورى اسالمى است، اظهار كرد: اميدوار هستيم كه استاندار 
جديد كه از امروز به صورت رسمى كار خود را در استان آغاز مى كند، 

موفقيت هايى را در استان كسب كند.
وى با اشاره به صحبت هاى مطرح شده از سوى مقتدايى در اين مراسم 
افزود: عالقمند بودم در خصوص سياست هاى دولت در كشور و به 
ويژه در خوزستان و همچنين تغيير استاندار به طور مفصل صحبت 
كنم اما به دليل كمبود وقت و ترس از آن كه به پرواز نرسم، مجبور 

هستم كه توضيحات خود را به صورت مختصر ارائه دهم.
قائم مقام وزير كشور با بيان اين كه اگر مساله اى توضيح داده نشود 
ممكن است شبهه اى ايجاد و يا حق مسئوالن نظام تضييع شود، گفت: 
آقاى مقتدايى از زمانى كه به عنوان استاندار خوزستان منصوب شدند، 
انسانى پاكدست و پرتالش بوده و هستند اما از مطالبى كه مطرح 
كرده اند، فكر كردم كه داورى ايشان بر اساس ذهنيت شكل گرفته 
و به همين دليل اگر اين مسائل را توضيح ندهم، ممكن است حق 

رئيس جمهور تضييع شود.
اميرى ادامه داد: رئيس جمهور، وزرا را به رسميت مى شناسد و به 
استقالل عمومى وزارتخانه احترام مى گذارد و همواره در مسائلى كه 
مطرح مى شود، به نظر كارشناسان و وزرا عمل مى كند؛ اين كه گفته 
شود مقتدايى با تدبير رئيس جمهور عزل شده است، كامًال بى اساس 
رئيس جمهور  معاونان  و  وزرا  ملى  سطح  در  كرد:  بيان  وى  است. 
اشهدباهللا  اما  بودند  گله مند  سابق  استاندار  به  استانى  تعامالت  در 
رئيس جمهور به وزير كشور و يا كس ديگرى نگفته مقتدايى استعفا 
دهد يا كناره گيرى كند و اين تصميم را شخص آقاى رحمان فضلى 

وزير كشور اتخاذ كرد.
آخرين  در  پيش آمده  مسائل  به  اشاره  با  سخنگوى وزارت كشور 
نيم  و  روز  يك  شخصاً  كرد:  عنوان  سابق  استاندار  كارى  روز 
تالش كردم كه اين وضعيت پيش نيايد اما در نهايت و با توجه 
به ناهماهنگى هايى كه در انتصابات آذرماه سال گذشته انجام شده 
بود و انتصابات بعدى و آخرين مجموعه انتصاباتى كه انجام شد، 
اين موضوع رخ داد. در انتصابات اخير، استاندار سابق خوزستان 
قرار بود كه بيست فرماندار ابالغ شده از سوى وزير كشور را تغيير 
دهد، در حالى كه نيازى به اين تغييرات نبود و ضرورت نداشت اين 

تنش در استان ايجاد شود.

حوادث خوزســـتان

سه نفر در حوادث مختلف در شوش خوزستان به قتل رسيدند
ــتان شوش در استان خوزستان از قتل سه نفر  ــاوور شهرس رئيس دادگاه عمومى بخش ش

ــر داد. ــش خب ــن بخ ــف در اي ــوادث مختل در ح

سرقت  قصد  كه  مسلح  سارق  افزود: 2  افراخته  مجيد 
يكدستگاه خودروى پژو در جاده اصلى اهواز - شوش 
را داشتند در پى مقاومت راننده به وى شليك كرده و 

متوارى شدند.
وى با بيان اينكه اين حادثه در بامداد روز پنجشنبه گذشته 
حاتم  بيت  روستاى  محدوده  و  الوان  شهر  نزديكى  در 
بخش شاوور رخ داده افزود:راننده خودرو كه از ناحيه ران مورد اصابت گلوله اسلحه كلت سارقان 

قرار گرفته بر اثر شدت خونريزى در بيمارستانى در اهواز جان باخت.
رئيس دادگاه عمومى بخش شاوور شوش با اعالم اينكه سارقان مسلح شناسايى شده و تحت تعقيب 
مى باشند اظهار كرد:سارقان هنگاميكه از سرقت سوارى پژو نااميد شدند ، خودروى پرايدى را به قصد 
سرقت متوقف كردند اما با اقدام اهالى و تعقيب آنها ، سارقان خودروى پرايد را رها كرده و متوارى 
شدند. وى اظهار كرد:پرونده اين قتل از سوى اداره عمليات ويژه پليس آگاهى استان خوزستان در 
دست پيگيرى است. افراخته همچنين از قتل 2 كشاورز در روستاى خليفه حيدر بخش شاوور در 
يكم تيرماه خبر داد و گفت:در اين حادثه يك كشاورز 22 ساله به نام ‹حسن - ف ‹ مالك زمين و نيز 
راننده تراكتور به نام ‹جاسم - ق ‹ 45 ساله با گلوله جنگى اسلحه كالنشينكف عده اى به قتل رسيدند.

افراخته با بيان اينكه اين حادثه در دست پيگيرى است و عوامل اين جنايت نيز شناسايى شده اند 
افزود:اين حادثه در منطقه آهودشت و حوالى روستاى خليفه حيدر و هنگاميكه تراكتور در مزرعه 
در حال سوختگيرى گازوئيل بوده به وقوع پيوسته است. به دليل شدت گرما در استان خوزستان 
كشاورزان اين استان شبانه اقدام به شخم و آماده سازى مزارع كشاورزى خود مى نمايند. وى در ادامه با 
اشاره به اصابت گلوله به جوانى 25 ساله از اهالى روستاى الجزاير اين بخش در ساعت سه بامداد روز 
جمعه گفت:نزاع بين چند نفر از 2 طايفه در روستاى الجزاير و در پى آن شليك با اسلحه كالنشينكف 

موجب اصابت گلوله به ناحيه گردن يك جوان 25 ساله شد.
رئيس دادگاه عمومى بخش شاوور با بيان اينكه در اين حادثه 5 نفر موتور سوار اقدام به تيراندازى با 
اسلحه كالنشينكف در روستاى الجزاير نمودند افزود:جوان مذكور كه ارتباطى با طرفين درگيرى نيز 

نداشته به دليل اصابت گلوله به ناحيه گردن در معرض قطع نخاع قرار دارد.
وى اظهار كرد:پرونده اين قتل ها به صورت ويژه در دادگاه بخش شاوور در دست پيگيرى بوده ضمن 

اينكه عوامل اين جنايت ها نيز شناسايى شده و تحت تعقيب مى باشند.

تيراندازى بامداد روز جمعه در اين شهر امنيتى نبوده است
ــارك داريون  ــدازى بامداد امروز در پ ــترگفت: تيران ــتان شوش ــى شهرس ــده انتظام فرمان

ــده اند. ــايى ش ــتر امنيتى نبوده و عوامل آن شناس شوش
سرهنگ بهروز حسنوند اظهاركرد: حوالى 25دقيقه بامداد 
جمعه سه موتور سوار در نزديكى پارك داريون با اسلحه 
انتظامى  ماموران  كه  كردند  تيراندازى  به  اقدام  شكارى 
بالفاصله به محل اعزام شدند. وى افزود: انگيزه عوامل 
اين تيراندازى اختالفات قبلى بين جوانان دو محله بوده 
كه عوامل آن شناسايى و با همكارى مقام قضايى دستور 
دستگيرى آنان صادر شده است. فرمانده انتظامى شهرستان 

شوشتر تصريح كرد: پليس با اقتدار كامل همواره به صورت شبانه روزى از طريق تماس 110 آمادگى 
ارائه خدمت رسانى و برخورد با ناهنجارى ها را دارد.

تصادف دو خودرو در محور هنديجان
 به ماهشهر با 1 كشته و 3 زخمى

ــوارى تيبا در محور هنديجان  ــان با خودروى س ــتگاه خودروى وانت نيس تصادف يك دس
ــت. ــه زخمى برجاى گذاش ــته و س ــهر يك كش به ماهش

برخورد يك دستگاه وانت نيسان با يك خودروى سوارى تيبا 
در محور هنديجان به بندر ماهشهر باعث كشته شدن يك نفر 
و زخمى شدن سه سرنشين خودروى تيبا شد.يك مصدوم 
اين حادثه از سوى مركز فوريت هاى پزشكى هنديجان به 
بيمارستان شهيد معرفى ماهشهر انتقال يافت.سه مصدوم ديگر 
نيز با كمك يك خودروى سوارى پژو به بيمارستان معرفى بندر 

ماهشهر منتقل شدند كه يك نفر از آنان در بين راه فوت كرد.
محور هنديجان به ماهشهر به دليل كم عرض بودن يكى از جاده ها ى پر حادثه خيز استان خوزستان 

است كه تصادفات در اين محور ساالنه منجر به فوت هاى زيادى شده است.

50 كارتن قرص ترامادول در خرمشهر معدوم شد
ــهر  ــتان خرمش ــن قرص ترامادول در روز جهانى مبارزه با مواد مخدر در شهرس 50 كارت

ــد. معدوم ش
50 كارتن ترامادول كشف شده در گمرك خرمشهر كه 
معادل يك كانتينر است در محوطه باز شبكه بهداشت و 

درمان خرمشهر توسط آتش معدوم شد.
اين  حاشيه  در  خرمشهر  درمان  و  بهداشت  شبكه  مدير 
امروز  گفت:  مهر  خبرنگار  به  سازى  معدوم  عمليات 
شاهد معدوم سازى در حدود يك كانتينر قرص ترامادول 

مكشوفه توسط ادراره گمرك خرمشهر بوديم.
كامران سالمى افزود: اين محموله توسط سربازان گمنام امام زمان كشف و ضبط و براى معدوم سازى 

تحويل شبكه بهداشت خرمشهر شد كه امروز به مناسبت روز جهانى مواد مخدر معدوم شد.
وى به معرفى اين دارو پرداخت و گفت: اين دارو خاصيت مسكنى دارد اما مصرف غير اصولى آن مى 

تواند آستانه تشنج را كاهش دهد و سبب بروز تشنج در فرد مصرف كننده شود.
ماموران گارد بندر و دريانوردى خرمشهر زمستان سال گدشته با بازرسى محموله اى كه شامل كاالهاى 
مختلف بود، 52 كارتن بزرگ ترامادول كه تحت عنوان لوازم آرايشى وارد شده بود را توقيف كردند. 

اين محموله بيش از پنج ميليون عدد قرص ترامادول داشت.

دستگيرى عامل نشر تصاوير غيراخالقى فضاى مجازى در آبادان
ــت زده و فيلم  ــا دس ــاعه فحش آبادان - ايرنا - مرد ثروتمندى كه در فضاى مجازى به اش
ــوى پليس فتاى  ــار مى داد، از س ــذل از خود و زنان را در فضاى مجازى انتش ــى مبت هاي

ــد. ــتگير ش ــايى و دس آبادان شناس

رئيس پليس فضاى تبادل اطالعات ’ فتا‘ شهرستان آبادان از دستگيرى عامل نشر تصاوير غيراخالقى 
فضاى مجازى و شبكه اجتماعى instagram در آبادان خبر  داد

سرگرد سيد ناصر موسوى گفت:طى اخبار رسيده به ستاد امر به معرف و نهى از منكر شهرستان 
آبادان مبنى بر نشر عكس ها و فيلم هاى خالف شئونات اسالمى در صفحه اى در فضاى مجازى 
و شبكه اجتماعى instagram و رواج فرهنگ استفاده از مشروبات الكلى، استفاده از غذاهاى 
حرام، برگزارى جشن هاى مختلط و اعمال مافى عفت عمومى، پيگيرى اين پرونده در دستور 

كار پليس قرار گرفت.
وى اظهار داشت:موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت و پس 
از هماهنگى و اخذ دستور قضايى و استفاده از شگردهاى مهندسى اجتماعى و بررسى فنى صفحه 

اينستاگرام و محل زندگى، متهم شناسايى شد.
سرگرد موسوى گفت:در اين راستا، عوامل پليس فتا با تشكيل اكيپ ويژه و با تجهيزات كافى به آدرس 
محل سكونت متهم عزيمت كرده و پس از هماهنگى با مقام قضايى و حفظ موازين شرعى وارد منزل 

متهم شده و به دستگيرى وى اقدام كردند.
وى اظهار داشت:در اين عمليات دو دستگاه لپ تاپ، دو دستگاه كيس كامپيوتر، دو دستگاه گوشى 

تلفن همراه و همچنين 12شيشه مشروبات الكلى از متهم كشف و ضبط گرديد.
رئيس پليس فتا شهرستان آبادان گفت:متهم پس از تشكيل پرونده و اخذ بازجويى هاى فنى به بزه 

ارتكابى اعتراف كرده و پس از اعزام به دادسرا با قرار يك ميليارد ريال وثيقه روانه زندان شد.

پرده بردارى مقتدايى از داليل بركنارى اش 

پدرخوانده هاى استان 
گـوش رئيس جمهور را پر كـردند 

ن تا ز و

استاندار سابق خوزستان گفت: قرار بود من در تيرماه بروم. آن ها با موضوع انتصابات پى بردند كه اكنون زمان آن است 
كه ضربه خود را بزنند. نه استعفا دادم و نه بازنشسته شدم. بلكه مقتدايى شبانه عزل شد.

خبرى خوش براى امنيت خوزستان
ــم عملياتى  ــد تي ــتگيرى چن ــايى و دس ــتان از شناس ــترى خوزس ــس كل دادگس رئي

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــر در اي ــاى اخي ــى روز ه ــه ط خرابكاران

فرهاد افشارنيا همزمان با هفته قوه قضائيه در ديدار آيت اهللا موسوى جزايرى نماينده ولى فقيه در خوزستان اظهار 
كرد:هيچ تهديد خارجى و داخلى نيست كه از ديد ماموران انتظامى و امنيتى استان پوشيده بماند.

وى ادامه داد:در مدت اخير طى دو سه فقره عمليات، چند تيم خرابكاراى كه قصد داشتند از خوزستان وارد نقاط 
مركزى كشور شده و عمليات خرابكارانه انجام دهند، دستگير شده و برخى از اعضاى اين تيم ها به هالكت رسيدند.
افشارنيا همچنين پنج جرم اول استان را سرقت، ضرب و جرح عمدى، تصادفات، توهين و تهديد برشمرد و تصريح 
كرد:در بحث مطالبات نيز، مطالبات وجه ناشى از صدور چك هاى بالمحل، دعاوى و اختالفات خانوادگى، طالق 
توافقى و مطالبه مهريه در رتبه هاى اول تا چهارم قرار دارد كه اين آمار مسئوليت سنگين ترى را متوجه مراجع 

فرهنگى استان مى كند.
وى گفت:به دليل نوسانات اقتصادى موجود در كشور، افراد قادر به انجام تعهدات خود نسبت به يكديگر نيستند 
و زنجيره اى بودن امور اقتصادى موجب شده كه طى سال گذشته 13 هزار و 335 فقره پرونده در اين خصوص 
تشكيل شود. افشارنيا افزود: با فعاليت هاى خوب شوراى حمايت از حفظ اراضى بيت المال و منابع طبيعى دادگسترى 
استان، طى سال گذشته بدون تشكيل هيچ پرونده قضايى و صرفا با برگزارى جلسات ادارى، دو هزار و 391 هكتار 
از اراضى ملى استان از چنگ زمين خواران و كسانى كه قصد تعرض و دست اندازى به اموال بيت المال را داشتند، 

رفع تصرف شد كه ارزش ريالى اين اراضى، هفت ميليارد ريال برآورد مى شود.
رئيس عالى شوراى قضايى استان خوزستان افزود:سال گذشته در شوراهاى حل اختالف به 154 هزار فقره پرونده 
رسيدگى شد كه جاى قدردانى دارد. وى اضافه كرد:اداره كل تغزيرات حكومتى استان خوزستان نيز سال گذشته 
به 15 هزار فقره پرونده قاچاق كاال و ارز رسيدگى كرد كه طى آن مانع از ورود 10 ميليارد تومان كاالى قاچاق 

به كشور شده است. 
به گفته وى، همچنين در سه ماه نخست سال جارى به چهار هزار و500 فقره پرونده در اين زمينه رسيدگى 
شد. افشارنيا گفت: اداره كل زندان هاى استان خوزستان نيز فعاليت هاى بسيار خوبى داشته اند به طورى 
كه چهار هزار و 384 نفر از جمعيت 10 هزار نفرى زندان هاى استان مشغول حفظ و قرائت قرآن كريم 
هستند و نرخ بازگشت محكومان آزاد شده به زندان در خوزستان به عدد 4 رسيده است كه در مقايسه با 
نرخ كشورى آن كه 40 درصد است، آمار بسيار خوبى است. رئيس كل دادگسترى استان خوزستان افزود: 
تاسيس ادارات ثبت در شهرستا هاى حميديه، اللى، هنديجان و رامشير و راه اندازى دفاتر الكترونيك به 
جاى دفاتر سنتى توسط اداره كل ثبت استان، راه اندازى دانشگاه علمى- كاربردى دادگسترى خوزستان و 
عملكرد ارزنده ادارات پزشكى قانونى و بازرسى و دادسراى نظام در پيشگيرى از وقوع جرم و كشف جرائم، 

از اقداماتى است كه جاى تقدير دارد.
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يادداشت
عذرهاى بدتر از گناه براي توجيه 

بى عدالتى و تبعيض

از  اى  گوشه  افشاى  بدنبال  برزگرزاده:  عبدالحسين 
دزد هاى نجومى تحت عنوان حقوق نجومى بازار توسل 
بدتر  عذرهاى  و  مسئله  صورت  كردن  پاك  توجيه،  به 
از گناه داغ شده است. گروهى براى تخريب دولت و 
قبلى  دولت  اينكه  كرده اند.  قيام  او  تطهير  براى  جناحى 
جامعه  عظيم  طبقاتى  فاصله  مردم  مال  به  زدن  آتش  با 
باورهاى  و  اجتماعى  ارزش هاى  از  كرد،  وحشتناك  را 
دينى و منافع ملى براى خود و جناحش بنگاه ساخت و 
مداحان را كارشناس و كارشناس را مجيزه گو كرد، با 
شعار عدالت، عدل را از ميان برد و اعتماد مردم را تاراج 
نمود، داللى را تاج سر توليد گردانيد و با واردات سنگ 
قبر و چوب بستنى اشتغال را به سخره گرفت، بيكارى 
را  قاعده  را  علم  كرد،  بدل  جوانان  معمول  رسم  به  را 
با  و  ناميد  پاره  كاعذ  را  المللى  بين  و  داخلى  حقوق  و 
تنش زايى در عرصه جهانى خسارات سهمناكى بر ملت 
تحميل نمود، ثروت ملى و ذخيره ارزى مملكت را با 
شعار پوپوليستى يارانه به فقرا به هدر داد و هزاران كارى 
كه نبايد مى كرد به خاطر لج و لج بازى انجام داد و شد 
هرچى  احمدى نژاد  نيست،  بحثى  مى شد....  نبايد  آنچه 
بود تمام شد. اما روى سخن نگارنده طرفداران دولت 
فيش ها  دهندگان  انتشار  نيت  مى گويد  يكى  كه  است 
«فشار بر دولت» و ديگرى مى گويد «بسط احساس بى 
عدالتى» و آن يكى مى گويد « تكدوره اى كردن دولت» 

است و قس عليهذا ... 
دولت يازدهم به دزدى هاى نجومى به قولى بى خبر و 
به قولى ديگر شاهد بوده است. اگر دولت آنقدر بى در 
و پيكر و دولت مردان آنقدر عاجزند كه دريافت نجومى 
حقوق برخى و بدبختى ديگران را در عرض سه سال 
درك نكرده اند بايد به اين دولت تاخت و اگر دولت 
باخبر بوده و در مقابل تاراج عده اى بى وجدان شاهد 
و ناظر فالكت اكثريت جامعه بوده بايستى به نكوهش 
او پرداخت. عذر خواهى آبكى كردن، بعد از سه سال 
معضالت را به گردن دولت قبلى انداختن و براى تطهير 
خود به اختالس دولت قبلى متوسل شدن، هم مضحك 

و هم بى مسئوالنه است. 
هيچ كس، از دولت حاضر انتظار بهبود تمام ويرانى هاى 
معجزه هزاره سوم را ندارد ولى پاسخگوى به حقوق به 
ناحق تضييع شده ملت در همين دولت حداقل انصاف و 
مينيمم مردانگى است. اين چه استداللى است كه ريشه 
حقوق هاى نجومى، غارت بيت المال و ناعدالتى آشكار 
قبل  دولت  گيريم  مى كنيد؟  جستجو  قبل  دولت  در  را 
ناكارآمد آيا نبايد از خود بپرسيد كه اقدامات حضرات در 
اين سه چه بوده است؟ اين چه منطقى است كه انتشار 

فيش هاى نجومى را به دليل تضعيف دولت مى كوبيد؟ 
عزيزى در سايت بهار نوشته انتشار فيش ها براى بسط 
احساس بى عدالتى است، مگر احساس تبعيض به فيش 
حقوقى است كه اين فيش ها سبب احساس بى عدالتى 
را  حاشيه  دليل  كدامين  به  باشد  چنين  هم  اگر  شوند؟ 
رها  را  عدالتى  بى  بليه  با  مبارزه  و  كرده  غالب  متن  بر 
حقوقى  فيش  تماشاى  به  سوختن  احساس  مى نمايد؟ 
نيست، احساس سوختن زمانى است كه ماحصل عمرى 
اى  عده  را  ملتى  ايثار  و  مقاومت  مجاهدت،  تالش، 
زالوصفت مثل گنه مى مكند و حضرات جناحين در فكر 
دفاع از اين دولت و آن دولتند. احساس سوختن زمانى 
است كه كثيرى از مردم براى لقمه نانى شبانه روز دويده 

و آخر سر شرمنده به خانه بر مى گردند. 
اين  موضوعه  غير  قانون  و  فرهنگ  از  قسمتى  تبعيض 
مردم مظلوم است. نگارنده كه در به روى كار آمدن اين 
مى كند.  عرض  دولت  طرفداران  به  بوده،  سهيم  دولت 
ياد آورى خيانت دولت قبلى، مجوزى براى خيانت اين 
دولت نيست. در كشوري كه كارگرى گرسنه و شرمنده 
و كارگرى ديگر بنام كارشناس كشور را مى چاپد، يا يك 
دهم معلمانش با عنوان هيات علمى از نهم دهم آنهاى 
ديگر دريافتى بيشتر دارند، در دولتى كه رانت و داللى 
عرف مرسوم است. الجرم عملكرد چنين دولتى در حوزه 
به  آيا  مشكل  بود.  نخواهد  دفاع  قابل  اجتماعى  عدالت 
فيش حقوقى چند هزار نفر و فشار بر دولت و يك دوره 
اى بودن اين شخص ويا آن گروه منحصر است؟ ساير 
شئون و امور حكومتى، از آموزش، بهداشت، آزادى هاى 
اجتماعى، استخدام و اشتغال، ورزش و فرهنگ گرفته تا 

سياست بهتر از فيش هاى حقوقى نجومى نيست. 
آنان كه چشم بسته از اين دولت حمايت مي كنند پاسخ 
-400 تا   60 دريافتي  با  مديراني  شاهكار  كه،  فرمايند 
تواناى  كارگر  صدها  و  دهها  كه  چيست  ميليونى   200
انجامش را ندارند كه با افتخار حقوق صدها كارگر را 
يكجا مى بلعند؟ چه گلى بر سر اين ملك و ملت مى زنند 
كه 20 دكتر در وزارت فالكت زده آموزش و پرورش 
نمى توانند بزنند؟ هدف وسيله را توجيه نمى كند، شما را 
به خدا بس كنيد، انصاف كنيد و اجازه بدهيد دولت اگر 
دفاعى در برابر سه سال غارت بيت المال دارد از خود 
را  خود  ندارد  اگر  و  كند  كاري  عمل  در  و  كرده  دفاع 
اصالح نمايد و در صورتيكه عزم و تواني براي اصالح 
امور ندارد همان يك دوره اي بودنش هم زيادش است 
و نبايد از ترس آن، حق مردم را ناديده گرفت. بياييم به 
جاى دفاع از دولت در مقابل دلواپسان به دفاع از ملت 

در مقابل دولت ها بپردازيم.

شك نكنيد دريافت حقوق 57 ميليونى در ماه فسادآور است

گزارش اين فيش هاى نجومى بايد گزارش اين فيش هاى نجومى بايد 
به اطالع مردم برسدبه اطالع مردم برسد

3
خبـــر

مجوز كاخ سفيد براى انجام معامله بوئينگ با ايران
سخنگوى كاخ سفيد در نشست خبرى روزانه درباره 
معامله ايران با شركت هواپيمايى بوئينگ گفت: تنها 
با  همكارى  به  ايران  يافتيم  اطمينان  اينكه  از  پس 
سيستم هاى راستى آزمايى مستقل ادامه مى دهد اجازه 

انجام اين معامله را صادر كرديم.
نشست  در  سفيد  كاخ  سخنگوى  ارنست،  جاش 
خبرى روزانه خود در پاسخ به پرسشى درباره معامله 
ايران و بوئينگ گفت: نگرانى كه دولت ايران داشت 
اين بود كه ناوگان هواپيمايى تجارى و هواپيمايى مسافربرى به شدت در حال كهنه شدن بودند و اين 

موضوع باعث ايجاد وضعيتى نسبتا غير ايمن در ايران مى شد.
وى در ادامه مدعى شد كه اين موضوع نمونه خوبى است از اينكه چگونه تمايل ايران براى تعامل 
دوباره با جامعه بين المللى اهرمى را براى آمريكا و جامعه بين المللى فراهم آورد تا ايران را وادار كنند 

تا تعهدات جدى را در رابطه با برنامه هسته اى بپذيرد.
جاش ارنست اضافه كرد: اين سودى است كه ايران تنها پس از اينكه ما توانستيم به طور قطع و 
مستقالنه تائيد كنيم كه آن ها به محتواى توافق هسته اى پايبند بوده اند و آن ها رآكتور پلوتونيوم خود 
را سيمان كردند و هزاران سانتريفيوژ خود را باز كردند و ذخاير اورانيوم با غناى باالى خود را تا 98 

درصد كاهش دادند به دست آورد.
جاش ارنست افزود: تنها پس از اينكه اطمينان يافتيم آن ها همه اين اقدامات را انجام دادند و تنها پس 
از اينكه ما شاهد بوديم كه آن ها به همكارى با سيستم هاى راستى آزمايى مستقل ادامه مى دهند اجازه 

داديم كه اين روند پيش برود.

