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پرواز محرمانه
 هواپيماى آمريكايى  
به ايران  با جعبه هاى 

چوبى ُپر از پول 

روحانى گرفتار  در ميان  دوستان بى وفا

8

 جايگاه فعلى
 رسانه ها  در ميان
 جامعه  در حال 
فروريختن است

موقعيت تلخ و تاسف برانگيز 
 در سينماى ايران براى جذب حاميان مالى
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شهر امروز براى كودكان ، كودكان براى شهر فردا

 تسهيالت ناچيز شهر اهواز
 براى كودكان

رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز با حضور در دفتر هفته نامه بامداد 
زاگرس به تشريح فعاليت هاى اين دانشگاه پرداخت.

اسماعيل احمدى فر اظهار كرد: دانشگاه هاى علمى كاربردى با بيش از 20 سال 
سابقه حضور در بين دانشگاه هاى كشور و فعاليت مستمر در زمينه هاى آموزشى 
پژوهشى در راستاى باال بردن سطح كيفى دانش و ايجاد شغل در سازمان ها ، 

نهادهاى دولتى و غير دولتى تاسيس شده اند.                                  صفحه 4

ورزشكاران خوزستانى 
در المپيك ريو2016 

سى و يكمين دوره ى بازى هاى المپيك در 5 آگوست2016 (15مرداد 1395) در 
ريودوژانيرو  برزيل برگزار مى شود و كاروان ورزشى ايران با شركت در 14 رشته 

ورزشى ( بوكس، تكواندو، تنيس روى ميز،  تيراندازى،
 تير و كمان، جودو، دووميدانى، دوچرخه سوارى، شمشيربازى، شنا، قايقرانى، كشتى 

آزاد و فرنگى، واليبال
 و وزنه بردارى) در اين دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.               صفحه 7
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افزايش بى رويه 
انسان هاى 
هم شكل

پشيماني 90 درصدي زنان پس از طالق توافقي 
پيش دبستانى، نخستين گام 

براى توسعه آموزشى
يك ماه قبل بود كه به عنوان مراقب براى برگزارى آزمون دانش آموزان دختر نهم دبستان دريكى از مدارس اهواز 
دعوت شده بودم . ساعت 7  صبح عازم مدرسه شدم تا محل آزمون براى امتحان دانش آموزان آماده سازى شود 
. با ديدن شماره كارت  دانش آموزان ،آنها را به جايگاه اصلى شان راهنمايى كردم . دراين حين با ديدن چهره يكى 
از دانش آموزان برق از چشمانم رفت  و لبخندى بر لبانم جاى شد . ياسمن تويى !! ؟ . ياسمن به محض اينكه من 
را ديد به طرفم آمد وابراز احساسات كرد . دستش را به دستم داد وگفت :خانم معلم مهربونم ! واى چقدر خوشحالم 
! ... ياسمن ، ده سال قبل دانش آموزم در مقطع  پيش دبستانى بود. با ديدن ياسمن تمام خاطرات روزهاى اول 

مدرسه اش در ذهنم تداعى شد.                                                                        صفحه 6
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خبرنگاران غصه  پر  قصه 

 مازنده برآنيم كه آرام نگيريم

نخستين پايگاه خبرى صنعت ساختمان خوزستان
www.sazehnews.ir

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

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

با مــا در ارتباط باشـيد
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تلفن: 061-32236705 
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مازيار نوعى اظهار كرد: طبق اعالن رسمي سايت 
وبومتريك در خصوص رنكينگ دانشگاه هاي جهان، 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد ماهشهر به رتبه جهاني زير 

ده هزار در دنيا و182 در كشور دست يافت.

وى همچنين از رتبه دوم دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
ــتان و 56 كل دانشگاه  ــهر در استان خوزس ماهش
ــور خبر داد و گفت:  رتبه اين واحد  آزادهاى كش
دانشگاهى تا اسفند ماه سال 93 حدود 19 هزار در 

ــور بوده  جهان و حدود 500 در كش
است.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد ماهشهر خاطر 
ــان كرد: اين پيشرفت چشم گيرحاصل تالش  نش
بي وقفه كاركنان و اعضاي هيات علمي واحد در 

يكسال گذشته بوده است.
وى داليل اين ارتقا را اينگونه بيان كرد: اضافه كردن 
ــي و عربي به سايت، عضو كردن  زبان هاي انگليس
ــكوالر، باال بردن  اعضاي هيت علمي در گوگل اس

ــايت، مقاالت اعضاي  ارجاعات س
هيت علمي، عضو شدن در ويكي 
پديا، ثبت لينك واحد در سايتهاي 

معتبر داخلي و خارجي و...
ــگاه آزاد  ــوان كرد: دانش نوعى عن
اسالمى واحد ماهشهر داراى شش 
هزار و 500 دانشجو و اموزشكده 
ــما  يك هزار و 200 دانشجو و  س
پرديس هنديجان با 500 دانشجو 

مي باشد.
ــگاه بيش  ــن دانش ــزود:  اي وى اف
ــش در مقاطع  ــته گراي از 70 رش
ــا دكتري دارد و داراي  كارداني ت
پليمر،  ــي  مهندس ــكده  دانش سه 
ــي شيمي و مهندسي برق  مهندس
ــوده و داراي 120 عضو هيات  ب
علمي مربي تا دانشيار و همچنين 

210 كارمند است.
ــگاه آزاد اسالمى واحد ماهشهر در  رئيس دانش
ــال  ــده ترين فعاليت هاي يك س ــه با عم رابط
گذشته گفت: برگزاري همايش هاي ملي، اخذ 
ــگاهي حدود 700 ميليون  طرح هاي برون دانش
تومان و تاييديه پارك علم وفناوري اهوازجهت 
ــيس مركز رشد از عمده ترين فعاليت هاي  تاس

اين دانشگاه يك سال گذشته است.

رضا عليجانى اظهار داشت: خبرنگاران قشر آگاه، دلسوز و در 
عين حال فعال و پرتالش جامعه هستند كه بدون توجه به 
مشكالت معيشتى و سختى كار در خوزستان به دنبال كسب 

و انتشار اخبار مفيد و موثر هستند.
نكوداشت  برنامه   افزود:  خبرنگار  روز  جشن  درباره  وى 
خبرنگاران و اصحاب قلم در روز يكشنبه 17مردادماه در 
ساعت 18 و 30دقيقه و در سالن آب و برق گيت بوستان 
برگزار مى شود كه در نظر داريم برنامه    متنوع و متفاوتى 
باشد. مدير خانه مطبوعات خوزستان بيان كرد: برگزارى 
برعهده  گذشته  سال  خالف  امسال  خبرنگار  روز  جشن 
خانه مطبوعات است كه در اين راستا برنامه هاى فرهنگى 
و هنرى و نيز ضيافت شام در زمره جشن روز خبرنگار قرار 

مى گيرد، همچنين از استاندار، نمايندگان خبرگان و مجلس 
و نيز برخى از مسئوالن براى شركت در جشن دعوت به 
عمل مى آيد. وى با اشاره به جشنواره انتخاب آثار برگزيده 

خبرنگاران كه در سال گذشته همزمان با جشن روز خبرنگار 
برگزار شد، گفت: جشنواره مبحثى جداگانه و متفاوت نسبت 
به جشن روز خبرنگار است ولى خانه مطبوعات درصدد است 
كه جشنواره هاى مختلف با مشكارت ارگان ها در چندين 

زمينه برگزار كند به همين منظور در هفته آينده 
براى جشنواره  آثار برگزيده خبرنگاران فراخوانى 
منتشر مى شود. عليجانى با بيان اينكه امسال نيز 
با تقديم هدايايى از زحمات خبرنگاران قدردانى 
مى شود، عنوان كرد: براساس نوع انتشار نشريات 
براى هر رسانه سهميه اى به منظور اهداى جوايز 
و هديه در نظر گرفته ايم و نشريات را به صورت 
مكتوب نسبت به معرفى خبرنگارهاى فعال در 
به  هدايا  معرفى،  از  پس  خوانده ايم،  فرا  نشريه 
زمينه  در  افزود:  وى  مى شود.  اهدا  خبرنگاران 
هيئت  همراه  به  خبرنگاران،  به  مربوط  مسائل 
مديره خانه مطبوعات جلساتى با استاندار تشكيل 
شد كه در نتيجه تصميم بر تصويب و تنظيم يكسرى برنامه 
و تقويم آموزشى گرفته شد تا دوره هاى آموزشى تخصصى 

را در آينده نزديك براى خبرنگاران خوزستانى داشته باشيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد ماهشهر خبر داد

كاهش 10 هزار پله اى رتبه  جهانى دانشگاه آزاد اسالمى
 واحد ماهـشهر در سايت وبومتـريك

نكوداشت روز خبرنگار توسط خانه مطبوعات برگزار مى شود
ــت خبرنگاران و اصحاب قلم  ــتان گفت: برنامه  نكوداش مدير خانه مطبوعات خوزس

ــود. ــتان برگزار مى ش ــالن آب و برق گيت بوس ــاعت 18 و 30 دقيقه در س ــنبه 17 مرداد ماه س در روز يكش
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روز خبرنگار بر جامعه خبرى استان  گرامى باد

 اين دانشگاه بيش 
از 70 رشته گرايش 
در مقاطع كارداني تا 

دكتري دارد و داراي 
سه دانشكده مهندسي 
پليمر، مهندسي شيمي 

و مهندسي برق بوده 
و داراي 120 عضو 
هيات علمي مربي تا 
دانشيار و همچنين 
210 كارمند است.



