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تغيير تركيب جمعيتى خوزستان
 به علت مهاجرت ها،  تبعات امنيتى دارد

ــتان را  ــاى منفى ريزگردها در خوزس ــك در مجلس، پيامده ــذه و باغمل ي ــده مردم ا نماين
ــت و در صورت  ــتان فعال اس ــالمت خواند و گفت: وهابيت در جوار خوزس فراتر از حوزه س
ــب جمعيتى نگران كننده  ــطه ريزگردها، تغيير تركي ــتان به واس تداوم مهاجرت مردم خوزس

ــود. ــد ب خواه
موجد  را  خوزستان  استان   در  ريزگردها  موضوع  خادمى  هدايت اله 
مسئله امنيتى براى كشور خواند و گفت: بسيارى از ساكنين اين 
مناطق كه توانايى دارند موطن خود را ترك مى كنند و به جاى آنها 
كسانى ساكن اين مناطق خواهند شد كه تعادل جمعيتى را به نحو 

نگران كننده اى برهم مى زنند.
وى بيان داشت: خوزستان منطقه اى صنعتى و كشاورزى است كه 
نياز به نيروى انسانى دارد و بايد كارى كرد كه اين نيروى انسانى از 

خوزستان نرود چراكه خود بوميان براى فرار از شرايط موجود بهانه هاى بسيارى دارند.
خادمى با تاكيد براينكه هيچ كس در وهله اول حاضر به ترك وطن خود نيست، گفت: گرماى شديد، فقدان امكانات و 

عدم رسيدگى به مشكالت منجر به مهاجرت مردم خوزستان مى شود.
وى با اشاره به اينكه تغييرات دولت ها نيز موجب تغيير شرايط در خوزستان نشده است، خاطرنشان كرد: ريزگردها عالوه 

بر مشكالت قبلى دشوارى جديدى براى زندگى مردم خوزستان ايجاد كرده است.
نماينده مردم ايذه و باغ ملك گفت: برخى ساكنين خوزستان كه دچار ريزگردها شده اند به اين دليل كه امكان مهاجرت 

ندارند در منطقه ماندنى شده اند و با انواع و اقسام بيمارى ها دست و پنجه نرم مى كنند.
وى ادامه داد: آنها هر روز مجبور به نظافت ملك و منزل هستند و مكرر ناچار به مراجعه پزشك بوده است.

خادمى گفت: گويا تا ريزگردها به تهران نرسد خانم ابتكار متوجه عمق بحران خوزستان و استان هاى همجوار نمى شود؛ 
آيا بايد ريزگردها خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، ايالم و ... را ببرد بعد به تهران برسد، سپس به فكر 

چاره انديشى باشند؟
وى تدبير درباره مقابله با ريزگردها را خارج از توان سازمان هاى متولى خواند و تصريح كرد: كسانى در اين سازمان ها 
مسئوليت برعهده گرفته اند كه قابليت آن را ندارند و بايد به جاى آنان متخصصان و دانايان،  تصدى امر را برعهده بگيرند.
نماينده مردم ايذه و باغ ملك گفت: به نظر مى رسد مسئوالن فعلى هيچ اطالعى از منشاء ريزگردها و ماهيت آن ندارند 
و پاسخ هايى كه درباره آن مى دهند همان اطالعاتى است كه يك بچه 10 ساله نيز در خوزستان آنها را بلد است.وى 
در توضيح افزود: همه مى دانند كه بخشى از ريزگردها از كشورهاى همسايه مى آيد و بخشى ناشى از قطع درختان 
نخل است، همچنين معلول از بين رفتن تاالب ها و محيط زيست خوزستان است.خادمى گفت: بنده فكر مى كنم حتى 
اگر كشور همسايه ما عراق شرايط امنيتى خاص امروز خود را نيز نداشت باز هم سازمان محيط زيست در حل مسائل 
ريزگردها با رويكرد فعلى اش ناتوان بود. وى اظهار داشت: اگر واقعاً دولت مى خواهد مشكل ريزگردهاى خوزستان حل 
شود بايد سازمان محيط زيست را در خوزستان مستقر كند تا خود مسئوالن اين سازمان دست كم به علت فراهم آوردن 
امكان ماندن خود در اين منطقه به فكر حل معضل ريزگردها بيفتند.نماينده مردم ايذه و باغ ملك گفت: شما در پايتخت 
هرچقدر هم ريزگرد را برايتان توصيف كنند واقعيت آن را در نمى يابيد اما ما از حوزه انتخابيه خود تماس هاى مكرر 
دريافت مى كنيم كه روزهاى متمادى بسيارى از مردم امكان خروج از منزل و رفتن بر سر كار را ندارند.وى خاطرنشان 
كرد: مردم خوزستان به محض خروج از منزل با ورود گرد و غبار به چشم و حلق خود مواجه مى شوند. اين را مسئولى 

كه در تهران نشسته است متوجه نمى شود.
خادمى پيامدهاى منفى ريزگردها در خوزستان را فراتر از حوزه سالمت و مرتبط با حوزه امنيت كشور خواند و گفت: در 
صورت تداوم مهاجرت مردم خوزستان كه يك استان مرزى است معلوم نيست چه كسانى جايگزين آنها در اين سرزمين 
شوند.وى خاطرنشان كرد: خوزستان مرزهاى طوالنى با مناطقى از كشورهاى همسايه دارد كه در آنها تروريسم و وهابيت 
فعال است و مى كوشند كه تفكرات تكفيرى را در ميان جوانان خوزستان ترويج دهند.نماينده مردم ايذه و باغ ملك در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت به جاى اينكه به معضالت خوزستان رسيدگى كند تا بوميان آن انگيزه براى حضور 
و ماندن يابند، از پرداختن مشكل به اين مهمى غافل شده و به نظر ما متوليان امر محيط زيست كشور، اساساً انگيزه در 

اين مسير ندارند و اگر هم انگيزه دارند اين تيم حاضر در دولت، كننده كار نيستند.

دماى دقيق هواى خوزستان از يك روز قبل قابل ثبت نيست
ــاى هوا از يك روز قبل  ــتان گفت: ثبت دقيق دم ــتاندارى خوزس ــركل مديريت بحران اس مدي

ــت. قابل اندازه گيرى نيس
هاشم بالدى اظهار كرد: ثبت دماى باالى 50 درجه در استان عموما در ساعات دو بعد از ظهر انجام مى شود كه اين 
زمان پايان تايم ادارى است. وى اضافه كرد: بر اساس دستورات پزشكى بسيارى از فعاليت هاى بدنى در روزهاى گرم 

سال به صورت كلى نبايد انجام بگيرد و يا اينكه كمتر انجام شود.
مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان افزود: در روزهاى گرم سال به صورت معمول دماى شهرهاى مختلف 
استان خوزستان 50 و يا 51 درجه است. البته در برخى سايت هاى خبرى نيز دماى باالى 56 درجه قيد شده كه اين 

مسئله صحت ندارد.
بالدى با بيان اينكه مالك و منبع معتبر براى سازمان مديريت بحران استاندارى خوزستان به منظور تعطيل كردن ادارات 
و سازمان ها، گزارش هاى ارسالى از سوى سازمان هواشناسى استان است، عنوان كرد: اندازه گيرى دماى هوا كه از 

سوى اداره كل هواشناسى انجام مى گيرد نسبت به اندازه گيرى دماسنج هاى خودروها بسيار متفاوت است.
وى ادامه داد: هماهنگى هاى الزم به منظور ارسال گزارش هاى ويژه از نكات بهداشتى و پزشكى مهم در خصوص 
گرمازدگى و به صورت كلى نوع رفتار صحيح در روزهاى گرم سال از سوى مديريت بحران استان با دانشگاه علوم 
پزشكى اهواز انجام گرفته و به طور حتم گزارش هاى دريافتى به منظور اطالع عمومى به مركز صدا و سيما و فرماندارى 

هاى سراسر استان ارسال خواهد شد.
مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان با اشاره به تعطيلى مدارس در صورت فعال بودن در اين موقع از سال 
تصريح كرد: تعطيلى مراكز آموزشى خصوصى بر اساس دستور العمل داخلى هر مركز اعمال خواهد شد، اما اداره كار 
تعاون و رفاه اجتماعى استان موظف است وضعيت كليه مراكز خصوصى را در زمينه دارا بودن شرايط فعاليت در روزهاى 

گرم را مورد بررسى قرار دهد و در صورت لزوم اين مراكز را ملزم به رعايت تدابير ايمنى و بهداشتى كند.

عملكرد ضعيف بانك هاى خوزستان در پرداخت تسهيالت
ــون تنها 5 ميليارد  ــتان گفت: بانك ها تاكن ــت، معدن و تجارت خوزس ــازمان صنع    رئيس س
ــد كه با اين  ــان پرداخت كرده ان ــاى صنعتى براى حل مشكالتش ــهيالت به واحده ــان تس توم

ــد. ــتان حل نخواهد ش ــكالت صنعت اس وضعيت مش
 نوراهللا حسن زاده در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و روز حمايت از صنايع كوچك اظهار كرد: اميدواريم با 
پيگيرى هاى انجام گرفته و برگزارى جلسات ستاد تسهيل شاهد جهشى جدى در اين خصوص باشيم تا مشكالت 

واحدهاى صنعتى استان با پرداخت تسهيالت كاهش پيدا كند.
وى افزود: به دليل نرخ باالى سود تسهيالت ارائه شده از سوى بانك ها، واحدهاى توليدى توان فعاليت ندارند و نمى توانند 

با رقباى خود در كشورهاى ديگر رقابت داشته باشند.  
حسن  زاده تصريح كرد: براى آنكه بتوانيم كاالى توليدى ساخت داخل را به كشورهاى ديگر صادر كنيم، بايد شرايط 
و زيرساخت هاى مناسب جهت صادرات را در كشور مهيا كنيم تا توليدكنندگان توان رقابت با كشورهاى ديگر را داشته 
باشند.   وى عنوان كرد: براى صادرات محصوالت ابتدا بايد بتوانيم توليدات رقابتى داشته باشيم و سپس به صادرات فكر 

كنيم در غير اين صورت اين امر محقق نخواهد شد.
حسن زاده با انتقاد از عملكرد بانك ها عنوان كرد: با برگزارى جلسات متعدد در ستاد تسهيل و معرفى 424 واحد براى 
دريافت تسهيالت از سوى بانك ها تنها به 6 واحد تسهيالت تعلق گرفته كه 3 واحد مربوط به بخش صنعت و 3 واحد 

به حوزه كشاورزى مربوط بوده است.
وى اظهار كرد: علت آنكه سرمايه گذاران خارجى رغبت كمترى براى سرمايه گذارى در ايران دارند آن است كه ايران 
از نظر شاخص فضاى كسب و كار از ميان 186 كشور جهانى در رده 171 قرار دارد و اين مسأله باعث مى شود تا اين 

سرمايه گذاران گرايش كمترى به سرمايه گذارى در كشور داشته باشند.
حسن  زاده خاطرنشان كرد: همه ارگان هاى نظام بايد به اين نتيجه برسند كه كشور نياز به سرمايه گذارى دارد و با بهبود 

برخى شاخص ها است كه مى توانيم شاهد افزايش سرمايه گذارى ها در كشور باشيم.
  

طرح تاسيس بانك منطقه اى خوزستان متوقف شده است
ــون با طرح  ــفانه تا كن ــتان گفت: متاس ــت و برنامه ريزى خوزس ــازمان مديري ــس س رئي

ــت. ــتان موافقت به عمل نيامده اس ــيس بانك منطقه اى خوزس تاس
اميد حاجتى اظهار كرد: پيشنهاد تاسيس بانك منطقه اى در استان حدود دو سالى است در كميسيون اقتصادى دولت 

مطرح شده اما متاسفانه تا كنون به نتيجه اى نرسيده است.
وى افزود: بانك مركزى دليل مخالفت با اين طرح را مغاير دانستن آن با سياست هاى شوراى پولى برشمرده و به همين 
علت ما به دنبال جايگزين بانك عامل براى اين طرح هستيم. در اين زمينه نيز مذاكراتى با بانك قرض الحسنه مهر 

انجام گرفته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان تصريح كرد: در صورتى كه با اين بانك با طرح موافقت شود روند اجراى 

آن به سرعت انجام خواهد گرفت و در صورت مخالفت كردن نيز طرح متوقف خواهد شد.
حاجتى با بيان اينكه صندوق توسعه ملى بايد با هدف توسعه سياست گذارى كند عنوان كرد: در صورت تاسيس بانك 

منطقه اى خوزستان سيستم اين بانك به صورت نيمه دولتى خصوصى خواهد بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان خوزستان عنوان كرد: حجم نقدينگى استان 18 هزار ميليارد تومان است كه 
اين منابع مديريت منسجمى ندارد زيرا ابزار مديريتى در اختيار خوزستان قرار نگرفته است. در صورتى كه طرح پيشنهادى 

ما در سال جارى پذيرفته و اجرا شود به طور حتم در سال آينده وضعيت بانكى ما بهبود پيدا خواهد كرد.

ن تا ز و

اگر نگوييم قطعا اما تحقيقا و بى گمان آمدن هر پديده جديدى ، چه مادى 
و چه معنوى ، با خود تغييراتى را در همان فضا و شرايط به همراه خواهد 
داشت. حال اگر پايتخت كتاب بودن يك شهر را به عنوان يك پديده در 
نظر بگيريم آمدن آن در هر شهرى تغييرات را در حوزه فرهنگى، خاصه 

كتاب ايجاد خواهد كرد.
اكنون كه اندك زمانى از پايان پايتخت بودن اهواز در حوزه كتاب مى 
گذرد بايد ديد كه چه ميزان سرانه و مطالعه كتاب در اين كالنشهر با رشد 
همراه بوده است؟ آيا دبدبه و كبكبه نام پايتخت آن هم در حوزه كتاب 
توانسته است اين كاالى فرهنگى را مانند ديگر كاالها درون سبد كاالى 

خانواده هاى اهوازى به عنوان يك 
كاالى ضرورى قرار دهد يا خير؟

در طرح پايتخت كتاب ساالنه يك 
شهر به عنوان پايتخت كتاب كشور 
انتخاب مى شود. در نخستين دوره 
 64 ايران  كتاب  پايتخت  انتخاب 
كرده  شركت  طرح   390 با  شهر 
شهرهاى  ها  آن  ميان  از  كه  بودند 
يزد، بوشهر، گنبدكاووس، نيشابور و 
اهواز به مرحله پايانى راه يافته بودند 
و با راى نهايى هيات داوران اهواز 
تحت عنوان نخستين پايتخت كتاب 

ايران معرفى شد.
كسب عنوان پايتخت كتاب اهواز با مشاركت كانون آموزش شهروندى 
براى توسعه (كاشت) به دست آمد و هيات داوران اهواز را به دليل 
ارايه برنامه هاى نوآورانه، مشاركت جويانه، موثر و منسجم و استفاده 
از ظرفيت هاى بخش خصوصى، تشكل هاى مردمى، صنايع و مراكز 

ورزشى و فرهنگى، پايتخت كتاب ايران انتخاب كردند.
رشد خوب خوزستان  در حوزه تولید کتاب 

در اين باره همايون قنواتى مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان 
اظهار كرد: در زمان پايتخت كتاب در اهواز، اين كالنشهر فعاليت هاى 
خوبى را با همراهى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان و ديگر 
دستگاه ها مانند شهردارى، نهاد كتابخانه هاى عمومى، كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان خوزستان و تشكل هاى مردم نهاد رقم زد.
وى با بيان اين كه سال گذشته فعاليت هاى خوبى در حوزه كتاب 
انجام شد تصريح كرد: خوشبختانه سطح توجه به مساله ترويج كتاب 
و كتابخوانى در استان افزايش بهترى پيدا كرد و شاهد بوديم كه بيشتر 
سازمان ها و نهادهايى كه درگير فعاليت هاى فرهنگى و مسايل اجتماعى 
هستند جلسات روخوانى، تقدير و تجليل از نويسندگان و اهالى كتاب 
را برگزار كردند. قنواتى گفت: سال گذشته آموزش و پرورش خوزستان 
از معلمانى كه مولف بودند تقدير به عمل آورد و اداره كل كتابخانه هاى 

عمومى نيز جشنواره ملى شعر كتاب را برگزار كرد. 
وى با اشاره به ارتقاى رتبه خوزستان در حوزه توليد كتاب افزود: در 
حوزه توليد كتاب رتبه خوزستان از 21 به رتبه 10 ارتقا پيدا كرد كه 

رشدبسيار خوبى براى استان خوزستان محسوب مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان با اشاره به تشكيل شوراى 
نظارت بر كتاب در استان خوزستان گفت: شوراى نظارت بر كتاب در 
استان خوزستان از ديگر اتفاق هاى خوب حوزه كتاب بود و يكى از 
داليلى كه توانستيم شوراى نظارت بر كتاب را در اهواز فعال كنيم انتخاب 

اهواز به عنوان پايتخت كتاب ايران بود.
وى با بيان اينكه مساله توليد و زنجيره كتاب با آمدن شوراى نظارت بهبود 
پيدا كرد و تكميل تر شد ادامه داد: شوراى نظارت بر كتاب به تسريع 
فعاليت هاى كتاب در استان، حمايت از ناشران و افزايش توليد كتاب 
كمك مى كند. پس از تشكيل اين شورا بسيارى از نويسندگان ما براى 
دريافت مجوز آثار مى توانند به خود استان مراجعه كنند تا از اين طريق 
به توليد كتاب و سرانه استان كمك شود زيرا تاكنون بعضى از موسسه 
هايى كه براى دريافت مجوز به تهران مراجعه مى كردند حتى كارهاى 

چاپ كتاب را نيز همان جا انجام مى دادند. 
قنواتى درباره استمرار فعاليت هايى كه در زمان اهواز پايتخت كتاب ايران 
انجام شد اظهار كرد: امسال نيز تالش مى كنيم همان آئين ها و جشنواره 
هايى كه سال گذشته با موضوع كتاب در استان اتفاق افتاد را ادامه دهيم 

و جشنواره هاى دوم و سوم آن ها را برگزار كنيم.
وى بيان كرد: جشنواره ديگرى را تحت عنوان جايزه ادبيات داستانى 
سالروز  براى  همچنين  داريم.  اندازى  راه  دست  در  اهواز  يا  استان 
درگذشت زنده ياد قيصر امين پور قرار است جمعى از نويسندگان را به 

استان دعوت كنيم و كارگاه هاى آموزشى را برگزار كنيم ضمن اين كه 
سال گذشته با همكارى انجمن ادبيات داستان ايران يك كارگاه داستان 
نويسى به صورت ملى در انديمشك برگزار كرديم.  مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خوزستان گفت: در مجموع فكر مى كنم سال قبل توجه 
به كتاب در استان خوزستان خوب بود هر چند مى توانستيم بيشتر از 
اين موضوع بهره بگيريم ولى اميدواريم كه سال آينده بتوانيم باز هم در 
پايتخت كتاب ايران شركت كنيم. وى گفت: فضا و عالقه مندى كه در 
حوزه كتاب در استان خوزستان به وجود آمده فضاى مباركى است. 
امسال 2 شهر خوزستان به عنوان نامزد نيمه نهايى پايتخت كتاب ايران 
پيش رفتند كه نشان دهنده توجه به 

حوزه كتاب است.
برنامه ها اجرا شده اهواز

 پایتخت کتاب ایران در سال٩٤ 
شده  اجرا  هاى  برنامه  جمله  از 
پايتخت  اهواز،  دوران  طول  در 
مى   1394 سال  در  ايران  كتاب 
توان به برگزارى جايزه كتاب سال 
خوزستان، برگزارى همايش تجليل 
دومين  برگزارى  نشر،  خادمان  از 
جشنواره پدران و مادران قصه گو، 
برگزارى نخستين جشنواره «من هم 
كتاب مى نويسم»، برگزارى نخستين جشنواره كتابخانه هاى خانگى، 
برگزارى نمايشگاه بزرگ كتاب استان خوزستان، برگزارى 75 نمايشگاه 
كتاب و نرم افزار در شهرستان هاى استان، خريد كتاب از ناشران و 
مولفين استان به مبلغ 800 ميليون ريال، برگزارى كارگاه هاى آموزشى 
ادبيات داستانى، برگزارى جلسات نقد كتاب و تفويض اختيار شدن 

صدور مجوز چاپ كتاب در استان خوزستان اشاره كرد.
در حوزه کتاب همه نهادها  باید وارد عمل شوند

همچنين بهمن ساكى،شاعر و از دست اندكاران حوزه كتاب در اين باره 
اظهار كرد: در طول دوران اهواز پايتخت كتاب برنامه هاى خوبى در زمينه 
كتاب و كتابخوانى برگزار شد كه اثرگذار بودند اما مساله اصلى اين بود كه 
اين چنين اتفاق ها تنها مربوط به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نبود بلكه 
همه اداره ها بايد تمام قد حضور مى يافتند و حركت هاى همه جانبه 
صورت مى گرفت. البته استاندارى به خوبى حمايت كرد اما توافق نامه 
هايى در اين راستا با ديگر دستگاه هاى اجرايى منعقد شده بود اما آن طور 

كه بايدبرخى دستگاه ها پاى كار نيامدند. 
وى افزود: بخشى از مساله انتخاب اهواز براى پايتخت كتاب در آن سال 
ربطى به نهادهاى دولتى استان نداشت بلكه حاصل زحمات هنرمندان و 
نويسندگان اين حوزه بود كه با تالش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

خوزستان و ارايه برنامه هاى آينده نگر اين مساله حاصل شد.
اين شاعر بيان كرد: انتخاب اهواز به عنوان پايتخت كتاب ايران نتيجه 

شايستگى و قابليت هايى بود كه خوزستان در حوزه كتاب داشت.
وى توضيح داد: در مجموع اتفاق هاى خوبى افتاد و از هنرمندان استان 
در حوزه كتاب در نمايشگاه بين المللى كتاب تهران سال 94 و 95 تجليل 
و قدردانى به عمل آمد. ساكى درباره تاثير انتخاب اهواز به عنوان پايتخت 
كتاب ايران گفت: به هرحال براى رسيدن به سرانه مطالعه مناسب بايد 
اتفاق هايى بيفتد نمى توان گفت كه انتخاب اهواز به عنوان پايتخت كتاب 
صد در صد تاثير گذار بوده است ولى به طور قطع تاثيرهايى در اين زمينه 
داشته است. اين كه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان به تنهايى 
بتواند به واسطه پايتخت كتاب همه چيز را متحول كند امكان پذير نيست.

او بيان كرد: در اين دوره جشنواره هاى خوبى برگزار شد كه قبال نبودند 
و هركدام طيف وسيعى از قشرهاى مختلف را دربرگرفتند. 

اهواز پایتخت کتاب جهان نشد
اما در ماراتن كشورها براى دست يابى به مقام پايتخت جهانى كتاب، 
اهواز اين رقابت را به شهر كوناكرى، پايتخت گينه باخت. شهر كوناكرى 
پايتخت كشور گينه به عنوان پايتخت كتاب جهان از طرف سازمان 

يونسكو در سال 2015 ميالدى انتخاب شد.
البته شنيده مى شود در اين انتخاب تمركز يونسكو بيشتر بر مساله بى 
سوادى و كشورهايى كه از لحاظ مطالعه بسيار ضعيف  اند بوده است و 
از آن جايى كه درصد بااليى از مردم كشور گينه بى سوادند نگاه يونسكو 
نيز در جهتى بود تا اين موضوع را در آفريقا مورد توجه قرار دهد كه از 
اين جهت انتخاب نشدن اهواز شايد جاى بسى خوشحالى دارد و بايد 

آن را به فال نيك گرفت.

نماينده برق و عضو هيات مديره سازمان 
نظام مهندسى ساختمان خوزستان گفت: 
براساس آمار پزشكى قانونى 73 نفر در 
سال 94 بر اثر برق گرفتگى در استان 
خوزستان جان خود را از دست داده اند 

كه اين آمار نگران كننده است.
على حاجتى شيمنى اظهار كرد: براساس 
آمار پزشكى قانونى كشور در سال 94 
حدود 671 نفر دچار برق گرفتگى شدند 
كه از اين تعداد 73 خوزستانى جان خود 
را از دست دادند كه 56 نفر مرد و 17 نفر 
زن بوده اند.  وى با بيان اينكه آمار برق 
گرفتگى در استان خوزستان در دو سال 

گذشته بعد از تهران قرار دارد عنوان كرد: براساس 
آمارهاى موجود در سال 93 از 638 مورد برق 
گرفتگى در كل كشور، تعداد برق گرفتگى در 
خوزستان 74 نفر بوده است كه از اين تعداد 12 
نفر خانم بوده اند. عضو هيات مديره سازمان 
نظام مهندسى ساختمان خوزستان با اشاره به 
اينكه بيشتر برق گرفتگى ها ناشى از ايمن نبودن 
اماكن در تمام بخش ها بخصوص مسكونى 

است تصريح كرد: در همين راستا مطابق تفاهم 
نامه اى كه فى مابين وزارت راه و شهرسازى و 
وزارت نيرو منعقد گرديده است سازمان هاى 
نظام مهندسى در سطح كشور مجرى نظارت بر 
طراحى و اجراى استاندارد تاسيسات برق كليه 
اماكن هستند. وى با بيان اينكه اين تفاهم نامه در 
اكثر استان ها با تاخير اجرايى گرديد، ادامه داد:  در 
سال گذشته توسط معاون وزير نيرو اجراى آن 
در كليه استان ها ابالغ و اجبارى گرديد كه در 

استان خوزستان از اوايل بهمن ماه سال 
94 اجرايى شد. حاجتى شيمنى خاطر 
نشان كرد: سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خوزستان با همكارى شركت هاى توزيع 
برق خوزستان با اجراى اين شيوه نامه 
تا كنون بيش از 5 هزار واحد ساختمان 
مورد  دار  پروانه  برق  مهندسان  توسط 

بازرسى برق قرار گرفته است.
وى افزود: از مهمترين اقدامات مهندسان 
برق، نظارت بر اجراى سيستم اتصال 
زمين و وجود سيستم ارت ساختمان 
هاى بازرسى شده، وجود كليد حفاظت 
جان (RCCB) براى ساكنان ساختمان 
 (VVVF)ها و وجود راه انداز نرم آسانسور
در كاهش ضربه به شبكه برق براى ساختمان 

هاى داراى آسانسور مى باشد.
 نماينده برق و عضو هيات مديره سازمان نظام 
مهندسى ساختمان خوزستان گفت: با اجراى 
صحيح اين تفاهم نامه ضمن حفاظت از جان 
ساكنان، خسارت كمترى متوجه شبكه هاى برق 

خواهد بود.