بررسى مجازات پرسنل نيروى دريايى آمريكا
 در ورود غير مجاز به آبهاى ايران

فارن پاليسى در گزارشى اختصاص نوشت: نيروى 
دريايى آمريكا تنبيه چندين افسر و ملوان اين كشور 
قايق  دو  ورود  به  منجر  كه  غلطى  ماموريت  براى 
نيروى دريايى اين كشور به ايران شد را مورد بررسى 
قرار مى دهد. اين حادثه باعث شرم سارى واشنگتن و 

پيروزى تبليغاتى تهران شد.
رسمى  مقامات  نوشت:  گزارشى  در  پاليسى  فارن 
نيروى دريايى آمريكا به خبرگزارى آسوشيتدپرس 
گفتند، بر اساس يافته هاى تحقيقات پنج ماهه داخلى، فرماندهان نيروى دريايى آمريكا مجازات بالقوه 

9 فرد مرتبط با اين پرونده را بررسى مى كنند.
بر خالف ديگر پرونده هاى خبرساز در ارتش  آمريكا، 6 تن از 9 خدمه مورد هدف افسران  ارشد 
هستند، نه پرسنل رده پايين و يكى از افرادى كه تحت تحقيقات شديد قرار دارد كاپيتان كايل موزز 

افسر فرمانده دريايى ناظر نيروى عملياتى با 1000 پرسنل در خاورميانه است.
مايكل كافكا سخنگوى نيروى دريايى آمريكا درباره ى اين موضوع گفت: تحقيقات كامل شده است 
و براى قضاوت به فرماندهان مناسب ارجاع مى شود. وى از ارائه اطالعات بيشتر در اين خصوص 

خوددارى كرد.
فارلن پاليسى مى نويسد: حادثه 12 ژانويه تيتر نخست رسانه هاى جهان را به خود اختصاص داد و 
توانايى نيروى دريايى آمريكا در ايجاد مسير دريايى امن براى عبور را كه مى توانست صحنه درگيرى 
شديد در اثر رويارويى نظامى احتمالى با ايران شود را زير سوال برد. اين حادثه همچنين مى توانست 
تنش جديدى را بين واشنگتن و تهران در حالى كه توافق هسته اى تاريخى اجرايى مى شد، ايجاد كند. 
در پايان اين حادثه به طور صلح آميزى حل شد، گر چه هزينه هاى زيادى براى كاخ سفيد در برداشت.
مقامات نيروى دريايى آمريكا اعالم كردند، تحقيقات نشان مى دهد اين ماموريت به دليل مشكالت 
ارتباطى، كمبود حفاظت و آموزش، اشتباهات در تصميم گيرى توسط خدمه اين قايق ها و فقدان 

نظارت افسران فرمانده دچار آسيب شد.
زمانى كه اين قايق ها از مسير منحرف شدند هيچ فردى در مركز عمليات ها به اين ملوانان هشدار نداد 

كه به سمت آب هاى ايران نزديك جزيره ى فارسى پيش مى روند.

دستگيرى 2تروريست ديگر
فرمانده نيروى زمينى سپاه خبر از دستگيرى دو نفر 
از عوامل تيم تروريستى داد و گفت: اين افراد به 
جنايات خود و نقش حمايتى عربستان و آمريكا 

در پيشبرد اهداف اين گروهك اعتراف كرده اند.
سردار پاكپور فرمانده نيروى زمينى سپاه پاسداران 
خبر از دستگيرى دو نفر از عوامل تيم تروريستى 
كه هفته گذشته در خاش بدست ماموران انتظامى 
استان منهدم شد داد و  گفت: يكى ازاين تروريست 
ها  پس از دستگيرى به علت شدت جراحات به هالكت رسيد و يك نفر ديگر در اختيار قرارگاه 

قدس جنوب شرق است.
سردار پاكپور در همايش نقش طوايف در جهاد كبير در زاهدان،افزود: اين افراد به ابعاد گسترده اى از 
جنايات خود و نقش حمايتى عربستان و آمريكا در پيشبرد اهداف اين گروهك اعتراف كرده اند كه 

در آينده به اطالع مردم خواهد رسيد.
فرمانده نيروى زمينى سپاه پاسداران به توطئه هاى دشمنان در مرزهاى جنوب شرق و شمال غرب 
كشور براى نفوذ به داخل كشورمان اشاره كرد و افزود: عربستان سعودى و آمريكا سعى در سازماندهى 
و تقويت گروهك هاى تروريستى و افراد ضد انقالب پيرامون كشور ما را دارند كه سالهاست ضعيف 

شده اند و رزمندگان ايران اسالمى در مرزهاى كشور با اقتدار مقابل اين افراد ايستادگى كرده اند.
وى به كشف و انهدام چند اقدام تروريستى در مرزها و داخل كشور در روزهاى گذشته هم اشاره كرد 
و گفت: اين گروهك ها كه با تجهيزات سنگين انجام اقدامات ناجوانمردانه عليه مردم اين منطقه و 
چند شهر مركزى كشور را هدف گذارى كرده بودند، بوسيله سربازان گمنام امام زمان (عج) و  نيروهاى 

مسلح منهدم شدند.
فرمانده نيروى زمينى سپاه پاسداران همچنين به نقش سران طوايف و قبايل سيستان و بلوچستان در 
ايجاد و حفظ وحدت و امنيت در منطقه اشاره كرد و افزود: از 7 سال قبل كه امنيت اين منطقه به بسيج 
مردمى واگذار شد؛ دشمن درصدد نفوذ در بين اين توده عظيم بود كه نقش سران طوايف و قبايل در 

جلوگيرى از پديده نفوذ بسيار حياتى است.
وى با تاكيد بر اينكه يكى از برنامه هاى دشمن براى ورود مواد منفجره به داخل كشور از طريق 
جاسازى در مواد مخدر و قاچاق آن است افزود: عبور و قاچاق حتى يك مثقال مواد مخدر نبايد در 

محدوده جغرافيايى قبايل و طوايف استان صورت گيرد.
فرمانده نيروى زمينى سپاه پاسداران با تاكيد بر اينكه همه طوايف استان؛ جزء طرح امنيت قرارگاه 
جنوب شرق سپاه هستند گفت: بهترين شكل ايجاد امنيت در منطقه؛ اين است كه هر طايفه مسئول 

محدوده جغرافيايى طايفه خود باشد.

ترك اعتراضى اجالس شانگهاى از سوى ظريف صحت ندارد 
در  خارجه  وزارت  اقيانوسيه  و  آسيا  معاون 
از  ظريف  اعتراضى  ترك  خبر  به  واكنش 
كار  در  اعتراضى  گفت:  شانگهاى،  اجالس 
را  جلسه  نماز  اداى  براى  تنها  ظريف  و  نبوده 

ترك كرده است.
ابراهيم رحيم پور معاون آسيايى اقيانوسيه وزارت 
امور خارجه كشورمان در واكنش به خبر يكى از 
رسانه ها مبنى بر اينكه محمدجواد ظريف نشست 
شانگهاى را به نشانه اعتراض ترك كرده گفت: اعتراضى در كار نبوده و ظريف تنها براى اداى نماز 

جلسه را ترك كرده است.
وى افزود: بر خالف اين مساله، روساى جمهور چين، قرقيزستان، قزاقستان، روسيه، هندوستان، 

پاكستان و روسيه از عضويت ايران استقبال كردند.
همچنين حسين جابرى انصارى معاون وزير خارجه اخبار منتشره درباره رد عضويت ايران و ترك 

اعتراضى اجالس شانگهاى توسط محمدجواد ظريف و ترك تاشكند را تكذيب كرد.

ی یا
همه گزينه هاى مطرح شده براى انتخابات 96

رقيب تراشى حاميان دولت براى روحانى
 از عارف و احمدی نژاد تا محمد جواد ظریف

اگر به سير انتخابات روساى جمهور در جمهورى اسالمى توجه كنيم؛ خواهيم ديد 
كه مردم ايران هر 4 سال به حفظ وضع موجود راى داده اند و هر 8 سال خواهان 
تغيير وضع موجود بودند به همين دليل است كه از دل دولت سازندگى، دوم خرداد به 
وجود مى آيد و از درون تفكر توسعه سياسى و دغدغه جامعه مدنى بازگشت به عدالت 

خواهى و آرمان هاى اول انقالب بيرون مى آيد.
در حالى كه دولت يازدهم آغازين روزهاى سال پايانى خود را سپرى مى كند، گمانه 

زنى هاى متعددى درباره 4 يا 8 ساله شدن اين دولت مطرح است.
اگر به سير انتخابات روساى جمهور در جمهورى اسالمى توجه كنيم؛ خواهيم ديد 
كه مردم ايران هر 4 سال به حفظ وضع موجود راى داده اند و هر 8 سال خواهان 
تغيير وضع موجود بودند به همين دليل است كه از دل دولت سازندگى، دوم خرداد به 
وجود مى آيد و از درون تفكر توسعه سياسى و دغدغه جامعه مدنى بازگشت به عدالت 
خواهى و آرمان هاى اول انقالب بيرون مى آيد. هر چند كه بخشى از شعارهاى 
عدالت محور در حد حرف باقى ماند! و به همين سبب خرداد 92 حسن روحانى 
توانست با لفظ گفتمان اعتدال (تاكنون تفسير روشنى از اين كليد واژه توسط متوليان 
آن نشده است) رئيس جمهور يازدهم شود. اگر بخواهيم همين روند را در انتخابات 
96 ادامه دهيم يعنى رئيس جمهور دوازدهم از همين حاال مشخص است؛ اما الينحل 
ماندن مشكالت اقتصادى و مسئله معيشت مردم و همچنين محقق نشدن اغلب 
وعده هاى رئيس جمهور و مهم تر از همه بين زمين و آسمان ماندن اجراى برجام 
كه دل بسيارى از افراد به آن خوش بود، سبب شد نگرانى در طرفداران دولت به 

وجود آيد كه از همين حاال 
براى روحانى رقيب تراشى 
كرده و يك به يك آنان را 
از معركه رقابت خارج كنند.
اصلى ترين رقباى 
روحانى چه كسانى 

هستند؟
فعاليت هاى چند ماه اخير 
محمود احمدى نژاد اذهان 
صاحب  و  كارشناسان 
خود  به  را  سياسى  نظران 

مشغول كرده است و قريب به اتفاق آنان وى را رقيب اصلى روحانى مى دانند. 
احمدى نژاد در ماه هاى گذشته به چند سفر استانى رفته و چند جلسه و ديدار نيز با 
استاندارن و مديران دولتش برگزار كرده و اينكه اصولگرايان در اين انتخابات از وى 
حمايت خواهند كرد يا نه تاكنون در هاله اى از ابهام است. از سوى ديگر اين روزها 
اغلب رسانه هاى حامى دولت و اصالحات به مرور عملكرد رئيس جمهور پيشين 
پرداخته و تالش مى كنند وضعيت موجود جامعه را صرفا نتيجه عملكرد 8 ساله 

احمدى نژاد جلوه دهند.
آمدن على الريجانى به عرصه انتخابات آينده در شك و ترديد است. بسيارى معتقدند 
در صورتى كه الريجانى كانديداى انتخابات شود، ممكن است حمايت اكثر گروه هاى 
اصولگرا را به همراه داشته و حاميان اصول گراى روحانى را نيز جذب نمايد. الريجانى 
در مجلس نقش تعيين كننده اى ايفا كرده و سياستمدارى با نفوذى است. وى در 
مسئله برجام مهم ترين نقش خود در مجلس نهم را ايفا كرد؛ اقدامى كه كامال به 
مذاق دولت روحانى خوش آمد؛ بنابراين دولتى ها ترجيح مى دهند وى به عنوان 

حامى دولت بر كرسى رياست مجلس بنشيند.
از محمدرضا عارف به عنوان يك گزينه اصالح طلب در انتخابات آتى ياد مى شود 
كه به نظر مى رسد با وجود حضور وى در مجلس دهم احتمال آن بسيار ضعيف 
باشد؛ چه آنكه وى در انتخابات رياست مجلس و همچنين رئيس مركز پژوهش 
هاى مجلس نيز توفيقى نيافت. با اين حال برخى بر اين عقيده اند كه با توجه به 

سابقه انتخابات 92 و همچنين نوع معامله ليست اميد با وى در مجلس دهم او را به 
اين سمت سوق داده است كه به صورت مستقل در انتخابات حاضر گردد. عارف در 

انتخابات مجلس راى اول تهران بود.
محسن رضايى را مرد در صحنه انتخابات مى دانند و رسانه هاى اصالح طلب از 
احتمال حضورش در انتخابات آينده سخن مى گويند. هر چند بازگشت آقا محسن 
به سپاه پاسداران حضور او به عنوان يك كانديدا را منتفى كرده  است. رضايى در سه 

انتخابات رياست جمهورى گذشته كانديدا بود.
محمد رضا باهنر در مصاحبه اى گفته بود روحانى در انتخابات 96 رقيب انتخاباتى 
دارد، همين اظهارنظر كافى بود كه اصالح طلبان اين شائبه را مطرح كنند كه باهنر 
گزينه اصلى اصولگرايان براى انتخابات رياست جمهورى خواهد بود؛ زيرا او هم 

انگيزه و هم ابراز الزم براى ورود به اين رقابت را در اختيار دارد.
در اين رابطه «احمد شيرزاد» فعال سياسي اصالح طلب گفت: اصولگرايان اگر قصد 
رقابت با روحاني را داشته باشند حول محور محمدرضا باهنر اجماع خواهند كرد. زيرا او 
تا به امروز كانديداي رياست جمهوري نبوده و شكستي در كارنامه خود ندارد. همچنين 
مهندس باهنر از مشكالت كشور به خوبي آگاه است و تجربه اجرايي بااليي دارد. 
اگر باهنركانديدا شوند انتخابات دو قطبي خواهد شد. البته باهنر يك اصولگراي جدي 
است؛ اما به هيچ وجه تندرو نيست و قدرت مديريت قوي دارد. اگر باهنر قبول كند كه 

در مقابل روحاني كانديدا شود فضاي انتخابات مانند 76 خواهد شد.
پرويز فتاح، وزير نيروى دولت نهم و رئيس كميته امداد امام خمينى نيز گزينه اى 
است كه اصالح طلبان از 
او به عنوان رقيب انتخاباتى 
روحانى ياد كرده و تالش 
به  مربوط  اخبار  كنند  مى 
اقدامات وى در كميته امداد 
انتخاباتى  پروپاگانداى  را 

تلقى كنند.
مذاكره  تيم  اسبق  رئيس 
فرد  اى،  هسته  كننده 
حاميان  كه  است  ديگرى 
دولت او را به عنوان رقيب 
احتمالى مطرح مى كنند و با اعالم موفقيت اجراى برجام توسط تيم روحانى و ظريف 
مدعى هستند كه هم اكنون ضعف هاى ديپلماتيك و تندروى هاى امثال جليلى 
هرچه بيشتر عيان شده و مطمئنا چهره اى چون جليلى از پايگاه اجتماعى در جامعه 

ايران برخوردار نخواهد بود.
صادق زيباكالم كه اين روزها به تئوريسين اصالحات تبديل شده است اخيرا در 
ميزگردى به ميزبانى روزنامه آرمان و به بهانه انتخابات رياست جمهورى 96 تشكيل 
شده بود، به رئيس جمهور پيشنهاد كرد شخصى مانند ظريف را براى انتخابات رياست 
جمهورى سال 96 به جاى خودش معرفى كند اين طيف از اصالح طلبان معتقدند 
محبوبيت ظريف در جامعه به مراتب از حسن روحانى بيشتر است و شانس بيشترى 

براى پيروزى در انتخابات دارد.
محمد باقر قاليباف نيز گزينه اى است كه اصالح طلبان و حاميان دولت بارها از او به 

عنوان كانديداى انتخابات آينده نام برده اند.
با اين تفاسير به نظر مى رسد اردوگاه اصالح طلبى از حدود يك سال پيش از 
انتخابات 96 در تالش است با مطرح كردن گزينه هاى متعدد اصولگرايان كه بعضى 
حتى كوچكترين كنش انتخاباتى نداشتند به عنوان رقيب انتخاباتى براى حسن 
روحانى مطرح كنند و در فضاى رسانه اى به آن دامن بزنند. باشد كه بتوانند با استفاده 
از اين روش فشارهايى را به روحانى آورند تا در صورت حمايت از وى در انتخابات 

آتى، حسن روحانى بيش از گذشته به خواست و نظر آنان توجه و رفتار كند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: مسئله حقوقهاى نجومى و بسيار باال به هيچ وجه قابل 
قبول نبوده و خالف حق و انصاف است.

حجت االسالم و المسلمين غالمحسين محسنى اژه اى معاون اول دستگاه قضا در 
پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه برنامه قوه قضائيه پيرامون فيش هاى نجومى برخى 
مديران گفت: در نظام جمهورى اسالمى از ابتدا تا به امروز يك سلسله ارزش ها 
داشته ايم و داريم كه بايد آن ها را پاس بداريم و لذا اگر خدايى نكرده ارزش ها آرام 

آرام كمرنگ شوند به همين ميزان از نظام دور مى شويم.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين كه مديران حكومتى وظايف انقالبى، اسالمى 
و ادارى دارند كه بايد در جاى خود به آن ها توجه كنند، افزود: مديران حكومتى نبايد 
به قضايا به صورت خصوصى توجه كنند بلكه آن ها كارگزار حكومت هستند و بايد از 

كمترين مسائلى كه شائبه اى خالف قانون ايجاد كند، اجتناب بورزند.
وى با اشاره به اين كه مسئله حقوق هاى نجومى به هيچ وجه قابل قبول نيست، 
خاطر نشان كرد: از هزاران مدير ممكن عده بسيار كمى اين حقوق ها را دريافت كرده 

باشند كه چه بسا اين مسئله هم نيز قابل قبول نيست.
انصاف نيست مدير جمهورى اسالمى

 حقوق چند ده ميليونى بگيرد در حالى كه مردم در رنج باشند
اى  اژه  محسنى  المسلمين  و  االسالم  حجت 
اظهار داشت: اين كه مدير جمهورى اسالمى 
حالى  در  بگيرد  ميليونى  ده  چند  هاى  حقوق 
كه مردم در رنج و زحمت باشند خالف عدل 

و انصاف است.
به موضوع حقوق هاى نجومى نبايد 

سياسى نگريسته شود
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين كه نبايد با 
اين مسئله به صورت سياسى و جناحى برخورد 
كنيم، ادامه داد: همه مسئولين موضوع حقوق 
هاى نجومى را تقبيح كرده اند و همه در حال 
پيگيرى اين موضوع هستند اين در حالى است 

كه برخى مى خواهند موضوع را به صورت جناحى بنگرند.
وى با بيان اين كه بايد بر اساس انصاف و قانون و حق عمل كرد، ادامه داد: اگر 
كسى يا عده اى خالف قانون عمل كنند بايد به صورت جدى با آن ها برخورد كرد.

حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى با اشاره به اين كه اگر قانون و مقررات 
نياز به اصالح دارد بايد مجلس به اين موضوع ورود پيدا كند گفت: كسانى كه به 
ناحق اين پول ها را دريافت كرده اند بايد بازگردانند لذا گزارش هاى مروبط به بررسى 

و رسيدگى فيش هاى حقوقى نجومى برخى مديران بايد به اطالع مردم برسد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين كه مردم بايد شفاف بدانند كه چه اتفاقى رخ 
داده است بنابراين اگر فردى فيش حقوقى اش افشا شد به معناى شكستن حرمت 

آن شخص نيست.
وى با اشاره به اين كه خود مسئولين بايد پيش قدم شوند، تصريح كرد: دولت در 
مرحله اول بايد پيش قدم شود و از سوى ديگر بايد بررسى هاى الزم صورت گيرد و 

در نهايت مطلب به سمع و نظر مردم برسد.
ليست 50 نفره اى از يكى از وزارت خانه ها ارائه شده

 كه باالى 40 ميليون تومان حقوق مى گيرند
حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى با اشاره به اين كه سازمان بازرسى 

گزارشاتى را اعالم كرده است، بيان كرد: ليست 50 نفره اى از يكى از وزارت خانه 
ها ارائه شده است كه پنجاه نفر از مديران باالى 40 ميليون تومان حقوق مى گيرند.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين كه بخشى از موضوع حقوق هاى نجومى مى 
تواند منجر به فساد شود، گفت: كسى كه 57 ميليون  تومان در ماه حقوق مى گيرد و 
در سال وام هاى آنچنانى 300 ميليونى با سود 4 درصد دريافت مى كند خالف قانون 

عمل كرده است، چنين كسى چگونه مى تواند به فكر مردم باشد.
وى با اشاره به اين كه اين گونه افراد به طور مستقيم داراى فساد متعددى 
مى شوند خاطر نشان كرد: بايد جلوى اين مسئله به صورت جدى گرفته شود. 
حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى با اشاره به اين كه شيب تند افزايش 
ده برابرى حقوق مدير يكى از صندوق ها در 4، 5 سال گذشته بايد بررسى و 
كنترل شود افزود: با هر كسى كه حقوق هاى نجومى در اين دولت يا دولت 
قبل گرفته باشد برخورد شود. معاون اول قوه قضاييه در ادامه در خصوص علل 
تعلل در رسيدگى به پرونده هاى فساد كالن اقتصادى اظهار داشت: حقيقت قوه 
قضاييه در سال هاى اخير بر خالف آن چه كه قبًال عنوان مى شود اين دستگاه 
با متخلفين رده پايين برخورد مى كند  و با كسانى كه منسب و زور هستند 

برخورد ندارد هم اكنون با باالترين مفسده ها برخورد مى كند.
وى ادامه داد: پرونده هايى چون پرونده هاى مربوط 
به بانك صادرات، بانك ملى، پرونده نفتى، پرونده 3 
هزار ميلياردى، پرونده بيمه و ... شاهد بر اين مدعى 
هستند. وى تصريح كرد: البته افراد ديگرى كه 
ممكن است از نظر ميزان فساد مالى مبلغ فساد 
آن ها خيلى باال نباشد ولى جايگاه اجتماعى و 
حضورشان در قدرت و ثروت قابل توجه است 

قوه قضاييه با اين ها نيز برخورد كرده است.
مفسدين اقتصادى صاحب قدرت و 
ثروت دسترسى هايى دارند  كه كار 
كشف تخلفات آن ها را سخت مى كند

اى  اژه  محسنى  المسلمين  و  االسالم  حجت 
همچنين با بيان اين كه قوه قضاييه با مفسدين اقتصادى كه صاحب قدرت و ثروت 
هستند برخورد مى كند اظهار داشت: بايد قبول كنيم كه برخورد با اين افراد آسان 
نيست چرا كه اين افراد راه هاى مختلف را بلد هستند و اين راه ها را طى مى كنند و 
به صورت پيچيده كار مى كنند لذا كشف فساد توسط اين افراد آسان نيست و مسئله 
ديگر اين است كه اين افراد معموًال دسترسى هايى دارند كه كار كشف تخلفات آن 

ها را  سخت مى كند.
معاون اول قوه قضاييه اضافه كرد: همچنين از علل ديگر تعلل در رسيدگى به اين 
دست پرونده ها مى توان به حجم باالى كار در اين رابطه اشاره كرد كه به طور مثال 
در پرونده اى ما شاهد هستيم كه كيفر خواست بيش از هزار صفحه مى شود كه چند 
ده هزار صفحه تحقيق ، بازجويى و جمع آورى سند نسبت به آن صورت گرفته نهايتًا 

منجر به تشكيل هزار صفحه كيفرخواست مى شود.
وى يادآور شد: به طور مثال در رابطه با پرونده فساد 3 هزار ميلياردى بيش  
از 250 كيفرخواست صادر شد و براى متهمين اصلى اين پرونده نيز 3، 4 
نفر حكم اعدام گرفتند ضمن اين كه چندين نفر نيز محكوم به حبس هاى 
طويل المدت شدند و تنها از يك مورد از آن ها 700 ميليارد تومان جزاى 

نقدى گرفته شد.
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ــاى مطالعاتى و  ــهر اهواز گفت: گروه ه ــوراى ش عضو ش
ــى  ــلمان فارس مجموعه متخصص، در زمينه پياده راه س
ــوراى ترافيك استان  ــى هايى انجام دادند و در ش بررس
ــوراى شهر در اين  ــتان اين طرح كليد خورد و ش خوزس

ــت. ــته اس ــى نداش زمينه هيچ نقش
ــهر اهواز با  ــالمى ش ــوراى اس ــه، عضو ش ــكندر زنگن اس
ــه  ــرس» ب ــداد زاگ ــه بام ــه نام ــر «هفت ــور در دفت حض
ــوص عملكرد  ــريه در خص ــگاران اين نش ــواالت خبرن س
 . . و. اهواز  ــهردارى  ش هاى  پروژه  اهواز،  ــهر  ش ــوراى  ش

ــخ داد  پاس
ــد: ــى خواني ــو را م ــت و گ ــن گف ــن اي ــل مت در ذي

كاركرد اصلى شوراهاى اسالمى شهرها و روستاها چيست؟
قانون  استناد  به  روستاها  و  شهرها  اسالمى  شوراهاى 
تشكيل شوراها در سال 1374 تشكيل شد و در قانون 
اساسى هم در اصل 100 و 101 به آن اشاره شده است، 
البته قبل از انقالب هم انجمن شهر با كاركردى مشابه 
شوراها فعاليت مى كرد كه بعد از انقالب اين انجمن ها 
منحل و استاندارى ها قائم مقام شوراهاى شهر شدند، در 
حال حاضر در دوره چهارم شورا قرار داريم و خوشبختانه 

تمام شهرها و روستاهاى كشور داراى شوراهاى اسالمى هستند كه به 
تناسب جمعيت شهرها تعداد اعضاى شوراها متفاوت است.