چه كسى بايد هزينه هاى
 اداره شهر را پرداخت كند؟ 

بامداد زاگرس- سيد محمد الرى 
يكى از بهانه هاى رايج مديران شهرى براى توجيه كاستى هاى 
در  مردم  مشاركت  عدم  همواره  شهرها  در  رسانى  خدمات 
پرداخت عوارض شهرى بوده است. اخيرا سيد خلف موسوى 
در  اهواز  مردم  نمايندگان  مشترك  جلسه  در  اهواز  شهردار 
مجلس دهم با اعضاى شوراى شهر و شهردار براى چندمين 
بار عنوان داشت « 400 هزار نفر حاشيه نشين در اهواز ريالى 
به  اما  كنند.“  نمى  پرداخت  عوارض  شهر  اين  شهردارى  به 
راستى چه كسى بايد هزينه هاى اداره امور شهر را بپردازد، 
اين هزينه ها چگونه دريافت مى شوند و تحت چه مكانيزمى 

مصرف مى شوند؟
بيش از سه دهه از شانه خالى كردن حاكميت از تامين هزينه 
هاى توسعه و اداره شهرها در ايران يا همان چيزى كه از آن  
با عنوان خودكفايى شهردارى ها نام برده مى شود، مى گذرد. 
با اين حال هرگز توان شهردارى ها در تامين منابع مالى براى 
اداره خود كافى نبوده است. اين مهم سبب شده است، تا نگاه 
مديريت شهرى كه تا قبل از اين معطوف به منابع تخصيص 

يافته از مركز بود به سمت شهروندان چرخش كند. 
اما از ديدگاه شهروندان سكونت در شهرها و بويژه در شهرهاى 
بسيارى  هاى  هزينه  با  خود  خودى  به  كالنشهرها  و  بزرگ 
همراه است. چرا كه شهروندان عالوه بر ماليات بردرآمد كه به 
حساب درآمد ملى واريز مى شود، هم در جايگاه توليدكننده 
و هم در جايگاه مصرف كننده عوارض سكونت، تردد، تفريح 
و اشتغال در شهر را مستقيم و غير مستقيم پرداخت مى كنند. 
قسمت قابل توجهى از مبادالت اقتصادى شهر نيز از مسيرهايى 
گذر مى كند كه قسمتى از آن در حساب هاى مالى شهردارى ها 
رسوب مى كند. هرزمان كه يك شهروند از يك فروشگاه خريد 
مى كند يا در باك ماشين خود بنزين مى ريزد، يا يك خانه معامله 
مى شود قسمتى از معادل ريالى اين مبادله سهمى از درآمدهاى 
شهرى است، كه قبال به صورت عوارض كسب و پيشه، ماليات 
شده  پرداخت  ساز،  و  بر ارزش افزوده و يا عوارض ساخت 
است. با اين حال مجموع اين درآمدها كفاف هزينه هاى اداره 

شهرها را نمى دهد. 
واقعيت اين است كه على رغم افزايش ساليانه بهاى خدمات 
ترين  خوشبينانه  در  شهروندان  از  شارژ  حق  گرفتن  شهرى، 
حالت تنها مى تواند هزينه هاى جارى شهر را پوشش دهد و 
اين درآمدها، حتى در صورت مشاركت حداكثرى شهروندان 
باز هم  براى تامين هزينه هاى توسعه و عمران شهر كافى 
نخواهد بود. اين مهم سبب مى شود شهردارى ها در فقدان 
براى   ، شهر  شوراهاى  كارآمد  نظارت  و  دولتى  هاى  كمك 
جبران كسرى بودجه خود خواسته يا نا خواسته به درآمدهاى 
ناپايدار و ويرانگرى از قبيل تراكم فروشى يا حراج دارايى ها 
و سرمايه هاى شهر رو بياورند كه آثار و عواقب آن براى سالها 

و حتى دهه ها گريبانگير شهر و نسل هاى آينده خواهد بود.
و  سو  يك  از  دولتى  هاى  كمك  فقدان  به  نظر  حال  اين  با 
ناتوانى شهردارى ها در عرصه درآمدزايى بنظر مى رسد تكيه 
بر مشاركت مردم در تامين هزينه هاى اداره امور شهرها تنها 
راه باقى مانده است. اما مديران شهرى نظير شهردارى اهواز كه 
از عدم پرداخت عوارض توسط برخى شهروندان گاليه دارد 
نيز، بايد توجه داشته باشند كه مشاركت مردم بويژه در عرصه 

اقتصادى پيش از هرچيز به عملكرد خودشان بستگى دارد. 
كنند  مى  پرداخت  كه  عوارضى  دانند  نمى  مردم  كه  مادامى 
چگونه و در كجا هزينه مى شود، هيچ تضمينى وجود ندارد كه 
باال رفتن درآمدهاى شهردارى به بهبود كيفيت خدمات رسانى 
در شهر منجر شود و اين مهمترين عاملى است كه انگيزه ها 
براى مشاركت بيشتر را به حداقل مى رسد. در حال حاضر 
منابع  كرد  هزينه  چگونگى  از  روشنى  تصوير  اهواز  شهر  در 
مالى در شهر وجود ندارد. حتى آمار روشنى از تعداد پرسنل 
شهرسازى  معاون  اظهارات  براساس  ندارد،  وجود  شهردارى 
و معمارى وزارت راه و شهرسازى در ده سال گذشته بطور 
متوسط ساليانه هزار نفر به جمعيت حقوق بگيران شهردارى 
قابل  پيشرفت  تنها  نه  كه  حالى  در  است  شده  اضافه  اهواز 
مالحظه اى در كيفيت خدمات رسانى به شهروندان صورت 
نگرفته است، با باالرفتن هزينه هاى جارى نسبت به هزينه 
هاى عمرانى، بر اساس آنچه از آمارنامه هاى ساالنه منتشره 
شهردارى استنباط مى شود، بسيارى از شاخص هاى خدمات 

رسانى سقوط نيز كرده است.
با  شهروندان  مستمر  و  شفاف  ارتباط  فقدان  در  اينچنين 
شهردارى و شوراى شهر هيچ برآوردى از اينكه هزينه كرد در 
شهر تا چه ميزان با نياز ها و خواسته هاى شهروندان منطبق 
است نيز امكان پذير نيست. اين در حالى است كه بر اساس 
ماده 71 قانون شهردارى ها، شهردارى مكلف است هر شش 
ماه يك بار صورت جامعى از درآمد و هزينه شهردارى و آمار 

همه عمليات انجام شده را براى اطالع عموم منتشر كند. 
مسئله ديگر امانت دارى است. منابعى كه به زحمت جذب مى 
شود غالبا آنطور كه شايسته است هزينه نمى شود. شهردارى 
قيمت  از  گرانتر  بسيار  را  خدمات  و  كاال  مختلف  داليل  به 
واقعى خريدارى مى كند و اين هزينه ها مستقيما به شهروندان 
تحميل مى شود. اين مهم بطور جدى ريشه در عدم انضباط 
مطالبات  پرداخت  در  ناتوانى  و  ادارى  فساد  شهردارى،  مالى 
پيمانكاران دارد، مسئله اى كه با وجود اهميت فراوان در فقدان 

شفافيت مالى همواره از نظر دور مانده است. 
بروكراسى ادارى دست و پا گير، پاسخگويى نامناسب به ارباب 
رجوع، سهم خواهى هاى جناحى ، عدم تناسب خدمات ارائه 
شده با خواست ها و نيازهاى واقعى مردم و فقدان تخصص 
گرايى در اداره امور،  از موارد ديگرى است كه در كاهش كارايى 
و بهره ورى سيستم مديريت شهرى و بدنبال آن سلب اعتماد و 
كاهش انگيزه هاى مشاركت شهروندان مستقيما تاثير گذار است.