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان:

آمار برق گرفتگى در استان خوزستان نگران كننده است

تاملى بر پايتخت نشـينى
 اهـوازى هـا  در حـوزه كتاب

زمستان سال ٩٣ کالنشهر اهواز توانست نام خود را به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی کند و متناسب با این نام
 برنامه  هایی را ارایه دهد. نام پایتخت آن هم در حوزه کتاب تعاریف متفاوتی را به ذهن هر فردی متبادر می کند حاال این که
 پایتخت نشینی اهوازی ها در حوزه کتاب و در سالی که گذشت چه قدر با تعریف واقعیش برابری می کند جای تامل دارد.

خبر
بيمارستان امام خميني(ره) اهواز 

توسعه مي يابد

سرپرست مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز گفت: بر اساس زمان 
بندي انجام شده پروژه توسعه بيمارستان امام(ره) اهواز ظرف 18 ماه به 
سرانجام مي رسد، مراجعه كنندگان صبور باشند؛ توسعه بيمارستان دورنماي 
خوبي در منطقه خواهد داشت. كامبيز معصومي در اين باره اظهاركرد: 
بيمارستان امام خميني(ره) اهواز از بزرگ ترين بيمارستان هاي جنوب 
غرب كشور است و ساليانه با مراجعه خيل عظيمي از بيماران در حوزه هاي 
تخصصي و فوق تخصصي مواجه هستيم. با توجه به طرح نوين سالمت، 
نسبت به جمعيتي كه وجود دارد و ميزان خدمات تخصصي و فوق تخصصي 
كه در اين مركز ارائه مي شود، روز به روز به اين مراجعه ها و مواجه ها 

افزوده مي شود.
وي ادامه داد: همين مسئله باعث شد بر اساس سياست ها در سطح كالن 
وزارت بهداشت و همچنين هيئت رئيسه دانشگاه، به توسعه بيمارستان 
امام(ره) اهواز به عنوان يك عامل اساسي توجه كنيم. اين توسعه در آيتم 
هاي مختلفي شامل فضاي فيزيكي، نيروي انساني و تجهيزات موردنياز 
ارائه خدمات قابل قابل بررسي بود. سرپرست مركز آموزشي درماني امام 
خميني(ره) اهواز گفت: در راستاي تحقق امر توسعه در اين بخش ها، برنامه 
ريزي هايي در چند سال اخير شروع شده و اكنون به مرحله اجرايي و عملياتي 
رسيده است. از جمله موارد توسعه در بيمارستان امام خميني(ره) اهواز كه 
شروع شده يا درحال انجام است، مي توان به احداث كلينيك هاي تخصصي 
ويژه، توسعه اورژانس بيمارستان، احداث مجتمع زنان و زايمان، احداث آمفي 
تئاتر و كالس هاي آموزشي، احداث بخش راديولوژي مداخله اي، بهسازي 
بخش هاي درماني و آموزشي ارتوپدي و جراحي، احداث ICU تنفسي، 

احداث واحد تست خواب و تهويه غيرتهاجمي تنفسي اشاره كرد.
معصومي افزود: آنچه كه درباره توسعه فضاي فيزيكي اين بيمارستان بسيار 
اهميت دارد اين است كه چون بيمارستان امام خميني(ره) اهواز در مركز شهر 
واقع شده و از اطراف امكان توسعه اين فضاها وجود ندارد لذا در همين فضاي 
محدود ناگزيريم اقدامات تخريب، ساخت، بهسازي و بازسازي را انجام دهيم 

كه اين مسئله مشكالتي را نيز ايجاد مي كند.
وي اظهاركرد: چون فرايند توسعه بايد همزمان با خدمات رساني انجام شود 
ممكن است هموطنان ما اعم از مراجعه كنندگان و پرسنل بيمارستان از 
شرايط ساخت و ساز و فضاي محدود ناراضي باشند. اما واقعيت اين است 
كه بايد دورنما را ببينيم و به اميد خدا چنانچه پروژه توسعه بيمارستان به 
انجام برسد قطعا خدمات رساني به هموطنان عزيز بيشتر و بهتر صورت 
خواهد گرفت. سرپرست مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز افزود: 
درخواست ما از بيماران و همراهانشان و همچنين پرسنل بيمارستان اين 
است كه در اين شرايط با مجموعه همراهي كنند و سعه صدر داشته باشند تا 
بتوانيم هرچه سريعتر و به بهترين شكل اين پروژه ها را به سرانجام برسانيم.

معصومي گفت: بر اساس بودجه اي كه در اختيار داريم در راستاي بهسازي 
و خريد تجهيزات بيمارستان هم اقداماتي انجام شده است كه شامل خريد 
دستگاه هاي سونوگرافي جديد، خريد دستگاه آنژيوگرافي جديد و خريد 
دستگاه هاي راديولوژي جديد است كه در راستاي ارائه خدمات مناسب 
تخصصي و فوق تخصصي به بيماران اقدام مهمي به شمار مي رود.  وي 
عنوان كرد: بيمارستان امام خميني(ره) اهواز در حيطه هاي مختلف حركت 
رو به جلويي دارد و ما سعي مي كنيم اين حركت را مديريت كنيم و در كوتاه 
ترين زمان ممكن بهره برداري الزم را از واحدهايي كه وجود دارد انجام دهيم 
و قطعا اين شرايط منجر به ارائه خدمات بيشتر و بهتر به مراجعه كنندگان 
خواهد شد.  سرپرست مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز اظهاركرد: 
احداث بيمارستان تخصصي چشم پزشكي نيز در دستور كار اين مجموعه 
قرار دارد كه اين پروژه در حال طراحي و نقشه نگاري است. اين بيمارستان 
مجزاي چشم پزشكي با امكانات تخصصي و فوق تخصصي و تجهيزات 

پيشرفته و فضاي فيزيكي كافي ساخته و به بهره برداري خواهد رسيد.

برپايى نمايشگاه عكس دوران دفاع مقدس 
در كتابخانه معراج شهر تركالكى

مسول برگزارى نمايشگاه عكس دوران دفاع مقدس از برپايى نمايشگاه 
عكس دوران دفاع مقدس در كتابخانه معراج شهر تركالكى خبر داد.

احمدهوشيار اظهار كرد:  با توجه به برگزارى مراسم استقبال از دوشهيد 
گمنام در شهرتركالكى تصميم گرفته شد در كنار مصلى بزرگ فاطميه 
تركالكى محل برگزارى مراسمات استقبال وتشييع از شهداى گمنام 
اين  افزود:  وى  برگزاركنيم.  مقدس  دفاع  دوران  عكس  نمايشگاه 

نمايشگاه كه در سالن مطالعات كتابخانه معراج برگزار شده است.
هوشياربا اشاره به  فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى بر زنده 
نگه داشتن ياد وخاطره شهدا كمتر از شهادت نيست، عنوان 
كرد: ضمن گراميداشت يادوخاطره 60شهيد شهرتركالكى و 
دوشهيد گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس  در اين 
نمايشگاه از تمثال نورانى شهدا وعكسهاى رزمندگان  دوران 
دفاع مقدس و محصوالت فرهنگى، جهت ترويج فرهنگ 
ايثار وشهادت براى جوانان و مردم واليتمدار بخش عقيلى  

استفاده نموده ايم.

جلسه آموزش سامانه
 تداركات الكترونيك دولت برگزار شد

جلسه آموزش سامانه تداركات الكترونيك دولت ( مناقصه) براى دستگاه 
هاى اجرايى امور مالياتى و شركت شهرك هاى صنعتى ، شركت برق 
منطقه اى خوزستان و ... در مركز آموزش بازرگانى برگزار گرديد.مدت زمان 

اين دوره آموزشى6 ساعت بود.

عاطفه جوادی
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يادداشت
كجا شد عهد و پيمان را چه كردى؟

اسماعيل حسين پور
  در اين وارونگى هوا و زمانه، بدعهدى و پيمان شكنى هم نوعى وارونگى 
اخالقى و سياسى است كه سخت ناپسند است ولى شگفت تر آن است كه اين 
پيمان شكنان نه مردم عادى كه برخى نمايندگان محترم مجلس هستند كه از 
نردبان يك ليست باال رفته اند و حاال كه خود را بر صدر نشانده اند هنرمندانه پاى 
بر پيمان شان نهاده اند و با نيشخندى هنرمندانه به ليست و حاميان ديروز خود 
پشت كرده اند! هر چند اين نمايندگان محترم حق دارند به داليلى كه شايد فقط 
براى خودشان خوشايند و قانع كننده باشد از پشت كردن به يك ليست، به عنوان 
هنر استفاده از فرصت ها براى فردايشان ياد كنند ولى اين جماعت عهد شكن بايد 
بدانند كه از اين پس آن پيمان شكنان در خاطر خطير اين مردم بازندگان بزرگى 
هستند كه هر چند شايد مدتى در عرصه سياست نامى از آنها باقى بماند ولى قطعا 
نيك نام نخواهند بود. كسى كه در آغاز ميثاق نامه يك تشكل را امضاء مى كند 
كه به آن مجموعه و تصميماتش وفادار بماند و بعد در روز روشن چشم در چشم 
مردم و موكلينش خود را بى نياز از آن ليست بداند بگويد وفادار به آن تفكر نمى 
ماند اين بدعهدى آشكار، يك رسوايى بزرگ است كه اگر در يك كشور بيگانه 

صورت مى گرفت مردم و رسانه ها اين جماعت را رسواى عالم شان مى كردند.
البته اين طشت از بام افتادن و پيمان شكنى در جامعه ى اخالق مدار ما نيز 
يك بى اخالقى بزرگ و سوء استفاده از اعتماد و اميد و رأى مردم است و 
مردمى كه اين پيمان شكنان پشت به اخالق و جوانمردى كرده را راهى 
بهارستان كرده اند به عنوان كسانى كه وكاليشان را با عهدى آشكار راهى 
خانه ى ملت كرده اند حق دارند اين ناراستان جاى خوش كرده در بهارستان 
را بيشتر و بهتر بشناسند. مردم حق دارند به قول مولوى عزيز اين وكال را 

به چالش بكشند و بپرسند:
كجا شد عهد و پيمان را چه كردى؟ امانت هاى چون جان را چه كردى؟

قطعا بسيارى از اينان كه در ايام انتخابات درس اخالق مان مى دادند و قطعا سرآمد 
ما مردم كوچه و بازار هستند پيش و بيش از ما با قرآن و حديت و روايت مأنوس 
بوده و هستند و از نكوهش عهدشكنى و پيمان شكنى در قرآن با خبرند. آنگاه 

كه خداوند سبحان مى فرمايد:
َو أَْوُفوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد كاَن َمْسوُءالً. (اسراء: 34)

به پيمان هاى خود وفادار باشيد زيرا از پيمان ها سؤال خواهد شد.
و يا امام راستان و آزادگان حضرت على (ع) مى فرمايند:

ما ايقن باهللا من لم يرع عهوده و دممه   غررالحكم/ص366
كسي كه عهد و پيمان خود را رعايت نكرد، به خداي سبحان يقين نياورده است.

با اين وجود قطعا برخى نمايندگان كه آشكارا اخالق و عهد و پيمان را براى برخى 
اهداف زودگذر آن هم در جايى كه «عصاره فضائل ملت» آنجا گرد آمده اند اين 
گونه زيرپا نهاده اند بايد به ما موكالنشان حق دهند كه به اين جماعت عهد شكن 

و سوگند شان در مجلس هم شك كنيم.
اين نمايندگان بايد به عنوان نماد بى اخالقى و پيمان شكنى به مردم شناسانده 
شوند تا مردم بدانند كه چهار سال بعد كسانى را راهى خانه ى ملت كنند كه 
حداقل به اخالق و عهد و پيمان پايبند باشند. ادب حكم مى كند در كنار اين 
پيمان شكنى آشكار، قدردان نمايندگان و نيكان و شايستگانى باشيم كه هر تفكر 

و انديشه اى داشتند بر عهدشان استوار ايستادند و پا پس نكشيدند.
اين بيت هاشم جاويد شاعر شيرازى را زيبنده ى اين خوبان مى دانم كه:

جان فداى نفس نادره مردانى باد
كه كم و بيش نگشتند به هر بيش و كمى

3
خبـــر

تاكنون نديده بوديم ناجا از دستور رئيس جمهور تمرد كند
ــاد از مخالفت نيروى انتظامى با مصوبه دولت  ــم مقام دبيركل حزب اعتماد ملى با انتق قائ
ــتگدارى فرهنگى در  ــيقى در كشور گفت: سياس ــرت هاى موس درباره نحوه برگزارى كنس

ــت. ــور وظيفه نيروى انتظامى نيس كش

رسول منتجب نيا دبير كل حزب اعتماد ملى با اشاره به 
مى تواند  پليس  آيا  انتظامى  نيروى  كل  فرماندهى  اينكه 
عهده  نكند؟به  اجرا  را  كنسرت ها  درباره  دولت  مصوبه 
فرمانده كل قواست و در همه دوره ها، ايشان فرماندهى 
نيروى انتظامى را به وزير كشور محول مى كنند، گفت: 
وزير كشور و مجموعه زيرنظر او عالوه بر اينكه مسئوليت 
تامين امنيت كشور را به عهده دارند، بايد نيرويى در اختيار 
داشته باشند تا مجرى دستورات باشد. اگر نيروى انتظامى مطيع دولت و وزارت كشور نباشد، دولت 

قادر نخواهد بود كه مقررات را به اجرا درآورد.
وى در ادامه افزود: اين رويه از اول انقالب تاكنون ادامه داشته است و تاكنون نديده بوديم نيروى 

انتظامى از دستورات رييس جمهور و دولت تمرد كند يا موضع متفاوتى بگيرد.
اين فعال سياسى اصالح طلب همچنين با بيان اينكه ناجا يك نيروى سياسى يا فرهنگى نيست بلكه 
ضابط و مسئول اجراى فرامينى است كه از كانال وزير كشور به آنها ابالغ مى شود، تاكيد كرد: ناجا نبايد 
در مسائل سياسى و فرهنگى دخالت كند زيرا اين اقدامات موجب هرج و مرج در اداره كشور مى شود. 
نيروى انتظامى نبايد اقدام به سياستگذارى در حوزه فرهنگى كند زيرا اين سياستگذارى وظيفه دولت، 

وزارت ارشاد و نهادهاى فرهنگى است كه مقامات عالى كشور هم بر اين سياست ها نظارت دارند.
منتجب نيا در ادامه با اشاره به اينكه متاسفانه برخى نهادهاى غيرفرهنگى به خود اجازه مى دهند كه در 
امور فرهنگى دخالت كنند، اظهار كرد: آزادى مردم براى دولت مهم است و دولت يكى از وظايف 
خود را دفاع از حقوق همه شهروندان دانسته و در حد توان خود براى دفاع از حقوق شهروندان اقدام 

كرده است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: در كشور ما ساليق، اقوام، اديان و مذاهب مختلف زندگى مى كنند و همه 
هم از حقوق شهروندى برخوردارند. نبايد مجموعه اى در كشور به دنبال تحميل خواسته هاى خود 

باشند و حقوق ديگران را ضايع كنند.

ورود زودهنگام به مسايل انتخابات اشتباه است
ــه مى كنم تمام  ــالمى گفت: توصي ــوراى اس ــردم تهران در مجلس ش ــين م ــده پيش نماين
ــتباه مى كنند؛ زيرا  ــده اند اش ــائل مربوط به انتخابات ش ــه زود هنگام وارد مس ــانى ك كس

ــت. اكنون وقت انتخابات نيس

عليرضا زاكانى در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالى درباره 
برنامه هاى اصولگرايان براى انتخابات رياست جمهورى 
حسن  مقابل  جريان  اين  دارد  احتمال  چقدر  اين كه  و 
روحانى كانديدا معرفى كند؟ با اشاره به زودهنگام بودن 
اجراى برنامه هاى انتخاباتى  اظهار كرد:  بايد ياد بگيريم 
ورود  بدهيم،  انتخابات را در زمان مناسب خود انجام 
زود هنگام به انتخابات با وجود مشكالت موجود در 

كشور نه تنها باعث رفع مشكالت نمى شود بلكه مشكالت را افزايش مى دهد.
وى ادامه داد: در حال حاضر همه وظيفه دارند كمك كنند سنگ جلوى راه مردم برداشته 
و مشكالت زندگى آنان حل شود، آيا ورود زودرس ما به انتخابات مشكالت مردم را حل 
تمام  مى نم  توصيه  بنابراين  مى دهد؛  افزايش  قطعا  من  اعتقاد  به  مى دهد؟  افزايش  يا  مى كند 
كسانى كه زودهنگام وارد مسائل مربوط به انتخابات شده اند اشتباه مى كنند؛ زيرا  اكنون وقت 

انتخابات نيست.

ی یا
كوه فيش هاى حقوقى «موش» زاييد      

پايان نافرجام يك نقشه مخالفان د      ولت
ــورد       ماجراى فيش هاى حقوقى  ــاال د      يگر خبرى از جنجال د      و ماه اخير د      ر م ح
ــد       كه نامه حسن  ــكوت مخالفان د      ولت د      رست از آنجايى شروع ش ــت. س نيس
ــد      . از   همان روز سكوت قبرستانى د      ر  ــر ش روحانى خطاب به مرد      م ايران منتش

جبهه مخالفان د      ولت آغاز شد      .

كار از   همان جا افتاد       د      ر د      ست د      ستگاه هاى نظارتى كه خيلى ها هم به اقد      ام نكرد      نشان 
انتقاد       د      اشتند      . د      يگر خبرى از رو كرد      ن فيش هاى حقوقى نبود      . آن هم د      ر شرايطى كه 
مشخص بود       براى تخريب د      ولت از كانال فيش هاى حقوقى، برنامه هاى گسترد      ه اى 
د      ارند      . با اين همه به برنامه هاى گسترد      ه شان شوك وارد       شد       تا ماجراى فيش هاى 

حقوقى د      ر ميانه راه از حركت بايستد      .
اصولگرايان مخالف د      ولت د      ر د      و سال پايانى عمر د      ولت محمود       احمد      ى نژاد       خوب 
د      رك كرد      ه بود      ند       كه مرد       محبوب آن ها مرد       قابل پيش بينى نيست. همين غيرقابل 
پيش بينى بود      ن باعث شد       كه آن ها د      و سال آخر د      ولت احمد      ى نژاد       را مد      ارا كنند      . د      ر 
مورد       حسن روحانى اما  اشتباه كرد      ه بود      ند      . حسن روحانى نه تنها قابل پيش بينى 
نبود       كه د      رست برخالف مسيرى كه آن ها د      ر نقشه هايشان ترسيم مى كرد      ند       حركت 
مى كرد      . همين نقشه را خراب كرد       تا مخالفان د      ولت د      ر روزهاى يازد      ه ماه ماند      ه تا 
انتخابات به فكر سوژه جد      يد      ى بيفتند      . اما چه شد       كه نقشه تميز و حساب شد      ه 

مخالفان د      ولت نرسيد      ه به هد      ف چپ كرد      ؟ 
واكنشى كه حساب ها 

را به هم ريخت
حسن روحانى د      ر نامه اش توپ را د      ر زمين مخالفان 
د      ولت اند      اخت. از لزوم شفافيت اطالعاتى گفت و 
تاكيد       كرد       كه حقوق همه مد      يران لشكرى و كشورى 
بايد       روشن شود      . د      ر پايگاه هاى اطالع رسانى مند      رج 
شود       و د      ر اختيار عموم قرار بگيرد      . همين مخالفان را 
كمى ترساند       كه شايد       حقوق همه آنهايى كه آن ها 
د      ر گذشته حمايتشان كرد      ه بود      ند       هم علنى شود      . 
مخالفان د      ولت هر واكنشى را براى حسن روحانى 
تصور مى كرد      ند       جز يك واكنش معقول و حساب 
شد      ه اى كه شرايط را كامال به سمت د      ولت تغيير 

بد      هد      . حاال د      ولت نشان د      اد      ه بود       كه نه تنها از ماجراى فيش هاى حقوقى بد      ش نيامد      ه 
كه خوشش هم آمد      ه است  و حتي بد      ش نمى آيد       يكبار براى هميشه كه شد      ه است 
سر و سامانى به ماجراى فيش هاى حقوقى بد      هد       كه خوب منشاء به وجود       آمد      ن آن ها 
را مى د      انست. د      رست از فرد      اى نامه حسن روحانى همه مخالفان د      ولت مى د      انستند       
كه اد      امه اين مسير آنچنان به نفعشان نيست و پروژه بعد      يشان سكوت قبرستانى بود      . 

ضعفى كه عيان شد      
با علنى شد      ن ماجراى فيش هاى حقوقى، ماجراهاى د      يگرى هم علنى شد      . ماجرايى 
كه شايد       صاد      قانه ترين اعتراف د      ر مورد       آن را رييس مجلس شوراى اسالمى كرد       
كه د      ر جلسه د      و هفته پيش مجلس گفت: «د      ر يك ماه اخير كه مسئله حقوق هاى 
نامتعارف مطرح شد       به د      ليل اينكه كميسيون هاى تخصصى مجلس شكل رسمى به 
خود       نگرفته بود      ، احساس كرد      م مجلس نمى تواند       از اين مسئله د      ور باشد      ؛ به همين 
د      ليل با مركز پژوهش ها و سازمان بازرسى كل كشور جلسه گذاشتم و اطالعات الزم 
و كافى توسط د      ستگاه هاى ناظر د      اد      ه شد       و معلوم شد       كه گزارش كاملى د      ر خصوص 
حقوق هاى نامتعارف د      ر د      ستگاه هاى نظارتى وجود       ند      اشته است.» اعتراف يكى از 
د      ستگاه هاى نظارتى مجلس به اينكه د      ستگاه هاى نظارتى خود       از ماجراى فيش هاى 

حقوقى بى خبر بود      ه اند       خود       مسئله اى بود       كه بازهم به نفع مخالفان د      ولت نبود      . 

كوه موش زاييد      
كوه فيش هاى حقوقى براى مخالفان د      ولت اما با ورود       د      ستگاه هاى نظارتى «موش» 
زاييد      . آنچه كه تحت عنوان فيش حقوقى منتشر مى شد       د      ر   نهايت «صورتحساب» 
از آب د      رمى آمد       يا «معوقات چند      ين ماهه». فيش هاى حقوقى منتشر شد      ه هر 

روز تكذيب مى شد       و د      ر كنار آن ها از خود      شان فيش حقوقى بيرون مى آمد      . 
با ورود       د      ستگاه هاى نظارتى اما نتايج د      يگرى رو شد      . هرچند       كه روز ها با عد      د       
نظارتى  د      ستگاه هاى  متوليان  بار  اين  اما  بود      ند        كرد      ه  بازى  متخلف  مد      ير   950
حسين  امين  كه  آنجا  كرد      .  باختن  واد      ى  وارد        كامال  را  آن ها  باخته  نيمه  بازى 
ملى  رسانه  د      ر  ايرانى  ميليون ها  چشم  مقابل  محاسبات  د      يوان  رييس  رحيمى 
از اين ليست 950 نفره توضيحات بيشترى د      اد       و گفت: «از 20 تا 25 ميليون 
10 د      رصد       است. 35 تا 40 ميليون 2 د      رصد       است. از 20 ميليون تا 40 ميليون 
20 د      رصد       است. از 40 ميليون به باال 1 د      رصد       است. 8 نفر از 950 نفر هستند      . 
مطالبى گفتند       كه 950 مد      ير فساد       د      اريم. نبايد       اين ها را بى د      ليل گفت. اين آناليز 
د      رصد       حقوق مد      يران است. بحثى مطرح شد       حقوق و مزاياى خارج از حكم چقد      ر 
است؟ 52 د      رصد       د      ر حكم است و 48 د      رصد       خارج از حكم است. اين خارج از 
حكم سقف ند      ارد      . 20 مد      يرى كه باال ترين د      ريافتى را د      ارند      ، وزارت بهد      اشت، 
نفت، صنعت، پست بانك، شركت ملى نفت بيشترين د      ريافتى را د      ارند      .» رييس 
د      يوان محاسبات حتى از پيشنهاد       رييس جمهور 
جمهور  رئيس  گفت: «آقاى  و  كرد        استقبال  هم 
خوب گفتند       يك ماهه سامانه ايجاد       كنيد       تا حقوق 
همه منتشر شود       و همه ببينند      . قانون گفته شوراى 
شهريورهر  پايان  تا  مكلفند        نظارتى  د      ستگاه هاى 
را  اجرايى  د      ستگاه هاى  سالمت  ميزان  سال 
بسنجند       و منتشر كنند      . اين اصال اجرايى نشد      ه. 
اينكه گزارش تفريغ بود      جه از سال 92 د      ر سايت 
ما منتشر شد      ه، د      ليل د      ارد      . د      وستانى كه مى گويند       
منتشر  صفحه   500 د      ر  را  تفريغ  گزارش  بايد       
كرد      يم. د      ر اين گزارش تمام تخلفات قيد       مى شود      .»

انتقاد       از گفته هاى بى سند      
پاسخ بعد      ى از سوى يكى د      يگر از نهاد      هاى نظارتى يعنى رييس سازمان بازرسى 
كل كشور بود       كه توضيحات بيشترى د      ر اين مورد       د      اد      . قاضى ناصر سراج د      ر 
اين مورد       گفته بود      : «مثال اعالم مى كنند       كه 950 نفر از مد      يران د      زد       و غارتگر 
بايد        و  نبرند        را  مرد      م  آبروى  تحقيق  بد      ون  و  كنند        مطالعه  بايد        آقايان  هستند      . 
د      ر د      نياى د      يگر پاسخگو باشند      . وى اظهار كرد      : د      رباره آن ليست اين 950 نفر 
توضيح مى د      هم كه اين 950 نفر را رييس مجلس د      ستور د      اد       به رييس د      يوان 
محاسبات كه حقوق يك سرى افراد       را بررسى كنند       و ببينند       كه وضعيت چگونه 
است. رييس د      يوان محاسبات هم تعد      اد       950 نفر را انتخاب مى كند       و از اين 

مد      يران خود       اظهارى مى گيرد      .
 3 از  برخى  مد      ير   950 بين  از  د      اشت:  بيان  قضايى  عالى  مسوول  اين    
اين ها  د      رصد         70 از  بيش  كه  گرفته اند        حقوق  تومان  ميليون   40 تا  ميليون 
تا   20 بين  مد      يران  اين  د      رصد         27 و  گرفته اند        حقوق  تومان  ميليون   20 تا 
30 ميليون حقوق گرفته و فقط 3د      رصد       از اين مد      يران بيش از 40 ميليون 
حقوق گرفته اند       كه اگر مد      يران 1000 نفر باشند       يعنى فقط 30 نفر حقوق باالى 

40 ميليون گرفته اند      .