شوراى شهر اهواز داراى 21 عضو است كه در هشت كميسيون عمران، 
فرهنگى اجتماعى، خدمات شهرى، حمل و نقل و ترافيك، امور اقتصادى 
سرمايه گذارى و مشاركت ها، برنامه و بودجه، ورزش و جوانان و حقوقى 

و امالك فعاليت مى كنند.

با توجه به اينكه شما رئيس كميسيون حمل و نقل هستيد  
اين سوال را مى پرسيم كه در بسيارى از كالنشهرها در 
 BRT حوزه حمل و نقل عمومى، خدماتى مانند اتوبوس هاى
وجود دارد اما كالنشهر اهواز نه تنها فاقد اين اتوبوس ها 
است بلكه شاهد فرسوده بودن اتوبوس هاى عادى و عدم 
استفاده از وسايل سرمايشى در اين وسايل حمل و نقل و 

ايستگاه ها هستيم دليل اين موضوع چيست؟
نزديك به 17 سال است كه در مديريت سيستم ادارى كشور ما، نگاه 
حاكميت  به سمت خصوصى سازى است. ما اگر سوابق گذشته حمل 
و نقل شهردارى اهواز را بررسى كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه اين 
خصوصى سازى كارساز نبوده است، ميانگين استفاده دنيا براى وسايل 
حمل و نقل عمومى هر يك هزار و 200 نفر يك اتوبوس است وحال 
در كالنشهر اهواز با يك ميليون و 300 هزار نفر زير 200 اتوبوس تردد 
مى كنند ناوگان اتوبوسرانى ما كامال فرسوده است، هزينه نگهدارى يك 

اتوبوس نسبت به كرايه قابل قياس نيست.
 دولت در سنوات گذشته به سيستم حمل و نقل يارانه مى داد كه االن 
پنج سال است  اين يارانه پرداخت نشده است و با توجه به اينكه سيستم 
شهردارى از عوارض مردم مى چرخد و اگر امروز فشارى در خصوص 
پرداخت عوارض نوسازى و ساخت و ساز مى آيد به دليل ارائه خدماتى در 

خور مردم كالنشهر اهواز است.
در سطح اهواز،  از ابتدا شهر (زرگان) تا انتهاى آن 
(مالشيه) نزديك به 40 كيلومتر است كه طى كردن 
اين مسافت هزينه بر و زمان بر است و اين لزوم وجود 
اتوبوس هاى BRT را نشان مى دهد اما شهردارى 
توانايى پرداخت اين هزينه هنگفت را ندارد و مجبور 

هستيم با همين سيستم معيوب بسازيم.
با توجه به اينكه در 10 سال آينده در شهر اهواز  در 

حوزه حمل و نقل و تردد با مشكالتى مواجه خواهيم شد تمركز ما  به سوى 
حمل و نقل ريلى درون شهرى رفته است كه شش سال است بخش عمده 

توانايى شهردارى صرف امور زيربنايى اين قطار شهرى مى شود.

بخشى از مشكالت قطار شهرى به اعتبارات برمى گردد و 
البته نگاه تك بخشى مركز كشور به  |پروژه قطار شهرى 
اهواز نيز در اين مساله دخيل است، از نظر شما چه عواملى 

بر روى معطل ماندن اين پروژه دخيل هستند؟
در دوره دوم شوراى شهر اهواز، با فشار اعضاى شورا پروژه قطار شهرى در 
مسير برنامه دولت قرار گرفت وبنا شد 50 درصد اين هزينه را دولت و 50 
درصد هم شهردارى پرداخت كند در حالى كه در كالنشهرهاى ديگر مانند 
تهران، اصفهان و مشهد تنها 10 درصد هزينه را شهردارى پرداخت مى 
كرد اما از آنجايى كه  قطار شهرى اهواز در برنامه دولت نبود و به خواست 
اعضاى شوراى شهر به فرآيند برنامه هاى عمرانى شهر اهواز اضافه شد 

پرداختى ها به اين صورت شكل گرفت.
شهردارى اهواز به پروژه قطار شهرى پول تزريق نكرد اما زمين، امكانات 
و فضايى كه ايجاد شده از خدمات شهرى است براى نمونه انبار قطار 
شهرى 40 هكتار زمين در حدود 40 ميليارد تومان است اين ها هزينه 
هايى است كه از منابع زيرساختى شهردارى پرداخت شده است، پيش 
بينى شده بود كه اين پروژه هزار ميليارد تومان خرج دارد و بنا بر اين بود 
كه دولت هرسال 200 ميليارد تزريق كند اما با توجه به شرايط اقتصادى 
كه در چند سال گذشته بر كشور حاكم شد دولت به هيچ كدام از تعهداتش 

عمل نكرد.
 قرار بود انتهاى سال 92 فاز اول قطار شهرى اهواز به بهره بردارى 

برسد كه اين اتفاق نيفتاد ما ميراث دار  گذشتگان هستيم و از آنجايى كه 
زيرساخت هاى اوليه انجام شده و در شوراى شهر اين اتفاق نظر است كه 
در 10 سال آينده در اهواز در حوزه ترافيكى و حمل و نقل مشكالتى به 
وجود مى آيد بنابراين ضرورتاً به قطار شهرى نياز داريم پس اصرار داريم 
با همين ظرفيتى كه وجود دارد كه اين قضيه شكل گيرد،  اما بدون كمك 

دولت امكان انجام دادن اين مهم صفر است.
خط يك از ملى حفارى نزديك به ميدان دانشگاه است و در صورت آماده 
شدن زيرساخت ها، تونل آن  در سال 96 به پايان مى رسد، خط دو نيز 

به زير رودخانه رفته است.
به عنوان نماينده مردم و دستگاه ناظر اذعان دارم كه شهردارى اهواز در 
اين زمينه هرچه در توان داشت انجام داده و هيچ كوتاهى نداشته است، از 

سال 85 كه قطار شهرى كلنگ زده شده است قرار بود در مدت 4 
سال با هزار ميليارد تومان به اتمام برسد آن زمان دالر 900 تومان 

بود و االن سه هزار و 500 تومان است.

در زمينه فايناس براى قطار شهرى، شهردارى اهواز 
چه اقداماتى انجام داده است؟

از طرف سازمان قطار شهرى، دو بار پيشنهادى به شورا آمد كه 
به صورت فاينانس با شركت هاى خارجى قرارداد ببنديم و شما 
ضمانت كنيد، ما هم زمين هاى شهردارى را به عنوان ضامن 
گذاشتيم و در اين زمينه مشكلى از سوى شهردارى اهواز وجود 
ندارد، اما در حوزه دولت در زمينه سياست هاى امنيتى و ملى با 

شركت هاى طرف قرارداد، كار انجام نشده است.

چه پروژه هايى در زمينه حل گره هاى ترافيكى شهر 
اهواز در دوره چهارم شوراى شهر انجام شده است؟

چند زير گذر و روگذر را پيش بينى كرديم، زيرگذر شهيد بندر در 
سه طبقه، از مجموع 18 ستون تقريبا 10 تا به پايان رسيده، برنامه ريزى 
اين است كه تا انتهاى سال 95 فاز اول آن كه روگذر پل سوم به جاده 
رامهرمز است به پايان برسد و دو طبقه باقيمانده، 24 ماه بعد صورت مى 
گيرد، اعتبارات آن 100 درصد از محل اعتبارات شهردارى است، روگذر 
جواداالئمه براى عيد فطر افتتاح مى شود، تعريض پل شهيد دقايقى كه 

يكى از بزرگترين مشكالت ترافيكى شهروندان را حل كرده است.

وضعيت سازمان تاكسيرانى هميشه مورد گاليه شهروندان 
است چه در زمينه فرسودگى تاكسى ها و چه در ارتباط با 
متغير بودن كرايه ها در مسيرهاى مشابه، چرا نظارت در اين 

زمينه ضعيف است؟
اينكه ما بگوييم خدمات مطلوب در زمينه تاكسيرانى به شهروندان ارائه 
مى شود، منطقى سخن نگفته ايم اما در نظام ادارى زندگى مى كنيم 
كه همه چيز كامل نيست،  بخش عمده اين مشكالت به حوزه خدمات 

شهرى ما برنمى گردد و شهردارى و شوراى شهر يكى از مولفه ها هستند 
براى مثال وقتى در جامعه اى بيكارى باشد سهل الوصول ترين راه اين است 
كه راننده تاكسى شويد، وقتى درآمد مطلوب نباشد طرف به جاى استفاده از 

ماشين شخصى از وسيله حمل و نقل عمومى استفاده مى كند.
 سيستم در حد معقول سعى كرده كه نظارت الزم را داشته باشد در ماه 
بيش از 300 ميليون تومان در حوزه خدمات شهرى، شهروندان عوارض 

به اين سازمان پرداخت مى كنند تا نظارت كند.
 بازرسان كنترل مى كنند اما مطلوب خود ما نيست ولى با اين حال  
سيستم مى چرخد، تلفن 137 و 1118 اعتراضات شهروندان را دريافت 

مى كنند 

ايستگاه هاى دوچرخه و  مسيرهاى پياده روى را در شهر 
بسيار كم داريم در حالى كه در ديگر شهرهاى ايران مى 
اين  اهواز  شهردارى  چرا  ببنيم،  را  امكانات  اين  توانيم 

اقدامات را انجام نداده است؟
در يك برنامه مطالعاتى پيش بينى كرديم از پارك دولت (از ابتداى پل 
سوم) تا پارك قورى، يك ساختارى به عنوان پيست دوچرخه سوارى در 
طول 12 كيلومتر آماده شود اما با توجه به اينكه  بيش از 40 درصد جمعيت 
ساكن در حاشيه هاى اهواز عوارض پرداخت نمى كنند و بخش محدودى 
از همشهريان خود را ملزم به پرداخت عوارض مى دانند، باعث مى شود 

نتوانيم زيرساخت را آماده كنيم.
پيش بينى شده بود كه درآمد شهردارى در سال 95 در حدود 1200 
ميليارد تومان باشد اما االن زير 700 ميليارد است يعنى 500 ميليارد 
بر  موضوع  اين  به  موارد  اين  البته  و  است  كمتر  ها  بينى  پيش  از 

نمى  شهرى  خدمات  با  ارتباط  در  را  سهمش  دولت  كه   گردد  مى 
دهد زيرا شهرى توسعه يافته است كه شهروند متمول داشته باشد و 
شهروند متمول است كه  از شغل، صنعت و تجارت برخوردار باشد 
ما اين ساختارهاى الزم را نداريم بنابراين شهروند ما توانايى پرداخت 

عوارض شهردارى را ندارد.
فرهنگ  زمينه  در  اندازه  چه  تا  شهر  شوراى  و  شهردارى 
سازى و نهادينه كردن پرداخت عوارض فعاليت كرده است؟

متاسفانه بايد بگويم كه در زمينه فرهنگ سازى بسيار ضعيف عمل 
كرده ايم، فرهنگ سازى در اين زمينه كه شهروند ما بداند تا چه اندازه 
خدماتى كه از شهردارى دريافت مى كند وابسته به عوارضى است كه 

پرداخت مى كند  كارى انجام نشده است.

كه  دارند  اذعان  استان  سطح  در  ما  مسئوالن  از  بسيارى 
خوزستان ديگر جاى آزمون و خطا ندارد و وقتى كه پروژه 
شده  كارشناسى  كامال  بايد  شود  اجرايى  است  قرار  اى 
باشد تا نيمه تمام رها نشود و يا اينكه بعد از اتمام پروژه 
مشكالتى ايجاد نكند اما به نظر مى رسد در ارتباط با برخى 
از پروژه هاى شهردارى اهواز به اين مهم توجه نمى شود 
و بدون انجام مطالعات كارشناسى به سوى اجرايى شدن 
حركت مى كنند مانند پروژه «پياده راه سلمان فارسى «كه 
بعد از مشكالتى كه در حين پروژه براى مردم و كسبه ايجاد 
كرد باالخره به اتمام رسيد اما بعد از مدتى به محلى براى 

دستفروشان تبديل شد و حال 
هم كالً از حالت پياده راه خارج 
شده  خودروها  تردد  محل  و 
مورد  در  اتفاق  اين  چرا  است 

اين پروژه افتاد؟
در ارتباط با پروژه ها حوزه هاى عمومى 
مى  انجام  مطالعاتى  قبل  از  دولتى  و 
تحت  كارشناسى  هاى  گروه  شود، 
عنوان گروه هاى مطالعاتى وجود دارد 
كه با ساختارهاى سازمانى و افرادى 
آكادميك پروژه ها را مطالعه مى كنند 
و  براساس سيستم مطالعه پروژه اى را 

عملياتى مى كنند، پروژه پياده راه سلمان فارسى تمام مراحل را طى كرد 
شايد اگر جريان قطار شهرى در اهواز اتفاق نمى افتاد يعنى مسير به اين 
سمت نمى رفت كه  مى خواهيم خيابان نادرى را ببنديم و پروژه قطار 
شهرى را اجرا كنيم اين كار صورت نمى گرفت اما بعد از اينكه خيابان 
نادرى بسته شد و پل تخريب گرديد گروه هاى مطالعاتى و مجموعه 
متخصص، بررسى هايى انجام دادند و در شوراى ترافيك استان خوزستان 
طرح پياده راه خيابان سلمان فارسى كليد خورد و شوراى شهر در اين زمينه 

هيچ نقشى نداشته است.

 پروژه اى كه در حال حاضر شاهد آن هستيم با پول شهردارى و با 
بيش از 14 ميليارد تومان هزينه اجرايى شد، سيستم آب و برق تلفن 
زيرزمينى شد،  خيابان نادرى مركز تجارى استان خوزستان است و 
كسبه به اين اميد كه اين مهم در 100 سال آينده اهواز نقش دارد 

اعتراضى نكردند تا اينكه اين پروژه به پايان رسيد.
 سيستم شهردارى يكى از 100 مولفه اى است كه در زندگى مردم 
نقش دارد يك خيابان با 46 متر عرض باز شد تا مردم استفاده كنند 
خود  بساط  محل  را  جا  آن  و  ريختند  نادرى  خيابان  در  دستفروشان 
اعتراض  شهردارى  و  شهر  شوراى  امنيتى،  سيستم  به  كسبه  كردند 
و  قاچاق  هاى  وكاال  آمد  وجود  به  ناامنى  شهروندان  براى  كردند، 
نامعقول ارائه مى شد، بنابراين در شوراى شهر مطرح شد كه امنيت 
شهروندان به خطر افتاده است، همان گروه مشاوران گفتند يكى از 
اين راه ها اين است كه اين خيابان سواره رو شود و تاكسى تردد كند، 
به صورت عملياتى به اين نتيجه رسيديم كه اقتصاد خيابان نادرى 
تحت تاثير اين مطالعه بى اساس قرار گرفت و تصويب كرديم كه 
محل تردد تاكسى شود و دستفروشان جمع شوند و نيروى انتظامى 
بيش از 4 هزار نفر ساعت صرف كرد تا دستفروشان از سطح خيابان 
نادرى جمع و در پارك ربيع – محلى كه براى دستفروشان در نظر 

گرفته شده است- مستقر شوند.

در  جامعه ايرانى خيلى به خرد جمعى اهميت نمى دهند ،با 
توجه به اينكه چهار دوره از  فعاليت شوراى شهر سپرى 
در  توانسته  اندازه  چه  شهر)تا  (شوراى  نهاد  اين  شده  
تصميم گيرى هاى مديران ما در سطح كشور  جايگاهى 

براى خود باز يابد؟
به   107 تا   101 اصل  ايران  اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون  در 
شهرستان،  روستا،  هر  اداره  آمده  صراحت  به  و   شده  اشاره  شوراها 
بخش و شهر به عهده شوراى محلى است و در متن قانون اساسى 
حوزه اختيارات شورا تعريف شده است، اما به جرات مى توان گفت 
اختيار اين شهر و روستا دو درصد هم در اختيار شوراها نيست اعضاى 
شوراى شهر باتوجه به اينكه با راى مردم انتخاب شده اند  از سوى 

مردم و همچنين حكومت تحت فشار قرار دارند.
دولت مى گويد شوراى شهر دو درصد اختيار دارد در حالى كه قانون 
در  هم  درصد  دو  اين  دارد  درصدى   100 اختيار  از  حكايت  اساسى 
حوزه شهردارى است يعنى هرچه مردم عوارض مى دهند شورا بايد 
روى آن نظارت داشته باشد و از سوى ديگر حاال در همين دو درصد، 
فرماندار هم بايد تصويب كند، مرم انتظار دارند وقتى ناهنجارى ديدند 
نماينده در شوراى شهر پاسخ دهد اما  اختيارات واگذار نشده و دولت 

مقاومت مى كند.
در جامعه ما احزاب شكل نگرفته است و به اين دليل هركس جدا و 
به صورت فردى راى مى آورد بنابراين  وقتى در نهاد شورا 21 نفر 
با ديدگاه هاى متفاوت در كنار هم قرار مى گيرند حال اولين وظيفه 
شهردار  كه  است  اين  متفاوت  و  مختلف  هاى  ديدگاه  با  افراد  اين 

انتخاب كند و البته تمام دستگاه ها نظارتى 
وارد مى شوند.

 نداشتن حدود اختيارت،  انتظار مردم،  عدم 
يك  تشكل  نشدن  نهادينه  و  احزاب  وجود 
فكر باعث شده كه نتوانيم به صورت علمى 
و آكادميك تصميم بگيريم  و كدخدايى رفتار 

مى كنيم.

هستيم  شاهد  اهواز  شهر  سطح  در 
كه هرس درختان بسيار نازيبا است 
زيبايى  به  بايد  كه  سبزى  فضاى  و 
شهر بيافزايد برعكس عمل مى كند 

چرا اينگونه است؟
در هرسال حدود 60 ميليارد تومان هزينه خدمات شهرى در ارتباط با 
حفظ و نگهدارى فضاى سبز است واقعيت اين است كه تمام كارها 
توسط پيمانكار انجام مى شود نگهدارى، كاشت درخت، خريد نهال، 
هرس و... قالب فضاى شهر اهواز درخت هاى وارداتى كنوكارپوس 
است هرچقدر هرس آن ها قوى تر باشد سرسبزى بيشتر مى شود 
و هرچه قدر بلندتر شوند نگهدارى سخت تر مى شود اين دو عامل 
باعث مى شود كه هنگام هرس درختان را به صورت كچلى ببينيد اما 

در بافت زيبايى شهر نگاه اين است كه اينگونه بهتر است بن و ريشه اين 
درخت هرچه قدر كه ارتفاع باالتر رود ريشه ضعيف تر مى شود و برگ 
هاى آن روى زمين مى ريزد به اين خاطر سازمان يافته نمى گذاريم 

رشد كند.

بعد از گذشت سه سال از انتخاب «سيدخلف موسوى» به 
عنوان شهردار اهواز همچنان اين بحث وجود دارد كه اين 
انتخاب بر چه اساس و معيارهايى صورت گرفت و بسيارى 
بر اين اعتقاد هستند كه البى ها در اين انتخاب تاثيرگذار 

بوده است شما در اين رابطه چه پاسخى داريد؟
اين سوال بايد در مقطع خودش  و در سه سال گذشته پرسيده مى شد و 

در حال حاضر بايد به عملكرد شهردار راى داده شود.
سيد خلف موسوى 14 راى اعضاى شورا را داشت و در اين انتخاب شورا 
و شهردار برنامه اى ارائه ندادند و همانطور كه بسيارى مى دانندالبى هايى 

باعث انتخاب موسوى به عنوان شهردار اهواز شد.
ما برنامه اى با 29 آيتم تنظيم كرديم و براساس شاخص هاى مختلف 
به اشخاص مورد نظر امتياز مى داديم اما كسى به اين برنامه راى نداد 

و شهردار  با اكثريت آرا انتخاب شد و در حال حاضر حمايت مى شود.
سيد خلف موسوى با نگاه سياسى و براى شركت در انتخابات وارد شده 
بود كه به داليلى كانديدا نشد و كنار كشيد و بعد از آن شروع به كار كرد 
برداشت بنده اين است كه به اندازه كافى آزمون و خطا را پشت سرگذاشته 

و تا حدودى در ريل نرمال قرار گرفته است.

برخى از اعضاى شوراى شهر اعتقاد دارند كه شورا در زمينه 
تيمى ضعيف عمل كرده است شما عملكرد شورا را در اين 

سه سال چطور ارزيابى مى كنيد؟
مسئوالن وجامعه ما نگاه انتقادى دارند چون اين انتقاد توسط مسئوالن 
صورت مى گيرد به صورت يك فرهنگ در آحاد جامعه شده است زيرا 
جامعه براساس الگوى مسئوالن ساخته مى شود بنده معتقد هستم كه اين 
انتقادها نه تنها كارساز نيستند بلكه كارآيى خود را از دست داده اند و يكى 
از مولفه ها هم اين است كه وقتى جامعه اى فاصله طبقاتى بين مسئول و 
جامعه ساكن وجود داشته باشد اين انتقاد بيشتر نفع فردى دارد تا اجتماعى. 
همانطور كه در باال گفته شد تا زمانى كه در اين سيستم به صورت حزبى 
كار نشود  هركس سعى مى كند گليم خود را از آب بيرون بكشد و انتقاد 

برخى از اعضاى شوراى شهر نگاه فردى است.

يعنى شما معتقديد كار تيمى و خرد جمعى در شورا افزايش 
يافته است ؟يعنى برخى از اعضاى شورا با رايزنى شبانه و 
البى گرى اليحه اى را به تصويب نمى رسانند و مشورت 

باعث تصويب مى شود؟
در ارتباط با لوايح و موضوعات جارى البى ها وجود ندارد مثال يك اليحه 
مى گويد براى مبارزه با گداها چه كار كنيم و هريك از اعضا ذهنياتى در 
اين زمينه دارد كه براساس آن ها تصميم گيرى مى شود البى ها در اين 
جا نقشى ندارند، در انتخاب شهردار به عنوان يك ركن اساسى و همچنين 
انتخاب هيات رئيسه شورا البى گرى ها صورت مى گيرد اما در كارهاى 

اجرايى و عملياتى اينگونه نيست.

گرفته  جدى  كارشناسى  نگاه  شهردارى  هاى  پروژه  در 
نمى شود و مانند اين است كه اعتقادى به كارهاى هاى 
كارشناسى براى مثال در حوزه شهرسازى وجود ندارد آيا در 
شوراى شهر از مهندسان و كارشناسان هر حوزه خواسته 
شده كه در كنار شورا باشند و ايده ها و برنامه هاى خود را 

ارائه دهند؟
حوزه كارشناسى ما در دو بخش عمل مى كند يكى به اين شكل كه 
مهندس و كارشناسى مى گويد در اجراى پروژه اى اين نواقص وجود 
دارد يا اينكه  برآورد درست صورت نگرفته است و بخش ديگر ساختار 
سازمانى است كه بايد از نگاه كارشناسان حمايت  و دفاع كنيم، اگر 
صحن  در  كه  دارد  را  آمادگى  اين  شورا  باشد  داشته  اى  ايده  كسى 
مطرح كند به عنوان مثال هيات مديره نظام مهندسى ساختمان را 

دعوت كرديم و ديدگاه هاى خود را مطرح كردند.
وجود فساد ادارى در شهردارى اهواز را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
ما در نظام ادارى زندگى مى كنيم كه فساد ادارى وجود دارد در شهردارى 
هم منكر اين قضيه نيستيم و به همان اندازه كه مردم به اين ارگان مراجعه 
مى كنند به همان اندازه هم خطا وجود دارد شهردارى دهها وظيفه دارد 
و به اندازه همان هم ممكن است فساد در آن وجود داشته باشد در همين 
راستا يك سرى ساختارهايى در اين مجموعه شكل گرفته به اين صورت 
كه هر پروژه اى باالى 120 ميليون تومان اعتبار داشته باشد بايد توسط 
مهندسان مربوطه برآورد هزينه شود و بعد به مناقصه گذاشته مى شود،  
هم شورا و هم سازمان بازرسى در اين مجموعه نماينده دارد اگر نقصى 
باشد دنبال مى كنيم به عنوان حق و حقوق شهروندى اگر موضوعى 
گزارش شود كه برآورد غلط بوده يا اينكه در مناقصه پارتى بازى صورت 

گرفته رسيدگى مى كنيم.
شما براى دوره بعد شوراى شهر اهواز كانديدا مى شويد؟

هرچيزى از نگاه بنده يك مطلوبيت براى فرد ايجاد مى كند و براساس 
مساله اى اثبات شده انسان ها نسبت به تغييرات مقاوم هستند بنده از 
آنجايى كه در سيستم هستم و نسبت به تغييرات مقاومت مى كنم براساس 

اين الگوى علمى در شوراى شهر باقى مى مانم و كانديد خواهم شد.

عضو شوراى شهر اهواز:

منكر فساد ادارى در شهردارى اهواز نيستم
شوراى شهر اهوازهيچ سهمى  در طرح پروژه پياده راه سلمان فارسى نداشت گفت و گو: سهيال باورى

عكس: كوروش صالحى

به مناسبت ميالد امام حسن مجتبى (ع) و در پانزدهمين شب 
ماه مبارك رمضان، گروه تئاتر آزادگان به سرپرستى حسين 
جشنواره  قالب  در  ديگرى  متنوع  هاى  برنامه  و  محمدى 

”شهربيدار“در تاالر آفتاب به اجرا درآمد.
اجراى نمايش طنز چراغعلى، داستان خوانى سياوش عاليپور، 
اجراى تئاتر پداگوژيك ايوب بختيارى، خاطره گويى، موسيقى 

محلى و حضور مهمانان هنرمند و برجسته از برنامه هاى شب 
پانزدهم اين جشنواره بود.

مجريان برنامه شب پانزدهم كيوان لطفى و شهرام ملكى نيا 
بودند.