در پايان بايد عنوان داشت، چه در كشورهاى پيشرفته صنعتى 
و چه در كالنشهرهاى كشورهاى در حال توسعه، هرگز تمامى 
بار هزينه هاى اداره شهر بر دوش شهروندان نيست. گذشته از 
كمك هاى بالعوض دولتى، كالنشهرها بعنوان كانون هاى نو 
ظهور تمركز و انباشت ثروت، سرشار از فرصت هاى جديد براى 
درآمد زايى هستند. شهردارى ها بعنوان موسسات بى رقيبى كه 
اداره و كنترل فضاى شهر و مجموعه گسترده اى از نيروى انسانى 
را در اختيار دارند بايد بتوانند از اين فرصت ها براى درآمدزايى و 
جلب مشاركت اقتصادى بخش خصوصى جهت سرمايه گذارى 
در توسعه شهرى، نسبت به تامين هزينه هاى توسعه و اداره شهر 

اقدام نمايند.
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تحليل رضايتمندى ساكنان شهر جديد شيرين شهر 
و تأثير آن بر جذب جمعيت از اهواز

بامداد زاگرس- سيد مهدى موسوى-دانشجوى ارشد برنامه ريزى شهرى
قسمت اول

چكيده
افزايش سريع جمعيت دركالن شهرهاى ايران مشكالت فراوانى معيشتى فراوانى را 
ايجاد نموده است و احداث شهرهاى جديد در مجاورت اين كالن شهرها براى جذب 
سرريز جمعيتى يكى از برنامههاى كاهنده مشكالت بوده است.مطالعه كيفيت زندگى 
در نواحى شهرى در سالهاى اخير مورد توجه گسترده بوده است. محققان رشتههاى 
مختلف از جمله شهرسازى، جغرافيا، جامعه شناسى، اقتصاد، روان شناسى، علوم سياسى، 
بازاريابى و مديريت در اين عرصه مشاركت داشتهاند. اين مطالعات از جنبههاى متعددى 

مانند مقياس مطالعه، قلمروهاى مورد استفاده و روشهاى سنجش كيفيت زندگى هستند. در اين مطالعه سعى گرديد 
كه شرايط زندگى از ابعاد اجتماعى، اقتصادى و كالبدى در شهر جديد شيرين شهر از ديدگاه شهروندان فعلى شهر مورد 
ارزشيابى قرار گرفته تا مشخص شود كه چه ميزان شرايط زندگى در اين شهر بر روند جمعيت پذيرى آن اثر گذارده 
بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات كاربردى- توسعهاى بوده و روشهاى تحقيق آن اسنادى و پيمايشى بوده است. 
تكنيك گردآورى اطالعات اسنادى، بهرهگيرى از گزارشهاى علمى و فنى و ابزار تكنيك پرسشگرى براى اطالعات 
پيمايشى پرسشنامه بوده است. جامعه آمارى پژوهش حاضر عبارت بودند از سرپرستان 100 خانوار ساكن شهر جديد 
شيرين شهر بوده است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در بين شاخصهاى وضعيت اجتماعى تمايل به ماندگارى در شهر 
شيرين شهر با ميانگين 2/89 پايين ترين و امنيت اجتماعى براى شهروندان با ميانگين 3/2 باالترين وضعيت را داراست. 
در بين شاخصهاى وضعيت اقتصادى وابستگى به مادر شهر اهواز با ميانگين 3/4 باالترين و سكونت اقشار پردرآمد در 
شيرين شهر با ميانگين 2/4 پايينترين وضعيت را دارا بودند. همچنين در بين شاخصهاى كالبدى دسترسى به تأسيسات 
و خدمات شهرى از نظر ساكنين شيرين شهر با ميانگين 3/3 درصد باالترين وضعيت و دسترسى به سيستم حمل و نقل 

كارآمد براى شهروندان با ميانگين 2/4 درصد پايينترين وضعيت را دارا بوده است.
واژههاى كليدى: جمعيت پذيرى، شرايط زندگى، شيرين شهر، ماندگارى.

مقدمه
تحوالت جمعيتى كشور از چهار دهه گذشته تاكنون بيانگر رشد سريع جمعيت و به موازات آن تسريع روند شهرنشينى 
بوده است. گسترش شهرنشينى و مشكالت خاص آن بيش از پيش توجه به راهبردها و چاره انديشيهاى سودمند براى 
بهينه سازى زندگى شهروندان را ضرورى ساخته است (ضرابى و قنبرى، 1389). هدف اصلى برنامه ريزى شهرى، 
ايجاد شهرهايى است كه مكان مطلوب براى زندگى مردم فراهم سازند (صادقى، 1380). رويارويى با مشكالت حاد 
شهرنشينى، موجب چارهانديشى و ارائه ديدگاههاى نظرى جديدى شده كه در قالب سياستگذاريهاى اساسى در جهت 
كاهش رشد جمعيتى و تورم شهرهاى بزرگ مطرح شده است. شهرهاى جديد در دورههاى مختلف تاريخى در اقصى 
نقاط دنيا احداث شده است (فرانك، 1972). موضوع ايجاد شهرهاى جديد سابقهاى به درازاى تاريخ شهرنشينى دارد. 
ليكن از اواسط قرن گذشته و بويژه در دهههاى اخير، به عنوان پايه و اساسى براى ساماندهى و پااليش شهرهاى بزرگ 
انتخاب شده است. اين شهرها در مدلهاى مختلف اقمارى، مستقل، بازسازى شده، پايدار و ادارى-سياسى در اروپا، آمريكا، 
آسيا و افريقا برنامه ريزى و ساخته شدهاند (زيارى، 2006). ايجاد شهرهاى جديد، راهبردى در قبال تمركز بيش از حد 
جمعيت و فعاليت درون شهرهاى بزرگ بودهاند (ايدى و هوى، 2005). در ايران الگوى شهركهاى اقمارى و شهرهاى 
جديد همانند بسيارى از كشورهاى جهان براى تمركززدايى فضايى از مادرشهرها مطرح شد. تجربه ايران در مقطع زمانى 
بعد از پيروزى انقالب اسالمى در چهارچوب برنامه ارايه مسكن به اقشار مختلف جامعه، از نيمه دوم دهه 60 هجرى 

شمسى آغاز گرديد (حسينزاده دلير و همكاران، 1391).
يكى از مهمترين پيامدهاى رشد شتابان شهرنشينى و توسعه فيزيكى شهرهاى كشور در دهههاى اخير، از هم پاشيدگى 
نظام توزيع مراكز خدمات شهرى است كه زمينه ساز نابرابرى اجتماعى شهروندان در برخوردارى از اين خدمات شده 
است (وارثى و قنبرى، 1391). با نگاهى به تجربه كشورمان در زمينه شهرهاى جديد آشكار ميشود كه رويكرد مورد 
توجه در غالب آنها، رويكردى تك بعدى نگر بوده كه در آن صرفاً به ساخت فضايى براى اقامت و استراحت، اشتغال و يا 
مكانى براى جذب سرريز جمعيت كالن شهرها توجه شده است. از سوى ديگر فقدان تاريخ، فرهنگ و خاطره جمعى در 
شهرهاى جديد و به دنبال آن در اولويت قرار دادن مسايل مالى، ادارى، اقتصادى، اجتماعى و غيره باعث شده است كه 
مساله هويت در اين مكانها، به مثابه مسالهاى فرعى تلقى گردد (امينزاده گوهر ريزى و همكاران، 1383). بررسيها نشان 
ميدهد كه مشكالتى نظير گرانى مسكن، بيكارى و اسكان غير رسمى به شديدترين مشكل مسكن در سيماى جامعه 

شهرى كشور ظاهر شده كه رفع آن مستلزم تالش همه جانبه و برنامهريزى شده است (زيارى، 2006).
مقوله شهرهاى جديد يك مسئله ملى است و مسائل ملى را نميتوان با نگرش بخشى حل نمود. حل چنين مسائلى نياز 
به عزم ملى و خرد جمعى دارد (عنابستانى و همكاران، 1391). پس از گذشت بيش از دو دهه از مصوبات هيات وزيران 
در خصوص شهرهاى جديدو مطالعه و احداث بيش از 25 شهر جديد، هنوز در مورد موفقيت مقوله شهرهاى جديد 
تناقضات فراوانى وجود دارد. از سويى مسئوالن و متوليان امر بر موفقيت برنامه پافشارى مينمايند و بر توسعه اين سياست 
تاكيد دارند و از سوى ديگر متخصصان و محققان صاحب نظر مخصوصا در امر شهرسازى در مورد عدم كارايى و احقاق 
اهداف از پيش تعريف شده نظريات متعددى ارائه نمودهاند. در چنين شرايطى بررسى عملكرد شهرها و بازنگرى نتايج 