احتمال رد صالحيت حسن روحانى!
 قاسم سليمانى يا احمدى نژاد؟

آرايى  ”صف  عنوان  با  گزارشى  در   (Forbes) فوربس  آمريكايى  مجله 
اصالح طلبان در مقابل اصولگرايان در زمانى كه ايران خود را براى انتخابات 
آماده مى كند“ به انتخابات سال آينده ايران پرداخت و نوشت:پيش بينى 
اينكه چه كسى براى انتخابات رياست جمهورى تاييد صالحيت مى شود 
غير ممكن است و حتى اكنون امكان رد صالحيت حسن روحانى براى 
به  آمريكايى  مجله  اين  دارد.  وجود  جمهورى  رياست  انتخابات  دوم  دور 
نامزدهاى احتمالى انتخابات رياست جمهورى اشاره مى كند و مى نويسد: 
«يكى از گزينه هاى احتمالى، فرمانده سپاه قدس ژنرال قاسم سليمانى است 
زيادى  هاى  زنى  گمانه  انتخابات  عرصه  به  او  ورود  مورد  در  همچنان  و 
صورت مى گيرد. يكى ديگر از نامزدهاى احتمالى على الريجانى بوده و 
گزينه ديگر نيز سعيد جليلى مى باشد. برخى از شنيده ها نيز حاكى است كه 
احمدى نژاد به احتمال زياد وارد اين رقابت خواهد شد. به طور حتم وى 
نامزدى است كه تقسيم بندى ها را بر هم خواهد زد و نگرانى هاى زيادى 

را براى كشورهاى ديگر به همراه خواهد آورد.»

تحليل وزير احمدى نژاد از انتخابات 96
تابناك نوشت: وزير سابق بهداشت در پاسخ به اين سئوال كه آيا به جلسه 
خصوصى احمدى نژاد با وزرا دعوت شده بوديد، گفت: دعوت بودم اما 
من  اينكه  به  اشاره  با  لنكرانى  باقرى  نيافتم.كامران  حضور  جلسه  اين  در 
كرد:  تاكيد  هستيم  دهنده  راى  يك  جمهورى  رياست  آينده  انتخابات  در 
انتخابات رياست جمهورى به دليل اينكه مردم براى حضور يك نفر تصميم 
گيرى مى كنند قابل پيش بينى نيست و در برخى از دوره ها نيز شاهد اين 
اتفاقات بوديم.وى يادآور شد: در انتخابات سال 76 اكثر پيش بينى ها بر 
روى انتخابت ناطق نورى بود اما خاتمى انتخاب شد و در انتخابات سال 
84 نيز كمتر كسى فكر مى كرد احمدى نژاد رئيس جمهور شود.اين سياست 
مدار اصولگرا با اشاره به اينكه در اين دوره نيز انتخابات قابل پيش بينى 
نيست، گفت: به طور حتم انتخابات آينده مانند هميشه نخواهد بود.لنكرانى 
با بيان اينكه انتخابات آتى رياست جمهورى يكى از صحنه هاى اثرگذار 
در آينده انقالب اسالمى است، گفت: اولين انتخابات پس از تجربه برجام 

در حال برگزارى است.
احتمال انحالل ائتالف اميد

راه دانا نوشت: عبدالرضا هاشم زائى عضو ليست اميد در پاسخ به سوالى در 
خصوص انشقاق فراكسيون اميد و حواشى كه دامنگير اين فراكسيون شده 
است گفت: اگر فراكسيون "اعتدال" رسما آغاز به كار كند، ديگر فراكسيون 
و  اعتدال  حزب  و  "اميد"ى نخواهد بود، چرا كه با اين كار، اصالح طلبان 

توسعه از يكديگر جدا شده اند.

انتخاب نخست وزير عراق توسط تهران
القدس العربى نوشت: نخست وزير اسبق عراق با انتقاد از نقش نيروهاى 
و  دولت  عراق،  در  خود  گسترده  نفوذ  با  ايران  كرد،  ادعا  مردمى  بسيج 
از  شديد  انتقاد  با  عالوى،  مى كند.اياد  انتخاب  را  كشور  اين  نخست وزير 
نقش  افزايش  از  وى  دارد.  نفوذ  بسيار  عراق،  در  ايران  كرد،  تاكيد  دولت 
نيروهاى بسيج مردمى انتقاد كرد و گفت: در عراق، دولت وجود ندارد بلكه 
حيدر  دولت  مردمى،  بسيج  نيروهاى  از  دارد.عالوى   وجود  مرج  و  هرج 

العبادى و روند سياسى اين دولت انتقاد كرد و گفت: اين دولت بر اساس 
سهميه بندى قومى و نژادى تشكيل شده است. ايران، نفوذ زيادى در عراق 
دارد و در دولت عراق كانون  هايى وجود دارند كه به واسطه روابط قديمى 
تهران با آنها، از ايران پيروى مى كنند و به آن وابسته اند. وى مدعى شد: 
تهران انتخاب مى كند چه كسى نخست وزير عراق باشد و چه كسى نباشد.

يك كالف سردرگم در سيما
گذشته  هم  سردرگم  كالف  از  ها  ماجراى   تيزر     نوشت:  شرق  روزنامه 
است. اين روزها يك بار ديگر شنيده مى شود صداوسيما پالن هاى مربوط 
به مريال زارعى را از تيزر فيلم«   دختر»   حذف كرده است. مريال زارعى، از 
بازيگران اين فيلم سينمايى، با انتقاد از اطالع رسانى فيلم هاى سينمايى در 
گفت  فيلم   «دختر   »گفت:   نمى شود  تيزرهاى  سانسور  و  كشورمان  تلويزيون 
مى شود  پخش  پالن  چند  هرازگاهى  چون  ندارد  تلويزيونى  تبليغ  ما  فيلم 
و از بس در اين باره حرف زده ايم ديگر خاصيتش را از دست داده است. 
با وجود اينكه به اندازه توانم براى اين سينما زحمت كشيده ام، اما نمى دانم 
چرا بايد در فيلمى بازى كنم كه در سينماهاى كشور نمايش داده شود اما 
بعد بگويند پالن هاى شما در تيزر تلويزيونى پخش نمى شود   . اينكه به چه 
سينمايى  فيلم هاى  تبليغات  سراغ  به  ديگر  بار  ماهواره اى  شبكه هاى  دليل 
رفته  اند مشخص نيست، اما بايد ديد آيا اين كالف سردرگم زمينه ساز ايجاد 

تنش هايى در سينما خواهد شد يا خير؟

اصول گرايان به فكر رياست جمهورى نباشند
ايرنا نوشت: مدير مسوول روزنامه رسالت پيش بينى كرد كه روحانى براى 
دومين بار به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى شود. سيد مرتضى نبوى گفت: 
اصول گرايان سرمايه گذارى شان را روى انتخابات شوراها انجام دهند تا 
و  است  دومش  دور  روحانى  آقاى  حال  هر  به  كه  چرا  رياست جمهورى. 
افزود:  وى  است.  ايشان  دوازدهم،  دور  رياست جمهورى  اصلى  كانديداى 
نظر  به  بود.  متفاوت  خيلى  قوا،  ديگر  با  قبلى  رئيس جمهور  برخورد  نوع 
من تعامل بين قوا در زمان روحانى نسبت به آن موقع خيلى فرق كرده و 
ديگر در صحنه بيرونى شاهد آن اختالفاتى كه زمان احمدى نژاد بين قوا 

رخ مى داد نيستيم.

ُپست جنجالى همسر قوى ترين مرد جهان!
همسر وزنه بردار ملى پوش كشورمان پستى اعتراض آميز در اينستاگرام 
لباس  نهايى  طرح  كه  بعد  كرد.دقايقى  حذف  را  آن  سپس  و  كرد  منتشر 
المپيكى هاى كشورمان به نمايش درآمد، همسر بهداد سليمى با انتقاد از 
اين طرح، از حضور نداشتن همسرش در مراسم افتتاحيه و اختتاميه ابراز 

خوشحالى كرد.

توپ تقلبى در بازى گسترش فوالد و پيكان!
تامين توپ هاى امسال ليگ برتر شانزدهم را كمپانى آل اشپورت برعهده 
دارد اما در همان هفته اول ليگ اتفاق عجيبى در تبريز رخ داد تا باعث شود 
اين  نماينده  مدير  شود.جعفرى  شاكى  حسابى  ايران  در  شركت  اين  مدير 
برند در ايران از شخص عابدينى و ساكت بابت اتفاقى كه در تبريز افتاده 
گاليه هاى زيادى دارد.در اين بازى به ظاهر از توپ كمپانى آل اشپورت 
استفاده شده اما عكسى كه از اين توپ ها در اين بازى گرفته شده نشان 
مى دهد اين توپ ها تقلبى است.سوال اينجاست كه سازمان ليگ با علم به 

اين موضوع از اين توپ ها استفاده كرده يا خود مسئوالن سازمان ليگ هم 
متوجه تقلبى بودن اين توپ ها نشده اند.

پادشاه كوكائين دستگير شد
دولت كلمبيا بزرگترين تيم قاچاقچيان كوكائين جهان را از مقامات آمريكايى 
تحويل گرفتند."دنيل باررا" معروف به"ال لو كو "يكى از سركردگان مشهور 
قاچاق مواد در كلمبيا است. وى كنترل مسير هاى مهم قاچاق مواد مخدر 
جهان از جمله ونزوئال و كلمبيا به آمريكا را در اختيار داشت.اين قاچاقچى 
بزرگ در سال 1990 به جرم قاچاق مواد مخدر در كلمبيا محكوم شد اما 
از اين كشور فرار كرد.ال لوكو همچنين در آمريكا به پول شويى و قاچاق 
مواد مخدر نيز متهم شده است.وى پس از فرار از زندان، اثر انگشت خود 
را سوزانده و براى تغيير چهره خود دست به عمل جراحى پالستيك زد. 
ال لوكو سال 2012 در ونزوئال مجددا دستگير شده بود.فروش كوكائين، 

پولشويى ثروتى ميلياردى براى ال لو كو ايجاد كرده است.

صرف شام اختصاصى با رضا عطاران!
سايت انتخاب نوشت: «شام اختصاصى با رضا عطاران در كورش النژ پرديس 
سينمايى كورش»؛ اين پيامكى است كه از طرف يكى از پرديس هاى معروف 
سينمايى تهران براى مشتركان ارسال شده است. ماجرا چيست؟ آيا مى شود با 
عطاران به طور اختصاصى شام خورد؟ هزينه اش چه قدر است؟از نيمه دوم دهه 
هشتاد شيوه هاى تازه تبليغِى فيلم هاى سينمايى باب شده تا بلكه مخاطب بيشتر 
به سالن كشيده شود. يكى از اين روش ها استفاده از چهره هاى مطرح فيلم 
است ؛ مثال بازيگران در روى مشخص در گيشه مى نشينند و بليت مى فروشند، 
يا عوامل با مردم قرار مى گذارند تا با هم به تماشاى فيلم بنشينند و ….شام 
خوردن با بازيگر» اما ابتكار تازه اى است كه اتفاقا تجربه آن براى مردم مى تواند 
وسوسه بيشترى ايجاد كند. به ويژه اين كه بازيگر آن طرف ميز شما رضا عطاران 
باشد. حتما تجربه هيجان انگيزى است كه با آقا عطا شام بخورى ، گپ بزنى ، 
از نگاهش به زندگى بپرسى و بگويى چطور اين قدر محبوب شد. بعد هم كلى 
عكس و امضا و يك شب خاطره انگيز.براى اطالع از موضوع با كورش النژ 
پرديس سينمايى كورش تماس گرفتيم. خانمى كه آن طرف خط بود اين طور 
جواب داد كه برنامه شام با رضا عطاران برگزار خواهد شد و خبر صحت دارد 

منتهى مهمان ها كسانى هستند كه بليت فيلم «دراكوال» را خريده باشند. 

شرط ايران براى شروع عمره
خبرگزارى مهر نوشت: رئيس سازمان حج و زيارت گفت: شرط اصلى و 
خط قرمز ما براى تصميم گيرى شروع عمره؛ محاكمه دو پليس مجرم و 
صدور راى نهايى دادگاه است سعيد اوحدى با اشاره به اقدام ناشايست دو 
پليس عربستانى گفت: چرا عربستان آن دو پليس فاسدى كه در فرودگاه 
جده يك سال و نيم پيش قصد تعرض به شئونات اسالمى و انسانى را 
داشتند و با هوشمندى دو زائر ما دستگير شدند محاكمه نمى كند؟؛ اين 
اتفاق در هر جاى دنيا محكوم است چه رسد به عربستان، آن هم با زائران 

عمره گذار.واحد مركزى اين خبر را منتشر كرده است.

ميزان حضور ايرانى ها در فضاى مجازى
فارس نوشت: رئيس مركز رسانه هاى ديجيتال با اشاره به آمارى از حضور 
از  يكى  در  حداقل  ايران  مردم  درصد  گفت: 53  مجازى  فضاى  در  مردم 
حداقل  تا 29سال  جوانان 18  درصد  و 72  هستند  عضو  اجتماعى  شبكه 

در يكى از شبكه هاى اجتماعى عضويت دارند. همچنين ميانگين روزانه 
ساعت حضور ايرانى ها در فضاى مجازى 5تا 9 ساعت است در حالى كه 
ميانگين جهانى  16 ساعت در ماه است كه پيش بينى مى شود تا سال 2020 
به 120 ساعت در ماه افزايش يابد. سيد مرتضى موسويان افزود:  ضريب 
اينترنت  كاربر  نفر  ميليون   43 و  است  80درصد  كشور  در  اينترنت  نفوذ 
هستند. همچنين 40ميليون گوشى هوشمند در كشور وجود دارد. موسويان 
از وجود 20 ميليون كاربر گيم در كشور خبر داد و گفت: اين افراد ساالنه 
14,6 ميليارد ساعت صرف بازى مى كنند. هم اكنون پربازديدترين وبگاه ها 
در ايران داخل ميزبانى مى شوند و سايت هاى ايرانى كه در آمريكا ميزبانى 

مى شوند در رده دوم قرار دارند.

چرا مقابل احداث گتوند ساكت مانديد؟
 روزنامه   جمهورى اسالمى   نوشت: بعضى افراد دلواپس در خوزستان كه در 
هشت سال كار دولت هاى نهم و دهم چشم به روى انواع تخلفات و سوء 
مناطق  از  برخى  به  كارون  آب  انتقال  روزها  اين  بودند،  بسته  مديريت ها 
كشور كه با خشكسالى شديد روبرو هستند را بهانه اى براى حمله به دولت 
و شخصيت هاى برجسته انقالب قرار داده اند. مردم خوزستان از اين افراد 
مى پرسند: چرا در زمانى كه تونل هاى انتقال آب را در دولت هاى گذشته 
احداث مى كردند ساكت بوديد؟ مردم مى گويند: چرا در مقابل احداث سد 
گتوند در دولت گذشته كه تبديل به درياچه نمك شده و باعث خسارت 
سنگين به كشاورزان و نخل داران گشته و آنها را به خاك سياه نشانده است، 

با وجود هشدار كارشناسان، باز هم ساكت مانديد؟

روحانى به مردم توضيح دهد
روزنامه اعتماد در گفت و گو با محمد هاشمى برادر رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با عنوان «روحاني به مردم توضيح دهد» به نقل از وى نوشت: 
«حمالتي كه به دولت مي شود منشأ «رقابت در انتخابات» دارد. متاسفانه در 
زمان هاي نزديك به انتخابات، اين نوع رفتارها به مراتب ظهور و بروز پيدا 
مي كند. اما جداي از اينكه اين قضيه از يك رقابت سياسي نشات مي گيرد، كاري 
نيست كه در فرهنگ اسالمي مورد پسند باشد. در يك نظام اسالمي بايد رفتارها 
مبتني بر اخالق شكل بگيرد. رقابت خوب است اما رقابت سالمي كه در آن، 
چه جريان سياسي و چه افراد حقيقي بايد برنامه هاي خود را معرفي كرده و 
شيوه هاي تخريب را در پيش نگيرند، تا مردم در فضايي آرام و مملو از اطالعات 
از برنامه هاي كانديداها، تصميم گيري كنند. ولي متاسفانه در كشور ما با وجود 
اينكه زير سايه يك نظام اسالمي هستيم، هنوز اينگونه رفتار نمي شود و رقباي 
سياسي به هر روشي سعي دارند تا رقيب را از گردونه رقابت خارج كنند يا از نظرها 
بيندازند. اين است كه ما به مراتب شاهد انجام يك سري از حمالت به خصوص در 
سال پاياني عمر دولت هستيم. هرچند ممكن است كه در مسائل مختلف، دولتي كه 
نقد مي شود يك سري مسائل و مشكالت كوچك و بزرگ را داشته باشد. اين امر 
در خصوص دولت يازدهم صدق مي كند. من نمي گويم كه دولت هم سوژه اي 
دست مخالفان يا رقبا نداده، اما شيوه برخورد، به كارگيري اين روش ها نيست. 
معتقدم بهترين راه صحبت  كردن با مردم است. مانند شفاف سازي در مواردي 
كه باعث ايجاد ابهام براي مردم شده است. منتهاي مراتب، طبق آنچه كه ما 
تاكنون شاهد آن هستيم، دولت كمتر به پاسخگويي و شفاف سازي مي پردازد. 
هرازگاهي يك موضعي از سوي رييس جمهور گرفته مي شود اما كافي نيست. 
اگر مشكلي وجود دارد بايد تالش الزم براي برطرف كردن آن انجام شود و 
به مردم توضيحات كافي داده شود. اين بهترين شيوه براي برخورد با جريان 

تخريب منتقدان است.»
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يكي از كمبودهايي كه در خوزستان احساس مي 
شود پايين بودن ميزان نشاط و شادابي در روحيه 
هم استانى ها است كه براحتي آنرا مي توان در 

چهره و رفتار مردمانش مشاهده كرد.
واژه ى نشاط در لغت فارسى به معانى سرزندگى، 
زنده دلى، خوش دلى، سبكى و چاالكى يافتن 
خرمى،  شادمانى،  خوشى،  امور،  اجراى  براى 
مقابل  در  و  خرسندى  طرب،  شادى،  سرور، 
كسل آمده است. در لغت نامه دهخدا، در ادامه ى 
لغت شادى چنين آمده است: «حالت مثبتى كه 
در انسان به وجود مى آيد و در مقابل غم و اندوه 

قرار دارد.»
نشاط اجتماعى، اثرات و آثارى چند بر زندگى 
شهروندان و جامعه دارد كه تعلق اجتماعى، 
همبستگى اجتماعى، مسئوليت پذيرى اجتماعى، 
سالمت  شاخص هاى  ارتقاء  اجتماعى،  وفاق 
روانى و اجتماعى، افزايش رضايت از زندگى 

يا رضايت شغلى و ... ، پويايى اجتماعى، 
كاهش هزينه هاى مردم، افزايش اميد در 

جامعه، زندگى متعادل و با ثبات، ارتقاء 
خالقيت  افزايش  زندگى،  كيفيت 
آسيب هاى  كاهش  نوآورى،  و 
در جوانان) و  اجتماعى(خصوصاً 
جامعه  است.در  آن  جمله  از   ......
خوشحال و خرسند، توليد بهتر، 
سالم تر  اقتصاد،  و  بيشتر  اشتغال 

است. بدون شك در چنين محيطى 
راحت تر  فردى  و  اجتماعى  امنيت 

ذهن  شاد،  محيط  در  مى آيد.  دست  به 
انسان پويا، زبانش گويا و استعدادش شكوفا 

مى شود. شاد بودن جامعه يكى از عوامل بسيار 
موثر در توسعه ى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و 
سياسى است و كاهش نابسامانى هاى خانوادگى، 
طالق، افزايش ميزان ميل و رغبت تحصيلى و 

دل به كار دادن و افزايش توليد مى شود.
يكي از كمبودهايي كه در خوزستان احساس مي 
شود پايين بودن ميزان نشاط و شادابي در روحيه 
هم استانى ها است كه براحتي آنرا مي توان در 
چهره و رفتار مردمانش مشاهده كرد. البته اين كم 
و يا بي نشاطي و سرزندگي عوامل مختلفي دارد 
كه كارشناسان مربوطه مي بايست به آن بپردازند 
اما وقتي كه با مردم گفتگو مي كنيد و پاي درد 
دل آنان مي نشينيد با هم استانى هايى مواجه 
مى شويم كه همواره زبان به شكوه باز مى كنند،  
آنان مشكالت عديده معيشتي و بيكاري جوانان 
را از عمده علل افسرگي خود اعالم مي كنند و 
حتي اين افسردگي و نا اميدي در برخي موارد 
كار آنان را به پديد ه شوم و گناه بسيار بزرگ  
خودكشي مي كشاند، و البته كسى از نهادهاى 
متولى به فكر مشكل افسردگى و راهكارهاى 
افزودن بر نشاط اجتماعى نيست. گاهى مسئولى 
از سر دلسوزى فريادى مى زند اما فريادهايش 

در ميان هياهوى پايلوت شدن ها و پل سازى ها 
و سوداى كالنشهر شدن و قيل و قال تريبون ها 

گم مى شود و به گوشى نمى رسد.
سايه اين افسردگى  و عدم سرزندگى مردم 
گذشته  روز  چند  كه  آمارى  در  را  خوزستان 
استاندارى  اجتماعى  امور  مديركل  توسط 
خوزستان آمارى از وقوع آسيب هاى اجتماعى 
ديد:  توان  مى  را  است  شده  منتشر  استان  در 
در سال 80 به ازاى هر 100 هزار نفر، سه نفر 
خودكشى مى كردند كه اين آمار در سال 93 به 
5،7 نفر رسيد. در موضوع قتل نيز، در سال 80 
به نسبت هر 100 هزار نفر 2 مورد قتل وجود 
داشت كه در سال 93 به 4 مورد افزايش يافته 

است.

از 
موضوع بيكاري جوانان و مشكالت معيشتي كه 
نبايد به سادگي از كنار آن گذشت كه بگذريم 
مي بينيم كه در شهرستانهاي استان از جمله مركز 
بيش از يك ميليون نفري آن يعني به اصطالح 
كالنشهر اهواز حتي اماكن تفريحي و جذاب در 
شان فرهنگ مردم كه خانواده ها و بويژه جوانان 
بتوانند بخشي از اوقات خود را در آن صرف 
كنند به آن شكل وجود ندارد. اين در حاليست 
كه با توجه به موجود بودن ظرفيت هاي بسيار 
متنوع در استان مي توان مراكزي را ايجاد كرد كه 
هم خانواده هاي خوزستانى و هم گردشگران 
بتوانند از آنجا بازديد كنند تا هم سطح نشاط 
آنان باال برود و هم موجب اشتغالزايي و كسب 
درآمد براي مردم شود. بر اين اساس  پيشنهاد 
مي شود ارگانهايي مانند سازمان ميراث فرهنگي 
، شهرداري و برخي دستگاههاي ديگر با تعامل 
و برنامه ريزي صحيح و با استفاده از ظرفيت 
سرمايه گذاران و بخش خصوصي مكانهايي را 
مثال در شهر اهواز ايجاد كرد و درآن ظرفيت 
هاي گردشگري به صورت ماكت ، تصوير، 

غرفه هاي صنايع دستي ، نمايشگاههاي متنوع 
به منظور انعكاس ظرفيت هاي استان  ، موزه 
هاي  مختلف از جمله موزه مربوط به جنگ 
با  همراه  عملياتي  مناطق  ماكت   ، تحميلي 
توضيحات راويان، غرفه معرفي بزرگان استان 
، رستوران ، فروشگاه ، فضاهاي سبز و ديدني 
، امكانات تفريحي و ورزشي ، مراكز هنري ،  
سالن نمايش ، پاركينگ ،  باغ وحش و فضاهاي 
مناسب ديگر كه پاسخگوي نياز مردم در سنين و 
ساليق مختلف باشد فراهم كرد. مي توان براي 
اين مكانها مبلغ كمي را بعنوان ورودي دريافت 
نمود تا همه بتوانند به نحوي از اين موقعيت 
استفاده كنند و در اين  فضا كه در واقع  هم مي 
تواند خوزستان و توانمنديهايش را در مقياس 
كوچك به نمايش گذاشت و با ديدن آن انگار 
بازديد كنندگان به نوعي يك بار در استان ما به 
گردش پرداخته اند و هم مي تواند بعنوان يك 
الگوى موفق در كشور موجب افزايش سطح 
روحيه و نشاط مردم و ايجاد اشتغال براي 
جوانان و كسب درآمد براي استان شود.

اگر كسي به شهر تبريز سفر كرده 
باشد حتما به پيشنهاد مردم خوب 
ايل  تفريحي  نقطه  به  شهر  اين 
مكاني  است  زده  هم  سري  گلي 
زيبا  فضاهاي  ايجاد  با  آن  در  كه 
گردشگران  بازديد  مورد  ديدني  و 
فراواني قرار مي گيرد و حتي يك 
هتل چند ده طبقه در كنار آنهم احداث 
و درامد قابل توجهي را براي مردم اين 
شهر به همراه آورده است اين در حاليست 
كه اثر تاريخي موجود در  ايل گلي ساختمان 
تاريخي  سابقه  كه  است  فضايي  و  كوچك 
آنهم شايد به 300 سال هم نرسد، و البته از 
اين نمونه ها تقريبا در همه ى استان ها كشور 

مى توان ديد جز خوزستان...
نبايد از خاطر دور نگه داشت كه در شرايط 
از  يكي  استان  بيكاري  و  معيشتي  نامساعد 
استفاده  مشكالت  اين  كاهش  راهكارهاي 
بهينه از ظرفيت هاي بسيار فراوان استان از 
امروز  و  است  گردشگري  حوزه  در  جمله 
بسياري از كشورها كه  به اندازه خوزستان  
جاذبه گردشگري و ميراث فرهنگى ندارند 
درآمدهاي سرشاري را از اين راه به دست 

مي آورند .
بنابراين بايد براى گسترش مطالعات شادى و 
خانواده برنامه ريزى كنيم. رسانه ها و دستگاه هاى 
اجرايى مى توانند با ارائه ى راهكارهاى درست 
در خلق نشاط اجتماعى بيشترين نقش را ايفا 
كنند، اميد مي رود مسئوالن محترم با برنامه 
ريزي صحيح و نگاه عميق از اين ظرفيت ها 
در راستاي معرفي هر چه بهتر خوزستان و حل 

مشكالت آن تالش كنند.