بهزاد  ميزبان  بيدار“  ”شهر  جشنواره  نيز  چهاردهم  شب  در 
خيرالهى و همراهى گروه هاى متعدد هنرى با آيتم هاى متنوع 

و جذاب بود.
بر اساس اين گزارش، جشنواره ”شهر بيدار“ به همت انجمن 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اهواز،اداره  نمايشى  هنرهاى 
اهواز  شهرستان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و  خوزستان 
در سى شب ماه مبارك رمضان برنامه هاى مذهبى،فرهنگى و 
هنرى مختلفى از جمله: جزءخوانى قرآن،نمايش نامه خوانى، 

تعزيه نمايش هاى مذهبى، اجراى نمايش و برنامه هاى كمدى، 
نمايشگاه  و  پاپ  و  سنتى  موسيقى  مذهبى،اجراى  سخنرانى 
عكس تخصصى تئاتر را برگزار مى كند و كنداكتور جشنواره 

نيز هنوز براى مشاركت افراد باز است.
در اين جشنواره بر اساس  نيازهاى مردم عمل مى شود و توانايى 

فرهنگى هنرى اهواز در آن به نمايش گذاشته خواهد شد.

اين جشنواره در ماه رمضان هر شب ساعت 21 با جزءخوانى 
قرآن و برنامه هاى فرهنگى هنرى در ساعت 22 در تاالر آفتاب 
مراسم  در  حضور  مردم  عموم  براى  و  شود  مى  آغاز  اهواز 

رايگان خواهد بود.
گفتنى است، اين جشنواره براى اولين بار به اين شكل گسترده 

در سطح كشور در اهواز برگزار مى شود.

در شب ميالد امام حسن مجتبى (ع)؛

 ”شهر بیدار“ میزبان گروه تئاتر آزادگان بود
در پانزدهمين شب ماه رمضان و همزمان با ميالد امام حسن مجتبى (ع)، گروه تئاترآزادگان
 به سرپرستى حسين محمدى در قالب جشنواره ” شهر بيدار“ به اجراى برنامه پرداخت.

   مجبور هستيم با سيستم معيوب اتوبوسرانى بسازيم
   دولت به تعهداتش در زمينه قطار شهرى اهواز عمل نكرد
   روگذر جواداالئمه عيد فطر افتتاح مى شود

   درآمد شهردارى در سال 95، 500 ميليارد از پيش بينى كمتر است
   دولت سهمش را در ارتباط با خدمات شهرى نمى دهد

   شوراى شهر اهوازهيچ سهمى در طرح پروژه پياده راه سلمان فارسى نداشت
   اقتصاد خيابان سلمان فارسى تحت تاثير يك مطالعه بى اساس قرار گرفت

    عدم وجود احزاب و تشكل يك فكر در 
شورا، تصميمات را كدخدايى كرده است

    انتخاب شهردار براساس 
البى صورت مى گيرد

    موسوى تا حدودى 
در ريل نرمال قرار گرفته است

    براى دور پنجم 
شوراى شهر اهواز كانديدا  مى شوم



خانواده

اگر به همسرتان و گوشى
 تلفن همراهش شك داريد بخوانيد

توى مهمانى در خانه پدرى، كنار اقوام، خواهرزاده و برادرزاده ات نشسته اى، 
همسرت در آشپزخانه مشغول كمك كردن و شستن ظرف هاى شام است، 
با خيال راحت گوشى تلفن همراه خود را در دست مى گيرى، تلگرام يا ديگر 
صفحه هاى مجازى را باز و شروع مى كنى به َچت كردن، همان طور كه 
غرق نوشتن و خواندن هستى ناگهان سايه اى باالى سرت مى بينى، چشم 
كه مى اندازى همسرت ايستاده و مى گويد باز هم كه كله ات را فرو كردى 

داخل گوشى، با كى دارى چت مى كنى؟
كار به مطالبه گوشى و چك كردن چت ها مى رسد، حاال تو مانده اى و 
انتخاب ميان سپردن گوشى به دست همسر يا مقاومت و كوتاه نيامدن 
در برابر اين خواسته. برخى اقوام هم زيرچشمى تو را نگاه مى كنند و 

گوش هايشان تيز شده است.
اين كه سرانجام اين اتفاق و كش و قوس چه مى شود و تو با چه كسى 
داشتى چت مى كردى سوژه اصلى اين گزارش نيست، بلكه بايد ريشه هاى 
اين داستان را مورد بررسى قرار داد و اين كه چه مجموعه رويدادهايى 
باعث مى شود همسران نسبت به يكديگر و روابط هم در فضاى مجازى 
مشكوك شوند و چك كردن محسوس و نامحسوس وسايل شخصى 
همچون تلفن همراه، تبلت، ايميل و... را در دستور كار خود قرار دهند و اين 
كه آيا اساسا اين رفتار و كنجكاوى و شكستن برخى حريم ها مى تواند به 

بهبود روابط زناشويى كمك كند يا خير؟
گردن باريك تكنولوژى

نخستين نكته اين است كه فكر نكنيم تكنولوژى مقصر است. بستن 
راه هاى ارتباطى و برخورد قهرى و حذفى با فناورى در هيچ خانه اى به 
رونق زندگى منجر نشده است، اما مى توان با مديريت فضا و استفاده از 

امكانات و برقرارى اعتماد متقابل به هم نخستين گام ها را برداشت.
رابطه  يك  كردن  خراب  در  بدبينى  مانند  چيز  هيچ  نكنيم  فراموش 
خوب زناشويى و ويران كردن يك كانون گرم خانواده قدرتمند نيست. 
روان شناسان مى گويند تشويش و استرس، عصبانيت و فراتر از آن احساس 

ترس و تنفر ريشه در همين بدبينى ها دارد.
اما براى اين كه داستان را علمى تر دنبال كنيم سراغ دكتر فرزانه سعيدى، 
روان شناس و مشاور خانواده رفتيم تا او اين رفتار و كنجكاوى و بدبينى 
را تجزيه و تحليل كند. اين روان شناس ابتدا به نكته مهمى اشاره و تاكيد 
مى كند كه همسران فكر نكنند روش هاى ارتباطى جديد و باز شدن فضا 
علت اصلى خيانت است، وقتى از سعيدى مى پرسم كه پس كاركرد آنها 
در اين زمينه چيست با لحنى كه كمى به مزاح و شوخى هم طعنه مى زند 
مى گويد: روش هاى جديد ارتباطى باعث شده زن و شوهرها راحت تر مچ 

يكديگر را بگيرند.
سوال ديگرى كه از اين روان شناس مى پرسم اين است كه از بين 
مراجعه كنندگان معموال بيشتر خانم ها گوشى همسرشان را چك مى كنند 
يا آقايان و او پاسخ مى دهد: بيشتر خانم ها هستند، دليل هم دارد، اغلب 
به شكلى متوجه خيانت همسرشان شده اند و با شكستن اعتماد و از بين 
رفتن آن حس، اضطراب زيادى دارند و باعث مى شود به چك كردن دائم 
همسرشان در ابعاد مختلف زندگى بپردازند كه يكى از اين ابعاد تلفن همراه 

و شبكه هاى مختلف اجتماعى است.
اين مدرس دانشگاه ادامه مى دهد: كسى كه مدام همسرش را چك 
مى كند در واقع دچار نوعى عدم امنيت در زندگى است و اعتماد به 
نفس اش نيز كم كم از بين مى رود و دائم در اين فكر است كه چه چيزى 

در زندگى اش كم است.
اين ماجرا يك روى ديگر سكه هم دارد و روان شناس ما مى گويد: گاهى 
مردهايى را هم ديده ام كه وفادار بوده اند، اما به اين دليل كه همسرشان 
بى اندازه آنها را متهم به خيانت كرده است، آگاهانه دست به خيانت زده اند. 
اين مردان به نقطه اى رسيده اند كه همان ضرب المثل معروف ماست: 
«آش نخورده و دهان سوخته.» پس فكر كرده اند وقتى اينقدر بايد براى 
كارى كه نكرده اند متهم شوند، پس بهتر كه آن كار را انجام دهند. در 
واقع ترس از خيانت همسر باعث شده كه بدترين ترس او به واقعيت 
تبديل شود. سعيدى در بخش پايانى صحبت هايش توضيح مى دهد: بايد 
از خودمان بپرسيم شفافيت در زندگى به چه معناست؟ آيا چك كردن دائم 
گوشى هاى كسانى كه با ما زندگى مى كنند نشانه شفافيت است يا فقدان 
امنيت؟ من باور دارم اين چك كردن هاى مضطربانه هيچ جايگاهى در يك 
رابطه شفاف ندارد. وظيفه من اين است كه به شما بگويم خانواده ها بايد 
كارى كنند تا بتوانند دوباره به هم اعتماد كنند. خود ما وقتى با بى اعتمادى 
به كسى يا موضوعى نگاه كنيم، همه چيز مشكوك به نظر خواهد رسيد.

اين براى خارج از خانه، كار كردن و برقرارى ارتباط با بيگانگان شايد 
مناسب باشد، اما خانه محل آرامش و پناهگاه عاطفى انسان هاست و نبايد 
دائم در حال شك باشيم، بگذاريد خيلى راحت بگويم، من اگر گوشى 
خودم را با تشكيك زير و رو كنم باالخره يك چيز مشكوك خواهم يافت 
چه برسد به گوشى ديگرى، آخر كالم آن كه اگر تمام فكر و ذهن تان 
معطوف به اين است كه دنبال پيدا كردن سند و مدرك براى شيطنت و 
خيانت همسرتان باشيد، من از همين االن به شما قول مى دهم كه مطمئنا 
آن را خواهيد يافت، چون در نگاه كسى كه به همه چيز مشكوك است 
باالخره يك موضوعى، شخصى يا اتفاقى براى برجسته كردن و بزرگ 

كردن وجود خواهد داشت.
آيا چك كردن گوشى همسر جرم است؟

برخى زنان و مردان عادت به كنترل و بازرسى تلفن همراه همسران 
خود دارند. اين كار از نظر حقوقى چه وضعيتى دارد و آيا مى توان بابت 
آن شكايت كرد؟ اين پرسش را هفته گذشته خبرگزارى وابسته به قوه 
قضائيه كشورمان منتشر كرد و در آن آمده بود: «اين نوع اقدامات زن و 
شوهر نسبت به يكديگر در راستاى حساسيت ها و عاليق طرفين نسبت 
به يكديگر و زندگى شان است؛ لذا نبايد به جاى درك كردن طرف مقابل و 

تالش در اعتمادسازى به دنبال چنين راه هايى بود.
به هرحال اين مورد ظاهرا با هيچ يك از عنوان هاى مجرمانه قابل انطباق 
نيست و قانونگذار در قانون مدنى صرفا زوجين را مكلف به حسن معاشرت 
با يكديگر كرده است كه اين امر با تفسيرى وسيع از قانون مى تواند از 
مصاديق تكليف به حسن معاشرت تلقى شود؛ هر چند ضمانت اجراى 

قانونى براى آن مقرر نشده است.»
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آسيب شناسى آموزش گيتار كالسيك در كودكان
گیتار کالسیک برای کودکان :قســمت دوم و پايانى

ــر  ــتاندارد از نظ ــازهاى اس ــتفاده از س ــدم اس ع
ــب فيزيك  ــه نكردن به تناس ــاختارى  و توج س
ــيب  ــاء آس ــاز ، مى تواند منش بدنى كودك با س
ــود كه در بزرگسالى گريبان  هاى جدى بدنى ش
ــويى ديگر دشوارى در  ــود . از س گير فرد مى ش
ــى از غير  ــدم يادگيرى ناش ــاز  و ع ــن س نواخت
ــالمت روحى و روانى  ــاز ، س ــتاندارد بودن س اس
ــره مى اندازد . از اين  ــديداً به مخاط كودك را ش
ــركت هاى معتبرى در صنعت ساخت گيتار  رو ش
وجود دارند كه گيتارهايى با اندازه هاى كوچكتر 
ــه بازارهاى  ــودكان ب ــاص براى ك ــا طراحى خ ب

ــد . ــى كنن ــه م ــى عرض جهان
براى مناسب تشخيص دادن اندازه گيتار به 3 پارامتر بايد توجه كرد :

1)     طول دسته (از تيغه خرك تا تيغه سردسته)
اين فاصله تعين كننده موقعيت دست چپ يك گيتاريست مى باشد . در يك گيتار كالسيك استاندارد براى 

بزرگساالن ، اين طول 65 سانتى متر مى باشد .
2)     عرض دسته :

اندازه عرض دسته گيتار تعيين كننده دو عامل است :
الف- موقعيت انگشت گذارى دست چپ نوازنده روى دسته گيتار

ب- فضاى مناسب جهت انگشت گذارى دست راست نوازنده
    آسيب هاى جسمانى در نوازندگان گيتار :

نوازندگى موسيقى نيازمند تمرين زياد و عشق واقعى به اين كار است . يك نوازنده خوب ، نياز به كسب مهارت 
فوق العاده در ايجاد ارتباط مغز و دست ها دارد و بايد بتواند سرعت و دقت زيادى داشته باشد . آسيب هاى 
حركتى ناشى از استفاده از سازهاى  موسيقى ، در حدود نيمى از نوازندگان وجود دارد. اين آسيب ها بطور 
متوسط در 66 درصد نوازندگان سازهاى زهى و 48 درصد نوازندگان سازهاى بادى ديده ميشود . (تحريريه 

خانه گيتار ايران،1393)
در خصوص ساز گيتار كالسيك ، اين آسيب ها از نحوه نشستن و نگهدارى ساز شروع مى شود و تا فشارهاى 
وارده به عضالت دست راست و چپ ادامه پيدا مى كند . با توجه به اينكه يك نوازنده گيتار بطور روزانه 
طى ساليان متمادى در اين وضعيت به تمرين مى پردازد ، در صورت عدم توجه به استيل صحيح نوازندگى 
، احتمال ابتال به دردهاى عضالنى دست ، سر و گردن وجود دارد  . به دليل اينكه كودكان در سن رشد قرار 
دارند و انعطاف پذيرى بدن شان به نسبت بزرگساالن بيشتر است ، اين امر اهميت ويژه اى پيدا مى كند . در 
تصوير زير مشاهده مى شود كه نشستن نامناسب براى نوازندگى گيتار ، موجب انحراف لگن و فشار به ستون 

مهره ها مى گردد .
     هنرآموز :

اگرچه شرايط و امكانات آموزشى يكى از عوامل مؤثر بر جريان يادگيرى است، ولى بدون شك نيروى انسانى و 
به خصوص معلم، يكى از مهم ترين عوامل تشكيل دهنده ى محيط هاى آموزشى است. معلم اساسى ترين عامل 
براى ايجاد شرايط مطلوب جهت تحقق هدف هاى آموزشى است. معلم مى تواند نقص كتاب هاى درسى و 
كمبود امكانات آموزشى را جبران نمايد و يا بالعكس بهترين شرايط آموزشى را با عدم توانايى در ايجاد ارتباط 
عاطفى مطلوب، به محيطى ناكارآمد و غيرجذاب تبديل كند. در فرآيند تدريس تنها علم و مهارت معلم نيست 

كه مؤثر واقع مى شود، بلكه كل شخصيت اوست كه در ايجاد شرايط يادگيرى تأثير مى گذارد .
اين معلم كه در رشته هاى هنرى به آن هنرآموزگفته مى شود،  نخستين فرد مرتبط و بى واسطه باهنرجو بوده كه 
در طول زمان آموزش ، ارتباط عميقى با او برقرار مى كند . به ميزانى كه هنرجو از مربى خود متأثر است شايد 
كمتر پيش بيايد كه از اطرافيان خود تأثير بگيرد . هنرجو بر حسب يك عادت رفتارى براى معلم خود  ، احترام 

و شأن خاصى قائل است و او را مثابه يك مرشد براى خود مى داند .
     متد و روش هاى آموزش :

در سالهاى اخير كتابهاى بسيارى در ايران ، بمنظور آموزش گيتار كالسيك ترجمه و تأليف شده است . كتابهايى 
كه به جز تعداد معدودى از انها  ، غالباً تكرار مكررات اند تا ارائه نگاهى تازه و بيان شيوه اى نوين در آموزش 
گيتار كالسيك در جهان . بگذريم از جزوات آموزشى برخى از هنرآموزان كه بيشتر بيان تجربيات شخصى آنان 
است مصداق همان چرخه بيمار محيط هاى آموزشى كه پيش تر عنوان شد . كتاب هاى قابل قبول موجود نيز ، 
متأسفانه بدون توجه به گروه هاى مختلف سنى تأليف شده اند تا گروه سنى كودك  ، عالوه بر كمبود هنرآموزان 

متخصص ، در حوزه چاپ و نشر كتاب هاى آموزشى هم دچار كمبود باشد .
 تمرين ها و درس هاى استفاده شده در اين كتاب ها  ، بدليل استفاده از ملودى هاى غربى ، براى 
كودك بيگانه و ناآشنا بوده و به دليل عدم ارتباط حسى ، باعث بى انگيزگى ، عدم تمرين و نهايتًا 

انصراف از ادامه مسير مى گردد .
توجه به ويژگى و توانايى هاى خاص هر گروه سنى و استفاده از ملودى هاى محلى و گوش آشنا در تأليف 

متدهاى آموزشى ، مى تواند هنرجويان را به ادامه مسير عالقه مند و روند يادگيرى را تسهيل نمايد .
    نتيجه گيرى :

توانايى موسيقايى، استعداد ذاتى نيست ، بلكه قابليتى است كه مى توان آن را پرورش داد . توانايى هاى بالقوه 
كودكان رشد خواهد كرد ، به شرط آنكه براى آنها تعليم صحيح و محيط فراگيرى مناسب فراهم شود.

اهميت آموزش صحيح موسيقى خصوصاً به كودكان كه سرنوشت فرهنگ و هنر هر ملتى در آينده به دست 
آنان رقم خواهد خورد ، انگيزه نگارش اين مقاله شد . در اين راستا ، با بيان سه عامل اصلى در مقوله آموزش 
موسيقى يعنى ساز ، هنرآموز و متد آموزشى به آسيب شناسى شرايط كنونى آموزش گيتار كالسيك در ايران 
پرداخته شد .  بررسى سه عامل بيان شده نشان مى دهد كه استفاده از گيتارهاى استاندارد و مناسب با فيزيك 
بدنى هنرجو ، مسلح بودن هنرآموز به دانش تخصصى گيتار و روانشناسى كودك ، همچنين  استفاده از متدهاى 
آموزشى تأليف شده خاص اين گروه سنى ، تاثير مثبت فراوانى بر سالمت بدنى و روانى هنرجويان داشته و 

ضمن ايجاد و حفظ عالقه ، موجب افزايش توانايى هاى تكنيكى و مهارت در نوازندگى خواهد شد .

وقتى صحبت از ازدواج و سختى ها و آسانى هاى آن مى شود 
تقريبا يك مسئله در اظهارات اقشار مختلف مردم مشترك است 
سنگينى  و  تجمالت  افزوِن  روز  و  گير  چشم  افزايش  از  همگى 
اظهار  جديد  زندگى  سبك  اين  هاى  بَرج  و  عروسى  مخارج 

نارضايتى و نگرانى مى كنند اما...
براى شروع يك زندگى جديد اسباب و لوازمى را بايد تهيه كرد كه 
ضرورى بودن و كارايى بيشتر، شرط منطقى و عقالنى در انتخاب آن 
وسايل است. اما متاسفانه امروزه هزينه هاى سنگين تهيه جهيزيه بر 
دوش والدين عروس سنگينى مى كند و گاهى اوقات هم ديده مى 
شود كه خانواده داماد در اين زمينه به صورت طلبكارانه رفتار مى كند و 
شرايطى را فراهم مى آورند كه نتيجه اى جز متشنج كردن فضاى خانواده 

ها و فاصله انداختن ميان والدين و فرزندان را در بر نخواهد داشت.
حجت االسالم شهاب مرادى، كارشناس خانواده، ازدواج و جوانان در 
اين زمينه مى گويد: وقتى صحبت از ازدواج و سختى ها و آسانى هاى 
آن مى شود تقريبا يك مسئله در اظهارات اقشار مختلف مردم مشترك 
است همگى از افزايش چشم گير و روز افزوِن تجمالت و سنگينى 
مخارج عروسى و بَرج هاى اين سبك زندگى جديد اظهار نارضايتى و 
نگرانى مى كنند اما شگفت آور اين است كه اين اظهارات هيچ تاثيرى در 
تصحيح اين بخش نوظهور در سبك زندگى امروزه ايرانيان ندارد و اين 

فرهنگ اسراف و تجمل گرايى روز به روز، رو به گسترش است و دامنه  
تاثيرش از پايتخت تا دورترين دهِ كوچك، همه را در برگرفته است.
تبديل ازدواج به يك سنت ناپسند با تهيه اقالم لوكس و غيرضرورى

از سوى ديگر برخى از خانواده ها با دريافت وام و مقروض كردن 
خودشان و تنها براى اينكه بتوانند در ميان اقوام خودى نشان بدهند به 
دنبال تهيه جهيزيه هاى سنگين مى روند در حاليكه آن چيزى كه در 
گذشته مرسوم بوده تهيه تنها بخشى از جهيزيه تازه عروسان آن هم براى 

كمك به زوجين در اوايل زندگيشان بوده است.
مجيد ابهرى، كارشناس آسيب هاى اجتماعى و خانواده در اين رابطه 
معتقد است: جهيزيه يعنى تهيه لوازم اوليه زندگى براى شروع يك 
خانواده جديد اين در حالى است كه بعضى از خانواده ها با تهيه اقالم 
غير ضرورى و لوكس اين سنت پسنديده را تبديل به يك رويه غلط 
كرده اند و بعضى از والدين و دختران نوعروس اظهار مى كنند كه 
در صورت كمبود جهيزيه يا گران قيمت نبودن آن نزد خانواده همسر 

سرشكشته مى شوند.
اما امروزه زرق و برق اين جهيزيه ها آن چنان زياد شده است كه برخى 
از خانواده ها هيچ حد و مرزى را براى تهيه آن قائل نيستند البته بخشى از 
آن هم به مهريه هاى سنگينى كه خانواده عروس تعيين مى كند بر مى گردد 
به طوريكه وقتى خانواده عروس توقع مهريه سنگين مى كند متقابال خانواده 

داماد هم انتظار دارند تا جهيزيه كامل و بدون هيچ نقصى تهيه شود.

جهیزیه های سنگین آمار ازدواج را کاهش داده است
همه اين موارد از جمله مواردى هستند كه مى تواند در ازدواج پسران 
و دختران مانع ايجاد كنند و آنرا به تاخير بياندازند؛ جوانانى كه زندگى 

و جوانى آنها در پيچ و خم برخى از رسم و رسوم هاى واهى در حال 
تباه شدن است از اين رو ابهرى مى گويد: در حال حاضر جهيزيه هاى 
نامتعارف يكى از عوامل كاهش ازدواج در جامعه شده است، بسيارى 
از خانواده ها خصوصاً در شهرستان ها، تهيه جهيزيه سنگين به عنوان 

وسيله اى براى فخرفروشى آنها قرار گرفته است.
در حاليكه با حذف خريد لوازم غيرضرورى و صرف آن براى جوانان 
در آستانه ازدواج مى توان مشكل بسيارى از جوانان نيازمند را مرتفع 

كرد.
وى افزود: بعضى از خانواده ها تصور مى كنند با تعيين مهريه هاى 
عجيب و يا تهيه جهيزيه هاى نامتعارف باعث تداوم زندگى فرزندان 
خود يا افزايش شخصيت آنها مى شوند در حالى كه نه تنها اين تصورات 
درست نيست بلكه باعث ايجاد گسترش الگوهاى غلط اجتماعى شده 

است تا جايى كه آمار ازدواج را كاهش داده است.
خانواده ها از شركت در مراسم بازديد و رويت جهيزيه خوددارى كنند

همچنين مرادى در مورد برخى از رسم و رسوم هاى نادرست مى 
خطاى  رفتارهاى  و  نادرست  رسوم  كردن  فهرست  جاى  به  گويد: 
دوخانواده دختر و پسر در يك عروسى -از خواستگارى تا پاتختى- 
و نقد تك تك موارد، بهتر است خانواده ها از شركت در مراسم 
بازديد و رويت جهيزيه خوددارى كنند و بگذاريد اين نوع مجالس 
را همان انسان هايى شركت كنند كه شبيه برخى زنان حقير مكه قبل 
از بعثت هستند و مهم ترين صفت جاهليت عربى يعنى تفاخر را 

در خود به وفور دارند همان هايى كه وقيحانه ضعف هاى اقتصادى 
ديگران را به روى آنها مى آورند و مدت ها در مورد نقائص مالى 
و معيشتى فقراى فاميل و آشنايان شان صحبت مى كنند و در مقابل 
متمكنين و ثروتمنداِن مسرف و متَرف، غرق در حسرتى جانسوز و 

حسدى بى انتها لب به تملق باز مى كنند.
منفعت جهیزیه های سنگین در جیب سودجویان

شهاب مرادى ادامه مى دهد: اغلب مردم براى تن دادن به اين رسم هاى 
جاهالنه، خودشان را مجبور مى بينند تا جايى كه حتى براى انجام اين 
نوع خرج و برج هاى غير ضرورى، پس انداز 30-20 ساله خود را براى 
عروسى يك فرزند خرج مى كنند و حتى از ديگران قرض مى گيرند 

و يا حتى صدقه! و اين يك فاجعه اخالقى است و يك خطاى واضح.
وسايل ضرورى جهيزيه وسايلى است كه نبودش ايجاد مشكل براى 
زندگى زوج مى كند به جز آن، هر چيزى كه اضافه خريده شود يا 
تجمل است يا اسراف بنابراين تهيه جهيزيه با خريدهاى غير ضرورى و 
برپايه مدگرايى، بازار خوبى را براى سودجويان و فرصت طلبان فراهم 
كرده است، به نحوى كه بسيارى از خانواده ها با توجه به تبليغات و 
تجمل گرايى هايى كه در شبكه هاى ماهواره اى انجام مى شود روز 
به روز شرايط ازدواج را براى جوانان مشكل تر و فضاى مناسب براى 

سودجويان و فرصت طلبان را فراهم مى كنند.
در اين ميان خانواده هايى هستند كه با همان حداقل جهيزيه ها حاضر 
به تشكيل خانواده هستند اما تمكن مالى آنها اين امكان را از آنها سلب 
كرده است؛ آيا بهتر نيست خانواده هايى كه جهيزيه هاى سنگينى براى 
فرزندانشان تهيه مى كنند با كمى صرفه جويى در اين امر بخشى از 

نيازهاى تامين جهيزيه خانواده هاى كم درآمد را جبران كنند؟

جديدى  موضوع  چند  هر  نوزادان،  فروش  و   خريد 
نيست اما به تازگى شكل جديد آن مورد توجه ويژه 
برخى از مسووالن قرار گرفته است. آن هم فروش 
نوزاد در شكم مادركه به نوع خود بى سابقه و بسيار 

دردناك است.
فروش  و  خريد  براى  كه  علتى  نخستين  چند  هر 
نوزادان به ذهن مى رسد، نابارورى زوج هايى است 
كه از راه هاى قانونى نتوانسته اند سرپرستى فرزندى 
غيرقانونى  مسير  از  بنابراين  و  آورند  دست  به  را 
كودكى را از خانواده اى پرجمعيت و وضع اقتصادى 

بد در ازاى پول به سرپرستى پذيرفته اند. 
گفتنى است فروش نوزادان توسط پدر و مادر به دليل 
فقر مادى هميشه در كشور وجود داشته است. اما در 
مقابل فقط اين خانواده ها نيستند كه نوزاد خود را به 
اميد زندگى بهتر براى او مى فروشند، بلكه زنان معتاد و 

خيابانى نيز دست به فروش كودكان مى زنند. 
كه  است  آن  از  حاكى  موجود  ميدانى   گزارشات 
هنگام  به  روسپى  زنان  و  خواب  كارتن  خانم هاى 
مركز  و  جنوب  بيمارستان هاى  از  برخى  به  زايمان 
شهر مراجعه مى كنند و پس از به دنيا آمدن نوزاد 
را  خود  بچه  تومان  هزار   200 تا   100 دريافت  با 
مى فروشند. اين در حالى است كه اكثر نوزادان متولد 

شده مبتال به ويروس HIV هستند.
 همان گونه كه مى دانيم پديده فروش كودكان تك 
عاملى نبوده و مجموعه  اى از عوامل زنجير وار در 
كنار هم قرار مى گيرند تا يك زن ناچار به فروش 
فرزندش شود كه از مهم ترين آن ها مى توان به فقر 
اقتصادى، فقر فرهنگى، اعتياد، كارتن خوابى و ازدواج 
به  زنان  دادن  سوق  باعث  كه  نمود  اشاره  كودكان 

كودكان  فروش  سمت 
خود شده است.