كسب شده از سياست شهرهاى جديد ضرورى است
امروزه كيفيت زندگى مفهومى پيچيده است و بسيارى از دانشمندان علوم اجتماعى از ارائه تعريفى جامع و مانع از آن 
ناتوانند چرا كه درك اين مفهوم از سوى اقشار مختلف جامعه شهرى معناى متفاوتى را متبادر مى كند (كامپ و همكاران، 
2003). مطالعه كيفيت زندگى در نواحى شهرى در سال هاى اخير مورد توجه گسترده بوده است. محققان رشته هاى 
مختلف از جمله شهرسازى، جغرافيا، جامعه شناسى، اقتصاد، روان شناسى، علوم سياسى، بازاريابى و مديريت در اين 
عرصه مشاركت داشته اند. اين مطالعات از جنبه هاى متعددى مانند مقياس مطالعه، قلمروهاى مورد استفاده و روش هاى 
سنجش كيفيت زندگى هستند (لطفى و منوچهرى مياندواب، 1390). با اين وجود تاكنون چارچوبه جامعى براى مطالعه 
كيفيت زندگى به صورت يكپارچه و كل گرايانه و متكى بر شاخص هاى فيزيكى، مكانى و اجتماعى در شهرهاى جديد 
ارايه نشده است. علل ناكامى شهرهاى جديد در ايران را مى تواند در مسائل ذيل خالصه نمود (زكاوت، 1372؛ شيعه، 

1380؛ دانشپور، 1385؛ وزارت مسكن و شهرسازى، 1386؛ زيارى، 2006):
1) الگوبردارى صرف از نمونه هاى خارجى و بومى نبودن ايده ى ايجاد اين شهرها. 2) تمايل اقشار كم درآمد جامعه و 
مادرشهرها به اسكان در شهرهاى جديد. 3) نداشتن جايگاهى مشخص در نظام سلسله مراتبى شبكه شهرى. 4) عدم 
مكان يابى صحيح شهرهاى جديد. 5) نبود سيستم حمل و نقل كارا بين مادر شهرها و شهرهاى جديد. 6) عدم پيش 

بينى صحيح جمعيت.
در اين مطالعه سعى گرديد كه شرايط زندگى از ابعاد اجتماعى، اقتصادى و كالبدى در شهر جديد شيرين شهر از ديدگاه 
شهروندان فعلى شهر مورد ارزشيابى قرار گرفته تا مشخص شود كه چه ميزان شرايط زندگى در اين شهر بر روند جمعيت 
پذيرى آن اثر گذارده بوده است. به عبارت ديگر شرايط زندگى فراهم شده در اين شهر جديد تا چه ميزان در توفيق نسبى 

آن در رسيدن به اهداف جمعيتى نقش داشته است.
روش تحقيق

پژوهش صورت گرفته از نوع توصيفى- تحليلى است و اطالعات مورد نياز از منابع متعدد كتابخانه اى، اسنادى و آمارى 
و نيز بررسى هاى ميدانى گردآورى شده است. 

قلمرو تحقيق
شهرجديدشيرين شهر با طول جغرافيايى 48 درجه و 27 دقيقه شرقى و عرض جغرافيايى 31 درجه و 6 دقيقه شمالى با 
مساحت حدود 1008 هكتار و مساحت حريم 6000 هكتار در فاصله23 كيلومترى جنوب غربى اهواز و درشرق رودخانه 
كارون باشيب0/3درصدد مركز ثقل پنج مجتمع بزرگ كشت وصنعت نيشكر واقع گرديده و براى اسكان جمعيت 
75000 نفردر 14 محله برنامه ريزى شده است كه طرح جامع آن در سال 1383 به تصويب شوراى عالى شهرسازى 
ومعمارى ايران رسيد و تصويب طرح تفضيلى آن دركميسيون ماده 5 مورد بررسى و تاييد قرار گرفت (شكل 1).اهداف 
اصلى طراحى واحد اث شيرين شهر عبارتند از 1- اجراى طرح كالبدى ملى و توزيع مناسب جمعيت و اشتغال در سطح 
كشور، 2-  كمك به اجراى كمى وكيفى برنامه هاى توسعه مسكن، 3- اسكان بهينه شاغلين پنج واحد عظيم توسعه 
نيشكر و صنايع جانبى (كه حدود 20000  شغل مستقيم و غيرمستقيم را ايجاد مينمايند)، 4- اسكان سر ريز جمعيتى 
شهرستانهاى اهواز- آبادان -  خرمشهر- شادگان و ... ،  5- جلوگيرى از مهاجرت بي رويه و حاشيه نشيني دركالن 

شهر اهواز بوده است .
شيرين شهر در تقسيم بندى كلى اقليمى كشور در بخش صحرايى گرم وخشك طبقه بندى شده است. متوسط 
ايران يعنى كارون بزرگ در كنار اين شهر  بارندگى ساليانه حدود 226ميليمتر مى باشد و مهمترين رودخانه 
قراردارد كه خود تأثير به سزايى در  بخش كشاورزى منطقه گذارده است بطوريكه شيرين شهر به واقع همچون 
نگينى درسفره سبز طبيعت جايگرفته است. اين شهر بدليل اينكه داراى خاك حاصلخيزى است و در مجاورت 
امكانات  به  توجه  با  شهر  داراست.اين  خاصى  اى  منطقه  جايگاه  نظركشاورزى  از  گرفته  قرار  كارون  رودخانه 
آب،برق،گاز،تلفن و همچنين بعلت واقع بودن در منطقه محروم از بخشش هاى مالياتى برخوردار است و اين خود 

مزيتى براى سرمايه گذارى محسوب مى گردد. 
شيرين شهر با خون شهدا طهارت يافته است. وجود آثار جنگ در منطقه باعث گشته كه ساليانه بازديد كنندگان زيادى 
حضور يابند و اين امكان را جهت تدوين برنامه هاى گردشگرى و احداث موزه جنگ ايجاد مى نمايد. وضعيت اقليمى 
منطقه به گونه ايست كه در مناطق آبى و تاالبى اطراف شهر  حيات طبيعى به شكلى عالى در جريان باشد. تنوع زيستى 
منطقه يكى از جاذبه هاى ديدنى است  كه ساليانه مى تواند گردشگران فراوانى داشته باشد.با توجه به قرار گرفتن اين 
شهر در جوار پنج واحد عظيم كشت و صنعت نيشكر (دعبل خزاعي،سلمان فارسي، حكيم فارابي، اميركبير  و ميرزاكوچك 
خان) كه مشتمل بر كارخانه هاى مختلفى از جمله الكل سازى، توليد شكر،خمير مايه، خميركاغذ، نئوپان، خوراك دام، 
تخ ته صنعتى و غيره خواهد گرديد اشتغال زايى زيادى ايجاد خواهد شد و نظر به اينكه اين شهر با هدف اوليه اسكان 
پرسنل اين كارخانه ها در حال ساخت مي باشد. لذا شيرين شهر با اين پتانسيل قوى موجود در شركت توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي و همچنين قرار گرفتن در جوار ميادين نفتي از جمله دارخوين، طرح اروندان و غيره و انتقال شركت هاى 
نفتي به خوزستان كه به ايجاد اشتغال و آباداني اين شهر منتهي خواهد گرديد در كنار مشاغل ديگر ادارى و خصوصي 
و خدماتي درون شهرى از شهرهايى خواهد بود كه دغدغه شغل نداشته و اين مهمترين عامل سرزندگي و درون زايي 

و امنيت يك شهر محسوب مي گردد....
ادامه دارد

ن تا ز و

كودكان در خانواده ،  مدرسه و فضاي 
عمومي رشد كرده و پرورش مي يابند 
. فضاي عمومي شهر بايد پاسخگوي 
براي  فضايي  باشد؛  كودكان  نياز 
گذران اوقات فراغت مانند زمين هاي 
بازي ،  فضايي براي فعاليت پرورشي 
و فرهنگي مانند كتابخانه مخصوص 
آنان  وي ژه  فرهنگسراهاي  و  كودكان 
محيط  به  دسترسي  براي  فضايي  و  
و  شهري  سبز  فضاي  مانند  طبيعي  