سايه سنگين افسردگى بر سر مردم خوزستان

در شهر شادى، يك حق، يك نياز 
از قفس آهنين وبر تا حباب بلورين دوسوتو 

پشت درهاى اتاق شهردار اهواز
بامداد زاگرس- سيد محمد الرى

 روز گذشته براى انجام پاره اى امور ادارى به شهردارى 
اهواز مراجعه كردم كه با منظره عجيبى از حفاظت فيزيكى 
هاى  حفاظ  و  درب  بكمك  شهردارى  طبقه  باالترين  از 
آهنى و حضور دائمى ماموران حفاظت براى جلوگيرى از 
مراجعه ارباب رجوع به طبقه چهارم كه محل جلوس مقام 
شهردار است، مواجه شدم. صرف نظر از اينكه بنده موفق 
به عبور از حفاظ امنيتى نشدم و ايضا صرف نظر از تمام 
شعارها و اظهارات مقامات شهر، اعم از مسئولين شهردارى 
و اعضاى محترم شوراى شهر مبنى بر جايگاه شهروندان و 
اهميت تكريم ارباب رجوع و توجه به اين نكته كه فلسفه 
وجودى همه اين بزرگواران خدمت رسانى است و بهاى 
اين خدمات، تمام و كمال بايد توسط همين شهروندانى 
پرداخت شود كه حتى اجازه مراجعه به بارگاه خدمتگذاران 
خود را ندارد، و صرف نظر از قانونى بودن ايجاد اينچنين 
ذهن  در  رو،  پيش  تصوير  صلح،  زمان  در  ايذائى  موانع 
من بيش از هر چيز، يادآور تبين ماكس وبر از وضعيت 
بروكراسى بود. همان چيزى كه وبر آن را "قفس آهنين" 
ناميد و به خوبى پاسخ داد كه چگونه اسباب و ابزارى كه 
براى پاسخگويى به مسائل و حل مشكالت فراهم شده بود، 

به تدريج خود به مسئله اى الينحل مبدل مى شود. 
وبر ريشه اين مسئله را در تسلط كنش عقالنى بر كنش هاى 
فردى و اجتماعى مى داند. كنش عقالنى ،كنشى است كه در 
آن تجزيه ميان هدف و وسيله صورت گرفته و رابطه ميان 
اين دو كامال روشن است. اما ضعف اين رويكرد زمانى 
آشكار مى شود كه تكيه بيش از اندازه بر اسباب حل مسئله 
سبب مى شود زمينه هاى بروز مسائل ناديده گرفته شود، تا 

جايى كه وسايل خود تبديل به هدف مى شوند. 
عاليترين مثال و تجسم اين عقالنيت را، چنانچه وبر تاكيد 
مى كند، مى توان در "ديوانساالرى" يا "بروكراسى" مشاهده 
كرد. بروكراسى را مى توان يكى از مهمترين ابزار هاى فنى و 
قانونى دولت ها (اعم از ملى و محلى) در راستاى مديريت 
در جامعه، با درجه بااليى از مشروعيت و حداقل مقاومت 
معرفى كرد. اما همين بروكراسى در عين حال كه شيوه 
اى كارآ و دقيق در سازماندهى است، نوعى ابزار اعمال 
قدرت نيز هست كه مى تواند به ابزارى در دست نهادى كه 
كنترل آن را در اختيار دارد بدل شود و در راستاى سلطه بر 
كنش هاى اجتماعى و اقتصادى شهروندان به سهولت مورد 
سوءاستفاده قرارگيرد. از اين روست كه وبر از آن با عنوان 
" قفس آهنى" ياد مى كند كه نه تنها به تسهيل كنش آزاد 
شهروندان كمكى نمى كند بلكه خود مى تواند مانعى باشد 

كه آزادى عمل و انديشه را محدود كند. 
از اين منظر بوروكراسى با عقالنى سازى تمام عرصه هاى 
زيست انسان، روابط اجتماعى را مكانيزه مى كند و صورت 
بندى جديدى از تقسيم كار اجتماعى نامنعطف شكل مى 
دهد كه در آن انسان بدون آنكه (بخواهد يا) بتواند سيستم 
را تغيير دهد يا از آن خارج شود ناخواسته به جزئى از اجزاء 
آن تبديل مى شود و به اين گونه از خود بيگانه مى گردد. از 
اين منظر بروكراسى از يك طرف با تكيه بر قدرت قانونى و 
تشكيالتى خود آنچنان از جامعه جدا مى افتد كه عمال با دارا 
بودن دست باال در مواجهه با جامعه، خود را از پاسخگويى 
مبرا مى داند و از سوى ديگر اجزاء سيستم يا همان كارمندان 
و كارگزاران با قرار گرفتن در فرآيندهايى كه از اين اقتدار 
نشات گرفته به عناصرى بى اختيار و بى اراده اى تبديل مى 
شوند كه بدون اينكه خود آگاه باشند، به ماموران معذور 
تبديل مى شوند كه تنها فرامين سيستم را عملى مى كنند و 

تنها در برابر سيستم نيز پاسخگو هستند. 
اما بيايد به پشت در اتاق شهردار محترم شهر اهواز برگرديم. 
من در كمال تعجب متوجه شدم حصار آهنين بارگاه شهردار 
در برابر همه مراجعين به يك شيوه عمل نمى كند. بسيارى 
مراجعين بدون توقف يا پرسشگرى محافظان آنچنان بى 
تفاوت از اين حصار گذر مى كنند كه گويى نه حصار آنان 
را مى بيند و نه آنان متوجه حصار هستند. اين پديده ايست 
كه هرناندو دوسوتو اقتصاددان شهير معاصر به خوبى متوجه 
آن شد و آن را "حباب بلورين" ناميد.  حباب بلورين يك 
فضاى فرضى است، چيزى شبيه يك باشگاه خصوصى كه 
اقليتى از جامعه را كه دسترسى بيشترى به منابع قدرت و 
ثروت دارند، از بقيه جدا مى كند و مابقى مردم چنانچه خود 
دوسوتو اعتقاد دارد بيرون از آن ايستاده و خشمگينانه به 
داخل آن نگاه مى كنند.  دوسوتو براى ايجاد تصويرى از 
اين حباب بلورين دست به يك آزمايش خالقانه مى زند. 
او تصميم ميگيرد كه يك كسب و كار دوزندگى به صورت 
قانونى در شهر ليما پايتخت پرو ايجاد كند. براساس رويه 
هاى ادارى و برآورد مشاوران حقوقى، گرفتن مجوزهاى 
قانونى براى اين كسب و كار فقط بايد چند روز زمان ببرد. 
با اين حال تيم تحقيقاتى، براى تجربه اين فرآيند از ديدگاه 
عامه مردم، براى گرفتن اين مجوز از همان مسيرهايى اقدام 
مى كنند كه مردم عادى بايد گذر كنند. در كمال شگفتى اين 
كار براى تيم تحقيقاتى، با شش ساعت كار روزانه 289 روز 
بطول انجاميد. اين تحقيق در نقاط ديگرى از كشورهاى 
جهان سوم از جمله فيليپين و مصر هم تكرار شد و نتايج 
بسيار مشابه بود. دوسوتو نتيجه مى گيرد كه رويه هاى 
قانونى صرفا منافع و ديدگاه آن هايى را منعكس مى كند كه 
داخل "حباب بلورين" قرار دارند و نتيجتا اينكه اين حباب 
تنها از بيرون قابل مشاهده است. چنانچه حصارهاى اتاق 
شهردار اهواز براى برخى مراجعين آنچنان طبيعى جلوه 
مى كند كه ديده نمى شود.  در پايان الزم به ذكر است 
كه بروكراسى چه به مثابه "قفس آهنين"  وبر يا " حباب 
بلورين" دوسوتو محصول توزيع ناعادالنه قدرت در جامعه 
است. قدرتى كه دستكم انتظار مى رفت از طريق شوراهاى 
شهر قسمتى از آن دربين شهروندان بازتوزيع شود. شوراى 
شهر بايد زبان گويا و چشم بيناى شهروندان باشد و هر كجا 
كه  خادمان مردم، مستبدانه عمل كردند الزم است، قاطعانه 
وارد عمل شود و ضمن دفع مفسده، در يك فضاى شفاف 

شهروندان را نسبت به اقدامات خود آگاه سازند.

افزايش قارچ گونه مراكز عرضه فست فود در 
شهر اهواز كه بدون حساب و كتاب به آنها مجوز 
داده مى شود مشكالتى را از جنبه هاى مختلف 

ايجاد كرده است.  

در هربار گردش در سطح كالنشهر اهواز،  شاهد 
افتتاح چند اغذيه فروشى و مركز عرضه فست 
فود جديد هستيم به عنوان مثال مى توان به خيابان 
سيزده شرقى كيانپارس اشاره كرد كه شكل و 
كاربرى اين  خيابان بكلى تغيير كرده است. از كنار 
هر خانه كه ميگذريد حياط خانه با يك ويترين 
تبديل به مركزى براى عرضه انواع ساندويچ و 

پيتزا و... شده است.
كارمندى،  زيتون  كيانپارس،  مانند  مناطقى 
گلستان و... مملو از مراكز فروش فست فود 
است كه هر روز بر تعدادشان افزوده ميشود به 
گونه اى كه پنجشنبه ها و جمعه ها ديگر جاى 
سوزن انداختن هم نيست، ماشين ها روى هم 
سوار مى شوند و به زور مى توان جاى پارك 

پيدا كرد.
از  بيش  تحصيل  و  كار  كه  امروز  دنياى  در 
به  جامعه  مختلف  اقشار  توجه  مورد  پيش 
ويژه زنان و جوانان قرار گرفته است، فرصت 
آشپزى سنتى را محدود كرده و مصرف فست 
فودها را بيش از پيش در جامعه افزايش داده 
است. . اما در اهواز آنچه خيلى ها را به سمت 

كشاند،  مى  فود  فست  هاى  رستوران 
بواقع كمبود وقت نيست بلكه گرماى 
جاى  به  شده  باعث  اهواز  در  هوا 
را  خود  فراغت  اوقات  جوانان  اينكه 
با ورزش كردن، كوه  رفتن و تفريحات 
سالم ديگر پر كنند، وقت خود را با 
رفتن به رستوران ها و خوردن انواع و 
اقسام غذاها و خوراكى ها پر مى كنند. 

در شهر ما خوردن پركاربردترين 
نوع سرگرمى است. 

هم  تغذيه  متخصصان 
خوردن  غذا  معتقدند 
احساس  باعث  واقع  در 

آرامش و رضايتمندى در افراد مى شود. 
خوردن غذاهاى متنوع و خوراكى هاى مختلف 

با رنگ و لعاب زياد براى همگان لذت بخش 
است و به عنوان يك تفريح محسوب شود، و 
در بين انواع رستوران ها، رستوران هاى فست 
فود خرج كمترى روى دست افراد ميگذارند و 
هواداران بيشترى دارند. از طرفى افزايش تعداد 
فست فود فروشى ها  ذائقه مردم را تغيير داده 
و روزانه شاهد مراجعه بيشتر و افزايش مصرف 
فست فود هستيم. پژوهشگران نشان داده اند كه 
فست فود ها قادرند براى مصرف كنندگان حالت 
اعتيادآور ايجاد كنند به طورى كه  هرچه قدر 
آن ها را در طول هفته بيشتر مصرف كنند بيشتر به 

خوردن آن رو مى آورند. 
اگرچه در خاورميانه، از سالهاى دور تا امروز دكه 
هاى فروش فالفل را داشته ايم. اما فست فود 
به شكل امروزى دقيقاً در هفتم جوالى 1912 
فست  عبارت  امروزه  شد.  متولد  آمريكا  در  و 
و  مدرن  زندگى  نماد  به  جهان  تمامى  در  فود 
ماشينى تبديل شده است. جف آردر مى گويد: 
ما در زمانه اى زندگى مى كنيم كه پيتزا زودتر 
از نيروهاى پليس به خانه مان مى رسد. اما چرا 
رواج روزافزون فست فودها در شهر نگران كننده 
است؟ به گفته مديركل ثبت احوال خوزستان 
غيرعمد،  حوادث  عروقى،  قلبى  بيمارى هاى 
سرطان ها و تومورها از بيشترين عوامل مرگ و 
مير در خوزستان هستند و از مجموع فوتى هاى 
سال گذشته در استان خوزستان، 9452 نفر بر اثر 

بيمارى هاى قلبى و عروقى جان خود را از دست 
دادند. به اين ترتيب بيش از 50 درصد موارد 
فوتى در خوزستان در سال گذشته به دليل اين 
بيمارى جان خود را از دست داده اند. . غذاى 
ناسالم و بى تحركى و چاقى دست به دست هم 
مى دهند و به بيمارى هاى قلبى و عروقى منجر 

مى شوند.
 به گفته سازمان جهانى بهداشت فست فود در 
مجموع دشمن سالمت است. غذايى عموما بى 
ارزش، پر از چربى غير اشباع كه منجر به ديابت، 
سكته مغزى و قلبى، بيمارى هاى قلبى و عروقى 
مى شود. بيشتر غذاهايى كه در فست فودى ها 
عرضه مى  شود، به شكل سرخ  شده است و 
بدتر از آن اينكه براى سرخ  كردن اين غذاها از 
روغن هاى نباتى جامد استفاده مى كنند. اسيدهاى 
چرب اشباع و ايزومرهاى ترانس در اين روغن ها 
باالست كه به آن چربى قاتل گفته مى شود چرا 
كه در ديواره سرخرگ ها رسوب كرده و آنها را 
مسدود مى كند كه خود عاملى براى بيمارى هاى 

قلب و عروق ، سكته هاى قلبى و مغزى است.
با توجه به تمامى اين شواهد كه نشان از مضر 
بدن  سالمت  براى  فودها  فست  قطعى  بودن 
دارد، آموزش و آگاه سازى مردم از پيامدهاى 
مصرف فست فودها و مضراتى كه براى سالمت 
در  مناسب  راهكار  ارائه  همچنين  و  دارد  شان 
جهت كاهش مصرف فست فود  ضرورى به 
نظر ميرسد و مطمئنا يكى از مهم ترين راهكارها 
در اين زمينه فرهنگ سازى در جامعه است كه 
مى تواند تأثير به سزايى در جلوگيرى از روى 
آوردن اطفال و يا بزرگساالن به اين مواد غذايى 
سالمت  شوراى  ميرود  انتظار  باشد. 
تدابير  استان،  و  اهواز  شهرستان 
جدى در اين زمينه بينديشد 
در  بايست  مى  همچنين 
صدور مجوز راه اندازى 
در  مراكزى  چنين 
كنترل  و  نظارت  اهواز 
بگيرد.  صورت  الزم 
رويه  بى  افزايش  از  و 
فروش  مراكز  اينگونه 

جلوگيرى شود.

يادداشت

يادداشت

رسالت تاريخى ايرانيان
كورش خواجوى 

در باب تفاوت هاى اساسى مردم در جوامع توسعه يافته و پيشرفته با جوامع كمتر توسعه يافته 
و يا در حال توسعه مقاالت و مباحث زيادى مطرح شده و حتى صاحبنظران و پژوهشگران 
كتابهايى هم در اين زمينه نوشته اند و بعالوه در چند سال گذشته با توسعه فضاى مجازى ،اين 

مبحث نسبتا مورد توجه مردم قرار دارد.
شخصا يكى از اين تفاوتها را كه از زبان يكى از اساتيد دنياديده  دوره دكترايم در دانشگاه 
صنعتى شيراز سه سال پيش شنيدم برايم خيلى جالب بود و از آن به بعد در بيشتر موارد 

ناخودآگاه با افرادى كه سر و كار پيدا ميكنم از اين ديدگاه آنها را مورد توجه قرار ميدهم.
و  ميكردند  بازديد  لندن  در  اى  موزه  از  فرهنگى  تور  يك  در  كه  كرد  نقل  اى  خاطره  استاد 
راهنماى تور در باره تاريخ بريتانيا چنان با شور و هيجان از نبردها و سرگذشت ها سخن 
ميگفت كه انگار دارد به  «رسالت تاريخى»اش عمل ميكند و گويى اگر خوب ما را توجيه 

نكند ممكن است بريتانيا در نبرد مذكور شكست بخورد!
در ادامه ايشان از رفتگرى در ژاپن هم  خاطره اى نقل كرد كه جزئياتش خاطرم نيست ولى 
اينگونه نتيجه گرفت كه من در انگليس و ژاپن از رفتگر تا راهنماى موزه را در حال انجام 

يك «رسالت تاريخى «ديدم و اما اينجا كمتر افراد را حتى در رده هاى عالى اينگونه ديده ام.
دقت در خاطره پيش گفته در طول سه سال گذسته بگونه اى براى ناخودآگاه من به يك»رسالت 

تاريخى» تبديل شده است!
با اين پژوهش ناخودآگاه عمدتا خودمان را-بيشترمان را -از خودم با يك جايگاه و مسوليت 
نه چندان باال تا صاحب منصبان و مسئولين و اقشار مختلف را بيشتر» در حال گذر «ديده ام 

تا در يك «رسالت تاريخى».
تعداد كمى هم كه در كارشان جدى و پرتالش هستند را نه در حال انجام آن رسالت تاريخى 

كه رفتگر ژاپنى براى خودش قائل بود كه در حال كسب موفقيت براى جايگاه بهتر ديدم.
 نماينده شوراى شهر براى مجلس يا دور بعد شورا يا ...

مجلس براى وزارت يا دوره بعد مجلس يا ...
وزير براى ...

معلم براى پست ادارى درون يا برون سازمانى...
پيمانكار براى كسب و كار ديگر مثل رستوران و...
پزشك براى ساخت و ساز و منابع درآمدى ديگر.

نميخواهم  بگويم به جايگاه و داشته هايان اكتفا كنيم،بلكه از يك جايى به بعد :
كاش از رفتگر تا رئيس جمهور كمى بيشتر كارمان را مهم بدانيم،گويى كه در حال انجام يك 

«رسالت تاريخى «هستيم.
*مدرس دانشگاه

شهراهواز در سيطره فست فودها 

ـَر بحران آينده آب، اَب
صارم نامدار پور

«تغيير اقليم» يكى از موضوعات حاد مورد كاوش و پژوهش محققين دنياى آب در همه 
گازهاى گلخانه اى  افزايش  در اثر  كه  است  فرايندى  اقليم  باشد. «تغيير  مى  ى كشورها 
تعادل  خوردن  هم  بر  باعث  و  مى افتد  اتفاق  زمين  جو  در  بشرى  فعاليت هاى  از  ناشى 
چرخه آب و هوا مى شود*.» و در نتيجه آن افزايش دما، كاهش بارندگى، خشكسالى 
و افزايش آلودگى هاى آب و هوا را در پى دارد. اين موضوع در بسيارى از كشورهاى 
مستقيم  رابطه  است.  گذارى  تاثير  حال  در  آمريكا  از  بخشهايى  و  آفريقايى  و  آسيايى 
دامى  توليدات  و  غذايى  مواد  توليد  كاهش  بحران  باعث  بارندگى  كاهش  با  اقليم  تغيير 
شده و شايد در دهه ى آينده تنش بين كشورها بر سر مسئله آب باشد. ايران ما هم در 
يكى از مناطق بحرانى آسيا واقع شده است و از اين قاعده مستثنى نيست. خشكسالى 
هاى پياپى و استفاده ى بى رويه از منابع آب زير زمينى باعث كم آبى و بى آبى هاى 

گسترده در اغلب مناطق شده است.
ى  ادامه  بر  اصرار  و  آب  بى  و  خشك  مناطق  از  بسيارى  در  كشت  الگوى  تغيير  عدم 
از  كوير!!)  در  غرقابى  برنج  و  خربزه  و  هندوانه  (كاشت  مصرف  پر  محصوالت  كاشت 
يك سو و تاسيس صنايع - كه به آب فراوان نياز دارند – در مناطق بيابانى همه و همه 
دست به دست هم داده اند تا برخى مسئولين را به يك راه حل غير علمى و تنش آلود 

وادارد... انتقال آب بين استانى!
در سالهاى بعد از انقالب خصوصا» بعد از جنگ الگوى توسعه اى بر كشور حكم فرما 
اسب  بر  منطقه  همان  اند  بوده  كشورى  مديران  داراى  كه  استانى  يا  منطقه  هر  كه  بوده 
توسعه سوار و چهار نعل به پيش تاخته است و ساير نقاطى كه يا «بى كس» بوده اند و 
يا كسان شان فى سبيل اهللا خدمت كرده اند!! بى بهره از توسعه در فقر و بيكارى دست 
و پا زده اند. البته اين مناطق از يك نعمت خدادادى بهره مند هستند و آنهم آب است. 
هستند  آب  پايدار  نسبتا»  منابع  داراى  برف  ريزش  و  بارندگى  ى  واسطه  به  مناطق  اين 
كه همين موضوع باعث طمع ديگر استانها كه در همه ى اين سالها گوشه  چشمى به 
همسايگان خود نداشته اند شده است. حفر تونل هاى متعدد و لوله گذارى هاى طويل 
و انتقال شيره ى جان اين مناطق به ديگر استانها كه همه به مدد داشتن كسان متعدد در 

سلسله مراتب ادارى از مواهب صنايع متعدد بهره مند شد ه اند!!
اما بعد از همه ى اين سالها حاال مردم استانهاى رها شده مدعى سهم خود از منابع ملى 
هستند. مدعى چرايى عدم توزيع عادالنه بودجه هاى عمرانى، مدعى چرايى تبعيض و از 

همه مهم تر مدعى چرايى انتقال آب...
بدون ترديد آب آشاميدنى نياز ضرورى تك تك مردم كشور در همه ى نقاط آن است. اما 
تحقيقا» آب آشاميدنى با آب مورد نياز صنايعى كه به اشتباه در بيابانهاى خشك جانمايى 
شده اند متفاوت است. هم در نوع آب، هم در شيوه ى انتقال آب و هم در ميزان آب. بحران 
بلداجى زنگ خطر جدى است كه بايد از سوى حاكميت شنيده شود و تا وقت هست به 
راهكار اقناعى بيانديشند و نه با سركوب. آب مايه ى حيات است و هيچ انسانى آن را از 
انسان ديگرى دريغ نخواهد كرد اما همين آب وقتى كيلومترها در بيابان و با هزينه ى بسيار 
انتقال يابد و بعد آن را به پاى هندوانه يا خربزه بريزند و يا در بيابان شالى كارى نمايند و 
يا آن را مصروف صنايعى سازند كه با ندانم كارى و جانمايى اشتباه و صرفا» بدليل حب 
پيشرفت شهر و ديار برخى مديران كم توان ذهنى ايجاد شده اند» جاى سوال و تعجب بسيار 
دارد و پا فشارى بر آن مايه ى ننگ است. روى سخنم با برخى مديران و ذى نفوذان است 
«آى آدمهاى محترم! آب مايه ى حيات است و باعث آبادانى لطفا» آبادانى را براى همه ايران 

بخواهيد و نه فقط شهر و ديار خودتان...»

بامداد زاگرس- سهيال باورى

بامداد زاگرس- زينب حاجتى



خانواده
راهكارهايى براى زندگى

 با همسر خسيس
بعد از تشكيل خانواده، خسيس بودن يكى از طرفين، به شدت 
بر روابط زوجين و رابطه آنها با يكديگر تاثير مى گذارد؛ تا 
حدى كه شايد به جدايى بينجامد؛ مگر آنكه هر دو نفر (زن و 
شوهر) خسيس باشند تا بتوانند از بودن در كنار هم لذت ببرند.

مردان يا زنان خسيس هر مسئله اى را با مسائل مالى مى سنجند 
زندگى  در  كننده  تعيين  عامل  ترين  مهم  درآمد»  و  «پول  و 
هداياى  نوع  يا  كيفيت  مبلغ،  محبتشان،  معيار  مثال  آنهاست. 

خريدارى شده است، نه زيبايى اين كار.