اصلى ترين عامل خريد 
و فروش نوزادان، فقر و 
است.  خانواده  مالى  نياز 
نظام  متاسفانه  كه  چرا 
و  اجتماعى  حمايت 
كشور  اجتماعى  تامين 
نيست  اى  گونه  به 
و  فراگير  پوشش  كه 
حمايت  براى  اثربخشى 
داشته  نيازمند  افراد  از 
باشد و يكى از راه هاى 
اين  براى  هزينه  تامين 
خريد  ها،  خانواده  گونه 
خود  كودكان  فروش  و 

است.
هر چند در اين ميان نمى توان نقش واسطه ها و 
دالل ها را در خريد و فروش كودكان كتمان كرد. از 
آنجا كه خريد و فروش نوزادان مى تواند درآمدهايى 
براى واسطه ها داشته باشد، دالل ها به بازار داغ 
اند.  زده  دامن  كودكان  و  نوزادان  فروش  و  خريد 
بديهى است موضوع خريد و فروش نوزادان، موضوع 
زمان حاضر نيست بلكه از گذشته تا به امروز در بطن 

جامعه در جريان است و متاسفانه تا به امروز هيچ 
گونه برخورد جدى با اين معضل نشده و تنها برخى 
اين  اما  نمايند.  مى  آن  نهى  به  اقدام  مسووالن  از 
مساله از آنجا كه اين كودكان براى كارهايى مانند 
شوند،  مى  فروخته  و  شده  داده  اجاره  گرى  تكدى 

بغرنج و نگران كننده مى شود.
نتيجه  اين  به  آمده  عمل  به  هاى  بررسى  طبق 
شناسايى  از  پس  ها  واسطه  و  دالالن  كه  رسيديم 

ناخواسته  كه  نوزادانى 
مى  دنيا  به  نامشروع  يا 
و  خريد  به  اقدام  آيند، 
كنند  مى  آنان  فروش 
اتفاق  اين  همچنين  و 
بيمارستان  در  بيشتر 
بزرگ  و  دولتى  هاى 
كه  هايى  بيمارستان  و 
مى  رخ  دارند،  زايشگاه 

دهد.
د  ر  است  گفتنى 
نوزاد    فروش  خصوص 
خيز  آسيب  محالت  د  ر 
مانند  شهرها  كالن 
پايتخت افراط و تفريط 
گرفته  صورت  هايى 
است كه  عده اى مى گويند   خبرى د  ر تهران نيست 
و عده اى هم بر اين باورند   اين موضوع فراوانى قابل 
واقعيت  اما،  د  ارد  .  آن  محالت  از  برخى  د  ر  توجهى 
اين است برخى از خانم هايى كه معتاد   متجاهر يا 
كارگر جنسى محسوب مى شوند   و تعداد آن ها هم 
كم است، بارد  ار مى شوند  . از آنجايى هم كه  اتفاقاً 
اين افراد   سرپرست و بيمه ندارند و كسى نيست كه 
از بچه هاى آن ها نگهدارى كند  ، گاهى اقد  ام به 

فروش نوزاد   خود   مى كنند  .
بايد توجه داشت كه د  ر حوزه اجتماعى نبايد   د  نبال 
آمار قطعى باشيم. چرا كه اطالعات موجود تنها بر 
اساس تخمين است. به عنوان مثال روزى گفته شد   
د  و هزار زن معتاد   متجاهر وجود دارد د  ر صورتى كه 
د  ر نهايت متوجه شد  يم، كمتر از 500 نفر از اين افراد   
شهرى  انضباط  طرح  د  ر  كه  بود  ند    شهر  سطح  د  ر 
جذب شد  ند  . بر اين اساس، نمى توانم رقمى را اعالم 
كنم. با وجود اينكه دست يافتن به آمار دقيق در اين 
حوزه امرى دشوار تلقى مى شود اما اين انتظار برقوت 
خود باقى است كه مسووالن امر براى جلوى از رشد 
قارچ گونه اين معضل اقدامات اساسى را انجام دهند. 
منفى  تاثيرات  درازمدت  در  روند  اين  ادامه  كه  چرا 

گسترده اى را بر جامعه خواهد گذاشت.
و  بهترين  فرزند  بدون  هاى  خانواده  به  نوزاد  فروش 
مطلوب ترين نوع فروش فرزند است. چرا كه متاسفانه 
هميشه اين گونه نيست و گاهى كودكان براى مقاصد 
ديگرى به فروش مى رسند كه گاهى اين مقاصد شامل 
تكدى گرى و داد و ستد مواد مخدراست كه اين مورد 
بسيار دردناك است. به گونه اى كه اين نوزادان با بزه 

اجتماعى رشد و تكامل مى يابند.
يكى ديگر از داليل فروش نوزادان طبق اظهار نظر 
است  حالى  در  اين  است.  اعضا  پيوند  كارشناسان 
كه بايد مد نظر قرار داد كه پيوند اعضا در اطفال 
وضعيت پيچيده ترى دارد، حساس تر  و مشكل تر 
است و در مراكز محدودتر و با استاندارد باال صورت 
اين  باشد  درست  فرضيه  اين  چنانچه  و  مى گيرد 
معضل بر سالمت جسمى اعضاى بيشترى از جامعه 

تاثير گذار خواهد بود.

تهيه جهيزيه هاى سنگين مشكلى بر مشـكالت ازدواج؛

براى ازدواج جـوانان 
از رسوم جاهالنه دست برداريم

ــرى ــدون وزي فري

بامداد زاگرس تحليل مى كند:

نــوزادان فـروش  نــوزادانســونامى  فـروش  ســونامى 
  الهام صمدزاده
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ريزگردها پاى ثابت آسمان شهر
الهام صمدزاده
در روزهاى اخير بار ديگر هجوم ريزگرد ها زندگى ساكنان غربى و جنوبى كشور را مختل كرده است. هر 
چند، سالهاى طوالنى است كه ريزگردها و گرد و غبار به مهمانان هميشگى مردم تبديل شده و گويا خيال 

رفتن از آسمان را ندارند و مردم نيز كم كم  با اين پديده در حال عجين شدن هستند.
 امروزه پديده ريزگردها به يكى از مهمترين مشكالت كشور، تبديل شده تا جايى كه اين مهم سالمت بيش 
از نيمى از مردم ايران را به مخاطره انداخته است ومسووالن  نسبت به حل معضل ريزگردها، تنها به دادن 
وعده وعيدهاى رنگارنگ بسنده مى كنند و مسووليت را به طور منظم بين خود پاس كارى مى نمايند و در 

نهايت تنها مردم اين مناطق، آسيب اهمال كارى ها و مشكالت ناشى از آن را مى بينند. 
گفتنى است طبق آمار موجود ريزگردها، مرگ تدريجى 12 ميليون نفر را در غرب و جنوب كشور رقم زده 
است و بخش زيادى از جمعيت كشور هم در حال خفه شدن هستند، كه متاسفانه  بى توجهى مسووالن 
در خصوص اين مساله قابل قبول نيست. چرا كه اين گونه استنباط مى شود برخى از مسووالن ما نسبت 
به تخريب زيست محيطى و سالمت بسيارى از مردم كشور بى توجه شده اند و حاضر نيستند حتى براى 
بررسى اوضاع مردمان مناطق غرب و  جنوب غرب كشور سفرى به اين مناطق داشته باشند و تنها از دور 

به ارائه راهكارى سطحى و ناكارآمد بسنده مى نمايند
تجارب سالهاى گذشته  در خصوص حل معضل ريزگردها بيانگر اين مساله است كه متاسفانه دولت در 
قبال ريزگردها همواره ساده ترين راه را انتخاب كرده و گناه را گردن كشور عراق مى اندازد، بدون اينكه 
خود كوچكترين اقدامى در اين زمينه انجام دهد. اين در حالى است كه  طبق اظهار نظر كارشناسان يكى 
از اقدامات اوليه  دولت، مى تواند قرار دادن پيش شرط هاى الزم براى قراردادهاى ترجيحى كه به نفع 
دولت عراق است، باشد. بدين معنا كه دولت عراق به دغدغه هاى زيست محيطى ايران توجه داشته باشد 

و همكارى الزم را در اين خصوص انجام دهد.
آنچه مسلم است در سال هاى اخير، تاثير عوامل طبيعى همانند خشكسالى هاى مداوم، كاهش بارندگى و 
رطوبت نسبى محيط به همراه تشديد فاكتورهاى محيطى نظير استفاده بى رويه از منابع آبى مناطق بيابانى، 
از بين رفتن نيزارها و وقوع جنگ موجب خشك شدن تاالب ها و درياچه هاى بيابان هاى شرق عراق و 
عرصه هاى جنوبى كشورمان و تنگ شدن يا از بين رفتن كامل پوشش گياهى در اين مناطق گرديده است. 
اين در حالى است كه  نتيجه چنين وقايعى گسترش شديد گرد و غبار است كه اين مهم به ريزگرد معروف 
شده اند و توانسته در بخش هاى غربى، جنوب غربى و مركزى ايران، اثرات نامطلوبى را بر محيط زيست، 
اقتصاد و سالمت ساكنين 17 استان كشور به ويژه شهرهاى مرزى همانند اهواز و كرمانشاه بر جاى گذارد.

با وجود اينكه ايران سابقه ديرينه اى در خصوص ورود ريزگردها دارد اما متاسفانه تا به امروز هيچ اطالع 
رسانى دقيقى در زمينه تبعات منفى اين پديده از سوى مسووالن امر به عمل نيامده است و بسيارى از 
افراد حتى نمى دانند كه اين ذرات كوچك و ريز مى تواند چه باليى سر ريه هاى انسان بياورند. چرا كه 
بايد متذكر شد اين ذرات معلق در برخى موارد حاوى ذرات قابل زيستى هستند كه براى سالمتى مردم 
به شدت خطرناك است و همچنين اين ذرات معلق مى توانند انواع باكترى ها، جلبك ها و كپك ها را با 

خود به دورترين نقاط ممكن انتقال دهند.
همان گونه كه مى دانيم پديده ريزگردها يك مسئله مولتى فاكتوريل بوده و ريشه در دستكارى منفعت 
طلبانه كشورهاى منطقه با منابع آب و ديگر منابع طبيعى داشته و مساله پيش روى مربوط به چند كشورى 
است كه متاسفانه بيش از سى سال  دستخوش ناامنى و درگيرى هاى نظامى بوده كه به طور قطع مساله 
تخريب محيط زيست و گسترش بيابان زايى را نيز به همراه خود داشته است و از طرف ديگر تغييرات آب 

و هوايى و خشكسالى هاى اخير زمينه را براى تشكيل چشمه هاى توليد ريزگرد مساعد تر نموده است.
بديهى است ريزگردها آسيب هاى فراوانى را بر محيط زيست نيز وارد نموده اند. به عنوان مثال مى توان 
به جنگلهاى زاگرس و پوشش گياهى اين منطقه اشاره كرد كه از فرو نشست اين ذرات معلق آسيب هاى 
فراوانى را متحمل شده اند. چرا كه گرد و غبار هنگامى كه با نم باران و يا رطوبت تركيب شود، تشكيل يك 

اليه ضخيمى را در طبقات فوقانى برگ ها مى دهد كه به سادگى نمى توان آن را پاك كرد.
آنچه مسلم است تمام معضالتى كه در زمينه محيط زيست به وجود مى آيد، ريشه در زمان دارد و به 
سرعت قابل احيا نيست؛ به عنوان مثال مى توان به احياى درياچه اروميه اشاره كرد كه  با عملكرد درست، 
حدود 25 سال زمان الزم دارد. بنابراين در حل اين مشكالت نيز نبايد عجله كنيم، به همين دليل تشكيل 
گروه هاى كارى خودساخته و موقتى راهكار موثر براى حل اين معضل نمى تواند باشد. چرا كه اين گروه 
ها به سرعت تشكيل شده و به سرعت هم از بين مى روند؛ به همين سبب تشكيل اين كارگروه ها نه 
نتيجه اى دارد و نه كسى پيگير روند كارى اين گروه ها مى شود. يكى ديگر از مشكالت اين كارگروه ها نبود 
افراد متخصص بين اعضاى اين گروه هاست، چون كنترلى روى اين گروه ها وجود ندارد. درنهايت بايد با 
حوصله و بدون عجله به فكر حل مشكالت محيط زيستى باشيم و سال ها آسيب هاى اين نوع معضالت 
را تحمل كنيم تا به نتيجه مفيد برسيم. در اين فاصله زمانى كوتاه مدت هم مى توان با راهكارهايى نظير تغيير 
شيوه زندگى، استفاده كمتر از خودرو و پوشش مناسب براى سر و صورت منتظر بازگشت شرايط طبيعى 

به كشورمان باشيم.
به طور كلى ريزگردها داراى سه منشأ هستند كه شامل ايران، عراق و سوريه مى شود. هر چند دليل اصلى 
اين ريزگردها، ناآرامى ها و جنگ هايى است كه باعث شده فضاهاى سبز در ابعاد بسيار وسيعى تخريب 
شوند و سرعت بيابان زايى نيز افزايش پيدا كند. اين گردوغبارها با نخستين باد و با پيمودن ده ها و شايد 
صدها كيلومتر راه، در جايى آرام مى گيرند و پيامدهاى ناگوارى را به بار مى آورند؛ اين مشكل ريشه در 
سال هاى قبل دارد كه نسبت به آن بى توجه بوديم و همچنين باوجود هشدار كارشناسان مربوطه، متاسفانه با 
بى توجهى مسئوالن امر و كسانى كه در سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت مطالعه، بررسى و مقابله با 
چنين رويدادهايى را دارند، مواجه شد و درنهايت اين بى فكرى ها در پى سال هاى متمادى منجر به مشكل 

بسيار حادى شده كه سالمت شهرها را به خطر انداخته است.

انتقال آب رودخانه زهره به بوشهر را متوقف كنيد
مسئوالن وزارت نيرو بجاى انتقال آب از سرشاخه هاى رودخانه زهره يا رودخانه هاى خوزستان 
به استان هاى ديگر بايد به فكر احياى رودخانه هاى بى آب استان خوزستان باشند و نه مشكلى براى 

رودخانه هاى خشكيده خوزستان درست كنند
رئيس خانه كشاورز شهرستان هنديجان گفت: براى حفظ كشاورزى و اشتغال مردم هنديجان احداث و 

ادامه كار كانال انتقال آب به استان بوشهر و دشت ليراوى از رودخانه زهره تعطيل شود.
فتح اهللا الهيارى اظهار داشت: با توجه به كمبود آب و كاهش آورد رودخانه زهره از سد كوثر بروز پديده 

خشك سالى طى سال هاى گذشته سبب ركود كشاورزى چند هزارساله هنديجان شده است.
وى در ادامه افزود: متأسفانه احداث اين كانال انتقال آب از رودخانه نيمه جان زهره تير خالصى بر كشاورزى 

هنديجان و اقتصاد و منبع درآمد بيش از 70 درصد ساكنين اين شهرستان خواهد بود.
رئيس خانه كشاورز بندرهنديجان بيان كرد: از تمام مسئولين بلندپايه در وزارت نيرو و سازمان آب و برق 
خوزستان و نمايندگان مردم در حوزه هنديجان و اميديه و بهبهان خواستاريم كه جلوى اين طرح غيرقانونى 
بدون مطالعه را بگيرند. وى تأكيد كرد: مسئوالن وزارت نيرو بجاى انتقال آب از سرشاخه هاى رودخانه 
زهره يا رودخانه هاى خوزستان به استان هاى ديگر بايد به فكر احياى رودخانه هاى بى آب استان خوزستان 
باشند و نه مشكلى براى رودخانه هاى خشكيده خوزستان درست كنند. الهيارى بيان داشت: رودخانه زهره 
خشك شده است اما از اين رودخانه به صورت كامالً غير كارشناسى انتقال آب انجام مى شود كه اين امر 
پذيرفتنى نيست و خواهان انتقال آب از رودخانه كارون به زهره جهت احياى اين رودخانه هستيم. وى در 
پايان گفت: در حال حاضر رودخانه زهره خشك و بى آب شده است و كشاورزى هنديجان به طور جدى 
در حال نابودى است در اين صورت چگونه مى خواهند آب اين رودخانه را به استان بوشهر انتقال دهند؟

معرتضان به «تونل سبزکوه» کفن پوش شدند
اتمام حجت با مسئوالن در انتقال آب كارون

 بر اساس اخبار دريافتى از چغاخور معترضان 
تونل سبزكوه با پوشيدن كفن اقدام به تشكيل 
زنجيره انسانى در دفاع از چشمه ها كرده اند. 
بنابر اعالم حاضرين در منطقه مردم كفن پوش 
به تخلفات مكرر مسوالن و سكوت دستگاه 
قضايى كشور در  مقابل  تخلفات قرارگاه خاتم 

االنبيا و وزارت نيرو معترض هستند.
معترضين حاضر در محل احداث تونل سبز 

كوه پس از تشكيل زنجيره انسانى اعالم كردند: استاندار بايد به وعده خود وفا كند و كارگاه تونل سبزكوه 
در سرشاخه هاى كارون بايد برچيده شود. 

اخبار رسيده حاكى از  تشديد فضاى امنيتى در چغاخور است، دادستان استان، آقاى اسالميان در بين 
معترضان حضور يافت و مردم را به حفظ ارامش دعوت كرد. خبرهاى دريافتى حكايت از ضرب العجل 
تعيين شده از سوى دادستان تا 19 تيرماه  براى خارج كردن دستگاه حفارى از تونل سبزكوه در سرشاخه 

هاى كارون دارد./ خبرگزارى مستقل محيط زيست

فاطمه طاهرى: سريال معماى خاك اين روزهابه صورت زنده در غرب كشور به 
ويژه خوزستان در حال بخش است. دليل بروز اين پديده هرچه هست؛ مقصر 
پيدايش اين معضل هركه هست امروز دولت مردان بدانند كه اين خاك نفس 

مردمان اين سرزمين را به شماره انداخته است.
سريال "معماى خاك" اين روزهابه صورت زنده در غرب كشور به ويژه خوزستان 
در حال بخش است. اين سريالى است كه بيش از 10 سال است كه در شبكه جوى 

خوزستان پخش مى شود.
ره آورد اين سريال را گرچه در قسمت هاى مختلف مى توان با نقد و گفت وگو در 
برنامه هفت نشان داد ولى از آنجا كه هر كدام از مسئوالن اعم از اصلى و تداركات 
شكسته نفسى مى فرمايند و افتخار بزرگ، ساخت و تهيه كنندگى اين سريال 
به ظاهر تمام نشدنى را برعهده نمى گيرند متأسفانه تا كنون قادر به بررسى اين 
سريال در برنامه هفت نبوده ايم بنابراين به اختصار درباره اين سريال و بركاتى كه 
به بينندگانى كه با جان و دل و البته به ناچار مجبور به پذيرشش هستند، نگاشته 

مى شود.
اگر نوشته ها بخواهد ادغامى جامع از دست آوردها به واسطه سريال معاى " خاك" 
مطرح كند در ابتدا بايد گفت كه با گذشت چندين قسمت از اين سريال يك عالمت 
سوال بزرگ در ذهن مخاطب مقيم ايجاد مى شود كه چرا نفس كسى به نفس  

خوزستانى ها بند نيست؟!
چرا نفس كسـى به نفس  خوزسـتانى ها بند نيسـت؟!

آن چيز كه عيان است چه حاجت به بيان  است؛ ضرب المثلى كه بيش از 10 سال 
است در خوزستان كاربرد ندارد. مسئوالن مى بينند كه مردم خطه جنوب غرب 
كشور به ويژه خوزستانى ها ريه هايشان آغشته به خاك شده ولى گويى منتظرند كه 
بار ديگر و اين بار نه فقط خرمشهر بلكه خوزستان را خدا از پديده شوم ريزگردها 

آزاد كند.
طنزهايى كه از فرياد بدترند  تنها راه رساندن صداى مردم شده و جواب هاى 
طنزگونه اى كه از متوليان امر مى شنوند، مردم اين خطه مهمان نوازى كه از ميزبانى 
ريزگردها خسته شده اند را در انتظار دكمه اى ساخته كه شاه كليد حل اين معضل 

قرارداده است.
هر دم از اين باغ برى مى رسـد

چهار فصل سال پر از اتفاقات تكرارى، خوزستانى ها خوب مى دانند كه بهار را با 
ريزگردها اين ميهمان ناخوانده  سپرى مى كنند و نيز آنها با شروع فصل تابستان و 
تحمل گرماى طاقت فرسايى كه براى نمونه اهواز را دومين يا سومين شهر گرم 

جهان تعيين كرده است، بايد در انتظار موج جديد ريزگردها باشند.
پاييز فصل رنگ ها براى خوزستانى ها فصل بيمارى ها است؛ بيش از 3 سال است 
كه پديده اى ناشناخته و شايد شناخته شده ولى مسكوت مانده، نفس خوزستانى ها 
را ربوده و با شروع اين فصل رنگين موجى رنگين تر از اقشار مختلف مردم راهى 

بيمارستان ها مى شوند.
مريخى يا زمينى؛ مسـئله اين اسـت

گرچه هزينه هاى درمان اين معضل، رايگان اعالم شده ولى به دليل عدم كنترل 
و بازرسى دقيق، برخى از مراكز درمانى با داليل مختلف هزينه هايى را از بيماران 
دريافت مى كنند. اين مسئله دريافت وجوه كه به نوعى غيرقانونى به شمار مى رود 
زمانى كم ارزش مى شود كه پاى دليل پيدايش اين پديده به ميان مى آيد. به راستى 
بايد باور كنيم كه منشأ اين معضل از كرات و يا سيارات ديگر آمده و يا از همين 

زمين خودمان است و مشكل عدم توانايى مسئوالن امر در حل و شناخت آن است؟
نكته جالبى كه در اين قسمت از سريال مى توان متوجه شد اين است كه عوامل 
سازنده اين سريال در پرداخت دستمزد بازيگران تا حدى كه يك اسپرى تنفسى را 
از آنها دريغ مى كنند، كوتاهى كرده و هيچكس حاضر به پرداخت برخى مايحتاج از 

جمله ماسك استاندارد و با كيفيت به نقش آفرينان اين سريال نيست.
آدم خاكـى و آدم هـاى خاكـى

زمستان و بازهم ردپاى گردوخاك؛ زمستان فصل گلوله برفى ها و آدم برفى ها 
در ساير استان ها و فصل گلوله خاكى و آدم خاكى ها براى خوزستانى ها ؛ آدم 
خاكى هايى كه راه مى روند و درون سينه هايشان قلبى مملو از محبت و انسان 
دوستى مى تپد، آدم خاكى اى كه مى بيند كارون، اين سرچشمه زندگى در اهواز رو 
به زوال مى رود و سكوت مى كنند تا زاينده رود خروشان شود كه فقط مرغابيان در 

آن بخرامند و لبخند براى دقايقى بر لبان مردم نصف جهان نقش ببندد.
ما خوزستانى ها آدم خاكى هايى هستيم كه وعده ها بسيار شنيده ايم ولى به ندرت 
عملكردى ديده ايم. با وجود ناماليماتى كه از وجوه متفاوت از جمله اقتصادى و 
اجتماعى بر ما روا شده اما همچنان بر صحنه هاى مقاومت ايستاده ايم و نمونه 
آن 22بهمن ماه سال 1394 است كه گرچه لبخندهاى اين مردم شهيدپرور پشت 

ماسك ها پنهان شده بود ولى به خيابان ها آمده و واليتمداريشان را ثابت كردند.
شايد همان 10 سالى كه بانو ابتكار گفت و يا شايد زودتر و يا نه شايد خيلى بيشتر 
از اين مدت بايد منتظر ماند تا فرجى و گشايشى در روابط سياسى و بين المللى 
كشورها در راستاى حل منشأهاى خارجى اين پديده شوم شود و همچنين همتى 

براى حل منشاهاى داخلى كه فقط و فقط به امضايى محتاج است، گمارده شود.
خوزستانى ها بارها اعالم كرده اند كه ديگر مايل به بازى در اين سريال نيستند

آمار روزهاى خاكى در خوزستان سر به فلك كشيده؛ بيش از 400 روز هواى آلوده 
در طى چند سال اخير، فقط مدارس استان را تعطيل نكرده بلكه خوزستان را به 
استانى تبديل كرد كه سرطان به عنوان دومين دليل مرگ و مير در اين استان 
شناخته شده است. گرچه پديده ريزگردها مستقيما سبب بروز اين بيمارى نمى شود 
ولى كم بودن فعاليت بدن، تغذيه نامناسب كه دو عامل اصلى ايجاد بيمارى هاى 
غيرواگير هستند را مى توان با اين مطلب بى راه ندانست چرا كه تأثير آلودگى هاى 

موجود در پديده ريزگردها بر مواد خوراكى موضوعى غير قابل انكار است.
از طرفى تعطيلى مدارس موضوع قابل چشم پوشى نيست كه بتوان به راحتى از 
آن گذر كرد چرا كه كودكان امروز آينده سازان جامعه ما هستند و كودكانى كه از 
نظر سواد و تحصيالت و كسب تجربيات علمى سطوح پائينى را كسب كرده باشند 
قطعا نمى توانند در آينده به نقطه اى درخشان برسند و مطابق آن، جامعه خويش 

را ارتقاء دهند.
مشكل ديگرى كه گردوخاك براى خوزستانى ها ايجاد كرده به نوعى مى توان 
از آن به عنوان بيكارى اجبارى ياد كرد؛ با شروع اين پديده و اوج گرفتن ميزان 
آاليندگى ريزگردها مغازه داران و كاسبان بايد بساط كسب را جمع كرده و راهى 
خانه شوند و چه بسا بسيارى از آنها و كارگران روزمزد، روزهاى خاكى را روزهاى 
سخت زندگى خويش بپندارند چرا كه عالوه بر از بين رفتن نان شب خانواده 
هايشان خسارات مالى خواهند ديد گرچه اين خسارات مالى به پاى خسارات مالى 

كه كشاورزان مى بينند نمى رسد ولى به نوع خود قابل تأمل است.
توجه به نيروى انسانى در هر كشورى امرى بديهى است كه متأسفانه قشرهاى 
نامبرده چندسالى است باوجود افزايش روزهاى خاكى به فراموشى سپرده شده اند.