خارج شهري.
در يك شهر خوب براى كودكان ، 
بايد سازماندهى كالبدى و اجتماعى 
و  انصاف  و  اعتماد  حس  اساس  بر 

عدالت قرار داشته باشد و آنها را ارتقاء دهد .
تسهيالت شهر اهواز در ابعاد اجتماعى و فرهنگى براى كودكان بسيار 
ناچيز است . از همين روى ، چنانچه بتوان در سطح شهرهايى مانند 
اهواز كه با تمركز و تراكم جمعيت و نارساييهاى مختلف روبرو است و 
طبيعتاً در اثر فرآيند ارتباط كودك با  محيط  ( به مفهوم عام ) دستخوش 
نارساييهاى جدى شده ، به برنامه ريزى پرداخت ، در حقيقت تالشى 
در جهت ايجاد  يك شهر سالم براى كودك و نسل آينده او صورت 
گرفته است .در شهرى مانند اهواز ، و به ويژه در بافتهاى جديد ساز آن 
، ارتباط كودكان با طبيعت ، فرهنگ ، هم محله ايها و ديگر نيازمنديهاى 

آن و بويژه در ابعاد اجتماعى دگرگونه است . 
باتوجه به فرارسيدن فصل تابستان و تعطيلى مدارس ، پارك ها مكان 
مناسبى براى گذراندن اوقات فراغت ،  تفريح و سرگرمى كودكان و 
نوجوانان و همشهريان است ، اما امروزه پارك هاى بسيارى در سطح 

نظر  از  كه  دارد  وجود  اهواز   شهر 
امنيتى و وسايل بازى مناسب نيستند .

متاسفانه با همه اهميتى كه اين فضا 
براى گذراندن اوقات فراغت كودكان 
و نوجوانان دارد وسايل بازى در اين 
نيز  استانداردها  حداقل  از  پارك ها 
برخوردار نبوده و فضا و زمين بازى 
و محوطه اطراف اين اسباب بازى ها 
همواره  بودن  نامناسب  دليل  به  هم 
خطر  با  را  نوجوانان  و  كودكان 

آسيب ديدگى مواجه كرده است .
بازى  وسايل  در  استاندارد  و  ايمنى 
نشاط  اين  تداوم  در  بسزايى  نقش 
دارد، تخليه هيجانى و شادى در اين 
مكان ها هميشه پايان خوشى ندارد و ممكن است به علت عدم استاندارد 

و قديمى بودن اين وسايل اتفاقات تلخ و ناگوارى بيفتد.
شهر،  پارك هاى  در  مستقر  بازى  تجهيزات  از  استفاده  اينكه  با 
است  بزرگساالن  حتى  و  كودكان  لذت بخش  تفريح هاى  ازجمله 
مسئوالن  دغدغه  وسايل  اين  بودن  استاندارد  ميان  اين  در  اما 
ايمن  صورت  در  كه  است  والدينى  نگرانى هاى  از  و  مربوطه 
آنها  فرزندان  جانى،  و  جسمى  خطرهاى  تجهيزات  اين  نبودن 

را تهديد مى كند .
به نظر مى رسد تا زماني كه ذهنيت غالب مديران و برنامه ريزان شهري 
متوجه اهميت فوق العاده نيازهاي روحي و فكري كودكان نباشد، نمي 
توان به آينده بهتري براي كودكان در برنامه هاي ملي و شهري اميدوار 
بود. گام نخست براي حل مشكالت موجود، توجه دادن برنامه ريزان 

به اين امر مهم مي باشد.  

كيفيت معابر شهرى يكى از عوامل موثردر ميزان 
رضايت مندى شهروندان از عملكرد شهردارى 
به  مربوط  مشكالت  اخير  سالهاى  هاست.در 
كه  است  مسائلى  جمله  از  خيابانها  آسفالت 
كرده  فراهم  را  اهواز  مردم  آزردگى  موجبات 
ها  خيابان  آسفالت  مطلوب  نا  وضعيت  است. 
در سطح كالنشهر اهواز به گونه اى است كه 
به سختى مى توان خيابانى با آسفالت يكدست 
و هموار يافت كه شهروندان و رانندگان با خيال 
آسوده و بدون نياز به حركات مارپيچ بتوانند از 

آن عبور كنند.
فرسايش خاك،نشست و پايين رفتن راه 
ها نسبت به سطح تراز اوليه و همچنين 
جمله  از  ها  خيابان  سطوح  شدن  مواج 
عواملى است كه ميتواند به لحاظ منظر و 
زيبايى سبب ناراحتى شهروندان شود و 
هم براى عبورو مرور مردم را به دردسر 

بياندازد.
آسفالتى كه توليد مى شود بايد كيفيت و 
استانداردهاى الزم را داشته باشد.ساخت 
از  نامناسب،استفاده  ى  اوليه  تركيب  و 

و  صحيح  هاى  مراقبت  نامطلولب،نبود  مواد 
اصولى،مرمت نشدن هاى به موقع و...ميتوانند 
از جمله عوامل وضعيت كنونى آسفالت خيابان 

هاى سطح شهر باشند.
عمر مفيد آسفالت در ايران حدود سه تا پنج سال 
است و اين در حالى است كه بسيارى از خيابان 
هاى شهر اهواز سالهاست كه رنگ آسفالت تازه را 
به خود نديده اند.معابر پر از چاله و ناهموارى شهر 

ما گواه بر اين مدعاست.
نگهدارى از آسفالت نيازمند برنامه ريزى دقيق و 
عملياتى است و بايد مورد توجه مديران شهرى 

قرار بگيرد.ترميم و رويه سازى  راه هاى آسفالته 
عالوه بر ايجاد مسيرى صاف و هموار براى عبور 
و مرور راحت شهروندان به صورت محافظ اليه 

هاى زيرين نيز عمل خواهد كرد. 
اساس  بر  آسفالت  سطحى  هاى  اليه  اگر 
استانداردهاى روز و با مواد مرغوب طراحى و 
ساخته نشوند به مرور زمان سبب تخريب بخش 
هاى مختلف ميشوند و هزينه هاى بسيار سنگينى 

را به اقتصاد كشور تحميل ميكنند.
بسيارى از خيابان ها بارها براى اجراى پروژه 
و  فاضالب،مخابرات  و  گاز،آب  شركت  هاى 

يا  عمليات  اتمام  از  پس  و  اند  شده  ...حفارى 
شهردارى  يا  و  اند  شده  رها  خودشان  حال  به 
به جاى آسفالت كردن كل خيابان اقدام به لكه 
گيرى و يا به اصطالح ترميم كرده است كه اين 
مسئله سبب ايجاد ناهماهنگى در سطوح مختلف 
و اختالف با تراز اوليه ميگردد.چرا كه قسمت 
وصله شده پس از مدت زمان كوتاهى نشست 

ميكند و از شكل اوليه خارج ميشود.
تخريب و تعويض هاى متوالى آسفالت خيابان 
ميليارى  هاى  خسارت  تحميل  بر  عالوه  ها 
را  ها  خيابان  ايمنى  ضريب  كشور  اقتصاد  به 

به شدت كاهش ميدهد و البته خسارت هاى 
فراوانى را هم به خودروها وارد ميكند.موضوعى 
كه هميشه مورد  اعتراض رانندگان و شهروندان 

است.
امروزه  براى كاهش خسارت ها و آسيب هاى 
احتمالى آُسفالت قيرى ميتوان از رويه ى بتنى 

RCCP   (زود سخت شونده) استفاده كرد. 
اين اليه به صورت محافظ قوى عمل كرده و 
در برابر ضربات بر اثر سقوط اجسام و يا تغيير 
و  گرما  مقابل  در  است.همچنين  ايمن  شكل 
سرماى شديد بسيار مقاوم و به لحاظ زيست 
محيطى،اقتصادى و كاهش آلودگى هوا 
در شهرهاى بزرگ مناسب به نظر ميرسد.