كنترل دخل و خرج و آينده نگرى اصًال صفت بدى نيست 
اما بعضى از ما مثل ميرزا نوروز - كه به كفش هاى پاره و 
زهواردررفته اش چسبيده بود - چنان به پول مى چسبيم كه 

جداشدن از آن محال است.
ویژگی کسانی که اب از دست شان منی چکد

روان شناسان خساست را يك نوع مشكل «روانى» مى دانند 
در  روانى  روحى-  اختالل  اين  به  مبتال  افراد  معتقدند  چون 
همه رفتارهايشان دچار خست و امساك هستند؛ حتى در ابراز 
احساسات و نشان دادن محبتشان به همسر، فرزندان و اقوام 

نزديك.
- يكى از مشكالت روحى- روانى اين افراد، «بى تابى و بروز 
حالت هاى هيجانى» است. نگرانى درباره همه چيز، به ويژه 
مخارج ( فقط فكركردن به مخارج و نه خرج كردن واقعى)، 
آنها را به افرادى بهانه جو، بى تاب، ايرادگير و... تبديل مى كند. 
اين نكته را هم فراموش نكنيم كه حالتى «تهاجمى و عصبى» 
در رفتارهاى آنها ديده مى شود كه هم باعث آزار خانواده و هم 

باعث آزار خودشان مى شود.
رفتارها آزادانه نيست؛ ترس از بروز واكنشى نامطلوب از سوى 
فرد خسيس بر همه رفتارها و روابط سايه افكنده و آزادى عمل 

را از همه افراد خانواده - به ويژه همسر - سلب كرده است
- رفتارهاى ديگرى مثل حرص و ولع دائمى براى همه چيز، 
شك و ترديد، حسابگرى و خود محورى از ديگر اختالالت 
روحى- روانى افراد مبتال به بيمارى خساست است. اين افراد 
فراموش كرده اند كه تير تيز رفتارهاى نامطلوب و تهاجمى آنها، 
بيش از همه، روح و روان همسر و فرزندان شان را زخمى 

مى كند.
- به نظر آنها خريد هر چيزى غير ضرورى است و بهتر است به 
جاى آن در بانك پول پس انداز شود. خريد هديه هم كه اصال 
محلى از اعراب ندارد و دور ريختن پول به حساب مى آيد. در 

مواقع اجبار هم پرداخت نقدى، بهتر از هر هديه اى است.
- فاصله عميقى در روابط زن و شوهر ديده مى شود؛ سايه دائمى 
خساست در زندگى مشترك، باعث جدايى آنها از هم مى شود 
چون يكى از طرفين نمى تواند نيازهاى عاطفى و روحى- روانى 
طرف مقابل را برآورده كند. بگذريم از اينكه رفع نيازهاى ديگر 

به طور كامل از ياد رفته است.
- ارتباط زن و شوهر به بحث ها و رفع نيازهاى مالى محدود مى 
شود. در نهايت نيز براى رفع هر نياز- پس از يك جدال طوالنى  
? بايد همه افراد خانواده از چهارچوبى كه فرد خسيس تعيين مى 

كند، پيروى كنند.
- تصميم گيرى براى خريد هر وسيله ساده اى براى منزل بايد با 
اجازه زن يا شوهر خسيس باشد. براى صدور اين اجازه هم بايد 
هميشه دليل قانع كننده اى وجود داشته باشد؛ دليلى كه بتواند فرد 
خسيس را قانع كند. به اين ترتيب، طرف مقابل از هر خريدى 

منصرف مى شود.
- رفتارها آزادانه نيست؛ ترس از بروز واكنشى نامطلوب از سوى 
فرد خسيس بر همه رفتارها و روابط سايه افكنده و آزادى عمل 

را از همه افراد خانواده - به ويژه همسر - سلب كرده است.
- اين افراد در برآوردن نيازهاى فردى شان هم امساك مى كنند؛ 

تا حدى كه سالمتى شان هم در معرض خطر قرار مى گيرد.
رفتارهاى ديگرى مثل حرص و ولع دائمى براى همه چيز، شك 
و ترديد، حسابگرى و خود محورى از ديگر اختالالت روحى- 

روانى افراد مبتال به بيمارى خساست است
شايد بتوانيد با راهكار هايى كه در پى آمده، بيشتر با همسر 

خسيس تان مدارا كنيد:
در برخورد با همسر خسيس، اول از همه نبايد فراموش كنيم كه 
حل مشكل خساست همسر كار ساده اى نيست بنابراين بهتر 
است پيش از هر كارى تالش كنيم به روشهايى غير مستقيم، 

رفتار او را تعديل كنيم.
- طبيعت افراد خسيس را باور كنيم و بپذيريم كه به بيمارى 
امساك و خساست بيمارگونه دچار هستند. اين باور باعث مى 

شود تا رفتارهاى او برايمان قابل تحمل باشد.
- مقابله به مثل نكنيم؛ اين مقابله هيچ اثرى جز تكرار رفتارهاى 
نامطلوب او ندارد. حتى اين رفتارها مى تواند با شدت بيشترى 

تكرار شود.
- پيش از خريد هر وسيله اى براى منزل با همسرمان مشورت 
كنيم. با وجود اختالف نظر، مشورت كردن ضرورى است تا 
پس از خريد با لجبازى او روبه رو نشويم. به اين ترتيب، مانع از 

جنجال شده و زمينه سازى كرده ايم.
- براى خريد هاى شخصى تنها برويم ولى قبل از بيرون رفتن 
از منزل، حتما به همسرمان اطالع بدهيم تا احساس كنارگذاشته 
شدن به او دست ندهد. توافق كنيم كه اين تصميم براى سالمت 

روحى- روانى هر دوى ما الزم است.
- بعضى افراد مبتال به خساست، تالش مى كنند تا اين صفت 
نامناسب را اصالح كنند. در اين صورت با درك مشكلشان و 

تالشى كه براى ترك اين صفت مى كنند، به آنها كمك كنيم.
- زمانى كه از رفتار همسرمان غمگين و عصبى مى شويم، 
ناراحتى مان را ابراز كنيم؛ البته نه با دعوا و جنجال بلكه به او 
توضيح بدهيم كه از رفتارهاى او ناراحت مى شويم و خجالت 
مى  كشيم. اين توضيح و ابراز ناراحتى ما به شكل منطقى، 

تلنگرى براى تجديدنظر در رفتارهاى نامناسب اوست.
- اگر فرزندمان از رفتار همسرمان رنجيد، مقابله به مثل را به او 
ياد ندهيم. فقط به فرزندمان توضيح بدهيم كه اين عقيده پدر يا 
مادر توست و بايد به عقيده آنها احترام بگذارى. فقط دفعه بعد 

طورى رفتار كن كه با سرزنش او روبه رو نشوى.
- از روانپزشك ، روان شناس يا مشاور كمك بگيريم.

خانواده

به كودكانمان
 چگونه فكر كردن را بياموزيم (3)

آموزش فلسفه به کودکان
بامداد زاگرس- اكرم شوشترى

در برنامه فلسفه براى كودكان، طرحى براى آموزش تفكر در مدارس ارائه مى شود كه با روش 
ــامل كتاب ها و برنامه هاى خاصى براى  ــت، طرحى كه ش ــنتى مدارس متفاوت اس آموزش س
ــكل كالس ها نيز با توجه به هدف اين برنامه به كلى تغيير مى كند و  ــت. ش هدايت كالس اس
به صورت حلقه كند وكاو در مى آيد كه در آن كودكان براى كشف حقايق مناسب با خودشان، 

ــتند.. ــترك هس ــه در حال كندوكاو مش هميش

تغيير  با  ابتدا  را  خود  سبك  ليپمن   
نشستن  طرز  و  فيزيكى  وضعيت 
براى  و  مى كند  آغاز  دانش آموزان 
بهترين  فعال،  مشاركت  ايجاد 
به  كودكان  نشستن  را  وضعيت 
شكل دايره مى داند. در اين كالس، 
هدف مربى آن است كه بحث ميان 
ترتيب  كند؛  تسهيل  را  دانش آموزان 
اين  به  رسيدن  نشستن  نامناسب 
ساخت،  خواهد  دشوار  را  هدف 
مركز  از  را  خود  بايد  وى  كه  چرا 

بحث خارج كند.
شاگردان  همراه  به  معلم  يعنى  است.  حلقه وار  شكل  به  كودكان  براى  فلسفه  درس  كالس 
به  يكديگر  با  هم  رودرروى  و  بلند  صداى  با  متن  خواندن  از  پس  و  مى نشينند  هم  دور 
مباحثه مى پردازند. مسائل فلسفى مورد نظر، در قالب يك داستان به كودكان عرضه مى شود. 
شاگردان قسمت تعيين شده كتاب را با صداى بلند مى خوانند، البته نه بيشتر از يك پاراگراف 
در هر بار (توزيع يكسان وقت در ميان كودكان كه پيامدها و استلزامات دموكراتيكى به همراه 

دارد نبايد فراموش شود). 
با اتمام قرائت يك پاراگراف، معلم با سئواالتى از اين قبيل شروع مى كند: آيا در اين متن 
چيز مبهمى براى شما وجود دارد؟ آيا مى توانيد احساس خودتان را در قالب يك پرسش 
بيان كنيد؟ بدين ترتيب كودكان تشويق مى شوند تا درباره سئواالتى كه از داستان به ذهنشان 

مى آيد فكر كنند . اين لحظه «لحظة تفكر» نام دارد.
 بعد از يكى دو دقيقه فكر كردن، كودكان بيش از چند دقيقه به طور آزاد درباره سئواالت 
تخته  روى  او  اسم  همراه  به  را  دانش آموز  هر  پرسش  معلم  سپس  مى كنند.  صحبت  خود 
سياه مى نويسد. بعد از دانش آموزان مى پرسد كه چه كسى بحث را آغاز مى كند كه با اعالم 

آمادگى شاگردان، معلم يكى را انتخاب مى كند تا بحث را شروع كند. 
قبل از شروع بحث مسائلى بايد به كودكان آموخته شود؛ در واقع در اين حلقه قوانينى وضع 
مى شود و مورد تبعيت قرار مى گيرد. اين قوانين معموالً در اولين جلسات درس مورد توافق 
قرار مى گيرد. آن ها بايد توافق كنند كه به انديشه ها و گفته هاى دوستانشان احترام بگذارند. 
احساسات  و  افكار  به  نسبت  بايد  دارد،  شركت  كالسى  پژوهش  جريان  در  كه  شخص  هر 
و  راحت  دوستانشان  كردن  صحبت  هنگام  كه  بياموزند  بايد  آن ها  باشد.  حساس  ديگران 

آرميده و براى لحظاتى ساكت باشند.
 نشانه هاى احترام اين كالس عبارتند از: دقيق گوش كردن به آنچه ديگران مى گويند، قطع 

نكردن صحبت آن ها، منتظر نوبت خود شدن و خوددارى از تك قطبى كردن گفتگو.
باعث  و  برمى انگيزد  را  كودك  فكر  كه  است  روشى  ليپمن  جديد  آموزشى  روش  بنابراين 
مى شود او در مورد مسائل مختلف تجزيه و تحليل كند. بچه ها ياد مى گيرند به جاى حفظ 
به  خود  آنها  طوطى وار  كردن  حفظ  و  معلم  توسط  شده  تعيين  پيش  از  جواب هاى  كردن 
جواب برسند، آن هم با مشاركت و كار گروهى. در اين روش كالس هاى درس به حلقه 
كندوكاو تبديل مى شوند كه در آن رابطه دوستى و همكارى جهت مشاركت مثبت در فضاى 
آموزشى مورد توجه قرار مى گيرد. اين فضاى مشاركت مثبت جانشين فضاى رقابتى و نيمه 

خصمانه اى مى شود كه در بسيارى از كالس هاى دوران كودكى گذشته رواج داشت. 
برخى از ويژگى هاى اين «حلقه كندوكاو» عبارتند از: كندوكاو معطوف به دانش و فهم، تكيه 
بر سؤال و عرضه دليل، تصحيح انديشه هاى خويش، همكارى، اعتماد، سعه صدر و احترام 
به ديگران شكل اجتماعى و مشاركت آميز رويارويى با معما و شگفت زدگى، گفتگوى دانش 

آموز محور پذيرش مسئوليت براى ديدگاه هاى خويش و يادگيرى تفكر.
در اين برنامه نقش معلم نقشى جديد و كامًال تغييريافته است. در اين برنامه براى مباحثه 
يا  و  مشاور  راهنما،  يك  به  مى گيرد،  انجام  گروهى  صورت  به  كالس  در  كه  كندوكاوى  و 
سنگين  مسئوليت  اين  كه  است؛  نياز  شده  انجام  هاى  بحث  لوازم  و  شيوه  با  آشنا  همراهى 
برعهده معلم گذاشته شده است. معلم، دانش آموزان را به فلسفه ورزى دعوت  مى كند اما 

خود هيچ كارى انجام نمى دهد.
او بايد كار بسيار خاصى انجام دهد و آن دشوارتر از پاسخ دادن به پرسش ها و دشوارتر از 
شيوه سنتى تدريس است. معلم ديگر انتقال دهنده اطالعات و حاكم مطلق كالس نيست، 
در اين برنامه تنها كار معلم، هدايت شاگردان به سمت درست انديشيدن و نزديك شدن به 

حقايق است، كار ويژه معلم فلسفه براى كودكان حمايت در هنر پرسيدن است
دارد  را  بااهميت  مسائل  به  بردن  پى  براى  خاصى  كنجكاوى  كودكان،  براى  فلسفه  معلم   .
كننده فلسفى را مى داند. او به انديشه و  و هيچ گاه تصور نمى كند كه جواب مسائل گيج 
احساس كودك احترام مى گذارد و با ايجاد محيطى باز، با اعتماد و تواضع به اداره كالس 
مى پردازد. در اين برنامه، در طول بحث و گفت وگو مربى بايد بدون جلب توجه، دانش 
آموزان را به شكلى از تناقض گويى و ناهماهنگى دور سازد. در صورت بروز ديدگاه هاى 
مخالف، مربى بايد با صراحت اين عدم توافق در دو ديدگاه را بيان كند و دانش آموزان را 
به چالش فراخواند و از دانش آموزان بخواهد براى طرفدارى از ديدگاه خود، ديدگاه ها را 

توجيه يا تبيين كنند.
  بنابراين معلم براى انجام صحيح اين نقش جديد، بايد به خوبى آموزش ديده باشد و آماده 
ارائه اين نقش جديد باشد. البته در اين برنامه دركنار كتاب هاى درسى، كتاب هاى راهنماى 
معلم نيز در نظر گرفته شده است. كه در آنها به معلم يادآورى مى شود كه پس از خواندن هر 
پاراگراف چه پرسش ها وچه ترفند هاى منطقى را مطرح كند و چگونه كالس را به پيش ببرد.

به طور خالصه روش تدريس اين برنامه عبارت است از:
    طرح سؤال       

    توضيح و بازگويى 
    هماهنگى بحث       

    ارائه دليل       
    خواستن دليل        

    تنظيم معيار استفاده از آن   
    خود تصحيحى (ارزيابى)        

    حفظ ارتباط بحث با بحث اصلى 

در اين برنامه فشار شديد معلم به دانش آموزان ضرورتى ندارد، معلم فقط مى تواند با گوش 
رد  يا  تأييد  جهت  كنندگان  مشاركت  از  دعوت  با  دانش آموزان،  گفته هاى  به  دقيق  دادن 
ديدگاه ها و يا پرورش درك خود از بحث و اعمالى اينچنين به منظور ثابت نگه داشتن يا 

تغيير دادن تمركز برموضوعات به انجام برساند.
به هر حال در اين برنامه بر اين مطلب بسيار تأكيد شده است كه معلم، تنها راهنماى مباحث 

مطرح شده در كالس است و نه فراهم كننده جواب سئوال ها.

ادامه دارد.....

گفتنى است امروزه عالقه مندان بسيارى خواهان 
ورود به دنياى مدلينگ هستند و با پيشرفت بى 
ضابطه اين حرفه در چند سال اخير، ديگر هيچ 
قبحى در خصوص مدل ها باقى نمانده است. 
از همين رو اغلب جوانان با تصور ديده شدن 
و رسيدن به شهرت يا ثروت وارد اين فعاليت 
ها مى شوند. اما متاسفانه از معايب و مضرات 
صحيحى  اطالع  هيچ  كار  اين  ناپذير  جبران 
ندارند. اين در حالى است كه بنا به اظهار نظر 
برخى از آسيب ديدگان حرفه مدلينگ، ورود 
به شبكه ممكن است با اراده شخص باشد، اما 
خروج از آن در بيشتر مواقع ، ديگر در دست 
خود فرد نيست. در همين رابطه روانشناسان 
معتقدند  كه سنين جوانى اوج نياز افراد  براى 
جلب توجه است و اين مساله عامل اصلى براى 
ورود به دنياى پر رمز و راز مدلينگ تلقى مى 
شود. لذا براى جلوگيرى از آسيب هاى احتمالى  
بهتر است از رواج بى رويه اين پديده شوم 
جلوگيرى شود. چرا كه در دراز مدت آسيب 
هاى جدى را بر جامعه و مردم وارد خواهد 

نمود.
آنچه مسلم است بسيارى از ابزارهاى تبليغاتى 
دنياى مد داراى اشاعه فرهنگ غرب هستند و با 
معيارهاى فرهنگى اسالمى-ايرانى منافات بسيار 
دارند. از همين رو گسترش بى رويه مدلينگ 
در كشور مى تواند زنگ خطرى براى جامعه 
اسالمى باشد. چرا كه بايد توجه داشت امروزه 
صنعت مدلينگ با نسخه هاى عجيب و غريبى 
كه پسوند ايرانى يا اسالمى را يدك مى كشند 

تضادهاى اساسى را با ماهيت اسالم دارد.
مدتى است كه بحث مدلينگ ايرانى اسالمى 
خصوصى  بخش  فعاالن  از  بخشى  توسط 
دنبال مى شود اما نتيجه بيش از آن كه فرآيندى 
تقليدى  بيشتر  باشد،  ساز  جريان  و  عملياتى 
هاى  نمونه  از  گونه  كاريكاتور  و  ناكارآمد 
خارجى با چاشنى پوشش ايرانى است. به گونه 
اى كه اين آشفتگى باعث شده تا پروژه مدلينگ 
ايرانى اسالمى در همان ابتداى فعاليت خود 
بخش عمده اى از ميدان را به ويژه در عرصه 
مجازى و رسانه غيررسمى كشور به مدل هاى 

نامتعارف واگذار كند.

با نگاهى گذرا بر شبكه هاى اجتماعى پى به اين 
موضوع مى بريم  پوشش زنان و مردان جوان 
جامعه تحت تاثير شديد حرفه مدلينگ مى باشد 
تا جايى كه حتى نحوه عكس گرفتن بسيارى 
از افراد نيز متاثر از اين حرفه شده است. به 
عبارت ساده تر امروزه نحوه پوشش بسيارى 
از جوانان با هنجارهاى اجتماعى ما در تضاد 
است به گونه اى كه نبض سبك پوشش جامعه 
در دستان صنعت مدلينگ قرار گرفته است. از 
سوى ديگر اين شبكه  ها تنها دامى براى كشاندن 
جوانان تشنه جلب توجه و شهرت به باندهاى 
فساد و فحشا فراهم مى كنند. تبى كه با گسترش 
شبكه هاى اجتماعى و امكان انتشار بى ضابطه 
تصاوير نامناسب بيش از پيش باال گرفته است.

طبق بررسى هاى به عمل آمده ، به اين مهم 
دست مى يابيم كه افراد بسيارى در پى اين آگهى 
ها، دنبال مدلينگ شدن رفته و هزينه هاى زيادى 
را نيز صرف نموده اند، اما در عمل به آن رويايى 
كه روزگارى در سر مى پروراندن نمى رسند. 
چرا كه  برخالف تصور عمومى، مدل بودن 
در ايران شغل راحت و پول سازى نيست و 
به عنوان يك شغل مستقل و منبع درآمد  نبايد  
به آن نگاه كرد  و از سوى ديگر نبايد  فراموش 
كرد  كار كشيدن از بدن به عنوان ابزار تبليغاتى 
برند هاى مختلف و چاق و الغر شد ن هاى يك 
مدل مى تواند  در بلند  مدت آسيب هاى جد ى 
نشان  خاطر  بايد  همچنين  كند.  وارد   بدن  به 
كرد كه اين حرفه از هيچ جايگاه اجتماعى در 
كشور برخوردار نمى باشد از همين رو، برخى 
از مدل ها به دليل عدم وجود  زمينه هاى رشد  
و پيشرفت، ايران را ترك و به ديگر كشورها 
مهاجرت مى كنند  كه همين مساله نيز مشكالتى 

را براى افراد رقم مى زند.
بديهى است مدلينگ   اگرچه هنوز هم با سبك 
زندگى و فضاى ارزشى جامعه ما همخوانى 
ندارد اما شبكه هاى زيرزمينى مد سازى در كنار 
شبكه هاى اجتماعى تب تند مدل شدن را در 
بين جوانان جامعه شيوع مى دهند. تا جايى 
كه بسيارى از مدل ها يا به صورت زيرزمينى با 
شبكه هاى مدلينگ كار مى كنند يا با دوربين هاى 
شخصى  به صورت انفرادى پا به دنياى مد 

مى گذارند. از همين رو معضل مدلينگ هاى 
غيرمجاز اين روزها امنيت جامعه را به خطر 
انداخته است و به يك بحران جدى تبديل شده 

است.
هاي  سال  طى  مدلينگ  داشت  توجه  بايد   
فراوان  هاى  محدوديت  دليل  به  گذشته 
فعاليت خود را به شكل زير زميني و محدود 
نظمى  بي  سبب  مطلب  همين  و  كرده  آغاز 
فراوان  هاي  استفاده  سو  و  هماهنگى  عدم   .
. است  شده  ايران  در  مدلينگ  عنوان  از 
آژانس هاى غير واقعي . فعاليت هاى غير حرفه 
اي و مشكالتي از اين دست هنوز هم تهديد 

براي مدلينگ و مدل ها به حساب مي آيد. 
بايد در اين مجال ياد آور شد كه به طور كلى 
در قانون  مدلينگ بودن جرم نيست، اما به اين 
موضوع  اشاره شده است كه اگر عكس هايى 
از فرد، توسط شخص او منتشر داده شود براى 
او جرايمى در نظر گرفته مى شود و همچنين 
مجازات  قانون  و 742  ماده 638  به  توجه  با 
اسالمى اين تخلفات قابل پيگيرى است. بايد 
در نظر داشت با پيشرفت تكنولوژى اين جرايم 
درحال گسترش هستند. هر چند به نظر مى 
رسد در حال حاضر خأل قانونى در اين نوع 
تخلفات وجود داشته باشد. اما اين افراد با استناد 
به جرايم رايانه اى مثل انتشار تصاوير و پخش 
آن مشمول برخى ماده هاى قانونى خواهند شد.
شايان ذكر است كه برخى از دختران و زنان 
فعال در حوزه مدلينگ با آسيب هاى جدى در 
اين حوزه مواجه هستند. افرادى كه براى ماندن 
در حوزه مدلينگ به وادى مصرف مواد مخدر 
و شيشه پا نهاده اند تا بتوانند اندامى مناسب 
همچنين   باشند،  داشته  مدلينگ  شغل  براى 
ديگرى  آسيب  هم  اخالقى  سوء استفاده هاى 
است كه در كمين زنان و دختران مدل قرار 
دارد. در برابر چنين آسيب هايى اما اغلب اين 
افراد ناگزير از سكوت هستند. چرا كه مدلينگ 
آن هم در شكل و شمايل زيرزمينى آن در كشور 
ما قانونى نيست و چنين افرادى براى شكايت از 
سوء استفاده كنندگان نمى توانند به قانون مراجعه 
كنند زيرا فعاليت هاى خودشان هم غير قانونى 

است.

آسيب هاى اجتماعى پرده جديدى از پروژه نفوذ 
است كه اين بار با حركتى موريانه وار مى خواهد 
پايه هاى جامعه را فرو بپاشد. چه بخواهيم و چه 
نخواهيم امروز جامعه ارزشى و اخالق گراى ايران 
وارد فاز تازه اى از بحرانهاى اجتماعى شده است. 
اگر روزى تنها نگرانى مسئوالن جامعه انتقال ايدز 
از طريق سرنگ آلوده بود و بروز اين بيمارى را 
در ميان معتادان تزريقى شاهد بوديم امروز اين 

بيمارى ابعاد تازه ترى يافته است
اين  است» ؛  شده  برابر  دو  ايدز  جنسى  «انتقال 
خبرى است كه از سوى معاون بهداشتى وزير 
بهداشت اعالم شد. بنا به تاكيد سيارى حدود يك 
دهه پيش 15 درصد موارد انتقال ايدز از طريق 
جنسى بود و اكنون به 30 درصد افزايش يافته 
صدور  خبر  اما  خبرى  چنين  برابر  در  است. 
كارت سالمت براى زنان خيابانى هم منتشر 
شد؛  خبرى كه معاونت زنان و خانواده رئيس 
جمهور آنرا تكذيب كرد . هر دو خبر اما بيانگر 
يك نكته هستند و آن چيزى نيست جز رشد 
هشدارآميز آسيبهاى اجتماعى و اينكه اين آسيبها 

رفته رفته مى رود تا بحران زا شود.
آسيب هاى اجتماعى پرده جديدى از پروژه 
نفوذ است كه اين بار با حركتى موريانه وار 
بپاشد.  فرو  را  جامعه  پايه هاى  مى خواهد 
جامعه  امروز  نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه 
ارزشى و اخالق گراى ايران وارد فاز تازه اى 

از بحرانهاى اجتماعى شده است. اگر روزى 
از  ايدز  انتقال  جامعه  مسئوالن  نگرانى  تنها 
بيمارى  اين  بروز  و  بود  آلوده  سرنگ  طريق 
را در ميان معتادان تزريقى شاهد بوديم امروز 
اين بيمارى ابعاد تازه ترى يافته و بنا به اقرار 
صريح اكبر سيارى معاون در حالى كه حدود 
يك دهه پيش 15 درصد موارد انتقال ايدز از 
طريق جنسى بود و اكنون به 30 درصد افزايش 

يافته است.
سيارى معتقد است الگوى انتقال جنسى ايدز رو 
به افزايش است و كنترل آن نيازمند اطالع رسانى 

شفاف به مردم است.
وى تاكيد مى كند: موج اول انتقال بيمارى ايدز از 

طريق سرنگ مشترك بين معتادان تزريقى بود كه 
با توزيع سرنگ رايگان و متادون بين معتادان و در 

زندان ها كنترل شد كه دستاورد بزرگى است.
انتقال  فعلى  جدى  مشكل  سيارى  گفته  به 
است  جنسى  تماس  طريق  از  ايدز  ويروس 
كه ميزان انتقال ايدز از اين طريق در يك دهه 
مساله  اين  البته  است  شده  برابر  دو  گذشته 
مختص ايران نيست و در تمام دنيا وجود دارد. 
ناموفق  علت  بهداشت  وزير  بهداشتى  معاون 
بودن در كنترل انتقال جنسى ايدز محدوديتها 
در بيان صريح و شفاف برخى مسائل به مردم 
دانست. بنا به تاكيد وى كنترل ايدز سه كلمه 
دارد اول خويشتندارى، دوم تشكيل خانواده و 
اگر تشكيل خانواده نشد بايد وسايل پيشگيرى 

را در اختيار مردم قرار دهيم.
از  همچنين  بهداشت  وزير  بهداشتى  معاون 
ارائه خدمات كاهش آسيب به زنان روسپى خبر 
مى دهد و مى افزايد: مراكز جديدى در كنار مراكز 
شبكه بهداشتى براى معاينه زنان روسپى ايجاد 
شده است كه اين افراد را از نظر بيمارى هاى قابل 
انتقال از طريق تماس جنسى مانند هپاتيت، ايدز 
و ساير بيمارى هاى مقاربتى محافظت مى كند. 
به گفته وى در اين مراكز پس از معاينه به زنان 
از  پيشگيرى  براى  الزم  آموزش هاى  روسپى 
بيمارى هاى مقاربتى به اين افراد داده مى شود و 
وسايل پيشگيرى را به صورت رايگان در اختيار 

آنان قرار مى گيرد.

در پى اين ماجرا بود كه شنيده شد، قرار است 
و  زنان  امور  معاونت  مشترك  تفاهم نامه  طبق 
خانواده رياست جمهورى و وزارت بهداشت، 
كنند.  دريافت  سالمت»  «كارت  روسپى  زنان 
روابط  و  رياست  حوزه  مديركل  اين  وجود  با 
رياست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  عمومى 
جمهورى در واكنش به اين خبر مى گويد: ما با 
وزارت بهداشت تفاهم نامه مشترك داريم، اما اين 
تفاهم نامه در مورد بحث توانمندى زنان و ايجاد 
كلينيك هاى سالمت براى زنان است و ارتباطى 
به صدور كارت سالمت ندارد. فضه پناهلو در 
مورد صدور كارت سالمت براى زنان خيابانى 
بر اساس تفاهم نامه مشترك ميان معاونت امور 
وزارت  و  جمهورى  رياست  خانواده  و  زنان 
سالمت  كارت  صدور  مى افزايد:  بهداشت، 
براى زنان خيابانى به هيچ عنوان به معاونت 

امور زنان و خانواده مربوط نمى شود.
جمهور  رئيس  معاون  موالوردى  شهيندخت 
صدور  خبر  به  واكنش  در  هم  زنان  امور  در 
اساس  بر  خيابانى  زنان  براى  سالمت  كارت 
تفاهم نامه مشترك ميان معاونت امور زنان و 
وزارت بهداشت در كانال تلگرام خود نوشت: 
خارجى  وجود  اساسا  اشاره  مورد  تفاهم نامه 

ندارد.
همچنان  مسئله  صورت  اما  اينها  تمام  با 
وجود دارد؛ زنان خيابانى و آسيب هايى كه 
آمار و ارقام درستى از آنها در دست نيست. 
در برابر اين آيا بايد اين زنان به حال خود 
ايدز  به  آلودگى  صورت  در  تا  شوند  رها 
بيشترى  افراد  به  بيمارى  اين  انتقال  عامل 
از  برخى  نگاه  از  خيابانى  زنان  باشند؟ 
كارشناسان مسائل اجتماعى خودشان هم به 
نوعى آسيب ديدگانى هستند كه دستگاه هاى 
كردن  دور  و  آورى  جمع  براى  بايد  متولى 
آن  در  بسيارى هايشان  كه  فضايى  از  آنها 
پديده  اين  بيايند.  ميدان  به  اند  شده  گرفتار 
به عنوان بخشى از واقعيت جامعه ما وجود 
دارد و رها شدن آن مى تواند آسيبهاى بيشترى 

را براى جامعه بوجود بياورد.