خسارات مالى كشاورزان؛ باوجود اينكه توجه به كشاورزى خوزستان باتوجه به طرح 
550 هزارهكتارى به دليل تخصيص اعتباراتى در اين زمينه رو به افزايش است ولى 
مگر اينگونه نيست كه كشاورزى با آب انجام مى شود بنابراين سوالى در ذهن نقش 
مى بندد كه آيا افزايش اعتبار با توجه به كم لطفى هاى وزارت نيرو به خوزستان 
و انتقال آب از اين استان تشنه به ديگر استان ها در تناقض نيست؟! مگر پول به 

تنهايى مى تواند مشكالت كشاورزان كه اكثرأ به دليل كم آبى است را حل كند.
گزارشاتى درباره انتقال آب از خوزستان به ديگر استان ها وجود دارد كه حاكى از 
مصرف آب براى مواردى غير از شرب است با وجود اينكه هر گونه انتقال آب بجز 
براى شرب بر طبق مصوبه شوراى عالى آب ممنوع است ولى ديده مى شود انتقال 
آب از رودخانه هاى خوزستان براى مواردى از جمله كشت برنج و پرورش ماهى 
و نيز موارد صنعتى انجام مى شود؛ اين در حالى است كه كشاورزان خوزستانى 

محدوديت ها و ممنوعيت هاى كشت را بايد تحمل كنند.
ناگفته نماند انتقال آب و كاهش حقابه رودخانه ها و تاالب ها به مرور زمان سبب 
خشك شدن زمين ها شده كه در نتيجه زمين هاى خشك شده به كانون هاى 
گردوغبار  تبديل خواهند شد؛ به طور مثال امروزه بخشى از تاالب هاى خوزستان 
كه به دليل برخى از مسائل از جمله صنعت نفت و حفارى خشك شده اند به 

كانون هاى داخلى ريزگردها مبدل شده اند.
به هر حال در 10 الى 13 سال گذشته متأسفانه تدابيرى از طرف مسئوالن امر 

انديشيده شد كه اميد بسيارى را نااميد كرد.

چند دقيقه پـاى درد و دل يكى از نقش آفرينان خاكى
انسانها، گياهان، نباتات، حيوانات و حتى بسيارى از زيرساختها دستخوش ناماليمات 
اين پديده انسان ساز شده اند كه در بسيارى از مواقع سبب مختل شدن زندگى 

روزمره مى شود.
دليل بروز اين پديده هرچه هست، مقصر پيدايش اين معضل هركه هست چه 
دولتهاى پيشين و يا پسين امروز دولت مردان بدانند كه اين خاك نفس مردم 

سرزمين خوزستان را به شماره انداخته است.
خوزستانى ها، اين ايثارگران و نجيب مردمان سرزمينمان ايران، همه آنچه كه در 
استان دارند را براى هم وطنانمان در طبق اخالص قرار داده اند؛ به نوعى مى توان 
گفت كه چرخ بسيارى از مسائل كشورى اعم از اقتصاد نفتى و گازى و نيز (در 

بسيارى از جهات) كشاورزى  را خوزستان مى چرخاند.

در پى قطع آب شرب در برخى مناطق اهواز، آبرسانى به وسيله 
تانكر از روز گذشته در اين مناطق آغاز شده است.

آغاز تابستان در اهواز با بى آبى همراه بوده است به طوريكه 
گرماى شديد و قطع آب شرب در برخى مناطق اهواز، تحمل 
مدت  اين  در  است.   كرده  سخت  داران  روزه  براى  را  شرايط 
مناطقى از اهواز نيز به وسيله تانكر آبرسانى شده اند و بسيارى 
از شهروندان مراتب گاليه خود به قطع آب شرب را به شبكه 

هاى اجتماعى و سايت هاى محلى رسانده اند. 
قطع آب شرب در بخش هايى از اهواز بدون اطالع رسانى قبلى 
اتفاق افتاده و اولين اطالعيه شركت آب و فاضالب دوم تير 

منتشر شده كه قطع آب را به مدت چهار روز نشان مى دهد.
اين  شرب  آب  در  اختالل  علت  اهواز  فاضالب  و  آب  شركت 
شهر را قطع شدن آب از طرح آبرسانى غدير اعالم كرده است. 
تا پيش از زمستان سال 92آب شرب همه شهر اهواز از رودخانه 
طرح  بردارى  بهره  با  زمان  اين  از  اما  شد  مى  تامين  كارون 
آبرسانى غدير بخشى از اهواز، آب شرب خود را از پشت سد 

كرخه دريافت مى كند. 
طـرح غدير نيز روزانه 400 هـزار مترمكعـب 

آب به اهواز مى رسـاند
گفت:  باره  اين  در  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  آبرسانى  معاونت  سرپرست 
كانال هاى طرح آبرسانى غدير به دليل شكستگى در دو سه نقطه نياز به 
تعمير داشت به همين دليل از بعد از ظهر دوشنبه 31 خرداد آب وروى به 

آن قطع شده بود.
صادق حقيقى پور افزود: كار تعميرات در سريع ترين زمان ممكن انجام شده و 
چهارشنبه شب (ديشب) آب از سد كرخه دوباره به طرح غدير رهاسازى شده 
است كه با توجه به طوالنى بودن خط انتقال آب عصر امروز آب به تصفيه 

خانه هاى اهواز مى رسد.
وى طول كانال آبرسانى غدير را 100 كيلومتر عنوان كرد كه آب را از پشت 
سد كرخه به تصفيه خانه هاى شماره يك و 2 اهواز (كيان آباد و ملى راه) 

منتقل مى كند.
حقيقى پور با اشاره به اينكه طرح غدير حدود 70 درصد آب اهواز را تامين 
مى كند اظهار كرد: با توجه به ضرورت تعميرات در اين طرح، از يك هفته 
قبل به مسئوالن شركت آب و فاضالب اهواز اعالم شده بود كه اين تعميرات 

قرار است انجام شود.
وى با انتقاد از مسئوالن آبفاى اهواز در نحوه اطالع رسانى نسبت به اختالل 
در آب شرب اهواز گفت: نبايد همه تقصيرات را متوجه طرح غدير كرد زيرا 
كانال هاى اين طرح مانند همه تاسيسات نياز به تعميرات پيدا مى كند اما اين 
سوال مطرح است كه شركت آبفاى اهواز تا قبل از بهمن 92 كه طرح غدير به 

بهره بردارى رسيد، چگونه آب اهواز را تامين مى كرد. حقيقى پور افزود: بهتر 
بود كه مسئوالن اين شركت صادقانه به مردم اعالم مى كردند كه تصفيه 
خانه و پمپ هاى آب خام دچار مشكالت فنى است و توان جايگزينى و تامين 

آب از رودخانه كارون را نداشته است.
وى تصريح كرد: در صورتى كه شركت آبفاى اهواز امكان آبرسانى به شهر 
را نداشته باشد، اين مساله را اعالم كند و ما آمادگى داريم تاسيسات را از آنها 

تحويل بگيريم.
شرب  آب  تامين  حساسيت  به  اشاره  با  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  معاون 
تاسيسات  اساس  همين  بر  كرد:  تاكيد  اهواز،  همچون  پرجمعيتى  كالنشهر 
بايد  پمپاژ  هاى  ايستگاه  و  ها  خانه  تصفيه  از  اعم  فاضالب،  و  آب  شركت 
هميشه آماده و در مدار باشد و خرابى پمپ ها نمى تواند دليل قانع كننده اى 

براى قطع چند روزه آب در شهر باشد.
وى همچنين گفت: مرحله دوم طرح آبرسانى غدير به اهواز كه شرق اين شهر را تحت 
پوشش قرار مى دهد بيش از 90 درصد پيشرفت دارد و به زودى به بهره بردارى مى 

رسد كه با افتتاح آن وابستگى آب شرب مردم اهواز به رودخانه كارون قطع مى شود.

*آبرسـانى بـا تانكـر بـه اهـوازى هـا
معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب اهواز نيز در اين باره گفت: در دو 
روز گذشته آب شرب حدود 15 درصد از جمعيت شهر اهواز كه شامل تعدادى 

از مناطق شرق اين شهر است، دچار مشكل شده است.
سعيد دشتى زاده افزود: با توجه به اينكه در ماه رمضان قرار داريم و مردم 
روزه دار هستد ناچار شديم مناطق سپيدار، كوى صادقيه، كوى رسالت، 254 

دستگاه صنايع فوالد و فاز دو پاداد را به وسيله تانكر آبرسانى كنيم.

وى اظهار كرد: اختالل در تامين آب شرب اهواز به دليل قطع 
خام  آب  عمده  بخش  و  است  غدير  آبرسانى  طرح  آب  شدن 
تامين  غدير  طرح  از  آباد)  (كيان  اهواز   2 شماره  خانه  تصفيه 

مى شود.
دشتى زاده تاكيد كرد: طبق گفته سازمان آب و برق خوزستان 
آب طرح غدير از بعدازظهر امروز به اهواز مى رسد و از امشب 
پمپاژ آب به شهر را آغاز مى كنيم اما با توجه به شوكى كه در 
اين روزها به شبكه آب وارد شده، قطعى آب را بعضى ساعات 
روز در مناطق شرقى اهواز تا روزهاى شنبه و يكشنبه آينده 
خواهيم داشت. وى همچنين مشكل فنى در تصفيه خانه شماره 
2 را نيز تاييد كرد و گفت: بعد از قطع شدن آب طرح غدير، 
تامين آب اين تصفيه خانه از رودخانه كارون انجام شد اما به 
دليل وسعت اهواز، فرسودگى شبكه و تنش بوجود آمده ناشى 
از افزايش مصرف در دو سال گذشته، نتوانستيم آب مورد نياز 

همه مناطق را تامين كنيم.
به گفته وى، كيفيت آب طرح غدير كه از سد كرخه تامين مى 
شود، بسيار بهتر از آب كارون است و در سرعت تصفيه آب 

تاثير بسزايى دارد.
دشتى زاده افزود: همزمان با قطع شدن آب ورودى از طرح غدير، تصفيه خانه 

نيز دچار مشكل فنى شد كه باعث شد آب برخى مناطق به كلى قطع شود.
معمول  امرى  و  حادثه  يك  خانه  تصفيه  در  فنى  مشكل  اينكه  بيان  با  وى 
است، تاكيد كرد: اين حادثه به آماده نبودن تاسيسات و ايستگاه هاى پمپاژ و 

مشكالت مالى شركت آبفاى اهواز ارتباطى ندارد.
معاون آبفاى اهواز تصريح كرد: طرح آبرسانى غدير به عنوان يك طرح پايدار 
اجرا شده به همين دليل است كه اينهمه اعتبار براى اجراى آن صرف شد 
و قرار نبود آب آن قطع شود؛ از آن گذشته در فصل تابستان به ويژه در ماه 
مبارك رمضان مصرف آب بيشتر مى شود و آب غدير نبايد در اين زمان براى 

تعميرات قطع مى شد.
آب شرب يكى از مشكالت اهوازى ها در يك دهه گذشته بوده است. كاهش 
آب رودخانه كارون به دليل سدسازى و اجراى طرح هاى انتقال آب باعث 

افزايش شورى و گل آلودى آب شرب شده است.
عمرانى  معاون  اخيرا  كه  اهواز  فاضالب  و  آب  شركت  كه  حاليست  در  اين 
استاندار خوزستان آن را رو به ورشكستگى اعالم كرده، به دليل بحران مالى، 
نتوانسته تصفيه خانه هاى خود را متناسب با جمعيت تحت پوشش ارتقا دهد.
اين مشكل را بايد به فرسودگى خطوط انتقال كه هم باعث كاهش كيفيت و 

هم باعث هدرروى آب مى شود، اضافه كرد.
اين مساله باعث شده مردم اهواز به آب شيرين كن هاى خانگى رو بياورند و يا 
آب تصفيه بخرند و فشار كم آب و قطع آب نيز از مشكالتى است كه اهوازى 

ها هميشه با آن دست به گريبان هستند.

پخش سريال بى انتهاى       خبر
 «معماى خاك» در شبكه جوى خوزستان

 چرا نفس 
كسى به نفس 

خوزستانى ها 
بند نيست؟

بحران آب در همسايگى كارون

 آبرسانی با تانکر به برخی مناطق اهواز



خبر
غيبت عمران زاده رفتار شايسته اى نيست

ــادان گفت: حنيف  ــرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آب س
ــت و  ــدون اطالع در تمرينات غيبت كرده اس عمران زاده ب

غيبت در شروع كار براى بازيكنى مثل او شايسته نيست.

نادر دست نشان مورد اردوى تيمش در سوادكوه مازندران گفت: 
روز گذشته به سوادكوه آمديم و امروز اولين جلسه تمرينى مان 
را برگزار كرديم. عصر هم جلسه دوم تمرينى ما برگزار خواهد 
شد و در يك شرايط آب و هوايى خوب و مساعد تمرينات با 
نشاطى را پشت سر مى گذاريم.وى در پاسخ به اين سوال كه 
تعويق يكى، دو روزه سفرشان به مازندران باعث كاهش مدت 
زمان اردوى شان نشده است، خاطرنشان كرد: خير، ما تنها دو روز 
سفرمان را به تعويق انداختيم، اما زمان اردو همان 10 روز است.

سرمربى نفت آبادان در رابطه با اينكه آيا حنيف عمران زاده در 
تمرين نفت اين تيم حاضر شد، تصريح كرد: متاسفانه او فعالً در 
تمرينات حاضر نشده و در اين ارتباط به باشگاه اطالعى نداده 
است. غيبت در شروع كار براى بازيكنى مثل عمران زاده شايسته 
نيست.دست نشان در رابطه با اينكه آيا پيش از اين خبر غيبت 
اين بازيكن به او اعالم شده بود، گفت: متأسفانه عمران زاده هيچ 
اطالعى به ما نداده است،  مدير برنامه هاى اين بازيكن چند بار 
به ما اعالم كرده كه او فردا به تمريان مى آيد اما اين اتفاق نيفتاده 
است. ديگر اين مسئله مربوط به باشگاه و عمران زاده مى شود 
و اين بازيكن بايد بر اساس قانون در تمرينات حاضر شود. از 
بازيكن بزرگ است انتظار رفتار بزرگ و شايسته مى رود، مگر 
اينكه او بازيكن بزرگى نباشد و قانون و روح جوانمردى را بلد 
نباشد. وى در مورد اينكه گفته مى شود ميالد شعبانلو بازيكن 
اسبق استقالل مدنظر اين تيم قرار دارد، اظهار داشت: شعبانلو را 
نمى شناسم و فقط شنيده ام او جوان خوبى است و در تيم خوبى 
مثل استقالل به ميدان مى رود.سرمربى نفت آبادان در رابطه با 
اينكه با اين حساب اين بازيكن مدنظرش نيست، گفت: شايد 
اين بازيكن مدنظر ما قرار بگيرد، او را به ما معرفى كردند و 
شناخت زيادى از توانايى اش نداريم، بايد عملكرد او را ببنيم تا 
نظرمان را بيان كنيم.دست نشان در مورد اينكه آيا بحث حضور 
وحيد طالب لو و امين منوچهرى در نفت آبادان منتفى است، 
عنوان كرد: حضور اين بازيكنان منتفى نشده، اما مديربرنامه هاى 
اين نفرات همان مديربرنامه هاى حنيف عمران زاده است. او تا 
اينجا در بحث عمران زاده تجديد آورده و وقتى بازيكن اول اين 
مديربرنامه چنين رفتارى مى كند، طبيعتاً باعث مى شود باشگاه 

ارتباطش را با اين فرد قطع كند.

اظهارنظر فشنگچى درباره ماندن در فوالد
ــتان  ــم فوتبال فوالد خوزس ــته تي ــن فصل گذش بازيك
ــه روز آينده وضعيت وى براى حضور  مى گويد تا دو س

ــود. ــخص مى ش در تيم فوالد مش

اميرحسين فشنگچى در مصاحبه اى درباره اينكه آيا با فوالد 
به توافق رسيده است يا خير، اظهار كرد: هنوز مشخص نشده 
است كه آيا مى مانم يا خير. با يكى دو تيم هم صحبت كرده 
ام ولى هنوز چيزى مشخص نشده است.اظهارنظر اميرحسين 
فشنگچى در حاليست كه اين بازيكن همراه با محمدرضا 
خانزاده و عليرضا سليمى در ليست خروجى قطعى فوالد 
خوزستان قرار گرفته است و به نظر نمى رسد كه شانسى براى 

ماندن در اين تيم داشته باشد.
برگزارى مسابقات ژيمناستيك 

در اهواز
ــبت ميالد امام حسن  ــتيك به مناس ــابقات ژيمناس مس

ــد. مجتبى (ع) و روز اكرام در اهواز برگزار ش

به گزارش خبرنگار بامداد زاگرس، هيات ژيمناستيك استان 
خوزستان در جهت آمادگى هرچه بيشتر افراد منتخب براى 
اعزام به مسابقات كشورى مردان و همچنين به مناسبت ميالد 
امام حسن مجتبى (ع) و روز اكرام ، مسابقه ى دوستانه اى 
بين تيم هاى اهواز و ماهشهر در چارچوب قوانين مسابقات 
آموزشگاه هاى كشور در روز پنجشنبه (سوم تير 1395)  به 
ميزبانى اهواز برگزار كرد. اين مسابقات در دو گروه سنى كالس 
هاى اول تا چهارم و كالس هاى پنجم تا هشتم برگزار گرديد 
و در پايان مسابقه در گروه سنى اول عليرضا عساكره از ماهشهر 
در جايگاه اول قرار گرفت و همچنين سجاد جامعى و پرهام 
زرگران از اهواز جايگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند .  
در گروه سنى دوم  رضا جاوريان از ماهشهر ، دانيال نوروزى و 
رهام شحيطاط از اهواز به ترتيب مقام هاى اول تا سوم را از ان 
خود كردند. در پايان اين مسابقه بهرام فيروزى نژاد، مسئول 
برگزارى اين دوره، در رابطه با سطح كيفى مسابقات گفت:: 
اين مسابقات قبل از اعزام تيم به مسابقات كشورى الزم بود 

تا بتوانيم نقاط ضعف را برطرف كنيم .
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خبر
تاكيد كيانى زاده بر استفاده از تجربيات پيشكسوتان ورزش خوزستان

   مديركل ورزش جوانان خوزستان، پيشكسوتان استان را گنجينه ها و سرمايه هاى ورزش 
ــتفاده از تجربيات آن ها در تمام عرصه ها تاكيد كرد. ــت و بر اس ــتان دانس خوزس

 فرامرز كيانى زاده در مراسم تجليل از پيشكسوتان ورزش استان 
كه در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: پيشكسوتان در تمام حوزه ها 
از جمله حوزه ورزش از اهميت بااليى برخوردار هستند و گنجينه 
هايى با ارزش محسوب مى شوند و داراى تجربيات بسيار هستند.
وى با بيان اين كه بايد از تجربيات پيشكسوتان در عرصه هاى 
مختلف ورزش استان بهره برد، گفت: انتقال تجربيات اين گنجينه هاى با ارزش، باعث مى شود كه 
در آينده برنامه ريزى ها و دوباره كارى ها اتفاق نيافتد. مديركل ورزش و جوانان خوزستان افزود: در 
هر صورت پيشكسوتان عرصه ورزش از سرمايه هاى حوزه ورزش به شمار مى روند و تجليل از آن 
ها وظيفه ما است. بخشى از افتخاراتى كه امروز در عرصه مسابقات بين المللى كسب مى كنيم، قطعا 
نتيجه زحمات بسيار اين پيشكسوتان در سال هاى گذشته است.وى عنوان كرد: اداره كل ورزش و 
جوانان استان نيز تمام سعى خود را كرده است كه از پيشكسوتان عرصه ورزش خوزستان تكريم كند 
و اميدوارم شرايط كشور نيز به صورتى پيش برود كه بيشتر از اين بتوانيم در خدمت پيشكسوتان باشيم 
و زحمات آن ها را پاس بداريم. كيانى زاده در پايان از سالمى، رييس كانون پيشكسوتان ورزش استان 

بابت برگزارى اين مراسم، قدردانى كرد.

درخشش ركاب زنان خوزستان در كشور
ــيدند. ــور در ماده هاى مختلف درخش ــواران خوزستان در ليگ دسته يك كش     دوچرخه س

امير آهنجان، رييس هيات دوچرخه سوارى استان اظهار كرد: اين 
مسابقات از شنبه (29 خردادماه) تا دوشنبه (31 خردادماه) به ميزبانى 

تهران برگزار شد كه تيم اعزامى استان در آن خوش درخشيد.
 وى گفت: اين مسابقات با شركت دوچرخه سواران سراسر كشور 
برگزار شد كه محمدعلى مراديان از استان در ماده اسكرچ موفق به 
كسب مقام اول شد. رييس هيات دوچرخه سوارى خوزستان ادامه 

داد: مراديان همچنين در ماده هاى 200 متر و دورامتيازى دو مدال نقره به دست آورد.
وى افزود: مصطفى لقمانيان ديگر دوچرخه سوار خوزستانى نيز در ماده 1000 متر مقام دوم را ازآن 
خود كرد. آهنجان با اشاره به ماده تيم اسپرينت رقابت ها نيز اضافه كرد: در اين بخش هم تيم استان 

خوزستان شامل محمدعلى مراديان، مصطفى لقمانيان و حسين شبانى، حائز جايگاه نخست شدند.

رقابت وزنه  بردار خوزستانى در مسابقات جوانان جهان
ــتانى در پيكارهاى جوانان جهان به روى تخته خواهد رفت.     وزنه بردار خوزس

عليرضا قريشى، رييس هيات وزنه بردارى استان اظهاركرد: عليرضا 
اين  در  ايران  تيم ملى  با  همراه  كيلوگرم   105 دسته  در  دهقان 
مسابقات شركت مى كند. فراز رامهرمزى نيز از خوزستان به عنوان 
مربى تيم ملى، در اين رقابت ها حضور خواهد داشت. وى با 
اشاره به آمادگى خوب دهقان براى شركت در اين پيكارها، گفت: 
او اميد اول كسب نشان طال است و اگر بتواند آن ركوردهايى كه در اردوهاى تيم ملى به ثبت رسانده 
است را در اين مسابقات نيز تكرار كند، مى تواند روى سكو باشد. رييس هيات وزنه بردارى خوزستان 
در پايان بيان كرد: تيم ملى جوانان، چهارشنبه اين هفته جهت حضور در مسابقات جهانى، ايران را به 

مقصد گرجستان ترك خواهد كرد.

المپيكى هاى تكواندو به خوزستان مى آيند
ــورمان براى برگزارى  ــاالن كش ــتان، تيم ملى تكواندو بزرگس ــه دعوت هيات تكواندو خوزس ب

ــفر مى كند. اردويى چهار روزه به اهواز س

حسن محمدزاده، دبير هيات تكواندو استان با اعالم اين خبر عنوان 
كرد: بليت تمام اعضاى تيم ملى رزرو شده است و اين نفرات 
سه شنبه (هشتم تيرماه) وارد اهواز خواهند شد و تا جمعه (يازدهم 
تيرماه) اردويى چهار روزه را در اين شهر برپا خواهند كرد. وى 
در ادامه با اشاره به اعضاى تيم ملى جهت حضور در اردوى اهواز 

گفت: سه تكواندوكار ثابت المپيك به نام هاى فرزان عاشورزاده، مهدى خدابخشى و سجاد مردانى به 
همراه نفرات ذخيره يعنى آرمين هادى پور، امير عميدى و مسعود حجى زواره جهت اين اردو به اهواز 
خواهند آمد؛ ضمن اينكه غالم حسين ذوالقدر (مديرفنى تيم هاى ملى تكواندو)، بيژن مقانلو (سرمربى)، 
مهدى بى باك و مهرداد يوسفى (مربيان تيم) و سعيد مطورى نژاد (پزشك)، ملى پوشان را در اين اردو 
همراهى خواهند كرد. دبير هيات تكواندو خوزستان خاطر نشان كرد: برنامه ريزى كرده ايم كه طى اين 
چهار روز، تكواندوكاران رده هاى سنى مختلف استان را نيز دعوت كنيم تا در كنار ملى پوشان تمرين 
كنند. همچنين مربيانى كه در سطح استان در زمينه قهرمانى فعاليت فنى مى كنند را فراخوانده ايم تا 
در كنار كادر فنى تيم ملى تجربه اندوزى كنند. وى باال بردن سطح فنى تكواندو خوزستان را هدف 
عالقه مند هستند كه  از دعوت تيم ملى به استان عنوان كرد و افزود: ورزشكاران هر استان طبيعتاً 
ورزشكاران المپيكى و قهرمان را از نزديك ببينند؛ ما نيز اين فرصت را مغتنم شمرديم و با دعوت از 
تيم ملى سعى كرديم گامى در جهت پيشرفت تكواندوكاران استان برداريم تا ورزشكاران خوزستان 

بتوانند با پا زدن در كنار ملى پوشان، سطح فنى خود را ارتقا دهند.
 تيم ملى تكواندو خود را براى حضور قدرتمند در رقابت هاى المپيك ريو آماده مى كند.