هزينه  تحميل  بر  عالوه  قيرى  آسفالت 
و  سوخت  مصرف  سبب  بيشتر  هاى 
سرما  در  و  شده  زيست  محيط  آلودگى 
دچار ترك و شكنندگى و در گرما دچار 

تغيير شكل ميشود.
هست  مشخص  آنچه  حال  هر  در 
آسفالت  نامطلوب  كيفيت  اينكه 
شهر  در  فرعى  و  اصلى  هاى  خيابان 
است  شده  مردم  نارضايتى  موجب  اهواز 
ايجاد  به  نسبت  شهردارى  ميرود  انتظار  و 
و  رفت  جهت  هموار  و  همسطح  آسفالتى 
آمد آسوده شهروندان و همچنين استفاده از 
امر  ودر  نمايد  اقدام  مطلوب  كيفيت  با  مواد 
منظور  به  آن  از  پس  هاى  مراقبت  و  اجرا 

جلوگيرى از تخريب چاره انديشى كند. 
در اين راستا استفاده از تكنولوژى هاى نوين در 
خاص  شرايط  كردن  لحاظ  با  آسفالت  صنعت 
اقليمى شهر اهواز ميتواند در رسيدن به معابرى 

مطلوب راهگشا باشد.

ــل وپايانه هاى  مديركل حمل ونق
ــد از  ــت : 20درص ــتان گف خوزس
ترافيك سنگين كشور در خوزستان 
ــعه ناوگان حمل و  است كه با توس
ــل مى توان اين ميزان ترافيك را  نق

در سطح استان كاهش داد.
به گزارش خبرنگار هفته نامه بامداد، 
با  خبرى  درنشست  مصدقى  مسعود 
اصحاب رسانه اظهار كرد : بطورمتوسط 
قريب  3 ميليارد ريال براى رمپ هاى 
ورودى وخروجى هزينه كرده ايم وهيچ 
وجهى در قبال آن دريافت نكرده ايم ودر 

امر واگذارى زمين هم به عنوان دستگاه متولى پى گيرى 
واگذارى زمين براى سرمايه گذاران بخش خصوصى 
دراين عرصه بوده ايم لذا براى احداث  مجتمع هاى 
خدمات رفاهى بين راهى استان نيازمند ورود بخش 
خصوصى هستيم . مصدقى تصريح كرد : 36 مجتمع 
خدمات رفاهى بين راهى با سرمايه گذارى يكهزار 
ميليارد ريال راه اندازى كرده ايم ورتبه خوزستان 
درسطح كشور دراين خصوص رتبه چهارم است 
وطرح تفصيلى جامع اين مجتمع ها نيز تدوين 
شده است . اين مقام مسئول افزود : درچهارماهه 
نخست امسال  300 هزار سفر با ناوگان عمومى 
درخوزستان ثبت شده ودوميليون و400 هزار نفر 
نيز با ناوگان عمومى جابجا شدند . لذا  12درصد 
كاهش ميزان سفرها و 17 درصد كاهش جابجايى 
مسافر را نسبت به چهارماهه نخست سا ل گذشته 

داشته ايم .

به  خوزستان  بندر  هفت  از  ،همچنين  مصدقى 
برد  نام  خوزستان  مثبت  هاى  پتانسيل  عنوان 
و17  كشور  كل  واردات  40درصد  وافزود: 
درصد از صادرات كل كشور از طريق بندر امام 
خمينى(ره) انجام مى شودو بندر امام خمينى از 
لحاظ استراتژيك در خوزستان اهميت ويژه اى 

دارد .
اين مقام مسئول تصريح كرد : در چهارماهه نخست 
امسال 713 هزار سفر در زمينه جابجايى كاال انجام 
شده و12/5 ميليون تن جايجابى كاال داشتيم كه 
دراين خصوص با رشد 2 درصدى مواجه بوده ايم 
. مصدقى ،همچنين به صادرات 5 ميليون تنى كاال 
به كشورعراق اشاره كرد كه سهم مرز شلمچه از اين 
صادرات 3/5 ميليون تن بوده است وخاطرنشان كرد 
: بازار عراق پتانسيل خوبى براى اشتغال ومعيشت 
جوانان خوزستانى است . وى افزود : طى دو سال 

اخيرمبلغ  50ميليارد تومان از اعتبارات 
و  براى  مرزهاى  شلمچه  سازمانى 
چذابه هزينه شده ، ولى درمرز چذابه 
است  بستان  شهردارى  دردست  كه 
عملكرد مطلوبى وجود ندارد وتجار 
ازاين موضوع ناراضى هستند بنابراين 
گرفت  استاندارخوزستان  تصميم 
مديريت كار را به سازمان پايانه هاى 
خوزستان واگذار كند كه البته هنوز اين 

كار صورت نگرفته است .
بردارى  بهره  ، از  مسئول  مقام  اين 
بزرگترين سالن مسافربرى كشور در 
مرز شلمچه تا پايان امسال خبر داد كه مساحتى 

قريب 7 هزار متر مربع  دارد .
اين مقام مسئول تصريح كرد : اين 35 سامانه در حد 
فاصل پل زال از لرستان به اهواز و اهواز به خروجى 
استان (دهدز) احدات ميشوند و كنترل هاى خوبى 

در چند حوزه خواهند داشت .
خوزستان  هاى  پايانه  و  ونقل  حمل  كل  مدير   
گفت:فشار برجاده هاى استان بيش از90 درصداست 
و مديريت كردن شبكه راهها به آسانى ممكن نيست 

و نيازمندتوسعه ريلى در خوزستان هستيم.
 مسعود مصدقى اظهار كرد:يكى از راههاى برون 
رفت  مشكالت  ترافيكى محورهاى استان اين 
الى10  توسعه  پنجم  استنادبرنامه  به  كه  است 
درصد توسعه ريلى داشته باشيم وفشار بر جاده 
هاى استان كم شود وسفرهاى ايمنى در شبكه 

راهها داشته باشبم .

آيا خيابان هاى اهواز لباس استاندارد به تن خواهند كرد؟!
بامداد زاگرس- نگار نخلى 

 ٢٠ درصد ترافیک سنگین کشور در خوزستان است

شهر امروز براى كودكان ، كودكان براى شهر فردا

 تسهيالت ناچيز شهر اهواز براى كودكان
کودکان عامل پیوند نسلهای گذشته و آینده در هر جامعه محسوب می شوند . انتقال سنتها و فرهنگها و اعتقادات  و باورها و پیشینه های

 هویت بخش و در صورت لزوم ، اصالح محیط اجتامعی نیز  در هر جامعه از طریق کودکان میرس است .

درشهر

بامداد زاگرس- حميد نورانى
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خبر
جامعه بى اخالق، سر به آبشخورى جز 

سعادت خواهد گذاشت
يادگار امام گفت: اخالق، تمامى هويت امروز و فرداى ماست 
و جامعه بى اخالق اگر از هر توفيقى برخوردار باشد باز هم 

سر به آبشخورى جز سعادت خواهد گذاشت.
حسن  سيد  االسالم   حجت 
خمينى در مراسم رونمايى از كتاب 
حجتى  اسالم  حجج  خاطرات 
كرمانى و بى آزار شيرازى در محل 
بزرگ  المعارف  دايره  ساختمان 
اسالمى با اشاره به كتاب خاطرات 
حجت االسالم حجتى كرمانى با 
اظهار  تالش»،  و  «عشق  عنوان 
كرد: حكومتى كه امام بنيان آن را 

گذاشتند با «عشق» و «تالش» شكل گرفت و تداوم آن نيز با وجود همين 
دو عنصر ممكن است.وى، حجتى كرمانى را از مفاخر سياسى و فرهنگى 
كشور دانست و گفت: جاى تأسف است كه بينش سياسى كسى با چنين 
سابقه اى مورد ترديد واقع شود؛ كسى كه زندگى خود را با مبارزه و انقالب 
سپرى كرد و هيچ دوره اى از زندگى او جز با دلسوزى و پايمردى بر ارزش 
ها نگذشته است. وى با اشاره به كتاب خاطرات اين مبارز نهضت اسالمى، 
افزود: درد دين، استقالل، آزادى، آينده اين سرزمين و سعادت مردم در لحظه 
لحظه زندگى نويسنده اين خاطرات موج مى زند.يادگار امام همچنين كتاب 
خاطرات حجت االسالم عبدالكريم بى آزار شيرازى با عنوان «حكومتى بر 
اساس اخالق» را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: اخالق همه هويت امروز 
و فرداى ماست و جامعه بى اخالق اگر از هر توفيقى برخوردار باشد سر به 