سودای مدلینگ رسابی بیش نیست

شيوع تب تند مدلينگ در جوانان
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هشدار؛ تغيير الگوى انتقال ايدز
عامالن دو برابر شدن ا یدز جنسی در خيابانها رژه می روند

ــاى جذب  ــه آگهى ه ــش بى روي  افزاي
ــور جاى  ــا در كش ــن روزه ــگ اي مدلين
ــه اى پا به اين  ــى تامل دارد. به گون بس
ــتن براى  ــه ظاهر لوكس گذاش عرصه ب
ــك آرمان و يا  ــان به ي ــيارى از جوان بس
ــت. در اين ميان  ــده اس هدف تبديل ش
ــبكه هاى  فضاى مجازى و به خصوص ش
ــى داغ براى  ــه محمل ــى نيز ، ب اجتماع
ــت. آگهى  ــده اس اين آگهى ها تبديل ش
ــوزش مدلينگ  ــم تبليغ آم ــى كه ه هاي
ــتغال  ــده ايجاد  اش ــد و هم وع مى كنن
ــى دهند .  ــكار را نويد م ــه جوانان  بي ب

بامداد زاگرس- الهام صمدزاده
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جناب اقاى عباس مددى 
مدير عامل محترم شركت شلينگ و لوله خوزستان 
مصيبت وارده را به شما و خانواده گراميتان تسليت 
گفته،  از خداوند متعال برايتان شكيبايى ارزومنديم .

سعيد كيوانى ، فريبرز سلطانى

همكار گرامى سركار خانم سهيال باورى 
مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان
 تسليت گفته ، براى ان مرحوم علو درجات 

و براى بازماندگان شكيبايى ارزو منديم 
تحريريه بامداد زاگرس

ــاد و 100 ميليون  ــاى اخير يك ميلي ــاالب هورالعظيم در ماه ه ــا آبگيرى ت ب
ــده و حدود 60 درصد از مساحت آن آبگيرى  مترمكعب آب وارد اين تاالب ش

شده است

در هفته هاى اخير سخنرانى رئيس مجمع تشخيص مصلح نظام در خصوص 
انتقال آب از جنوب استان كرمان به شمال آن استان، در يكى از سايت هاى 
هاشمى  منظور  كه  نمود  ايجاد  را  شائبه  اين  كه  شد  منتشر  اى  بگونه  استانى 
رفسنجانى، انتقال آب كارون بوده است بااين حال متن سخنرانى وى نشان 
مى دهد سخنان وى در ارتباط با انتقال اب درون حوزه اى در استان كرمان 

بوده است.
در همين حال همزمان با سفر معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط 
را  فرصت  اين  ديگر  بار  خوزستانى  خبرنگاران  خوزستان،  به  كشور  زيست 
پيدا كردند تا پرسش هاى خود در اين زمينه را را از معاون رئيس جمهور 
بپرسند. ابتكار به خبرنگاران گفت: با بيان اين كه هيچ كدام از طرح هاى انتقال 
آب از سرشاخه هاى كارون مجوز زيست محيطى ندارد، گفت: تاكيد مى كنيم 
كه براى هيچ كدام از طرح هاى برداشت از سرشاخه هاى كارون مجوز زيست 

محيطى صادر نشده است.
تاكنون  يازدهم  دولت  در  گفت:   كارون  رودخانه  اهميت  به  اشاره  با  وى 
تشكيل  است.  شده  داده  اختصاص  كارون  به  آب  عالى  شوراى  جلسه  دو 
شوراى حفاظت كيفى كارون نيز به دولت آقاى خاتمى باز مى گردد كه اين 
شورا اقدامات بسيار موثرى براى كاهش آاليندگى كارون انجام داده است و 
اعتباراتى براى آن در سال 95 پيش بينى شده است كه اميدواريم اين اعتبارات 

تامين و همكارى بين بخشى نيز حاصل شود.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اين كه هيچ كدام از طرح هاى 
انتقال آب از سرشاخه هاى كارون مجوز زيست محيطى ندارد، گفت: تاكيد 
مى كنيم كه براى هيچ كدام از طرح هاى برداشت از سرشاخه هاى كارون مجوز 
زيست محيطى صادر نشده است. صدور هر مجوز منوط به ارزيابى زيست 
محيطى است و در ارزيابى هاى زيست محيطى حق آبه هاى رودخانه ها و 
حائز  بسيار  ما  براى  موضوع  اين  استان ها  تمام  در  و  است  مدنظر  تاالب ها 

اهميت است.
ابتكار با بيان اين كه ما دورانى را گذرانديم كه محيط زيست براى دولت مطرح 
نبود، عنوان كرد:  در دورانى محيط زيست اصال در دولت مطرح نبود و چه 
برسد به آن كه در اولويت آن قرار بگيرد؛ ولى اكنون محيط زيست در اولويت 
دولت قرار دارد و اقدامات نتيجه بخش بسيارى انجام شده است و حتى در 
اين استان اين اقدامات دستاوردهاى خوبى داشته و تاكيد ما اين است كه اين 

اقدامات را در خوزستان انجام دهيم.

استاندار خوزستان:
 دولت مخالف انتقال آب است

حضور  با  كه  تلويزيونى  برنامه  در  هم  خوزستان  استاندار  شريعتى  غالمرضا 
ابتكار در شبكه استانى سيماى خوزستان پخش شد در پاسخ به خبرنگار صدا 
و سيما گفت: قبال هم گفته ام كه آقاى روحانى در سفر خود به اهواز تاكيد 
كرده است كه با طرح هاى انتقال اب كارون مخالف است و موضع بنده هم 

موضع رئيس جمهور و دولت در اين رابطه است.
شريعتى گفت: ما با انتقال آب كارون مخالفيم مگر براى مصرف شرب كه آنهم 
بايد با رعايت مالحظات و مطالعات زيست محيطى و رعايت همه جوانب 
صورت بگيرد اما قطعا هيچ آبى براى صنعت و كشاورزى منتقل نخواهد شد.
وى همچنين تاكيد كرد: موضع ما يك بحث علمى و كارشناسى است ضمن 
آنكه با اجراى طرح هايى مانند 550هزارهكتارى، اساسا زمينه اى براى انتقال 

آب به ديگر استانها ايجاد نخواهد شد.
اقدامات زيست محيطى دولت در خوزستان

همچنين معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در جلسه 
هم انديشى نمايندگان و مديران استان خوزستان به فعاليتها و اقدامات دولت 

يازدهم در زمينه محيط زيست اشاره كرد و گفت:  بدون شك خوزستان  براى 
دولت از اهميت ويژه اى برخوردار است. وى  افزود: موضوعات مربوط به 
محيط زيست و تحوالتى كه طى اين سه سال در خوزستان رخ داده و بهبود 
وضعيت نسبت به گذشته نشان دهنده اهتمام و توجه جدى دولت نسبت به 

اين موضوع است.
وى گفت: قرارداد جمع آورى گازهاى همراه نفت و بهره بردارى از تصفيه 
خانه صنعتى در پتروشيمى و ديگر طرح هايى كه امروز به بهره بردارى رسيده 
جزو اقدامات مهم دولت براى بهبود شرايط زيست محيطى خوزستان است.

ابتكار با اشاره به توزيع بنزين يورو4 در اهواز و چند شهر خوزستان گفت: 
خوزستان اولين استانى است كه به غير از مركز در ساير شهرها نيز از توزيع 

بنزين يورو 4 بهره مند شده است.
معاون رئيس جمهور حذف سوخت مازوت از نيروگاه رامين در سال گذشته 

را از ديگر ادامات دولت براى بهبود وضع محيط زيستى استان عنوان كرد.
*چهار قطعنامه بین املللی 

برای مقابله با ریزگردها
ابتكار گفت: در سه سال گذشته تالش هاى بسيار خوبى صورت گرفت و 
با اقداماتى كه انجام شد هم اكنون 60 درصد از تاالب هورالعظيم كه يكى از 

كانون هاى مهم گرد و غبار بوده، آبگيرى شده است.
وى افزود: طرح كاشت نهال و مالچ پاشى در خوزستان نيز كه جزو مصوبات 
سال 93 دولت بوده در حال اجراست و ماه گذشته نيز براى مديريت كانون 
هاى داخلى گرد و غبار و آماده سازى دستگاه ها در مقابل آن برنامه ريزى 

دقيقى صورت گرفته است.
از  زيادى  هاى  بخش  احياى  و  مناسب  بارندگى  دليل  به  امسال  افزود:  وى 
ايجاد  نفت  وزارت  توسط  قبل  دولت  در  كه  مشكالتى  رفع  و  هورالعظيم 
شده بود، كانون هاى داخلى زياد فعال نبودند اما كانون هاى خارجى منشاء 
بسيارى از گرد و غبارها بوده است. معاون رئيس جمهور همچنين به موضوع 
ريزگردها اشاره كرد و با اشاره به اينكه بسيارى از كانون هاى ريزگردها در 
خارج از كشور است گفت: عراق و عربستان دو منشاء عمده اين پديده هستند 

و منشاء خارجى اين پديده را نمى توان ناديده گرفت.
وى تصريح كرد: در سال 92 به همراه هياتى به عراق رفتيم و در سخت ترين 
خارج  ما  اختيار  از  عراق  اتفاقات  اما  داديم  انجام  درختكارى  امنيتى  شرايط 
است. وى تاكيد كرد: مسائل مربوط به گرد و غبار همچنان در حال پيگيرى 
است و براى اولين بار نماينده سازمان ملل در نشستى جمهورى اسالمى ايران 

را به عنوان پرچمدار مقابله با گرد و غبار معرفى كرده است.
وى گفت: چهار قطعنامه بين المللى و منطقه اى در راستاى مقابله با گرد و 
غبار منعقد شده كه براى سازمان ملل و سازمان هاى منطقه اى تكاليفى تعيين 
كرده است كه اميدواريم اين اقدامات بتواند در حل مشكل گرد و غبار موثر 

باشد و شرايط را بهبود بخشد.

آبگیری٦٠درصد هورالعظیم
درصد   60 آبگيرى  از  جلسه  اين  در  هم  خوزستان  زيست  محيط  مديركل 
نيمه  در  مترمكعب  ميليون   296 گفت:  و  داد  خبر  ايران  در  هورالعظيم  از  
دوم سال94 و 535 ميليون مترمكعب در چهار ماه نخست امسال آب وارد 

هورالعظيم شده است.
الهيجان زاده اظهاركرد: حوضچه شماره 3 اين تاالب كه پيش از اين براى 

استخراج نفت خشك شده بود اكنون آبگيرى شده است.
معاون سازمان آب و برق خوزستان نيز در اين جلسه گفت: با آبگيرى تاالب 
هورالعظيم در ماه هاى اخير يك ميلياد و 100 ميليون مترمكعب آب وارد اين 

تاالب شده و حدود 60 درصد از مساحت آن آبگيرى شده است.
هوشنگ حسونى زاده با بيان اينكه در سال هاى خشكسالى ورودى به اين 
تاالب تا 200 ميليون مترمكعب كاهش يافته بود، افزود: قبل از سال 86 تا 3,5 

ميليارد مترمكعب ورودى را در اين تاالب شاهد بوديم.
سه  در  خوزستان  به  زيست  محيط  سازمان  رئيس  سفر  هفتمين  ابتكار،  سفر 

سال گذشته است.
اين سفر يك روزه به دليل شرجى و رطوبت باال در ماهشهر و كاهش ديد 
خلبان با تاخير پنج ساعته آغاز شد و رئيس سازمان محيط زيست و استاندار 

خوزستان روز كارى فشرده اى را سپرى كردند.
تعطيلى واحد كلرآلكالى از پتروشيمى بندر امام و كلنگ زنى تصفيه فاضالب 
صنعتى در پتروشيمى بندرامام، انعقاد قرارداد جمع آورى گازهاى همراه نفت 
و كلنگ زنى اولين مدرسه طبيعت در اهواز از جمله برنامه هاى سفر معاون 

رئيس جمهورى به خوزستان بود.

پايانى بر همه شايعات درباره انتقال اب كارون؛

استاندار: روحانى مخالف انتقال آب كارون است
 ابتکار: هیچ مجوزی برای انتقال اب کارون صادر نشده است
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همكار گرامى سركارخانم پروا اقاخانى
در گذشت برادر عزيزتان را به شما و خانواده گراميتان 

تسليت گفته ،  از خداوند متعال براى بازماندگان 
شكيبايى ارزومنديم.
هفته نامه بامداد زاگرس

زيست
اقامه دعوي محيط زيست 
عليه طرح 550 هزار هكتاري

مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: به علت بى نتيجه 
ــه ما و تذكرات معاون اول رئيس جمهور در  بودن مكاتبات و جلس
شوراى عالى آب كشور در خصوص وضعيت پساب هاى زهكش طرح 
ــزار هكتاري علي رغم ميل باطنى در ماه جارى اقامه دعوى  550 ه
قضايى خواهيم كرد و دستور توقف عمليات اين طرح را صادر مى كنيم.

 احمدرضا الهيجان زاده اظهار كرد: طرحى كه مزين به نام مقام 
معظم رهبرى است، به نظر مى رسد بايد در چارچوب قوانين 
اجرا شود و در كل طرح الزامات و دستورالعمل هاى قانونى 

رعايت شود.
وي افزود: به نظر مى رسد عكس اين امر اتفاق افتاده است 
چون طرح مذكور نام مقام معظم رهبرى را به همراه دارد اما 
قانون را مخصوصا در زمينه محيط زيست ناديده گرفته است.

الهيجان زاده گفت: از همان آغاز كليد خوردن طرح 550 هزار 
هكتارى مشكالت زيست محيطى اين طرح را گفته و نگرانى 
خود را از تبعات اين مشكالت اعالم كرديم. ما در گذشته 

خسارت سنگينى از توسعه نيشكرها داشته ايم.
مشكالت  زمينه  در  نيز  گذشته  سال  دو  در  داد:  ادامه  وي 
زيست محيطى طرح 550 هزار هكتارى مكاتبات متعددى هم 
در استان و هم توسط خانم ابتكار با دو وزير نيرو و جهاد 
كشاورزى انجام داديم كه جز پاسكارى ميان دو وزارتخانه و 
شانه خالى كردن از انجام يك وظيفه قانونى به نتيجه ديگرى 
منتهى نشده است. الهيجان زاده تصريح كرد: در صورت 
مطالعه اثرات زيست محيطى طرح 550 هزار هكتارى ديگر 
نمى توان به راحتى از افزايش 9 ميليون تنى توليدات كشاورزي 

و ايجاد 300 هزار فرصت شغلى سخن گفت.
به  مارون  آب هاى  زه  شدن  روانه  با  اكنون  هم  گفت:  وي 
اين  زراعى  محصوالت  و  شادگان  كشاورزى  جراحى، 
شهرستان در حال نابودى است و تاالب شادگان در حال از 
بين رفتن است اما باز هم مى گوييم اجراى طرح 550 هزار 
هكتارى توليدات كشاورزى را 9 ميليون تن افزايش مى دهد و 
روى اين زمينه مانور مى دهيم. وي بيان كرد: اكنون پساب هاى 
زهكش هاى كرخه دوباره در رودخانه كرخه ديده شده و اگر 
قرار است كه وضعيت اين گونه استمرار يابد، مجبورم كه در ماه 
جارى بر خالف ميل باطنى خود اقامه دعوى قضايى و دستور 
توقف عمليات پروژه را صادر كنم و تا زمانى كه تكليف 
مطالعات زيست محيطى اين طرح تعيين نشود، از اين دعوى 

قضايى دست بر نخواهيم داشت.

زمين هاى كشاورزى خوزستان
 به دليل عدم تامين آب رها شده اند

على گلمرادى نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراى اسالمى 
ــتاندار  ــت: من با اس در خصوص انتقال آب كارون اظهار داش
خوزستان صحبت كردم او گفت اصالً بحث انتقال آب كارون 

در دستور كار نيست و چنين چيزى وجود ندارد.

وى در واكنش به اظهارات هاشمى رفسنجانى كه انتقال آب 
گفت:  است  خوانده  باقيات الصالحات  را  كرمان  به  كارون 
هركسى مى تواند نظر خودش را بگويد امروز تمام آحاد ملت 
در خصوص مسائل كالن و جزئى نظر مى دهند و اينكه همه 

صاحب نظر شده اند خيلى خوب است.
نماينده ماهشهر در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان ساخت: 
ظرفيت ها و استعدادهاى خوزستان براى توسعه كشاورزى 
به اندازه اى است كه چند برابر ذخاير آبى استان به آب نياز 
داريم. وى اضافه كرد: بايد به موضوعات كشور، ملى نگاه 
در  سرمايه گذارى ها  كارون،  آب  انتقال  هزينه  به جاى  كرد 
خوزستان انجام دهند. گلمرادى گفت: شكوفا شدن كشاورزى 
در خوزستان به سود كل كشور است اصفهان، كرمان و يزد هم 

از توسعه كشاورزى در خوزستان بهره مند خواهند شد.
وى افزود: اگر خوزستان زمين كشاورزى نداشت بردن آب به 
استان هاى ديگر براى كشاورزى توجيه داشت اما وقتى زمين و 

امكانات داريم چرا آب را همين جا استفاده نكنيم؟
توجيه  نماينده مردم ماهشهر بابيان اينكه انتقال آب اصالً 
اقتصادى ندارد خاطرنشان ساخت: امروز خيلى از زمين هاى 
كشاورزى خوزستان به خاطر اينكه نتوانسته ايم آب آنها را 

تأمين كنيم رهاشده اند.

خسارت  زيست محيطى آتش سوزى
 پتروشيمى بوعلى در حال بررسى است

رييس سازمان حفاظت محيط زيست از بررسى خسارت هاى 
زيست محيطى ناشى از آتش سوزى اخير پتروشيمى بوعلى 

سينا ماهشهر خبر داد
معصومه ابتكار در خصوص خسارت هاى زيست محيطى 
اظهار  سينا  بوعلى  پتروشيمى  مجتمع  آتش سوزى  حادثه 
سوزى  آتش  وارده به محيط زيست بر اثر  كرد: خسارت 
حفاظت  كل  اداره  هم  و  ما  سوى  از  هم  پتروشيمى  اخير 
محيط زيست خوزستان بررسى مى شود و گزارش كاملى 
ارايه خواهد شد. وى افزود: از سوى ديگر خود واحدهاى 
پتروشيمى نيز بايد در اين زمينه گزارش دهند.رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست عنوان كرد: مجتمع هاى پتروشيمى و 
واحدهاى HSE در خصوص محيط زيست ماموريت ها و 

وظايفى دارند و بايد گزارش هاى خود را ارايه دهند.

طراح جدول: داوود نعمتيان



خبر
محكوم به شكست استقالل در اهواز هستيم

ــتان تأكيد كرد اشتباه  ــتقالل خوزس كاپيتان تيم فوتبال اس
فاحشى را كه در بازى مقابل تراكتورسازى داشته است،  جبران 

مى كند.

محمد طيبى در مورد اشتباهى كه انجام داد تا ادينهو گل اول 
بازى تراكتورسازى و استقالل خوزستان را به ثمر برساند، گفت: 
به هيچ عنوان فكر نمى كردم چنين اشتباهى انجام دهم و واقعًا 
از هواداران استقالل خوزستان و بازيكنان و مربيان عذرخواهى 
مى كنم. به دليل شركت در مراسم انتخاب بهترين هاى فوتبال، 
استراحت كافى نداشتم و اين موضوع در عملكرد من تأثيرگذار 
بود. البته نمى خواهم بهانه بياورم و قطعاً  آن اشتباه را جبران 

مى كنم.
وى در مورد تساوى مقابل تراكتورسازى عنوان كرد: ما بازى 
حساب شده اى انجام داديم. گرفتن يك امتياز در تبريز اصًال 
نتيجه بدى نيست. فراموش نكنيد كه مقابل يكى از مدعيان 
جدى قهرمانى بازى مى كرديم و خوشحالم كه بازى خوبى 
انجام داديم. اين مساوى براى شروع بد نبود، ولى حاال بايد به 

فكر بازى با استقالل باشيم.
تيم فوتبال استقالل خوزستان در مورد تقابل تيمش با استقالل 
تهران در هفته دوم ليگ برتر اظهار داشت: بازى بسيار سختى 
در پيش داريم، چرا كه استقالل تيم پرقدرتى است. آنها مدعى 
قهرمانى هستند و طبيعتاً مى خواهند در اهواز به پيروزى برسند، 
اما ما به دليل ميزبانى محكوم به شكست استقالل هستيم. 

اميدوارم در نهايت نتيجه دلخواه را كسب كنيم.

بازگشت ايوب والى به تركيب فوالد خوزستان
رئيس هيئت فوتبال استان خوزستان از بخشيده شدن محروميت 

ايوب والى كاپيتان تيم فوتبال فوالد خوزستان خبر داد.

عبدالكاظم طالقانى اظهار كرد: ايوب والى كاپيتان خوش اخالق 
و بدون حاشيه تيم فوتبال فوالد خوزستان حدود دو سال پيش 
به صورت ناخواسته از موادى استفاده كرد كه در آزمايش هاى 
صورت گرفته به جرم دوپينگ، دو سال از حضور در ميادين 
فراواتى  هاى  تالش  مدت  اين  در  افزود:  وى  شد.  محروم 
صورت گرفت تا اين بازيكن با بخشش تخفيف در محروميت 

مواجه شود ولى اين امر كارساز نشد.
رئيس هيئت فوتبال استان خوزستان عنوان كرد: براى حضور 
والى در ليگ فصل نيز تالش هايى صورت گرفت ولى باز 
هم نتيجه بخش نبود و او در هفته نخست ليگ برتر فصل 
جارى موفق به همراهى تيمش نشد. طالقانى ادامه داد: امروز با 
تاج رئيس فدراسيون فوتبال در اين زمينه صحبت هايى انجام 
داديم و ايشان قول داد محدوميت والى براى بازى آينده فوالد 
از سوى كميته استيناف بخشيده شود و وى هفته آينده تيمش 
را همراهى كند. وى بيان كرد: اين امر به اطالع مسئوالن باشگاه 
فوالد خوزستان رسيده است كه مى توانند در بازى آينده از 
كاپيتان خود استفاده كنند.  با سپرى شدن حدود 20 ماه از 
محروميت 24 ماهه  ايوب والى بازيكن تيم فوالد خوزستان 
كه در پى استفاده غيرعمد از داروهاى گروه استروئيدى رخ 
داده بود، پرونده تجديدنظر اين بازيكن در فدراسيون فوتبال 
ايران به جريان افتاده و درخواست بخشش وى براى فدراسيون 

بين المللى فوتبال (فيفا) ارسال شده است.
ايوب والى همه مدارك الزم در رابطه با اثبات غيرعمد بودن 
اين اتفاق را به مسئوالن فدراسيون فوتبال كشور ارائه كرده و 
اين فدراسيون نيز گزارش تفصيلى از ماجرا را تهيه و براى 
فيفا ارسال داشته است تا در صورت چراغ سبز فيفا نسبت به 

بخشش محروميت اين بازيكن اقدام شود.
گروهى از هواداران تيم فوالد خوزستان در جريان سفر اخير 
مهدى تاج به اهواز با رئيس فدراسيون فوتبال ديدار كردند و 
خواستار همكارى اين فدراسيون براى بخشش والى شدند. 
مهدى تاج نيز قول هرگونه همكارى را داده و در همين راستا 

نامه نگارى الزم با فيفا انجام شده است.
چاگو؛ گرانترين بازيكن خوزستانى ها 

در فصل جديد
ــتان داراى  ــال فوالد خوزس ــك كامرونى تيم فوتب هافب
ــتانى  ــه تيم خوزس ــن قرارداد در بين بازيكنان س باالتري

حاضر در ليگ شانزدهم است.

پس از اينكه قراردادهاى مالى اعضاى 16 تيم ليگ برتر 
رسيد،  ثبت  به  ليگ  سازمان  در  ايران  باشگاه هاى  فوتبال 
ماتياس چاگو به عنوان گران ترين بازيكن شاغل در سه تيم 
خوزستانى شناخته شد.  ماتياس چاگو كه طى دو فصل 
گذشته نمايش خوبى در تركيب فوالد داشت، با رقم يك 
ميليارد و 155 ميليون تومان داراى باالترين رقم قرارداد بين 
بازيكنان سه تيم خوزستانى است و تنها بازيكن شاغل در 
اين استان مى باشد كه رقم قرارداد وى از يك ميليارد تومان 

فراتر رفته است.

خبر
مدال آورى بوكسورهاى نوجوان خوزستانى در كشور

ــب يك نشان طال و سه  ــور موفق به كس ــابقات بوكس نوجوانان كش ــتان در مس تيم خوزس
ــد. مدال برنز ش

حميد زنگنه منش، نايب رييس هيات بوكس استان  اظهاركرد: 
اين مسابقات از سى  ويكم تيرماه تا پنجم مردادماه به ميزبانى 

بابل برگزار شد.
وى گفت: در پايان اين پيكارها حسين هاديان در وزن 57 
كيلوگرم به مدال طال دست پيدا كرد و حسن هاديان، مبين 
عاليى و سروش ليموچى به ترتيب در اوزان 46، 50 و 60 

كيلوگرم به نشان برنز رسيدند.
نايب رييس هيات بوكس خوزستان بيان كرد: خوزستان در اين مسابقات پس از استان هاى مازندران، 

گيالن و همدان در رده چهارم قرار گرفت.
وى گفت:  مسابقات از سطح بااليى برخوردار بود و بوكسورهاى خوزستانى حتى آن هايى كه موفق به 

كسب مدال نشدند، بازى هاى خوبى به نمايش گذاشتند و از عملكرد تيم استان رضايت داريم.