برگزارى پيكارهاى شمشيربازى "جام رمضان" خوزستان
    شمشيربازان خوزستانى در رقابت هاى "جام رمضان" اين رشته با يكديگر رقابت مى كنند

 
كرد:  اظهار   ، استان  شمشيربازى  هيات  دبير  قارونى،  سيدلطيف 
اين پيكارها سه شنبه و چهارشنبه (هشتم و نهم تيرماه) در آبادان 
برگزار مى شود. وى بيان كرد: اين رقابت ها در سه اسلحه سابر، 
ورزشكارانى از سه شهر  اپه و فلوره برگزار مى شود و طى آن 
آبادان، خرمشهر و  اهواز با يكديگر رقابت مى كنند. دبير هيات 
شمشيربازى خوزستان افزود: اين پيكارها در دو بخش آقايان و بانوان و به صورت انفرادى و تيمى به 
انجام خواهد رسيد. او در پايان يادآور شد: مسابقات بخش آقايان سه شنبه (هشتم تيرماه) و مسابقات 

بخش بانوان چهارشنبه (نهم تيرماه) برگزار خواهد شد.

چهار بازيكن خوزستانى مسافر آلمان شدند
سرمربى تيم فوتبال جوانان اسامى 23 بازيكن اعزامى به اردوى 10 روزه آلمان را اعالم كرد.

امير حسين پيروانى سرمربى تيم جوانان اسامى بازيكنان اعزامى 
به كمپ 10 روزه آلمان را به شرح زير اعالم كرد: على طاهران از 
آذربايجان شرقى- رضا كرمال چعب-مجتبى نجاريان-حسين ساكى-
عارف آقاسى از خوزستان- ابوالفضل درويشوند-شهاب عادلى-محمد 
مهدى مهديخانى-على شجاعى-محمد سلطانى مهر-سيد مهدى فيض 

آبادى-محمد غالمرضا-اميد نورافكن-محمد آقاجانپور-سينا خادم پور از تهران
عليرضا آرتا و امير حسين امير طاهرى از كرمان

رضا شكارى-رضا دهقانى از اصفهان
سيد ابوالفضل رزاق پور از مازندران

نيما ميرزازاد از گيالن
محمدرضا كاوه از خراسان رضوى

نيما داغستانى از قم
بازيكنان ايران را به مقصد آلمان ترك خواهند كرد تا پس از برگزارى تمرينات و انجام سه بازى 
دوستانه با تيم زير 23 سال باشگاه هامبورگ، منتخب شهر كيل و منتخب شهر هامبورگ، روز 13 

تيرماه به تهران بازگردند.

شايستگى كه داشتيد نتوانستيد سهميه 
المپيك را به دست آوريد؛ در حال 

حاضر چه كار مى كنيد؟
مان  اصلى  مسابقات  حاضر  حال  در 
ورزشى  سال  يك  و  است  شده  تمام 
تقريبا شلوغى داشتيم؛ ما رقابت هاى 
و  المپيك  انتخابى  جهانى،  آسيايى، 
همچنين انتخابى هاى تيم ملى را پشت 
سر گذاشتيم، ضمن اين كه مسابقات 
ليگ برتر را هم داشتيم كه من همراه با 
تيم پتروشيمى بندرامام موفق به كسب 

عنوان قهرمانى شدم.
تا مسابقات بعدى مان كه ليگ كشور 
خواهد بود، با توجه به اين كه سال، 
سال المپيك است، مسابقه اصلى ديگرى 
مسابقات  در  حضور  تا  من  و  نداريم 
بعدى، به تمرينات خودم جهت حفظ 

آمادگى ام ادامه خواهم داد.
كسب  مسابقات  در  شما    
سهميه المپيك، با قبول شكست 
رسيدن  از  عالميان  نيما  برابر 
اين  در  بازمانديد،  المپيك  به 

خصوص صحبت مى كنيد؟
در مسابقات انتخابى هنگ كنگ 
بود كه من در مرحله نيمه نهايى 
به نيما عالميان باختم و نتوانستم 
سهميه المپيك را به دست آورم 
مسابقات  در  كه  اين  از  ولى 
از  نفراتى  ميانه  آسياى  انتخابى 
ايران توانستند سهميه المپيك را 

كسب كنند، خوشحال هستم.
ااكنون شرايط برادران المپيكى را چطور ارزيابى مى كنيد؟

درباره آمادگى نيما بايد بگويم او يك سال و نيم است كه در اردوهاى 
مختلف شركت كرده است و اكنون شرايط بسيار خوبى دارد. نوشاد هم 
از آمادگى تقريبا خوبى برخوردار است و مطمئن هستم تا زمان المپيك 

به آمادگى كامل دست پيدا خواهد كرد.
 فكر مى كنيد نيما و نوشاد عالميان مى توانند در ميدان بزرگ 

المپيك عملكرد رضايت بخشى داشته باشند؟
شرايط در المپيك متفاوت است و كسب نتيجه در اين رقابت ها قابل 
پيش بينى نيست؛ ممكن است پينگ پنگ بازان ايرانى در همان بازى هاى 

ابتدايى حذف شوند يا احتمال دارد سه چهار برد به دست آورند.
در هر صورت با توجه به آمادگى كه نيما و نوشاد دارند و همچنين 
توانايى كه در اين دو ورزشكار وجود دارد، احتمال اين كه چند مرحله 
صعود داشته باشند و نتايج خوبى هم براى پينگ پنگ ايران رقم بخورد، 

وجود دارد.
  لطفا درخصوص وضعيت پينگ پنگ خوزستان هم صحبت كنيد.

 در گذشته نام خوزستان در تنيس روى ميز در سطح اول كشور مطرح 
بود ولى متاسفانه اكنون ديگر به اين صورت نيست و من خودم از شرايط 
فعلى رضايت ندارم. متاسفانه خوزستان طى سال هاى اخير جايگاه اصلى 

اش را از دست داده است، در حالى كه در گذشته يك قطب بوديم.
خوزستان در گذشته شرايط بسيار خوب و ايده آلى در رده هاى سنى 
مختلف داشت و در مسابقات مختلف نيز روى سكو بوديم و در واقع 
حضور خوزستان در پينگ پنگ كشور پررنگ بود و همه آن را يك 
رقيب جدى براى خود در تمام رده هاى سنى مى دانستند، در حالى كه 

اكنون ديگر چنين ديدى نسبت به پينگ پنگ خوزستان وجود ندارد.
ييعنى معتقديد پشتوانه سازى الزم صورت نگرفته است؟

داشته،  اخير  هاى  سال  طى  كه  عملكردى  به  توجه  با  خوزستان  بله، 
نتوانسته است پشتوانه سازى انجام دهد و با افت شديدى مواجه شده 
است. من در تيم ملى حضور دارم و از نزديك شاهد فعاليت استان هاى 
مختلف هستم و بايد بگويم اكنون كسى ديگر روى پينگ پنگ خوزستان 

حساب نمى كند و من از اين بابت احساس تاسف مى كنم.
 ما در گذشته سابقه خيلى خوبى در كشور داشتيم و مقام هاى خوبى 

در  ولى  آورديم  مى  دست  به  نيز 
حالى كه استان خوزستان يك استان 
در  من  نظر  به  است،  اسپانسرخيز 
زمينه جذب اسپانسر و نمود بيشتر 
مثبتى  اقدامات  كشور،  به  رشته  اين 

انجام نشده است.
  شما چه عواملى را از داليل اين 

افت مى دانيد؟
يكى از مشكالت بزرگ پينگ پنگ 
خوزستان نداشتن ليگ استانى است 
ايجاد  در  ليگ  برگزارى  كه  چرا 
شرايط بهتر و انگيزه بيشتر در پينگ 
پنگ بازان استان تاثير بسيارى دارد. در 
حال حاضر من كاپيتان تيم ملى و تنها 
ورزشكار خوزستانى تيم ملى هستم و 
خوزستان نه تنها در هيچ رده سنى تيم 
ملى پينگ پنگ بازى ندارد، بلكه در 
دستجات برتر كشور هم نفرى ندارد.

در  كه  است  ها  سال  خوزستان 
رده  كشور  قهرمانى  مسابقات 
جوانان،  و  نوجوانان  سنى  هاى 
تاكيد  و  است  نبوده  سكو  روى 
مى كنم طى اين سال ها پشتوانه 
سازى بسيار ضعيف بوده است و 
بايد در اين زمينه هر چه سريع تر 
اقدامات الزم انجام شود و پشتوانه 

سازى صورت بگيرد.
از ديگر مشكالت هم اين است 
كه هيات خوزستان از افراد نخبه 
جمله  از  بعضا  كه  رشته  اين 
خود من، عضو كميته فنى هيات 
هستيم، در تصميم گيرى ها و برنامه ريزى ها استفاده اى نمى كند و طى 
اين چند سال هيچ جلسه اى در قالب كميته فنى يا شوراى مشورتى، 
جهت استفاده از تجربيات بزرگان اين رشته صورت نگرفته است و بهتر 

است از تجربيات پيشكسوتان و قهرمانان سابق اين رشته استفاده شود.
 خوزستان در چه صورت مى تواند به روزهاى خوبش بازگردد؟

هيات خوزستان با برگزارى ليگ استانى و اهميت دادن به فعاليت و 
امكانات هيات هاى شهرستانى مى تواند فعاليت اين رشته را بيشتر كند. 
ما سال گذشته حتى يك ميزبانى كشورى در بخش آقايان نداشته ايم، 
در حالى كه اين ميزبانى مى توانست تاثير بسيارى در حضور عالقه 
مندان جهت فعاليت در اين رشته داشته باشد. به هر حال براى فعاليت و 

موفقيت در يك رشته بايد اقدامات مختلفى صورت بگيرد. 
 شما با وجود اين كه سال ها است كه ديگر ساكن تهران هستيد 
ولى همچنان به اسم خوزستان در مسابقات حضور پيدا مى كنيد اما 
به نظر مى رسد باتوجه به اين كه از سوى استان به شما توجهى نشده 

است، گله مند هستيد.
 من سال ها است كه عضو ثابت تيم ملى هستم؛ در بازى هاى آسيايى 
گذشته، تنها دو نفر از ايران به اين رقابت ها اعزام شدند و من به همراه 
نوشاد عالميان در اين مسابقات حضور داشتم ولى در مراسم تجليل از 
قهرمانان اعزامى به مسابقات آسيايى كه در استاندارى خوزستان برگزار 
شد، متاسفانه هيات استان به جاى معرفى من به عنوان ورزشكار اعزامى، 

نام يك داور را اعالم كرد.
البته اين موضوع در عملكرد من تاثيرى ندارد، چرا كه هميشه به استانم 
عرق داشته ام و به اسم خوزستان در مسابقات مختلف شركت كرده ام 
و اين را هم وظيفه خودم مى دانم. به هر حال هيچ زمانى از من قدردانى 
نشد ولى همان طور كه گفتم اين مسايل تاثيرى در كار من نخواهد 
داشت و همچنان به اسم خوزستان در مسابقات مختلف كشورى شركت 

خواهم كرد.
  حرف پايانى.

به هر حال شرايط پينگ پنگ خوزستان اصال خوب و مناسب نيست 
و بايد بگويم طى اين سال ها پيشرفت كه نداشته ايم هيچ، پسرفت هم 
داشته ايم و مى طلبد مسووالن هيات با كار بيشتر، اين وضعيت را سر و 

سامان دهند./ايسنا

فوالد  تيم  هواداران 
روزهاى  كه  خوزستان 
دوره  در  را  كم خبرى 
تابستانى  نقل وانتقاالت 
از  پس  كرده اند،  سپرى 
فوالد  كاروان  بازگشت 
منتظر  استان،  اين  به 
رسيدن اخبارى از ورود 
در  بازيكنان  خروج  و 
جنوب  سرخ پوش  تيم 

هستند.
اولين  خوزستان  فوالد 
تمرينات  كه  بود  تيمى 
با  را  جديد  فصل 

تست گيرى از بازيكنان جوان تيم هاى زيرمجموعه باشگاه فوالد يا
بازيكنان بزرگسال شاغل در ليگ هاى رده پايين تر آغاز كرد و انتظار
انتخاب و  تمرينات  از  مقطع  اين  كردن  سپرى  از  پس  كه  مى رفت 
برترين هاى حاضر در تست فنى، اقدام به جذب چند بازيكن باتجربه
در برخى از پست هاى كليدى كند تا از ساير رقيبان ليگ برترى عقب

نماند اما اين انتظار هنوز برآورده نشده است.
نعيم سعداوى در اولين گام به سراغ بازيكنان داراى سابقه بازى در
فوالد رفت ولى بازيكنانى نظير بختيار رحمانى، ساسان انصارى و
تهران سرخابى  تيم هاى  راهى  فوالد  با  مذاكره  بدون  رضايى  كاوه 
شدند و آرش افشين نيز در روزى كه براى مذاكره به دفتر باشگاه
تهران استقالل  پزشكى  تست  در  قبلى  قرار  طبق  بود،  رفته  فوالد 
حضور پيدا كرد و دو روز بعد كه نتيجه تست پزشكى اعالم شد، با

استقالل قرارداد بست. 
اسماعيل شريفات و مهرداد جماعتى اما دو مهره باتجربه فوالدى بودند 
كه ترجيح دادند در تيم پرطرفدار ديار كارون باقى بمانند و دو بازيكن 
خوزستانى ديگر به اسامى حميد بوحمدان و ميالد پاك پرور نيز به فوالد 
پيوستند اما اين همه آن چيزى نبوده كه هواداران در دوره نقل وانتقاالت از 
تيم فوالد انتظار داشته اند، چرا كه اين تيم به وضوح در برخى از پست هاى 
كليدى با كمبود بازيكن داراى قابليت بازى در ليگ برتر ايران روبروست 
و براى مقابله با حريفانى كه امسال به خوبى تقويت شده اند، نياز به جذب 
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دارد.

مثبت  نكته  مهم ترين 
فوالد  فعلى  تيم  در 
به  نسبت  خوزستان 
در  مشابه  زمانى  مقطع 
كه  اينست  گذشته  سال 
اقدام  تاكنون  تيم  اين 
فاقد  بازيكنان  جذب  به 
كيفيت  بدون  و  كارآيى 
نكرده و كادر فنى جديد 
پذيرش  به  حاضر  فوالد 
از  سفارش شده  بازيكنان 
نشده   مختلف  مجارى 

است.
فوالد  آكادمى  بهترين هاى  انتخاب  به  اقدام  همچنين  فوالد  مربيان 
اصلى  تيم  تمرينات  به  مستعد  جوان هاى  اين  افزودن  و  خوزستان 
اختيار  در  را  بازى  فرصت  به تدريج  فصل  طول  در  تا  كرده اند 
مثبت  فعاليت هاى  اين  همه  كنار  در  ولى  دهند  قرار  شايسته ترين ها 
واقعيت  اين  نمى توان  جديد،  فوالدى  ساختن  براى  اميدواركننده  و 
را انكار كرد كه براى موفقيت در كارزارى مهم در سطح ليگ برتر 
ايران، نياز به مهره هايى تعيين كننده براى پست هاى كليدى است تا در 

مسابقات مهم و سرنوشت ساز چاره گشاى تيم فوالد شوند.
خوزستان  فوالد  باشگاه  از  رسيده  اخبار  آخرين  حال،  عين  در 
اسامى  كه  تيم  اين  بالتكليف  بازيكن  چند  وضعيت  كه  حاكيست 
آن ها در ليست بازيكنان فوالد وجود دارد اما در تمرينات شركت 
دو  قرارداد  و  مشخص  يك شنبه  و  شنبه  روزهاى  طى  نمى كنند، 
سه بازيكن نظير چاگو و ابراهيمى نيز تمديد مى شود تا سرمربى 
فوالد پس از آن بتواند با اطمينان كامل از وضعيت ليست بازيكنان 
پست هاى  در  بازيكن  چند  جذب  به  اقدام  تيم  اين  بزرگسال 
موردنياز كند و اسكلت بندى اصلى تيمش را با حضور اين نفرات 

براى ليگ شانزدهم شكل دهد.
اين دقيقاً همان خواسته اى است كه هواداران فوالد خوزستان در دوره 

ل م

حساس نقل وانتقاالت از مسئوالن اين تيم مطالبه مى كنند.

7 ی ز ر و
پينگ پنگ 

خوزستان پسرفت
 داشته است

ــتانى تيم ملى پينگ پنگ ايران مى گويد  كاپيتان خوزس
ــته در خوزستان اصال خوب و مناسب نيست   شرايط اين رش
ــته ايم هيچ، با پسرفت  ــال ها پيشرفت كه نداش و طى اين س
ــين نوروزى در خصوص وضعيت  ــده ايم.  افش هم مواجه ش
ــانس نيما و نوشاد عالميان در المپيك ريو و  فعلى اش، ش
ــتان به صحبت پرداخت كه در  وضعيت پينگ پنگ خوزس

ــد. ــى خواني ــه آن را م ادام

سايه روشن هاى فوالد در فصل نقل وانتقاالتسايه روشن هاى فوالد در فصل نقل وانتقاالت
با خاتمه اردوى تداركاتى تيم فوتبال فوالد خوزستان در بروجرد و بازگشت كاروان فوالدى ها به خوزستان، 

هواداران تيم سرخ پوش جنوب منتظر رسيدن اخبارى از اين تيم هستند.



ر و  رنگ  و  نگ 
نقدى بر سريال پادرى

درگيرى هايى كه هست  و صميميتى كه ديگر نيست
2رمضان 1392 بود كه سريال دودكش از شبكه ى اول سيما پخش شد و مورد توجه مخاطبين قرار 
گرفت. گرچه بايد بپذيريم كه سريال سازى مناسبتى سيما، حداقل در ماه رمضان، از آغاز دهه ى نود 
دچار ركود شديدى شده و ديگر به مانند سريال هاى مناسبتى دهه هاى قبل، به ويژه سريال هاى دهه ى 
هشتاد مورد توجه مخاطبان قرار نمى گيرد. اما با اين وجود سريال دودكش سه سال قبل به خوبى مورد 
استقبال قرار گرفت. حاال ادامه ى ماجرها و داستان همان سريال، با عنوان پادرى، به عنوان يكى از دو 

سريال ماه رمضان، آنتن شبكه ى يك را از آن خود كرده است.
ادامه ى ماجرا

سريال دودكش، ماجراى گرفتارى هاى فيروز مشتاق و خانواده اش بود كه هر كدام از آنها داراى تيپ 
شخصيتى بودند. خود آقاى مشتاق كه به شدت درگير اداره ى يك خانواده ى پرحاشيه و يك قالشويى پر 
ماجرا بود و صدالبته مشكالت مالى فراوانى داشت كه بايد آنها را حل مى كرد، همسر او كه زنى دلسوز 
بود و مى خواست ارتباط متعادل و صميمى بين همسرش و نصرت برادر خود برقرار نمايد، نصرت نيز 
كه داماد فيروز بود، ورشكست شده بود و خودش هم در اين ورشكستگى مقصر بود؛ حاال دوباره به 
نوعى تالش داشت تا در نقش يك انسان آويزان، به بهانه ى حق و حقوق همسرش از ميراث پدرى، 
فيروز را وادار كند كه قاليشويى را بفروشد و به او سرمايه اى براى كار بدهد. ماجراهاى مختلف و 
دردسرهاى سريال به اينجا ختم شد كه در آخر سريال مشخص شد قاليشويى ديگر از آن فيروز نيست 
و فيروز آن را براى تأمين هزينه هاى درمانى پدر مرحومش فروخته است. البته در حاشيه ى سريال 

نقش بهروز بعنوان يك برادر سربه هوا 
و عاليه دختر عموى عفت هم جزيى از 
داستان بود.  حاال سريال دودكش تمام 
شده و ادامه ى ماجرا بعد از چهارسال 
روايت مى شود. همانطور كه پيش بينى 
مى شد فيروز با بازى هومن برق نورد، 
قاليشويى را از دست داده و در تالش 
است مشكالتش را حل كند و يك 
كارگاه جديد براى قاليشويى دست وپا 
را  مشتاق  قاليشويى  نيك  نام  و  كند 
زنده نگه دارد؛ بهروز با بازى امير حسين 
رستمى هم با همان حاالت و احوال 
سربه هوايى به برادرش كمك مى كند و 
اين بار به دنبال يك عشق جديد است، 
سيما تيرانداز هم در نقش عفت همان 
زن دلسوزى است كه مى خواهد به حل 

مشكالت خانواده و حفظ خانواده كمك كند، افروز هم با بازى نگار عابدى تغيير چندانى نكرده و البته 
هنوز نگران خيره سرى هاى همسر خود است و در نهايت بهنام تشكر هم همان شخصيت گيج و آويزان 
قبل را داراست، بيشتر از قبل عقده ى حقارت در شخصيتش به چشم مى خورد و با كارهاى خارج از 
عقل مى خواهد خودش را نشان بدهد. اين همان ادامه ى داستانى است كه فيلم نامه نويسان سريال در 

نظر گرفته اند.
اين سريال آن سريال نيست

سريال دودكش، با تمام نقدهايى كه نسبت به آن وارد بود اما يك طنز متعادل و خوب به شمار مى رفت، 
چيزى كه در ديگر ساخته هاى محمد حسين لطيفى نيز سراغ داريم همان عنصر تعادل است. يعنى 
مى توان آن را در شما طنزهاى ارزشمند سيما در نظر گرفت. پيامى كه سريال هم مخابره مى كرد براى 
مخاطبان جذاب بود و انبوه اتفاقاتى كه در يك آهنگ مطلوب پشت سر هم رخ مى دادند اين پيام ها را 

جذاب تر مى كرد. 
يك ويژگى مهم هم در دودكش اين بود كه اتفاقات قابل باور بودند و ميان مخاطب با نوع روايت 
داستان صميميتى خاص وجود داشت و باز هم اضافه كنيم كه در وضعيت اقتصادى نه چندان مطلوب 
كه همه ى ملت آن را حس مى كردند، دغدغه هاى مالى و شغلى يك خانواده با زبان طنز خيلى راحت 
مردم را مجذوب خود مى كرد. اما بايد اعتراف كنيم كه سريال پادرى فاقد اين صميميت و جذابيت است. 
در واقع محمد حسين لطيفى اين بار نتوانسته آن طنز لذت بخش و فاخر قبل را دوباره تكرار كند، نه تنها 

انتقادات قبلى همچنان در سريال وارد است، بلكه حاال دچار ضعف هاى فراوان ديگرى هم شده است.  
قبل از آنكه به انتقادات آغازين سريال بپردازيم، بايد درك كنيم كه چرا پادرى مانند دودكش نيست. به 
اين خاطر كه ديگر مردم با رفتارهاى اعضاى اين خانواده احساس صميميت نمى كنند، درگيرى ها بيشتر 
شده و رفتار افراد در داستان خارج از قاعده ى عقلى است، يعنى در طنز آنقدر افراط شده كه عقل سريال 
هم زير سوال رفته است.  هرچقدر در دودكش حس مى شد كه درگيرى هاى فيروز ناشى از دغدغه هاى 
معاش يك مرد شريف است، اينبار بيشتر حس مى شود كه او حاضر است دست به هر كارى بزند كه 
مشكلش حل شود و ديگر حس نمى شود كه مردى داراى چارچوب هاى شريف قبلى باشد، حتى ديگر 
حق الناس براى فيروز مهم نيست. رفتارهاى خانواده، بخصوص رفتار عفت و افروز ديگر نشانى از حفظ 

انسجام خانوادگى ندارد و تنها حرفش را مى زنند.
مردى كه ديگر شريف نيست

فيروز كه دغدغه ى زيادى براى حفظ حريم مردم و حقوق آنها داشت، حاال برايش مهم نيست كه 
قالى مردم را در حياط صاحبخانه و بدون رضايت او بشويد و حق الناس برگردن خويش بياورد! انگار بعد 
از چندسال باورهاى مذهبى فيروز ضعيف تر شده است. هيچ كس حتى اعضاى خانواده نگران نصرت 
نيستند و تغيير يكباره ى نصرت از يك آدم آس وپاس به يك چهره ى خوش تيپ با لباس هاى گرانقيمت 
هيچ كس را نگران نكرده. يعنى حتى عفت و افروز هم حاضر نيستند بروند دنبال نصرت و ببينند او كه 
حتى پول پرداخت اجاره اش را نداشت چطور لباس هاى گرانقيمت مى پوشد و آنها را به رستوران آنچنانى 

دعوت مى كند. اين موضوع تنها براى خانواده به يك سوال بدل شده نه بيشتر. 
اتفاقات داستان هم اين بار بجاى آنكه 
يك سير منطقى داشته باشند و طنز 
در نهاد آنها نهفته باشد، يك سير غير 
منطقى دارد كه رفتار شخصيت هاى 
آن را نمى توان پذيرفت و به يك طنز 
حرص درآور بيشتر شبهات پيدا كرده 
است. نصرت آنقدر گيج و احمق تصوير 
شده است كه مست از بهايى كه منصور 
به او داده است، ابداً نسبت به خريد لباس 
و پرداخت پول هنگفت و گرفتن دسته 
چك مشكوك نمى   شود و رفتارهاى 

بچه گانه از خودش نشان مى دهد. 
البته يك چيز همچنان دارد ادامه پيدا 
مى كند و آن دروغگويى عادى نصرت 
است كه هنوز از اين عادت زشت دست 
بر نداشته است. حذف اجبارى عاليه با 
بازى الناز حبيبى هم باعث شده كه سريال آسيب ببيند، چرا كه مخاطب حاال مجبور است بنشيند و 
رفتارهاى اعصاب خورد كن بهروز ناشى از عشق يك طرفه و غيرجذاب بهروز را تماشا كند. براى مثال 
وقتى كه قاليشويى جايى ندارد و همينطور قالى هاى مردم پشت وانت فيروز انبار شده است، بهروز براى 
گرفتن آمار عشق جديدش دو تخته قالى از آنها سفارش مى گيرد كامًال اعصاب خورد كن است، حاال 
تصوير بدترش صحنه اى است كه بهروز وسط بحران شكايت يكى از مشترى ها تالش مى كند اولويت 

شستن فرش هاى مشترى شاكى را كنار بگذارد و فرش هاى عشقش را بشويد!