آبشخورى جز سعادت خواهد گذاشت.
وى همچنين با اشاره به تالش ها براى تقريب مذاهب و گرفتارى جهان و 
خصوصا دنياى اسالم به درد ستيزه جويى، گفت: اگر تالش شخصيت هايى 
چون آيت اهللا العظمى بروجردى در راستاى تقريب مذاهب دنبال مى شد امروز 
در اين نقطه نبوديم.وى همچنين با اشاره به حضور حجت االسالم هادى 
خسروشاهى در جلسه و تالش هاى وى در راستاى تقريب مذاهب، تصريح 
كرد: امروز دل پيامبر گرامى اسالم(ص) از اين فضا شكسته است؛ چراكه 
امروز دردها و مصيبت هاى زيادى به نام ايشان و اسالم بر انسان ها مى گذرد.
سيدحسن خمينى با اشاره به نعمت امنيت در كشورمان، به كشتار و آوارگى 
مردم ساير كشورهاى اسالمى چون سوريه، عراق، يمن و ليبى اشاره كرد و 
گفت: اين درد بزرگ جامعه اسالمى ناشى از بى توجهى به مسأله اى است كه 
دهه ها قبل بزرگان ما به آن توجه دادند و در دوره پيروزى انقالب اسالمى 
نيز امام نسبت به وقوع آن و مشكالت احتمالى آن هشدار داده بودند.وى در 
ادامه سخنان خود «خاطرات» را بخش مهمى از تاريخ دانست و اظهار كرد: 
با كنار هم گذاشتن خاطرات، آيندگان مى توانند به بخش هاى پنهان خاطرات 
و تاريخ رسمى مكتوب دست پيدا كنند كه موسسه تنظيم و نشر آثار امام 

خمينى بخشى را به اين امر اختصاص داده است.
وى از تالش هاى ساير بخش هاى مربوط به تاريخ انقالب قدردانى كرد و 
گفت: اميدواريم چنين جلساتى بتواند گامى در راستاى تسريع تاريخ نگارى 

غير تحريفى تايخ انقالب اسالمى، باشد

3
يادداشت

مشروطه خواهى ايرانيان
نقش اساسى آموزش و انتشار انديشه هاى نو 

تحوالت اجتماعى و سياسى ايران
پيمان ميرزاوند

قسـمت  اول
ــچ دوره تاريخى  ــع مواجهيم چنانكه هي ــرت مناب ــروطه با كث ــورد تاريخ انقالب مش در م
ــيارى در  ــود ندارد.تاكنون كتب و مقاالت بس ــى در بيان رويدادهاى آن وج ــن كثرت چني
ــرح وقايع  ــيارى از آنان تنها ش ــت اما بس ــار يافته اس ــته و انتش ــروطه نوش ارتباط با مش
ــروطه باشند.آنچه از  ــواالت بسيار ما در ارتباط با مش ــخى به س بوده اند و نميتوانند پاس
ــت آوردها، مطالبات  ــروطه بايد فهميد تجربه انقالب، اوضاع اجتماعى، زمينه ها، دس مش
ــيارى ديگر از مسائلى  ــت و بس مردم، مفاهيمى كه وارد جامعه كرد، موانع و عوامل شكس
ــخ بسيارى از سواالت و راه حل مشكالت جامعه رسيد. ــى آنان به پاس كه ميتوان با بررس
نقش نوشتن، علم و آگاهى در اين انقالب، نقش روحانيون و روشنفكران، اوضاع اجتماعى و سياسى 
كشور، ساختار فرهنگى و اجتماعى كشور، مفاهيم اساسى چون ملت و دولت، آزادى، برابرى و مساوات، 
نتيجه و دست آوردهاى مشروطه و علل ناكامى اين انقالب از جمله مسائلى است كه بايد مورد بررسى 

قرار بگيرد.
در اين مطلب سعى داريم نقش نوشتن، تاسيس مدارس و تحصيل علوم جديد و اگاهى مردم را در 

جامعه معاصر با مشروطه و انقالب، مورد بررسى قرار دهيم.
انقالب مشروطه يكى از مهمترين اتفاقات نه تنها در ايران بلكه در خاورميانه و جهان است.با تمام 
اهميتى كه حوادث تاريخى اين دوره دارد، نبايد تنها بر روى آن تاكيد گذاشت، چراكه اهميت و ارزش 
مشروطه به فرايند رشد و گسترش آگاهى هاى اجتماعى ناشى ازآن بستگى دارد.تا شصت سال پيش 
از اين دوره روند تحوالت اجتماعى، اقتصادى و سياسى در ايران بسيار كند بود و جز آمدن و رفتن 
پادشاه يا سلسله ها چيز ديگرى در كشور اتفاق نمى افتاد.اما از چند دهه پيش از مشروطه كه اصالح 
طلبانى چون اميركبير، عباس ميرزا، امين الدوله و ... اقدام به اصالحات اجتماعى و حركت در راستاى 
آگاهى سازى مردم نمودند به مرور توسعه كشور سير صعودى خود را تسريع نمود تا به مشروطه 
رسيد و پس از آن نيز كشور از لحاظ رشد، پيشرفت و تحوالت اجتماعى، سياسى و اقتصادى با دهه 

ها و هزاره هاى پيش از آن قابل قياس نيست.
آگاهى اجتماعى الزمه ى توسعه است و امكان دست يابى به اين مهم مستلزم وجود امكانات و شرايط 
نشر و ترويج آگاهى و انديشه است.باسيرى در احواالت گذشته ى جوامع توسعه يافته در ميابيم كه اولين 
گام در راه رسيدن به ايده آل هاى امروز را با انتشار روزنامه، كتاب و ساير ابزار ترويج انديشه برداشته اند.
ايران نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و چنانكه ميدانيم توسعه را از قرن نوزدهم آغاز نمود كه سرسلسله 
جنبان آن اقدامات اميركبير و ساير رجال دوران قاجار بود كه در راه ترويج باسوادى و امكانات نشر از 
جمله روزنامه و كتب مختلف گام هايى مثمر ثمر برداشتند.در اين مطلب به صورت مختصر شرحى از 
اوضاع آن زمان و سير اين مسير آورده شده تا تاثير اين امر در تحوالت اجتماعى، فرهنگى و سياسى نشان 
داده شود.نگارنده فرض را بر اين ميگذارد كه خواننده از چند و چون وقايع تاريخى آگاهى داشته و كمتر 

به آن ميپردازد.
قبل از انقالب مشروطه تقريبا  97 درصد جمعيت ايران بيسواد بودند .آنها در جهل و ناآگاهى در جامعهاى 
سنتى روزگار ميگذراندند .اولين كسى كه از خاندان شاهى نسبت به بيسوادى تودههاي مردمعكسالعمل 
نشان داد عباس ميرزا   وليعهد فتحعليشاه بود. او ريشهعقب ماندگى ايران را در جهل و ناآگاهى مردم 
ميدانست. او در جملهايمعروف كه به ژوبر كاردار سفارت فرانسه گفته دلتنگى و نگرانى خود را از بيسوادى 

گسترده مردم بيان كرده است. او به ژوبر ميگويد: «علت پيشرفت و ترقى شما چيست؟

ی یا
واكنش ها به خبر جنجالى وال استريت ژورنال؛

پرواز محرمانه هواپيماى آمريكايى به ايران
 با جعبه هاى چوبى ُپر از پول

 کاخ سفید: به ایران باج ندادیم
خود  گزارش  در  ژورنال  استريت  وال 
نوشت كه آن پول نقد به صورت يورو، 
فرانك سوئيس و ساير ارزها در جعبه 
هاى چوبى جاسازى و با يك هواپيماى 

باربرى بى نشان به ايران ارسال شد.
 400 مى گويد  اوباما  باراك  دولت 
از  پس  كه  نقدى  پول  دالر  ميليون 
ايران  در  دوتابعيتى  زندانيان  آزادى 
كرده،  پرداخت  اسالمى  جمهورى  به 

«باج» نبوده است.
آمريكا در واكنش به گزارش جزئيات ارسال وجه نقدى 
معادل 400 ميليون دالر به ايران همزمان با آزادى پنج 
اين  ارسال  گفته  در تهران،  ايرانى تبار  آمريكايى  زندانى 
وجوه بخشى از اختالف مالى قديمى ميان دو كشور بر 
بوده   1979 سال  در  ايران  شده  بلوكه  دارايى هاى  سر 
آزادى  براى  كاخ سفيد  دادن›  ‹باج  را  آن  نبايد  و  است 

زندانيان تفسير كرد.
به گزارش صداى آمريكا، وزارت خارجه آمريكا روز هفدهم 
ژانويه از پرداخت مبلغ فوق به ايران خبر داد يعنى يك روز 
پس از آن كه چهار آمريكايى از زندان ايران آزاد شدند و 
نفر پنجم نيز در حاشيه و در خارج از چارچوب طرح تبادل 
زندانيان ايرانى و آمريكايى آزاد شد. آمريكا هفت ايرانى را كه 

به اتهام نقض تحريم هاى ايران بازداشت شده بودند آزاد كرد.
 روزنامه وال استريت ژورنال روز سه شنبه به نقل از مقام هايى كه نامشان فاش 
نشده گزارش داد آمريكا در ماه ژانويه همزمان با آزادى آمريكايى هاى زندانى در 
ايران معادل 400 ميليون دالر پول نقد را به صورت محرمانه با هواپيما به اين كشور 

فرستاده است.
كاخ سفيد با رد اين اتهام مى گويد، اين همزمانى «اتفاقى» بوده است.