اعزام تيم بسكتبال دختران نوجوان خوزستان به مسابقات كشورى
ــور شركت مى كند. ــتان در رقابت هاى نوجوانان منطقه 8 كش ــكتبال دختران خوزس تيم بس

شهرام پرنياك، رييس هيات بسكتبال استان اظهار  كرد: اين 
مسابقات از ششم مردادماه به مدت سه روز در بندرعباس 
برگزار مى شود. وى بيان كرد: هرمزگان، خوزستان، فارس و 
كهگيلويه و بويراحمد، تيم هايى هستند كه در اين مسابقات با 

يكديگر به رقابت مى پردازند.
بسكتبال  تيم  گفت:  خوزستان  بسكتبال  هيات  رييس 
خوزستان در حالى پا به اين مسابقات خواهد گذاشت كه 
تيم هاى مينى بسكتبال و نونهاالن دختر خوزستان براى اولين 

بار با درخشش خود موفق به كسب مقام قهرمانى رقابت هاى منطقه 8 كشور شدند.
 وى در پايان عنوان كرد: آنا احمدى، آيدا شاكرى، بهرخ امان، فاطمه قيم، آرزو جهان، ندا برقك، مهديس 
عباسى، مليكا انصارى، مبينا ادهم، ستايش سيالوى، هدى كاظمى نسب و فردوس سعيدى تبار به عنوان 
بازيكن و آزاده محسنى و كبرى صياحى پور به ترتيب به عنوان مربى و سرپرست، اعضاى تيم خوزستان 

را تشكيل مى دهند.

دعوت 8 خوزستانى به اردوى تيم ملى كشتى فرنگى جوانان
ــتى فرنگى  ــازى تيم ملى كش ــه اردوى آماده س ــتانى ب ــكار و يك مربى خوزس ــت ورزش هف

ــدند. جوانان دعوت ش
 مهدى محسن نژاد در وزن 50 كيلوگرم، حامد تاب در وزن 
60 كيلوگرم، حسين اسدى و محمد الياسى در وزن 66 
كيلوگرم، آرمان عليزاده در وزن 84 كيلوگرم، محمد بيرانوند 
در وزن 96 كيلوگرم و امين ميرزازاده در وزن 120 كيلوگرم 
به عنوان كشتى گير و روح اهللا دهماليى به عنوان مربى از 

خوزستان در اين اردو حضور دارند.
كشتى  خانه  در  مردادماه  پنجم  از  جوانان  تيم ملى  اردوى 

شماره 2 مجموعه ورزشى آزادى تهران آغاز شده است و تا 15 مردادماه نيز ادامه خواهد داشت.

راه يابى مهدى  حسينى پور به پيكارهاى فينال كشورى شطرنج 
ــتان با قهرمانى مهدى حسينى پور از اهواز و راهيابى او  ــطرنج خوزس رقابت هاى قهرمانى ش

ــت. ــان ياف ــورى پاي ــال كش ــاى فين ــه پيكاره ب
مزدك ارزانى پور، مسوول كميته مسابقات هيات شطرنج استان اظهار كرد: اين مسابقات از سى ام تيرماه تا 

چهارم مردادماه به ميزبانى خانه شطرنج اهواز برگزار شد.
وى بيان كرد: اين رقابت ها با شركت 84 شطرنج باز در 9 دور و به روش سوئيسى به انجام رسيد كه در 
پايان مهدى حسينى پور از اهواز موفق شد با كسب 8 امتياز ضمن كسب عنوان قهرمانى، به مسابقات 
فينال كشورى نيز راه يابد.   مسوول كميته مسابقات هيات شطرنج خوزستان افزود: مهدى مومن زاده 
نيز از اهواز با كسب 7,5 امتياز عنوان نايب قهرمانى را ازآن خود كرد و به جشنواره شطرنج كشورى 

راه پيدا كرد. 
وى عنوان كرد: شهريار كازرونى از اهواز، عبداهللا الهى فر از آبادان، رحيم حسينى فر از خرمشهر و سينا 
متقى از اهواز نيز با كسب 7 امتياز و به دليل پوئن شكنى، به ترتيب سوم تا ششم شدند و محمد وحيدى از 
تهران و احمدرضا هرمزى از اهواز نيز با كسب 6,5 امتياز و به دليل پوئن شكنى در رده هاى هفتم و هشتم 
جاى گرفتند. ارزانى پور يادآور شد: در پايان مسابقات محمدمهدى قربانى به عنوان بهترين شركت كننده 
زير 12 سال، عليرضا بساق زاده، بهترين شركت كننده زير 14 سال، متين افشانى بهترين شركت كننده زير 

16 سال و عاشور كهنسال بهترين پيشكسوت معرفى شدند.

نمى خواهيم تحت تاثير جو المپيك باشيم
ــك تمركز  ــت كه در المپي ــت: تالش ما اين اس ــال ايران گف ــتانى واليب ــوش خوزس   ملى پ
ــت ندهيم و درگير جو رقابت ها مانند تفريح كردن يا عكس  خودمان را روى بازى ها از دس

ــويم. گرفتن نش
 سيدمحمد موسوى درباره شرايط تيم ملى واليبال ايران قبل از 
اعزام به بازى هاى المپيك ريو اظهاركرد: ما سه هفته تمرين 
مداوم و با انگيزه را برگزار كرديم و اعتماد به نفس مان كه 
در برهه اى از زمان در ليگ جهانى از بين رفته بود، بازگشت. 
در حال حاضر خستگى مسابقات ليگ جهانى و رقابت هاى 
انتخابى المپيك تا حدود زيادى برطرف شده است و ما تالش 
مى كنيم با آمادگى صد درصد در اردوى برزيل حاضر شويم. 

موسوى ادامه داد: اين بزرگ ترين رويداد ورزشى دنياست و براى نخستين بار است كه ما در آن شركت 
مى كنيم. شرايط در اين رقابت ها خيلى سخت تر از بازى هاى ديگر است. ما تمام تالش خودمان را انجام 
مى دهيم كه تمركزمان را در اين رقابت ها از دست ندهيم و اينكه در وادى تفريح يا عكس انداختن در مسابقات 
قرار نگيريم و تمركزمان را روى بازى ها بگذاريم و بتوانيم بازى به بازى با موفقيت پيش برويم. هدف ما اين 

است كه از مرحله مقدماتى صعود كنيم و باال برويم. اميدوارم كه نتيجه خوبى در المپيك براى ما رقم بخورد.
 او همچنين درباره لباس هاى طراحى شده براى كاروان ايران در بازى هاى المپيك، گفت: صحبت هاى 
زيادى درباره اين مساله صورت گرفته است. اين لباس ها به نظر من در خور شخصيت نام ايران نيست. ما 
نماينده ايران هستيم و هيچ چيز اين لباس از جمله دوخت و رنگ آن اصال مناسب نيست. اى كاش يك 
شركت ايرانى آن را طراحى مى كرد و به نظرم به نتيجه خوبى هم مى رسيد. اميدوارم حداقل تا زمان باقى 
مانده، اين لباس ها تغيير كند.موسوى در پايان درباره اينكه آيا در اين مدت، فضا المپيكى بوده يا خير؟ 
گفت: واليبال به واسطه اسپانسرينگ قوى در اين زمينه موفق عمل كرده و همه چيز به موقع بوده است. 

اميدوارم ما هم جواب اين برنامه هاى به موقع را با كسب نتيجه خوب در المپيك بدهيم.

مربى خوزستانى تيم ملى پينگ پونگ ، به المپيك خواهد رفت
ــوارى پينگ پنگ  ــيما ليموچى مربى ندا شهس ــا پيگيرى هاى دفتر رييس جمهور خانم س ب

ــت. ــد رف ــك خواه ــه المپي ــو، ب ــر در ري ــى حاض ــاز زن ايران ب
 به گزارش ايرنا، با پيگيرى هاى دفتر رييس جمهور، خانم سيما ليموچى مربى ندا شهسوارى پينگ پنگ باز زن 
ايرانى حاضر در ريو به المپيك خواهد رفت. ندا شهسوارى يكى از نمايندگان ورزش ما در رشته تنيس روى 
ميز براى المپيك 2016 است. او به كمك مربى خودش يعنى 
سيما ليموچى موفق به كسب سهميه شد. اما چند وقت پيش 
اعالم شد كه به دليل مشكالت مالى امكان رفتن مربى اين پينگ 
پنگ باز به برزيل وجود ندارد! اين اتفاق حسابى سر و صدا به 
پا كرد تا اينمه باالخره پاى رئيس جمهور هم به اين ماجرا باز 
شد و خود او پيگيرى هاى مربوط به حضور سيما ليموچى در 
ريو را انجام داد. درست مثل حل مشكل تيم ملى فوتسال، اين 
بار هم مشكل مربى ندا شهسوارى بدين صورت حل شد. اين 
خبر براى مردم ايران بسيار خوب خواهد بود. زيرا در طول اين مدت در فضاى مجازى هم كار هاى زيادى 
براى حل اين مشكل انجام شد و باالخره مشخص شد كه اين مربى مى تواند در برزيل كنار شاگرد خود باشد.

برانكو ايوانكوويچ در پايان تمرين 
در  كه  پرسپوليس  فوتبال  تيم 
ورزشگاه شهيد كاظمى برگزار شد، 
سؤاالت  پاسخگوى  دقايقى  براى 

خبرنگاران شد.
اگر فوالد را نربیم،  بردمان مقابل 

سایپا معنایی نخواهد داشت
وى در ابتدا در مورد بازى تيمش 
برابر فوالد خوزستان گفت: ما براى 
كسب برد به مصاف فوالد مى رويم 
و مى دانيم اگر فوالد را نبريم،  بردمان 
مقابل سايپا معنايى نخواهد داشت. 
پيروزى  از  بعد  سايپا  برد  واقع  در 
مقابل فوالد ارزش پيدا مى كند. البته 

اين را هم مى دانيم كه فوالد يك شير زخمى 
است. آنها بازى قبلى را باخته اند و چيزى براى 

از دست دادن ندارد.
اصًال فوالد را دست كم نمى گيريم

مسائل  اين  همه  ما  افزود:  ادامه  در  وى 
دست كم  را  فوالد  تيم  اصًال  و  مى دانيم  را 
نمى گيريم. حاال كارى نداريم كه پنالتى شان در 
دقايق پايانى را گل نكردند و چه فرصت هايى 
را مقابل ماشين سازى از دست دادند. براى ما 
اين مسائل اصًال مهم نيست. بنابراين يك بازى 
سخت با نتيجه نامعلوم را در پيش داريم و 
مى خواهيم ببريم و گزينه قهرمانى باشيم. اينجا 

اين فشار و مسئوليت را مى پذيريم.
به لحاظ فيزيكى از آمادگى بااليى برخورداريم

سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در مورد ميزان 
آمادگى تيمش تصريح كرد: تمرينات خوبى 
را پشت سر گذاشتيم و كامًال آماده هستيم. به 
لحاظ فيزيكى از آمادگى بااليى برخورداريم 
و انتظارم اين است كه بازيكنانم همين حد 

آمادگى را در زمين بازى نيز نشان دهند.
مهم ترين وظيفه ما شادى هواداران پرسپوليس 

است
برانكو با اشاره به شادى تماشاگران و هواداران 
خوشحالى  باعث  برايم  افزود:  پرسپوليس 

است كه توانستيم هواداران را شاد كنيم. اين 
كه  است  طبيعى  و  ماست  وظيفه  مهم ترين 
خوشحال باشيم. مى خواهيم خيلى تالش كنيم 
و در زمين بازى انرژى بگذاريم تا اين شادى 

ادامه داشته باشد.
آرام طبع به زودی آماده می شود

سؤال  سوژه  آرام طبع  محمدامين  مصدوميت 
ديگرى بود كه از برانكو پرسيده شد و سرمربى 
سرخپوشان اين طور به آن پاسخ داد: متأسفانه 
عضله چهارسر اين بازيكن مشكل دارد. فكر 
مى كنم آرام طبع به زودى آماده شود و شايد بعد 

از تعطيالت ليگ به آمادگى كامل برسد.
لوبانف یک بازیکن حرفه ای بود

سرمربى كروات سرخپوشان در مورد جدايى 
الكساندر لوبانف، دروازه بان ازبكستانى تيمش 
خاطر نشان كرد: من تشكر مى كنم از لوبانف 
بابت زحماتى كه براى ما كشيد. او يك بازيكن 
حرفه اى بود. به درد تيم ما هم خورد، چون در 
سخت ترين موقعيت ها به جاى سوشا مكانى 

درون دروازه ايستاد.
جدید  دروازه بانی  جذب  با  به زودی 
مشکل جدایی لوبانف را حل می کنیم

آرزو  لوبانف  براى  را  بهترين ها  افزود:  وى 
مى كنم. متأسفانه براى او مشكالتى پيش آمد 

همچنين  شد.  جدا  ما  جمع  از  و 
درك  كه  ممنونم  طاهرى  دكتر  از 
خوبى از شرايط اين بازيكن داشت 
و به لوبانف اجازه جدايى داد. البته 
بايد بگويم همه اين مسائل باعث 
با  به زودى  اما  شد،  ما  غافلگيرى 
جذب دروازه بان جديد اين مشكل 

را حل مى كنيم.
همسرم هم نمى داند مبلغ قراردادم 

چقدر است
پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربى 
قراردادها  انتشار  به  راجع  ادامه  در 
در  افزود:  ليگ  سازمان  توسط 
وهله اول بايد بگويم اين يك كار 
بسيار  كارى  و  است  غيرحرفه اى 
بد. به چه دليلى و براى چه بايد اين اسرار را 
منتشر كنند؟! اين اسرار بين مربيان و بازيكنان 
است. من چيزى براى پنهان كردن ندارم، اما 
حتى همسرم هم نمى داند چه قراردادى دارم و 
مبلغ قراردادم چقدر است. اين مسائل شخصى 
افراد  شخصى  مسائل  در  نبايد  و  است  افراد 
ورود كرد. من واقعاً نمى دانم چرا اين اتفاقات 
صورت گرفته است، اما اگر قراردادها رسمى 

اعالم شده باشد،  جاى شكايت دارد.
لیگ ایران از حضورم سود برد

«نظرتان در اين مورد كه گران ترين مربى ليگ 
اين  به  پاسخ  در  برانكو  چيست؟»،  هستيد،  
پرسش با عصبانيت گفت: من ارزان ترين مربى 
ليگ هستم. من ارزان سرمربى پرسپوليس در 
10 سال اخير هستم و جزئياتش هم اصًال مهم 
نيست. اينجا 60 درصد قيمت اصلى خودم كار 
مى كنم و دليلى براى خجالت ندارم. من پشت 
سرم نتايجى دارم و مقام هايى. نتايج من اين 
بود كه تماشاگران را دوباره به ليگ برگرداندم 
و ليگ از حضورم سود برد. سازمان ليگ از 
بازگشت هواداران استقالل و پرسپوليس سود 
برد. به خاطر كار ما و نتايجى كه كسب كرديم، 
اسپانسرها برگشتند و همه اين كار را بازيكنان، 

مديران و مربيان انجام دادند.

ــتقالل خوزستان  قائم مقام اس
محروميت  از  جلسه  يك  گفت: 
ــى را با وجود  ــى كولى بال موس
اما  ــيدند  نبخش ما  ــاى  اصراره
رحمتى  سيدمهدى  محروميت 

ــود. تعليق مى ش
تعليق  مورد  در  پوركيانى  على 
جلسه اى  يك  محروميت 
سيدمهدى رحمتى از ديدار مقابل 
در  گفت:  خوزستان،  استقالل 
ليگ  سازمان  هم انديشى  جلسه 
صحبتى  در  حسن زاده  اسماعيل 

كه انجام داده بود اعالم كرد محروميت مهدى 
رحمتى به هيچ عنوان بخشيده نمى شود اما 
حاال مى بينيم اين محروميت به تعليق در آمده 
و او مى تواند روز يكشنبه به ميدان برود. ما 
به اين مسأله معترضيم و نمى دانيم چرا اين 

تصميم را اتخاذ كردند.
وى افزود: در هفته اول آن شرايط براى ما پيش 
آمد ابتدا اعالم كردند بازى در تبريز برگزار 
مى شود و سپس گفتند بايد به كرج بياييم و در 
نهايت يك روز قبل از شروع بازى اعالم شد 
بايد در تبريز بازى كنيم. اين شرايطى بود كه 
ما در دو هفته اول داشتيم و حاال هم بازيكن 

محروم را مى بخشند.
قائم مقام استقالل خوزستان در ادامه تأكيد كرد: 
آيا اگر استقالل با پرسپوليس هم بازى داشت 
حكم به بخشش رحمتى مى دادند، دليل اين 

تصميم براى ما روشن نيست و از اين مسأله 
تعجب مى كنيم.

پوركيانى در مورد اينكه شايد وقتى به تغيير 
مكان بازى در هفته گذشته اعتراض نكرديد 
حاال اين تصميم هم در قبال تيم شما اتخاذ 
با  داريم  وظيفه  ما  كرد:  عنوان  است،  شده 
فدراسيون و سازمان ليگ تعامل كنيم اما نبايد 
تصميماتى اتخاذ شود كه حق تيم مان تضييع 
شود. دو سال قبل موسى كولى بالى در بازى 
با راه آهن به دليل مشكلى كه به وجود آورد 5 
جلسه محروم شد در شرايطى كه ما به حضور 
اين بازيكن در زمين محتاج بوديم و خيلى 
درخواست كرديم تا بخشى از محروميت او به 
تعليق در بيايد يك جلسه هم او را نبخشيدند و 
تمام 5 جلسه محروميت را پشت سر گذاشت. 
سابقه  هيچ  كولى بالى  كه  بود  حالى  در  اين 
قبلى نداشت و حتى كارت قرمز هم دريافت 

نكرده بود. اما به دليل همان يك  
را  ما  تيم  او  جلسه   5 مشكل 

همراهى نكرد.
عليرضا  اظهارنظر  مورد  در  وى 
به  اگر  اينكه  بر  مبنى  منصوريان 
استقالل  بايد  شود  فحاشى  او 
كنند، اظهار  محروم  را  خوزستان 
قبل  محاكمه  منصوريان  داشت: 
اتفاقى  اصًال  و  كرده  جنايت  از 
نيفتاده كه حكم صادر مى كند. قبل 
از بازى محروميت رحمتى را به 
تعليق در آوردند و حاال هم حكم 
در  كه  افرادى  مى بندند.  ما  براى  محروميت 
ورزشگاه ناسزا مى گويند منتسب به استقالل 
خوزستان، استقالل اهواز و فوالد نيستند بلكه 
آنها افرادى هستند كه حرف منصوريان را به 
يك  با  مى تواند  او  و  كردند  برداشت  اشتباه 
عذرخواهى اين مسأله را از دلشان در بياورد. 
باشگاه هيچ نقشى در اين مسأله ندارد و ما 
اين اتفاق را محكوم مى كنيم. منصوريان با اين 
حرف هايى كه مطرح كرده بيشتر جو را متشنج 
مى كند او مى توانست با يك عذرخواهى به 
دليل حرفى كه مردم به اشتباه برداشت كردند 

جو را آرام كند.
قائم مقام استقالل خوزستان در پايان، گفت: تيم 
ما كامًال آماده است و مى خواهيم روز يكشنبه 
در حضور هواداران مان عملكرد خوبى ارائه 

كنيم. اميدوارم مظلوم واقع نشويم.

از  ليگ  سازمان  مسووالن  كه  بازديدى  طى 
ورزشگاه تختى آبادان داشتند، قرار شد نواقص اين 
ورزشگاه تا پيش از نخستين ديدار خانگى نفت 
آبادان كه در هفته دوم ليگ برابر تراكتورسازى 
است، برطرف شود چرا كه در غير اين صورت 
ورزشگاه  در  آبادان  نفت   خانگى  ديدارهاى 
اروندان خرمشهر برگزار خواهد شد ولى هيات 
فوتبال آبادان اعالم كرده است كه اجازه نمى دهد 
بازى هاى خانگى نفت در ورزشگاهى به غير از 

تختى برگزار شود. 
اميد صالحيان، دبير هيات فوتبال آبادان اظهار كرد: 
مدتى پيش آقايان فتاحى و مهدى براى بازديد از 
ورزشگاه تختى آبادان به اين جا آمدند و يكسرى 
مسايل را گوشزد و نواقصى را اعالم كردند. اين 
نواقص 14 مورد بود؛ چند ايراد به تاسيسات 
ساختمانى برمى گردد و چند اشكال هم به زمين 
مسابقه برمى گردد كه از جمله موارد مهم، نور 
ورزشگاه، تعويض نيمكت هاى ذخيره و نصب 

صندلى هاى ضعلى از جايگاه تماشاگران است.
دبير هيات فوتبال آبادان با اشاره به برگزارى ديدار 
زمين  در  خوزستان  استقالل  و  تراكتورسازى 
تمرين تيم تراكتورسازى، گفت: در اين ديدار 

فكر مى كنم نيمكت هاى ذخيره و نور ورزشگاه 
يكى دو ساعت قبل از آغاز مسابقه آماده شدند 
و جايگاه تماشاگران هم مناسب نبود، در حالى 
كه ورزشگاه تختى آبادان تمام استانداردهاى الزم 
را دارد و تنها مشكل، نور است كه پيمانكار هم 

سخت در حال كار است. 

وى با اشاره به اين كه سازمان ليگ اعالم كرده 
است كه ورزشگاه و ساعت ديدارهاى خانگى 
نفت آبادان متعاقبا اعالم خواهد شد، عنوان كرد: 
سازمان ليگ به اين دليل اين گونه اعالم كرده 
است تا ببيند كه حتى تا روز شنبه ما مى توانيم 
نور ورزشگاه را به استاندارد الزم برسانيم يا خير. 
به هر حال ما اين مشكل را رفع مى كنيم و تمام 
تالش مان اين است كه نفت در آبادان از ديگر 

تيم ها ميزبانى كند. 

مى شود  گفته  كه  اين  خصوص  در  صالحيان 
در صورت آماده نشدن ورزشگاه تختى آبادان، 
نظر سازمان ليگ به برگزارى بازى هاى نفت 
در ورزشگاه اروندان خرمشهر است، گفت: 
رفع  مشكل  اگر  گفت  ما  به  ليگ  سازمان 
در  كنيد،  تعيين  ورزشگاه  ما  براى  نمى شود 
را  ورزشگاهى  خودمان  صورت  اين   غير 
تعيين مى كنيم ولى ما ورزشگاهى را مشخص 
نكرديم، چرا كه در تالش هستيم ميزبانى هاى 
و  شود  انجام  تختى  ورزشگاه  در  آبادان  نفت 
نظر خود سازمان ليگ اين بود كه اگر ورزشگاه 
تختى آماده نشود، بازى ها در ورزشگاه اروندان 
خرمشهر برگزار شوند ولى ما نمى گذاريم اين 
اتفاق بيافتد؛ چرا كه وقتى به تبريز اجازه دادند 
كه بازى ها ى شان در آن زمين برگزار شود، پس 

نمى توانند اين اجازه را به ما ندهند. 
وى عنوان كرد: اگر بازى هاى نفت آبادان حتى 
به خرمشهر هم برود، اين تيم متضرر مى شود. 
نور ورزشگاه تختى حتى از نور ورزشگاه اروندان 
هم بهتر است. در هر صورت اجازه نمى دهيم 
بازى هاى خانگى نفت آبادان در جاى ديگرى 

انجام شوند.
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ــت. ــال اخير بوده اس ــرمربى اين تيم در 10 س ــد ارزان ترين س ــپوليس مدعى ش ــرمربى تيم فوتبال پرس س

منصوريان محاكمه قبل از جنايت مى كند

اجازه منی دهیم نفت در ورزشگاهی غیر از تختی آبادان بازی کند    



ر و  رنگ  و  تجربه ناتمام «دراكوال» براى نگ 
اتالف وقت مخاطب

دراكوال، يكى از عجيب ترين فيلم هاى تاريخ سينماى ايران است. عجيب از اين 
جهت كه معلوم نيست چيست؟ نه فانتزى است، نه كمدى. در حالى كه تالش 
مى كند هردوى اين ها باشد. فاجعه بزرگتر اين است كه فيلم نمى خنداند. حتى 

با حضور عطاران. 
ايده اوليه فيلم ايده بسيار جذابى است. داستان زندگى يك خانواده دراكوال كه 
خلق و خوى انسانى پيدا كرده اند و در حال يك زندگى معمولى هستند و بعد 
از چند وقت خوى دراكواليى مرد خانواده بازمى گردد و او محتاج مكيدن خون 
مسير  به  اُفتادنش  و  دراكوال  اين  كردن  پيدا  اعتياد  حتى  است.  جالب  مى شود 

ج ى ى

مصرف مواد هم جالب است. اما فيلم بيشتر از اين چيزى براى عرضه ندارد و 
در سطح يك تجربه ابتر باقى مى ماند. 

در  كند.  هماهنگ  سينما  مديوم  با  را  خودش  است  نتوانسته  هنوز  عطاران 
سريال ها كه حدود پانزده تا سى قسمت طول مى كشند، كارگردان فرصت دارد 
با حوصله و سرصبر دنيايى را كه مى خواهد نمايش دهد بسازد. شخصيت ها و 
خصوصياتشان را معرفى كند و ارتباط بين اين شخصيت ها را براى تماشاگر جا 

بى اندازد. اما در فيلم سينمايى 
بيست  و  صد  تا  نود  تنها 
ما  كه  هست  فرصت  دقيقه 
ذكرشان  كه  مواردى  تمام  با 
رفت آشنا شويم و بتوانيم از 
بگيريم.  نتيجه اى  موارد  اين 
مشكل اصلى دراكوال هم اين 
است كه نمى داند مى خواهد 
جذابش  خطى  يك  ايده  با 

چه كند؟ 
فيلم مسير و سمت و سوى 
مدامًا  و  ندارد  مشخصى 

م

شاخه  آن  به  شاخه  اين  از 
گاهى  كارگردان  مى پرد. 
به  كم رمقى  و  سطحى  نقد 
شبكه هاى  از  استفاده  وفور 
حفظ  از  مى كند،  اجتماعى 

حريم خانواده حرف مى زند و كمى هم فانتزى چاشنى كار مى كند. كمى هم 
رقص و آواز و بزن و بكوب در فيلم وجود دارد. 