بازى با اعصاب مخاطب
حاال كه حدود ده قسمت از اين سريال پخش شده است، تقريباً مشخص شده است كه پادرى 

ز

چيز جديدى ندارد و نه تنها نتوانسته مانند سريال هايى چون پايتخت پيشرفت رو به جلو داشته 
باشد و همچنان جذابيت خودش را حفظ كند، كه گرفتار مشكالتى شده است كه پيش از اين 
مجموعه هايى مانند زير آسمان شهر و خوش ركاب گرفتار آن شده بودند. يك ماجراى لوس 
و فاقد جذابيت احتماًال پايان بخش خاطره ى خوبى خواهد شد كه از دودكش سراغ داشتيم. به 
نظر هم نمى رسد تا پايان ماه رمضان اتفاق جذابى در پادرى رخ بدهد و سير داستان تغيير كند. 
5اگر اعصاب دنبال كردن يك طنز كليشه اى را نداريد، بهتر است براى ساعت 22,15 شب هاى 

رمضان يك چيز ديگرى براى تماشا پيدا كنيد.

با وجود تمامى اظهارنظرها و اتفاقاتى كه براى فيلم «عادت 
نمى كنيم» افتاده بايد منتظر ماند. بايد منتظر ماند و ديد با وجود 
آن كه تيزر «عادت نمى كنيم» تنها تيزر پخش شده در شبكه هاى 
2ماهواره اى نيست و آنونس فيلم هايى چون «رسوايى 2»، «ايستاده 
در غبار»، «50 كيلو آلبالو»، «كوچه بى نام» و... هم در اين شبكه ها 

پخش شده، شيوه برخورد با بقيه فيلم ها چگونه است؟
زمزمه توقف پخش فيلم سينمايى «عادت نمى كنيم» در 
بسيارى از خبرگزارى ها پيچيد. در از « جام َجم » تا «ِجم»؛ 
آدم ها را حذف نكنيم؛ نگاه ها را عوض كنيمادامه اما اين 
زمزمه بوى حقيقت گرفت و مهسا همتى، مدير رسانه اى 
اين فيلم سينمايى رسما اين مسأله را تاييد كرد و به ايلنا 
گفت: براساس پيگيرى هاى كارگردان و سازندگان فيلم 
0 خرداد ساعت 20 اعالم شد  9سينمايى عادت نمى كنيم 19
1كه اكران اين فيلم از روز جمعه 21 خردادماه متوقف مى شود.
بنابر گفته همتى اين توقف با حكم دادستانى و به دليل 
پخش تبليغات فيلم از شبكه هاى ماهواره اى صورت گرفته 
ولى از آن جا كه بسيارى از بليت هاى فيلم پيش فروش شده؛ 
0اين فيلم فقط تا پايان روز پنجشنبه 20 خرداد اكران است و 

بعد از آن نمايش فيلم متوقف مى شود.
همان روز غالمرضا فرجى، سخنگوى شوراى صنفى 
نمايش نيز اعالم كرد؛ درباره مسأله به وجود آمده روز 
2شنبه 22 خرداد جلسه اى برگزار مى شود. حاال فرجى با 
ايسنا صحبت كرده و درباره وضع اين فيلم گفت: فعال 
آخرين حكم همان حكمى است كه از سوى دادستانى به 
وزارت ارشاد اعالم شده اما قرار است اعضاى شوراى صنفى 

نمايش در اين زمينه جلسه اى برگزار كنند تا درباره اين فيلم طرح 
موضوع شود.

تكذيب سفارش تبليغاتى
 به شبكه ماهواره اى

در ادامه اتفاقات به وجود آمده براى فيلم «عادت نمى كنيم» 
پيمان جعفرى، تهيه كننده اين فيلم سينمايى هم با انتشار بيانيه اى 
هرگونه سفارش تبليغاتى و تيزر را از شبكه هاى ماهواره اى تكذيب 
كرد.در اين بيانيه آمده است: «تهيه كننده فيلم سينمايى «آآآآدت 
نمى كنيم» ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان، آمادگى خود 
را جهت همكارى با نهادهاى نظارتى و قانونى و دستيابى به تعامل 
و درك مشترك براى حل مشكل پيش آمده از سوى شبكه هاى 
ماهواره اى، اعالم مى كنم و همچون ديگر همصنفان خود كه 
در چند روز گذشته درخصوص تبليغات در شبكه هاى ماهواره اى 

اظهارنظر كرده اند، هرگونه سفارش تبليغاتى و پخش تيزر را در اين 
شبكه ها تكذيب كرده و در صورت ادامه اين روند از شبكه هاى 
يادشده اعالم شكايت رسمى مى كنم. اينجانب تاكنون با تاكيد بر 
تبليغات در فضاى مجازى و نشريات مورد تاييد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى سعى در معرفى و جذب مخاطب كرده ام و تاكنون 
به يارى خداوند با استقبال تماشاگران فهيم سينماى ايران اكران 

موفقى را در همين مدت كوتاه پشت سر گذاشته ايم و اميدوارم 
با تعامل هرچه بهتر و بيشتر، سوءتفاهم پيش آمده به سرعت 
مرتفع شده و اكران فيلم سينمايى آآآآدت نمى كنيم دوباره از سر 
گرفته شود.»از سوى ديگر روز گذشته 200 تهيه كننده سينما 
خواستار ادامه اكران فيلم «عادت نمى كنيم» شدند. شورايعالى 
0تهيه كنندگان سينماى ايران متشكل از 200 تهيه كننده؛ نامه اى 
سرگشاده به دادستان تهران نوشت و در آن خواستار تجديدنظر 

درباره توقف اكران فيلم عادت نمى كنيم؛  شد.

نيازمند ضابطه ايم حذف كارساز نيست
جهانگير كوثرى، تهيه كننده سينماى ايران با اشاره به اتفاقاتى 
كه براى فيلم عادت نمى كنيم افتاده به «شهروند» مى گويد: 
مسأله اصلى اين جاست كه از نظر قانون، پخش يك تيزر در 

تلويزيون هاى دنيا جرم نيست.او با بيان اين كه خيلى از فيلم هاى 
ساخته شده در ايران هر شب در تلويزيون هاى خارجى پخش 
مى شوند، افزود: خيلى از مستندهاى صداوسيماى ما را شبكه هاى 
مختلف جهان پخش مى كنند. خيلى از فيلم هاى كارگردان هاى 
ما را هم در جشنواره هاى مختلف پخش مى كنند. االن فيلم هاى 
آقاى مجيدى و حاتمى كيا در شبكه هاى مختلف خارجى پخش 
مى شود. اين جرم است؟ اگر پخش تيزرهاى تبليغاتى كه 
تلويزيون خودمان حاضر به پخش كردن شان نيست، جرم 
است، پس جلوى پخش فيلم هايى كه به آنها اشاره كردم 

هم بايد گرفته شود.
از « جام َجم » تا «ِجم»؛ آدم ها را حذف نكنيم؛ نگاه ها را 
عوض كنيم كوثرى در ادامه با اشاره اين كه درحال حاضر با 
موضوعى مواجه هستيم كه ابعاد حقوقى اش اصال مشخص 
نيست، توضيح داد: اصال قانونى نيست. ما هيچ ضابطه اى 
براى اين قضيه نداريم كه تيزرهاى ما را پخش كنند يا 
نه. اما باز هم مى گويم تهيه كنندگان ما آدم هاى منصفى 
هستند. باوجود آن كه تيزرشان پخش نمى شود، پول هم 
مى دهند و هنرپيشه آنها حذف مى شود، باز هم با انصاف 
عمل مى كنند. كوثرى در بخش ديگرى از سخنانش به 
تغيير و تحول هاى صورت گرفته در سازمان صداوسيما هم 
اشاره مى كند: االن آقاى سرافراز رفته و آقاى عسگرى آمده، 
چه خوب است كه قدرى نگاه ها را عوض كنيم. آدم ها را 
حذف نكنيم. آدم ها مجرم سياسى نيستند كه شما داريد از 
آنونس ها و برنامه ها حذف شان مى كنيد. او در بخش پايانى 
سخنانش هم راه حلى را براى برون رفت از شرايط به وجود 
آمده پيشنهاد كرد: «بايد قانونى ميان قوه قضائيه، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، سينما و تلويزيون به وجود بيايد. مسئوالن تلويزيون 
بايد نگاه شان را به هنر و خاصه سينما نرم تر كنند و اجازه دهند 
اين تيزرها در تلويزيون پخش شود. مسئوالن تلويزيون بايد با 
سينماگران تعامل كنند. مى شود نشست و صحبت كرد تا تلويزيون 
اين تيزرها را با قيمت هاى پايين پخش و به سينماى ما كمك 

كند. كمك به سينماى ما، كمك به فرهنگ ما است».
با وجود تمامى اين اظهارنظرها و اتفاقاتى كه براى فيلم «عادت 
نمى كنيم» افتاده بايد منتظر ماند. بايد منتظر ماند و ديد با وجود 
آن كه تيزر «عادت نمى كنيم» تنها تيزر پخش شده در شبكه هاى 
2ماهواره اى نيست و آنونس فيلم هايى چون «رسوايى 2»، «ايستاده 
در غبار»، «50 كيلو آلبالو»، «كوچه بى نام» و... هم در اين شبكه ها 

پخش شده، شيوه برخورد با بقيه فيلم ها چگونه است؟

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

من از شهرى گريزانم   /    كه گرمايى ندارد بهر آغوشم .   /    من از بازيچه 
بودن ها چنان دلگير و غمگينم ،   /    كه چشمانم نميبيند ، خروِش آتشيِن عشِق 
ديرينم .   /    چه مظلومانه باريدند دو چشِم سرد و غمگينم   /    نگاهش را چه 
خندان بر نگاهِ بيقرارِ من   /    به هر سويى كه چرخيدم رسانيد و   /    گذر كرد از 
عبورِ سردِ چشمانم .   /    چه معصومانه دل دادم   /    چه بى رحمانه دل سوزاند   /    
به من از عشق و مستى او رجزها خواند   /    چه دشتى را نشانم داد ُپر از گلهاى 
بابونه   /    مرا از هرچه تنهايى ، رهانيد او   /    دلم خوش بود   /    جوان گشتم 
به هر لبخند و هر برقى كه از چشمش تشعشع مينمود    /    بر ديده كورم    /    
تو با من از خوشى ها و شقايق ها سخن گفتى   /    مرا بر باور عاشق شدن   /    
چه استادانه مى خواندى   /    من از خوش باورى هايم   /    دگر سيراِب سيرابم   
/    من از انبوهِ هر غصه   /    دگر رنجور و بيمارم   /    چگونه بهر دستانم عصايى 
يابم از عشقت ؟؟؟   /    نه...   /    بس است ديگر   /    نخواهم عشِق پوشالى   
/    نمى ِگريم   /    نمى نالم   /    من از اين بى وفايى ها هزاران بار رنجيدم   /    
من آن غمديده  زارم   /    به خاموشى سپردم هر دو چشمانم را   /    كه ديگر 
نبينند هر نگاهِ هرز و كالى را   /    من از تابوت و شهر و غصه و ماتم   /    دگر 
ترسى نخواهم داشت   /    سكوتم گر نشانى از رضايت نيست   /    ولى آرامِش 
جان است   /    برو با او   /    كه من شبهاى اين شهِر ُپر از كابوس را   /    به 
همراهِ سكوت مرگبارش   /    به تو چشم روشنى بخشم   /    به من نفرين و 
لعنت گر نگاهم را بچرخانم   /    هزاران مرگ بر من باد   /    كه دل بندم   /    به 

مردى از تبار هر چه تاريكيست..

اين يك قصه نيست
راستى راستى آدم يه موقع هايى باورش نميشه 
،چطور ميشه باور كرد كه جاده بين يه شهر تا 
مركز استان يا يه ميون بر حدود 50كيلومتر كوتاه 
تر بشه ولى صد سال اين هزينه رو به مردم 
تحميل كنن .... گفتم صد سال منظورم بيست 
سال گذشته است چون تا قبل از انقالب كه 
بى خيال ... بعداز انقالب هم درگير جنگ و 
موضوع  اين  ولى  بوديم.....  هاش  گرفتارى 

تقريبا از20 سال  پيش تا االن تبديل به يه خواسته عمومى مردم شده....
واقعا بايه حساب سرانگشتى ميشه محاسبه كرد كه روزانه چه خسارتى به 
مردم وارد ميشه،شوخى نيست با يه رفت وبرگشت از مسجد سليمان به اهواز 
يا بالعكس 100 كيلومتر اضافى رانندگى كنى، خطر بپذيرى – خطرايجاد 
كنى-استهالك ماشين،سوخت ماشين وخيلى چيزايى ديگه واز همه مهمتر 
وقت مردم ... والبته به تناسب همين فاصله هزينه ها باالتر ،قيمت همه چيز 
باالتر و از اون طرف قيمت چيزايى سرمايه اى مردم مثل مسكن پايين 
تر –دسترسى ها كمتر ،تردد مردم بدليل فاصله كمتر،و هزار مورد ديگه كه 

به اين موضوع ربط پيدا مى كنه....
محمود جان انگار سخنرانى  پيش ازدستورتو مجلس ميكنى ،صبر كن بابا 
چته ،با كسى دعوات شده،منظورت چيه؟كدوم جاده ؟ كدوم هزينه ؟! شرايط 

اقتصادى مملكت رو هم در نظر بگير آخه ....!
آقا محمود كه انگار سيم ترمزش رو اكبر آقا كشيده باشه آمپرش باال رفت و 
گفت: مرد حسابى با همى شرايط اقتصادى تو تموم مملكت داره كار ميشه 

، خوب اينجا كه مستقيم به جان و مال مردم داره خسارت وارد مى شه...!
همه قوانين و قانون گذارا و اقتصادداناو مسئولين و همه و همه دارن تالش 
مى كنن كه وضع مردم بهتر بشه خوب يكى از راهاشم اينه كه از ضررهاى 
مردم جلوگيرى كنن....ببين چطور ميشه كه جاده اهواز خرم آباد كه از بدى 
زبانزد همه بود بايه ايده خوب تبديل ميشه به يه جاده بى نظير تو كشور و 
ثمرات اقتصادى اون هم نصيب مردم ميشه و هم مملكت ولى جاده ميان 
بر اهواز مسجدسليمان تبديل شده به يه داستان بى پايان....! اكبرآقا تو ديگه 

چرا اين حرفو مى زنى ؟!
اكبرآقا يه ليوان آب براى آقا محمود ريخت و گفت پسر مواظب فشارت 
باش، اوكى حق با شماست ،من اشتباه كردم،آقا محمود ليوان آبو سركشيده 
و بعدازكمى مكث گفت: البته هم مسئوالن استان به اين نتيجه رسيدن كه 
اينكارو انجام بدن و هم مسئوالن شهر و خوشبختانه نماينده جديد هم قول 
پيگيرى جدى داده،من كه نااميد نيستم ولى اين موضوع شده يه آرزوى 

ديرينه براى مردم مسجدسليمان ....
اكبرآقا ميدونى تا حاال چند نفر تو اين جاده جونشونو از دست دادن؟اكبرآقا 
با لحن شوخى گفت: يعنى اگه جاده ميون بر درست بشه هيچكى تصادف 

نمى كنه...؟
آقا محمود گفت ببين برادر همه آدما به شكل هاى مختلفى از اين دنيا ميرن 
اما آمار تصادفات تو جاده به فاصله و كيفيت جاده هم ربط داره ديگه حاال 
حساب كن اگه فاصله جاده يك سوم بشه حداقل يك سوم ازهمه تلفات 

جاده كم ميشه واقعا چه چيزى با ارزش تر از جون آدماست؟!
اكبرآقا گفت :محمود جان من به عنوان وزير راه و شهر سازى از فردا دستور 
كارو صادر مى كنم...خيالت راحت باشه ،چائيت يخ كرد برادر..... حرص نخور 

انشاهللا درست ميشه.
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

نام ها و ياد ها

بهشتى، مظلوم زيست و مظلوم مرد
 و خار  در چشم دشمنان اسالم بود

شهيد سيد محمدحسين بهشتى در دوم 
اصفهان  در  شمسى  هجرى  آبان 1307 
چشم به جهان گشود. پدرش از روحانيان 
لومبان  مسجد  جماعت  امام  و  اصفهان 
بود. وى از چهار سالگى به مكتب رفت 
و در اندك زمانى قرائت قرآن و خواندن و 
نوشتن را آموخت و با ورود به دبيرستان به 
دليل عالقه به تحصيل علوم دينى، مدرسه 
را رها و در سال 1321 وارد حوزه علميه 
شد. به سال 1325 يعنى در هجدهمين 
بهار زندگى خود به قم عزيمت كرد و در 
كنار تحصيل علوم دينى، در سال 1327 موفق به دريافت ديپلم ادبى در امتحانات 
متفرقه شد. در همان سال، وارد دانشكده الهيات معقول و منقول شد و در سال 
1330 با دريافت درجه ليسانس به قم بازگشت و در دبيرستان حكيم نظامى مشغول 
تدريس زبان انگليسى شد. در سال 1331 ازدواج نمود كه حاصل اين پيوند، دو پسر 
و دو دختر بود. وى در سال 1333، دبيرستان دين و دانش قم را تأسيس نمود و تا 
سال 1342 سرپرستى آن را برعهده داشت. در فاصله سال هاى 1335 تا 1338، دوره 
دكتراى فلسفه الهيات را گذراند سپس، با شركت فعال در مبارزات سال هاى 41 و 42 
از سوى ساواك مجبور به عزيمت از شهر قم به تهران گرديد. اين شهيد راست قامت 
تاريخ به پيشنهاد و درخواست آيت اهللا حائرى  رحمه اهللا و آيت اهللا ميالنى  رحمه اهللا به 
هامبورگ عزيمت و سرپرستى مسجد و تشكل مذهبى جوانان آن شهر را عهده دار و به 
فعاليت هاى عميق دينى و فرهنگى پرداخت. در طى اين مدت سفرهايى به عربستان، 

سوريه، لبنان، تركيه و عراق(به منظور ديدار امام  رحمه اهللا) انجام داد.
سرانجام در سال 1349، به ايران بازگشت و به فعاليت هاى علمى، فرهنگى و سياسى 
روى آورد. در اين مدت، چندين بار توسط ساواك دستگير و روانه زندان شد. در 
آذرماه 1357 به فرمان امام خمينى  رحمه اهللا شوراى انقالب را تشكيل داد و پس 
از پيروزى انقالب اسالمى همواره به عنوان ايدئولوگ و ليدر در صحنه هاى سياسى، 
اجتماعى به فعاليت مى پرداخت. حزب جمهورى اسالمى را با هدف تربيت و شناسايى 
نخبگان سياسى فرهنگى پايه گذارى نمود. در تدوين قانون اساسى به عنوان نايب 
رئيس مجلس خبرگان ايفاى نقش مى كرد. پس از استعفاى دولت موقت در سال 
1358، مدتى به عنوان وزير دادگسترى و سپس، از سوى امام خمينى  رحمه اهللا به 
رياست ديوان عالى كشور منصوب گرديد. وى سرانجام در حين انجام وظيفه در اين 
سمت  بود كه در شامگاه 7 تير سال 1360 در حين سخنرانى در تاالر حزب جمهورى 
اسالمى بر اثر انفجار ساختمان حزب توسط منافقين به همراه كاروان 72 نفره خود به 

خيل عظيم شهداى كربال پيوست. 
پيام امام خمينى به مناسبت فاجعه هفتم تيرماه

ملت ايران در اين فاجعه بزرگ 72 تن بى گناه به عدد شهداى كربال از دست داد. 
«مى خواهيد با شهادت رساندن عزيزان ما، اين ملت فداكار را از صحنه بيرون كنيد. 
شما تا توانستيد به فرزندان اسالم، چون شهيد بهشتى و شهداى عزيز مجلس و كابينه 
با حربه ناسزا و تهمت هاى ناجوان مردانه حمله كرديد كه آن ها را از ملت جدا كنيد و 
اكنون كه آن حربه از كار افتاده و كوس رسوايى همه تان بر سِر بازارها زده شد، در 
سوراخ ها خزيده و دست به جناياتى ابلهانه زده ايد كه به خيال خام خود، ملت شهيد 
پرور و فداكار را با اين اعمال وحشيانه بترسانيد و نمى دانيد كه در واژه شهادت، واژه 

وحشت نيست» (4)
شهيد بهشتى از ديدگاه امام خمينى ره

بهشتى، مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسالم بود.
مراتب فضل ايشان و مراتب تفكر ايشان و مراتب تعهد ايشان برمن معلوم بود..

من بيش تر از بيست سال ايشان را مى شناختم و برخالف آن چه اين بى انصاف ها در 
سراسر كشور تبليغ كردند و مرگ بر بهشتى گفتند، من او را يك فرد متعهد، مجتهد، 
مدير، عالقه مند به ملت، عالقه مند به اسالم و به درد بخور براى جامعه خودمان 

مى دانستم.
من بيش تر از بيست سال است كه آقاى بهشتى را مى شناسم و در اين مدت، حتى 

نديدم يك كلمه ازكسى غيبت كند. (5)
شهيد بهشتى از ديدگاه مقام معظم رهبرى

بهشتى مظلوم زيست و مظلوم مرد، به خاطر اين كه در دوران زندگى اش كسى به 
عمق و وااليى شخصيت اين مرد پى نبرد. (6)

شهيد بهشتى واقعا يك انسان برجسته اى بود در همه ابعاد.

كتابخانه
«نما در نمايش» به روايت

 مهدى پوررضائيان  منتشر شد
مهدى  نمايشى  اثر  تازه ترين 
در  «نما  عنوان  با  پوررضائيان 

نمايش» منتشر شد.
مهدى  پژوهشى  اثر  تاره ترين 
و  نمايشنامه نويس  پوررضائيان 
پژوهشگر عرصه نمايش با عنوان 
«نما با نمايش» از سوى انتشارات 

كتاب نيستان منتشر شد.
پوررضائيان در اين اثر از منظر با موضوع تئاتر كودك و نوجوان و نيز تكنيك سايكودرام 

به ارائه مباحثى آموزشى پژوهشى پرداخته است.
نويسنده در مقدمه اين اثر اما به تخصص خود در زمينه روانشناسى بالينى نيز اشاره 
كرده و عنوان داشته از رهگذر اين تخصص و البته در كنار توانايى هاى تجربى خود در 
عرصه نمايش؛ درباره پيامدهاى آموزشى، پرورشى و روانشناختى نمايش هاى دبستانى 
و چند و چون تئاتر كودك با نگاهى روانشناسانه قلم زده است و در كنار آن تالش كرده 
است تا سعى براى ارضا نياز كودك به مساله آزادى را در سه ساحت فكر و بيان و عمل 

با استفاده از آموزش و درك و اجراى هنر نمايش به صورتى تئوريك مكتوب كند.
نويسنده از همين منظر و در بخش دوم از كتابش به سنين نوجوانى و حضور 
در دبيرستان نيز به عنوان بزنگاهى براى بروز و ظهور توانمندى هاى فردى و 
گروهى كودك و ابراز آن با استفاده از هنر نمايش توجه و عالقه نشان داده است 
و سعى كرده اين مساله را تبيين كند كه نياز به دانستن و آزادى خواهى و بروز 
آن در جامعه امرى است پيوسته كه بايد آن را در تمامى گروه ها و رده هاى سنى 

دنبال كرد.
اما بخش پايانى اين كتاب را بايد يكى از آروزها و ايده هاى هميشگى مولف در استفاده 
از هنر نمايش به عنوان يك علم ميان رشته  اى تبيين كرد. پوررضائيان در اين بخش از 
كتاب خود پديده سايكودراما يا روان تماشا را به عنوان يك شيوه درمانى باب شده در 
قرن 20 معرفى و سعى كرده  آن را به عنوان ابزارى براى بيان مسائل و تشريح كننده 
دردهاى روحى و تنش هاى مزمن و احساسات باطنى دانش آموزان معرفى كند و با 
استفاده از حقيقت كتمان و يا عدم بيان اين دست مسائل توسط دانش آموزان از هنر 

تئاتر به عنوان به عنوان راهكارى براى بيان اين دردها و كشمكش ها بهره بجويد.
كتاب نيستان «نما با نمايش» را در 276 صفحه و با قيمت 16500 تومان منتشر 

كرده است.

 كشتى گير بلد نيست كشتى بگيره ميگه زمين كو
 The bad gardener quarrels with his rake

وقتى فرمان روايى يافتيد به نيكى گرائيد و زيردستان خود 
را ببخشيد.                                حضرت محمد(ص)

نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد/عالم پير دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقيقى بسمن خواهد داد/چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد
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حاال كه حدود ده قسمت از اين سريال روى آنتن رفته، تقريبًا مشخص شده است  كه پادرى چيز جديدى ندارد و نه تنها نتوانسته مانند 
سريال هايى چون پايتخت پيشرفت رو به جلو  داشته باشد و همچنان جذابيت خودش را حفظ كند، بلكه گرفتار مشكالتى شده است...

چرا شاهد برخورد يكسان با فيلم هاى سينماى كشور نيستيم؟

از « جام َجــم » تا «ِجم»؛ 
آدم ها را حذف نكنيم؛ نگاه ها را عوض كنيم

   داريوش امامى

  جابرخرم نيا