كارگردان سعى مى كند با استفاده از تصاوير مستند حيات وحش ميان اتفاقات و 
داستان (اگر به وجود داستان در اين فيلم قائل باشيم) فيلم بافت تصويرى خاصى هم 
به فيلم ببخشد و مثًال حاالت روحى دراكوال بيچاره را توضيح دهد، اما در نهايت 
م ى م م ل م

ما با مشتى تصاوير متحرك روبه رو هستيم كه هيچ روند خاصى را دنبال نمى كند و 
فقط به پيش مى رود تا تمام شود. فيلم حتى از آن لحظه هاى ناب طنزى كه عطاران 
متخصص ساخت آن هاست هم تهى است. لحظاتى كه از دل يك وضعيت ساده 
چنان موقعيت كميكى خلق مى شود كه تماشاگر را روده بُر مى كند. مثل شوخى با 
آب خوردن مريم امير جاللى در ترش و شيرين. در آن سريال با يك ليوان آب و 
چند رفت و آمد ساده موقعيت روده بُر كننده اى خلق مى شود كه حتى تصورش هم 
خنده دار است. اما در دراكوال به سبب آشفتگى و عمًال نبود قصه لحظات طنزى هم 
م ى ى

وجود ندارد كه ما بخواهيم به آن بخنديم. همه چيز محدود و محصور به همان ايده 
اوليه است و هيچ فكرى براى بسط و گسترش آن ايده اوليه نشده است. هيچ مسير 

جذابى براى اين كه آن ايده اوليه به سرانجام مطلوب برسد خلق نشده است.
خنده  اما  بخندد،  زور  به  و  عطاران  وجود  صرف  به  مى كند  سعى  تماشاگر 
تماشاگر، خنده واقعى نيست. براى همين هم است كه در نظر تماشاگران پايان 
فيلم مبهم است. درحالى كه پايان فيلم مبهم نيست، غير قابل باور است. فيلم 
مى توانست به هر شكل ديگرى و در هر زمان ديگرى هم تمام شود. اگر در 
آن لحظه فيلم تمام شده است فقط به اين علت بوده كه زمان فيلم به سرآمده و 
فيلم بايد به پايان مى رسيده . پس مشكل مبهم بودن پايان فيلم نيست غيرقابل 

باور بودن آن است. 

عطاران احساس كرده ساخت يك فيلم فانتزى اين مجوز را به او مى دهد كه هر 
عنصر باربط و بى ربطى را در فيلم بگنجاند. درحالى كه براى خلق يك فانتزى 
به  بعد  و  جابيندازى  درستى  به  را  اثر  فانتزى  جهان  بايد  اول  خوب  و  اصيل 
سراغ پيدا كردن عناصر مرتبط با آن جهان خيالى بروى و فيلمت را برمبناى آن 
عناصر بسازى. اما عطاران از 
فيلمش  در  اندكى  هرچيزى 
اين كه  بدون  است  گنجانده 
براى  درستى  ارتباطى  خط 
داشته  عناصر  اين  پيوند 
است  دليل  همين  به  باشد. 
ژانرى بسيار  ژانر فانتزى  كه 
يك  ساخت  براى  سخت 
چون  است.  سينمايى  فيلم 
كه  را  جهانى  بايد  كارگردان 
خارجى  وجود  اساس  از 
قابل  تماشاگر  براى  ندارد 
كه  كارى  دهد  نشان  باور 
به  موفق  دراكوال  در  عطاران 
انجام آن نشده است. دراكوال 
از  قبل  شده  حرام  ايده  يك 
مرحله نگارش است. ايده اى 

است كه خود عطاران هم نمى دانسته بايد با آن چه بكند.
شخصيت هاى زياد و اضافه اى در فيلم وجود دارند كه علت بودنشان معلوم 
نيست. مثل آن قاچاق فروش خرده پا كه سيامك انصارى نقشش را بازى مى كند. 
شخصيت ها  اين  ديگر.  شخصيت  بسيارى  و  فيلم  در  عطاران  خواهرزن  مثل 
پديده  مى آيند و مى روند تا شايد حفره هاى داستان پر شود، ولى چون اساساً 

م ل

منسجمى بنام داستان در فيلم وجود ندارد، شخصيت ها هم كاركرد خودشان 
را از دست مى دهند و نقشى بيش از آكساسوآر صحنه ايفا نمى كنند. دراكوال 
نه مى خنداند و نه مى ترساند. نه فانتزى است نه كمدى. فيلمى است كه انگار 
در هيچى مطلق خلق شده است. وجود منطق و باورپذيرى در آن يك شوخى 
است. عطاران كارگردان فاصله اى نجومى با عطاران بازيگر دارد و هنوز نتوانسته 
فيلمى بسازد كه بتوان آن را در درجه اول فيلم ناميد و بعد درباره خوب و 
بدشان حرف زد. به جز نيمه اول خوابم مياد آثار عطاران فيلم نيستند چه برسد 
به اين كه بخواهند خوب و بد باشند. آثار سينمايى او صرفاً تجربه هايى ابتر و 

م مم

ناتمام هستند كه به اشتباه در مديوم سينما ساخته شده اند.

ــش دوباره تيزر فيلم هاى ايرانى در تلويزيون  پخ
ــئوالن و اهالى  ــواره اى «جم» به نگرانى مس ماه

ــينما دامن زد. س
چندى قبل شاهد بوديم كه گروهى از تهيه كنندگان 
به دستگاه قضا فراخوانده شدند تا براى پخش آگهى 
فيلم هايشان در اين شبكه آن سوى آبى پاسخ گو باشند 
و در ادامه هم نمايش فيلم «آآآآآدت نمى كنيم» به 
كارگردانى ابراهيم ابراهيميان كه تهيه كننده آن متعلق 

به بخش خصوصى است در سينما ها متوقف شد.
و  ارشاد  وزارت  پادرميانى  با  مسئله  اين  هرچند 
دخالت سازمان سينمايى فيصله پيدا كرد، اما حاال 
بار ديگر پخش تيزرها شروع شده و بيم و ترس ها 
هم علنى شده اند كه اين بار چه اتفاقى براى سينماى 
ايران مى افتد؟ يا كدام فيلم ها قربانى خواهند شد؟

آگهى  پخش  از  ملى  رسانه  استنكاف  دراز  ساليان 
آگهى،  تعرفه هاى  باالبودن  سينمايى،  فيلم هاى 
عالقه نداشتن  كال  و  سليقه اى  اعمال  مميزى هاى 
به  جهان  رسانه اى  دستگاه  حجيم ترين  مديراِن 
سينماى وطنى، باعث شده بود، سينماى ايران ديگر 
اميدى  ايران  رسمى  تلويزيون  و  راديو  حمايت  به 

نداشته باشد.
شبكه هاى  قارچ گونه  رويش  هم  ديگر  سوى  از 
عوامل  به  آنها  سبز  چراغ  و  فارسى زبان  ماهواره اى 
از  تعدادى  توانسته اند  تاكنون  كه  ايران  سينماى 
بازيگران و كارگردانان درجه دو سينما و تلويزيون 
همچنان  كه  كرد  فراهم  شرايطى  كنند،  جذب  را 
ميدان  اين  در  و  دهند  ادامه  خود  فرصت طلبى  به 

بى رقيب، بى پروا و البته آگاهانه بتازند.
در اين مسير پخش تيزر فيلم هاى ايرانى به صورت 
«رايگان» هم در دستور كارشان قرار گرفت. هرچند 
موضوع  ممنوعيت  دليل  به  تاكنون  ايران  سينماى 
ماهواره و عواقب لطمه زننده آن رأسا و رسما وارد 
ع

اين بازى نشده است. اما با اين استدالل كه «گنه كرد 
در بلخ آهنگرى / به شوشتر زدند گردن مسگرى»، 
تا  موضوع  است.  شده  ماجرا  اين  درگير  ناخواسته 
ماه  ضيافت  در  پيش  چندى  كه  رفت  جلو  حدى 
مبارك رمضان رئيس جمهور، تعدادى از سينماگران 
از مشكالت تبليغات فيلم هاى ايرانى در رسانه ملى 
گفتند و پخش تيزرها در ماهواره ها را فرصتى به نفع 

سينماى ايران دانستند.
نظارت  و  ارزشيابى  معاون  ايل بيگى،  حبيب  اما 
واكنش  تيزرها  دوباره  پخش  به  سينمايى،  سازمان 
نشان داد و با تأكيد بر «خودسرانه» عمل كردن شبكه 

جم، گفت: «به تازگى تعدادى از تهيه كنندگان سينما 
با بنده تماس گرفته اند و گفته اند كه شبكه جم بدون 
اطالع آنان، تيزر فيلم هايشان را پخش مى كند كه اين 
موضوع با اعتراض تهيه كنندگان ما روبه رو شده است».
ايل بيگى با اشاره به حاشيه هايى كه چندى پيش بر اثر 
پخش تيزر فيلم هاى سينمايى براى سينماگران به وجود 
آمد، گفت: «بعد از آن اتفاقات، همه تهيه كنندگان تأكيد 

م

كردند كه پخش تيزرها از سوى خود شبكه جم بوده 
است و حاال هم شاهد اقدامى عجيب از سوى اين 
شبكه هستيم البته اين شبكه چندى پيش اعالم كرده 
بود ما دوباره خودمان دست به عمل مى زنيم و تيزرها 
را پخش مى كنيم. در اين وضعيت، سيستم قضائى ما 
مى تواند وارد عمل شود و اين مسئله را در حوزه 

بين الملل پيگيرى كند».
اين مدير هنرى در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين 
اقدام خودسرانه مى تواند به ضرر سينماگران ما تمام 
شود؟»، تأكيد كرد: «حتما دستگاه هاى نظارتى مطلع 
م م

مى شوند آيا اين تيزرها از داخل كشور سفارش شده 
پخش  را  آنها  خودسر  طور  به  شبكه  اين  اينكه  يا 
بدون  فيلمى  تيزر  پخش  شود  معلوم  اگر  و  مى كند 
سفارشى از داخل كشور اتفاق افتاده باشد، اين گونه 

نيست كه با سازندگان آن فيلم برخورد شود».
و اما واكنش سينماگرانى كه آگهى فيلم هايشان اين 
روزها در شبكه «جم» پخش مى شود؛ رضا ميركريمى 
گفت:  «من واقعا نمى دانم و اطالع ندارم چرا فيلم « 
هم  را  اين  اصال  مى شود!  پخش  تيزرهايش  دختر» 
نمى دانم چرا مدتى تيزر فيلم هاى ايرانى پخش نشدند 

و به چه دليل حاال دارند پخش مى شوند!!»
«آب نبات  فيلم  تيزر  پخش  تعجب برانگيز،  نكته  اما 
در  فرحبخش  محمدحسين  كارگردانى  به  چوبى» 
اين شبكه ماهواره اى است؛ درحالى كه فيلم هنوز به 
نمايش عمومى درنيامده! فيلم در نوبت اكران است 
كشور  سينماى  سالن هاى  در  آينده  ماه  يك  در  و 
اكران مى شود. فرحبخش، درباره اين موضوع چنين 

واكنش نشان داد: «من در جريان اين مسئله نيستم. 
ظاهرا به نظر مى رسد مسئوالن «جم» در شبكه هاى 
مجازى هر تيزر فيلمى به دست شان رسيده،  دارند 
بر  كه  حركتى  هر  از  بااين حال،  اما  مى كنند!  پخش 
استقبال  باشد،  تأثيرگذار  سينمايى  فيلم هاى  رونق 

مى كنم».
كارگردان فيلم «عطش» به اين سؤال كه «تحليل تان 
از تأثيرات پخش تيزرهاى فيلم هاى ايرانى كه حدود 

م

يك ماه در رسانه ملى عملى شده،  چيست»،  اين گونه 
پاسخ داد: «سؤال مهمى است و بايد كارشناسى شود. 
تحليل من اين است با اينكه حدودا از يك ماه پيش، 
رسانه ملى اقدام به پخش مجانى تيزرهاى فيلم هاى 
ايرانى كرده كه از همين جا از چنين حركتى قدردانى 
مى كنم  ولى متأسفانه بااين حال، فيلم ها افت فروش 
شبكه هاى  از  تيزرها  اينكه  محض  به  اما  داشتند. 
سير  فيلم ها  فروش  شده،  منحنى  پخش  ماهواره اى 

صعودى پيدا كرده است». 
را  مسئله  اين  داليل  درادامه  سينما  تهيه كننده  اين 
چنين برشمرد: «يكى از مهم ترين داليل اين است 
كه رسانه ملى تماشاگر ندارد. علت آن هم واضح 
است. چون در مدت پخش تيزرها، فروش فيلم ها 
زياد نشد،  اما در كمتر از 24 ساعت از پخش آگهى 
اينكه  ديگر  يافت.  افزايش  فيلم ها  فيلم ها،  فروش 
وقتى تيزرها پخش مى شوند آن قدر كوتاه هستند كه 
مخاطب  و  نيستند  رؤيت  قابل  دقيق تر،  عبارت  به 
نمى فهمد موضوع فيلم چيست! از سوى ديگر، من 
كه به انقالب اسالمى و جمهورى اسالمى وفادارم 
اسالمى  انقالب  السابقون  جزء  بنده  خانواده  و 
كه  است  خجالت  مايه  واقعا  بگويم  بايد  هستند، 
ساخته  فيلم هايى  ايران  سينماى  در  مى شود  گفته 
نيستند!  تلويزيون  در  نمايش  قابل  كه  مى شوند 
مگر رسانه ملى و وزارت ارشاد نماينده دو كشور 
فيلم هاى  از  تعدادى  اينكه  ديگر  هستند؟!  متفاوت 
هستند،  منتها  منطبق  صداوسيما  قوانين  با  سينمايى 
آن  بازيگران  از  برخى  مى شود  گفته  اينكه  دليل  به 
در رسانه ملى ممنوع التصوير هستند، تلويزيون فقط 
در صورت مميزى تصاوير آنان، قادر به پخش آنها 
خواهد بود! ! واقعا آدم درمى ماند كه چه بگويد. آخر 
آن بازيگران،  نقش اصلى فيلم را بر عهده  دارند و 
جزء سياه لشكرها نيستند و در صورت حذف شان، 
فقط تصاوير طبيعت و دروديوار باقى مى ماند!! حاال 
بى خردى  از  ناشى  تصميماتى  چنين  شما  نظر  به 

نيست؟!».

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

 معذرت ميخوام دلم كه با غرورت بازى شد
هركى اومد سراغت ، با حِس تو همبازى شد

معذرت ميخوام دلم ،نديد گرفتم غمتو
نديدم چشاى پاك و پُر از شبنمتو

دل من غصه نخور، يه روز مياد شادى ما
يه روز مياد غم ميره و شروع ميشه بازى ما
تا به اون روز منو تو ،يار و همصدا ميشيم
ميريم و گل ميبريم، مهمون اون خدا ميشيم

اون خداى من وتو، يه خداى محشره
ميده دست ما دلى كه هميشه رهبره
ديگه از مردم بد كه ندارن عاطفه

دور ميشيم، رها ميشيم، ميمونيم يه خاطره
ديگه با دروغاشون برن و صفا كنن
توراى بد ِسگالو ، پهن اون ورا كنن

شك نكن يه روز مياد كه ميان سراغمون
اما خيلى دير شده، سردِ اون نگاهمون

ما ديگه بزرگ شديم، دستمون جدا شده
با اونا كار نداريم ، سهممون خدا شده

خوش به حالمون دلم،كه فراموش ميكنيم
آتيش غصه مونو ديگه خاموش ميكنيم

بريم و صفا كنيم با خداى مهربون
كه پناهمون شده ، دادمون يه آشيون

قول بهت ميدم دلم ، پاى عهدم ميمونم
تا تهِ چشاى عشق ، شعر آشتى ميخونم

اين يك قصه نيست
احمد آقا و آقا كريم درحاليكه تو پارك 
ساحلى قدم ميزدن و گپ و گفت مى كردن 
، بحثشون به بررسى چرايى بعضى مسائل 
رسيد كه آقا كريم سوالى به ذهنش رسيد و 

پرسيد :
احمد آقا اين كه ميگن جهان بينى يعنى چه ؟   
احمد آقا يكم به فكر فرو رفت تا بتونه جواب 
دوستش رو بده و گفت : آقا كريم هر آدمى 

از زاويه ديد خودش دنيارو مى بينه و زاويه ديدش هم به عقلش بستگى 
داره ...

عقل هر آدمى به آگاهى هاش بستگى داره ... آگاهيش به تالشش بستگى 
داره ... تالش هر آدمى به عالقمنديش بستگى داره ... عالقه منديش به 

انگيزه هاش بستگى داره 
انگيزه هاى هر آدمى به توقعاتش بستگى داره ...

توقعات هر آدمى به وسعت فكرش بستگى داره ...
وسعت فكر هر آدمى به چيزهايى كه تو دوران زندگيش ياد گرفته بستگى 

داره ...
آقا كريم تا اينجا فهميدى چى شد ؟!

آقا كريم كه هاج و واج به احمد آقا نگاه مى كرد گفت :
اره ، انگار يه چيزايى فهميدم تا اينجا يعنى هر چى بيشتر آموزش ببينيم و 

ياد بگيريم بهتره ... ، خوب بعدش ؟
احمد آقا زد روشونه آقا كريم و گفت : آفرين ، حاال گوش كن دنباله 
ماجرارو  : هرقدر كه انسان بيشتر آموزش ببينه وسعت فكرش بيشتر 
ميشه اينو كه كامل قبول دارى آقا كريم ؟ و آقا كريم بالفاصله گفت : بعله 
... و احمد اقا ادامه داد ، خوب حاال بگو ببينم ، تو االن جهان رو چطور 

مى بينى ؟!
آقا كريم كه انگار دو تا قرص خواب خورده باشه گيج شد و گفت اول 
تو بمن بگو ؛ اگه بخواى همه اينارو تو يه جمله به من بگى چى ميگى ؟! 
احمد آقا گفت : چشم ؛ ببين آقا كريم هرقدر انسانها سطح علمى شون 

بيشتر بشه و به درجات باالترى برسن دنيارو بهتر و شفاف تر مى بينن 
و اونوقت ميگن جهان بينيشون بهتر شده ... شير فهم شد ؟!

آقا كريم دستى به چونش كشيد و گفت : يعنى اگه بخوام برداشت خودمو 
از حرفات بگم اينه كه : هر انسانى كه آگاه تره يا هر جامعه اى كه آدماش 

آگاه تر باشن ، جهان بينيشون بهتره ، درست گفتم احمد آقا ؟!
احمد آقا يه لبخند زيبا به آقا كريم زد و گفت احسنت رفيق ؛ هرچى جون 

كندم و حرف زدم ميخواستم همينو بگم آقا كريم ...
آقا كريم از احمد آقا تشكرى جانانه كرد و گفت االن من فكر ميكنم همه 
اين چيزا برا اينه كه آدما با هم سازگاريشون بيشتر بشه و باهم بهتر 

زندگى كنن درسته احمد آقا ؟!
و اينجا بود كه چشماى احمد آقا گرد شد و با يه كف مرتب و محكم 
آقا كريم رو تشويق كرد و گفت : چون كيف پوليم همرام نيست فردا 

شب يه بستنى دعوت منى ....
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

نام ها و ياد ها
قلعه نشـيِن حماسـه هاى ُپر از َتكبر 
بگذار عشـق تودر شـعر تو بگريد...

احمد شاملو متولد تهران 
ــت و يك آذر ماه  در بيس
ــال 1304 خورشيدى  س
ــود  ــم به جهان گش چش
ــعار شاملو را  تا جهان اش

ــنود. گوش جان بش

ــاملو  اگر نگوييم برجسته ترين ، يكى از پنج چهره ى برجسته  احمد ش
شعر معاصر ايران بوده است . درباره ى شعرهاى شاملو ـ چه در زمان 
حياتش  و چه پس از مرگش  ـبسيار نوشته شده است . شايد مجموع 
ــت  ــده اند بالغ بر بيس ــاملو نوشتهش صفحات كتابهايى كه درباره ى ش

ــت .  ــاملوى شاعراس ــانگر اهميت ش ــد . كه اين خود نش هزار باش
ــه تفكيك نيازمند   ــاعر ، چرا كه وجوه ديگر او هر يك ب ــاملوى ش ش
واكاوى است .  اما در اين مجال بر آنم تا از  زاويه اى ديگر بهشاملوى 

ــعرش  نگاه كنم. ــعريت ش ــاعر و ش ش
ــدقطعًا چيزى از بزرگى او نمى كاهد.  ــى كه اگر توام با نقد باش  نگاه
ــعر فارسى را از بند  ــعر سپيد است ، اينكهاو ش ــاملو شاعر ش اينكه ش
ــت اينكه او  ــيقى  وجه كليديشاملوس ــه رهاند، اينكه موس وزن و قافي
ــت  ــاعران اروپايى بوده ؛ همه ى اينهامباحثى اس ــت تاثير برخى ش تح
ــى  به كرات به آن پرداخته اند ودرباره ى   هر كدام از اين  ــه منتقدين ك
گزاره هاى مسلم به اندازه ى كافيترديد شده كه امروز به بخشى از يقين 

ــت . ــده اس ــى تبديل ش ــعر معاصر فارس ش
ــاملوى شاعر ، دم دستى ترين و سطحى ترين نگاه اين است   درنقد ش
ــاعران ديگرى شعر بدون وزن نوشته بودند حتا  كه بگوييم قبالز او ش
ــته ايمثل هوشنگ ايرانى. يا اينكه گاه موسيقى در شعر  چهره ى  برجس
ــعر در درجه ى چندم   ــود كه شعريِت ش ــاملو آنقدر طنين انداز ميش ش
ــعر فارسى ناگزير  ــكلى  كه به خاطرش ش قرار مى گيرد يعنى همانمش

ــد.  از عبور از اوزان عروضى ش
ــعر شاملو از شاعران اروپايى همين بس كه او  درباره ى تاثير پذيرى ش
ــاعران محبوبش سير مى كرد  كه هنوزهم  مخاطب  چنان دردنياى  ش
ميماند كه اين شاملو بود كه شعرهاى لوركا را در ترجمه  ( بازآفرينى ) 
،چون شعرهاى خودش مى سرود  يا شعرهاى شاملو بودند كه ادامه ى 

ــدند. ــوب مى ش ــعرهايلوركا محس ش
ــده ومنتقدين مختلف  ــواالت و ابهامات بارها و بارها مطرح ش  اين س

ــته اند. هر يك از زاويه اى به اين  موضوعات نگريس

كتابخانه
رونمايـى از كتـاب «هـى يـو»

ــتند ناتمام» نوشته  ــت: كتاب «هى يو؛ وقايع نگارى يك مس  ايرنا نوش
سعيد ابوطالب روز دوشنبه چهارم مرداد ماه در تاالر سوره حوزه هنرى 

ــود. رونمايى مى ش

ــه بيان خاطرات  ابوطالب در اين اثر ب
ــارت چهارماهه  ــود از حضور و اس خ
ــط نيروهاى ائتالف در عراق  اش توس

ــت. پرداخته اس
ــيد مهدى خاموشى  حجت االسالم س
ــازمان تبليغات اسالمى، على  رييس س
ــيما و  ــازمان صدا وس دارابى معاون س
ــينما از  ــى كارگردان س رضا ميركريم
مدعوين مراسم رونمايى از كتاب «هى 

ــتند. يو» هس
ــد: «ماجرا از  ــو» درباره اين كتاب مى نويس ــب در مقدمه «هى ي ابوطال
ــاخت مستندى با موضوع شرايط عراق  ــد كه من براى س زمانى آغاز ش
ــال 1382  ــه نيروهاى ائتالف به رهبرى آمريكا در س ــد از آغاز حمل بع
ــتندى براى شبكه دو  ــفر كردم تا مس ــور س (2002 ميالدى) به اين كش
ــازيم كه اگر تمام مى شد نامش را «مرداب سرزمين  تلويزيون ايران بس

ــد. ــتيم و اما نش ــانه ها » مى گذاش افس
ــال هاى   در اين مأموريت محمدناصر پورصالحى كه پيش از اين در س
ــاخت مستند صبرا و شتيال را با  دفاع مقدس كنار هم بوديم و تجربه س
ــتيم و سهيل كريمى كه كمى پيش از اين سفر او را مى  هم در لبنان داش
ــتند «رقص فقر» و «گزارشى از شرق» همراهى  ــناختم و در توليد مس ش

ــتند. ام كرده بود، حضور داش
ــال 1390، وقتى ساخت فيلم مستند «بنت  به گفته ابوطالب، تابستان س
جبيل » را در لبنان تمام كردم، فرصتى پيش آمد تا هر روز غروب روى 
ــت به دانشگاه  ــه رو به دريا، پش يكى از صندلى هاى چوبى منطقه روش
آمريكايى بيروت (AUB) بنشينم و خاطرات دوران اسارتم در عراق را 
ــطور آن را جايى تمام كنم كه همه روزه ساكنين  مرور كنم و آخرين س
ــيحى بيروت همراه انبوه گردشگران خارجى، در ساحل  مسلمان و مس
ــه ميان جمعيت يكى  ــايد به اين دليل ك ــه قدم مى زنند، تنها ش مديتران
ــرودگاه بغداد يا كمپ بوكا در  ــى ها يا زندان بان هاى كمپ ف از زندان

ــم. ــراق را بياب ــوب ع جن
ــرباز زن  ــش، از س ــد هفته پي ــن بار چن ــد اولي ــارت را باي ــن عب اي
ــت و در  ــى كه يونيفورم نظامى با آرم «نى وى» به تن داش الغراندام
ــلول چوبى ما سرك كشيد،  پادگان تفنگداران دريايى در ديوانيه به س

ــم: «آر يو على بابا؟» ــنيده باش ش
، كه رو به ما  ــلول را ــه نگهبان جوان داخل س كنايه او به ما، س
ــتاده بودند، خيلى  ــلحه به دست ايس ــت بسته اس دو زندانى دس

ــا! ــى باب ــى عل ــد: ه ــوش آم خ
ــن، راننده عراقى هم سلولى ام، غير از «سيگارت» اين جمله را هم  حس

ــى بلد بود: به انگليس
ــور. ــا. آى ام دراي ــى باب ــو عل ــا ن ــى باب ــو عل ـ ن

ــرش را به ديوار چوبى  ــن جمالت را زار مى زد، س ــتأصل اي وقتى مس
ــن واقعًا فكر مى كرد، آمريكايى ها ما را به اين  ــلول مى كوبيد. حس س

ــيده اند...» اتهام به بند كش
ــتند ناتمام» اواخر  ــو؛ وقايع نگارى يك مس ــاپ اول كتاب «هى ي چ
ــته از سوى انتشارات سوره مهر با قيمت 13هزار تومان و  سال گذش

ــد. ــر ش در 296 صفحه منتش

 زيره به كرمان بردن 
 To carry coals to Newcastle

پير سالخورده در ميان قوم و كسان خود مانند پيغمبر الهى در امت 
خود ميباشد.

حضرت محمد(ص)

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست
كه خدمتى به سزا برنيامد از دستم

8

مازيار وكيلى
دراكوال، يكى از عجيب ترين فيلم هاى تاريخ سينماى ايران است. عجيب از اين جهت كه معلوم نيست چيست؟

 نه فانتزى است، نه كمدى. در حالى كه تالش مى كند هردوى اين ها باشد. فاجعه بزرگتر اين است كه فيلم نمى خنداند. حتى با حضور عطاران.

غافلگيرى سينماگران از سوى شبكه جم
   داريوش امامى