به نوشته بى بى سى، اگر چه در گزارش وال استريت ژورنال هم از اين پول 
به عنوان نخستين قسط از يك مبلغ 1.7 ميليارد دالرى از سوى دولت اوباما 
به ايران براى حل اختالفى بر سر عدم تحويل سالح هاى سفارش داده شده از 
سوى حكومت پهلوى ياد شده، اما همزمانى ارسال اين پول با آزادى جيسون 
رضاييان، گزارشگر آمريكايى-ايرانى روزنامه واشنگتن پست و چند زندانى ديگر 
آمريكايى-ايرانى، باعث شكل گيرى گمانه زنى ها در مورد ارتباط اين دو رويداد 

شده است. 
وال استريت ژورنال در گزارش خود نوشت كه آن پول نقد به صورت يورو، فرانك 
سوئيس و ساير ارزها در جعبه هاى چوبى جاسازى و با يك هواپيماى باربرى بى نشان 

به ايران ارسال شد.
بنابر اين گزارش اين پول از بانك هاى مركزى هلند و سوئيس برداشت شده بود.

علت پرداخت اين مبلغ به ساير ارزها غير از دالر اين بود كه براساس قوانين وقت 
آمريكا نمى شد با دالر با ايران معامله كرد.

مبلغ اصلى قرارداد تسليحاتى ايران و آمريكا حدود 400 ميليون دالر بود و پس از 
حدود 37 سال از گذشت اين پرونده مالى، دولت آمريكا موافقت كرده است كه اصل 
اين پول به همراه سود بانكى آن را كه جمعا حدود يك ميليارد و 700 ميليون دالر 

برآورد شده است به ايران پرداخت كند.

بهانه جمهورى خواهان است
جاش  گزارش،   اين  به  واكنش  در 
گفت  كاخ سفيد  سخنگوى  ارنست، 
توافق  مخالف  جمهورى خواهان  كه 
پول  اين  پرداخت  ايران،  با  هسته اى 
را بهانه اى براى موضع گيرى در برابر 

دولت باراك اوباما قرار داده اند.
خبرنگاران  حضور  در  كه  ارنست 
«آنها  كرد:  تاكيد  مى گفت  سخن 
(جمهورى خواهان) هنوز درگير توجيه علت مخالفت خود با 

توافق هسته اى با ايرانند.»
با وجود اين كه كاخ سفيد در اواسط ماه ژانويه خبر پرداخت 
400 ميليون دالر به عنوان قسط نخست را تاييد كرده بود 
اما دونالد ترامپ، نامزد جمهورى خواهان براى شركت در 
به  را  موضوع  اين  توييتى  در  رياست جمهورى،  انتخابات 
دوران وزارت هيالرى كلينتون، نامزد دموكرات ها، نسبت 
هيالرى  ما،  ناكارآمد  خارجه  «وزير  است:  نوشته  و  داده 
كلينتون، همان كسى بود كه ابتدا گفتگوها براى پرداخت 
اين 400 ميليون دالر وجه نقد به ايران را كليد زد. رسوايى!»

كامال غلط است
جان كربى، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا، در توييتر 
نوشته كه «ارتباط ميان پول پرداخت شده به ايران با آزادى 
زندانيان، كامال غلط است». به نوشته سايت آمريكايى راديوفردا، آقاى كربى توضيح 
بيشترى درباره اين ماجرا نداده اما لينكى از سخنرانى تقريبا شش ماه قبل رييس 
جمهورى آمريكا درباره مسائل ميان ايران و اياالت متحده را به اشتراك گذاشته 
است. ديگر سايت آمريكايى هم به بيانيه سخنگوى وزارت خارجه آمريكا اشاره كرد 
و نوشت: «جان كربى در بيانيه اى گفت: «تصريح كرده ايم كه مذاكرات بر سر 
پرداخت پول به ايران كامال از مذاكرات بازگرداندن شهروندان آمريكايى به خانه مجزا 
بوده است. عالوه بر اين، دو مذاكره جداگانه توسط تيم هاى مجزا و كارشناسان فنى 

خود پيش رفتند.»»
حمله جمهورى خواهان به اوباما

به دنبال انتشار اين گزارش، جمهورى خواهان در كنگره و خارج از آن به شدت از 
دولت آمريكا انتقاد كردند.

از جمله مارك كرك، سناتور جمهورى خواه كه دولت باراك اوباما را به «باج دهى» 
به ايران متهم كرد.

كرك در بيانيه اى گفت: «باج دادن به آدم ربايان[!] باعث مى شود كه آمريكايى ها 
بيشتر از قبل در معرض خطر قرار بگيرند».

پل رايان، رييس مجلس نمايندگان آمريكا، هم خواستار توضيح دولت اوباما درباره 
پرداخت اين پول شده است.

رايان گفته است: «اين خبر در صورت صحت، سوء ظن قديمى ما را تاييد مى كند كه 
دولت در ازاى آزادى آمريكاييانى كه ناعادالنه در ايران بازداشت شده بودند باج داده 
است». وى افزوده است: «اين قضيه همچنين فصل ديگرى را در زمينه منحرف 
كردن اذهان مردم براى تحميل اين توافق اتمى خطرناك برمال مى سازد. اكنون، 
افكار عمومى شايسته توضيحى درباره اين است كه دولت آمريكا تا كجا با مهمترين 

دولت حامى تروريسم در جهان همراهى كرده است».

روحانـى گرفتـار در ميـان 
دوسـتان بى وفا

ــا عنوان «روحاني  ــت و گو با محمد غرضى ب ــه آرمان نير در گف روزنام
ــتان بي وفا شده است» به نقل از وى نوشت: « آقاي روحاني  گرفتار دوس
ــي را مورد حمله  ــته جريان هاي اجتماعي و سياس ــالف دولت گذش برخ
ــي مدارا كند.  ــتر تالش كرد با جريان هاي فكري و سياس قرار نداد و بيش
ــه خرد جمعي و در پيش  ــوي ديگر آقاي روحاني با اهميت دادن ب از س
ــور را دوباره  ــت رفته كش گرفتن رويكرد منطقي و عقاليي آرامش از دس
ــي و اخالقي كشور بازگرداند و كشور را به لنگرگاه ثبات  به فضاي سياس
ــد بدنه دولت را با خود  ــان موفق نش ــاند. با اين وجود ايش و آرامش رس
ــد كه بي وفا بودند و با وي همكاري و  ــتاني ش همراه كند و گرفتار دوس
ــي از چند جنبه در كابينه خود  ــتند. آقاي روحان همراهي صددرصد نداش
ــفانه برخي از اعضاي دولت  ــت. متاس ــيب هاي جدي شده اس دچار آس
ــت دادن  ــغال كرده و براي اينكه تمايل به از دس تنها صندلي كابينه را اش
ــتند در حوزه هاي مديريتي خود خطر و  ــي خود ندارند حاضر نيس صندل

ــك كنند.». ريس

طرح نقشـه ترور سـردار سـليمانى
الف نوشت: ضاحى خلفان، معاون رئيس پليس دبى و از نزديكان محمد 
ــردار  ــرمانه خواهان ترور س ــن زايد، وليعهد ابوظبى در اظهاراتى بى ش ب
ــليمانى ، فرمانده سپاه قدس ايران هنگام حضور وى در نجف و كربال  س
ــيعه و سران نيروهاى بسيج مردمى در عراق  ــت با سياسيون ش براى نشس
ــد.خلفان در سلسله توييت هايى بى شرمانه با حمله به ايران و به طور  ش
مشخص سردار سليمانى نوشت: گامهاى فارسى بر روى سرزمين قادسيه 
ــت:  ــه گويى هاى وقيحانه خود نوش ــذارد.وى در ادامه گزاف ــدم مى گ ق
ــليمانى امنيت كشورهاى عربى را به خطر انداخته است. سليمانى كسى  س
ــى  ــود، از ترس به خود مى لرزد. چه كس ــت كه اگر نام بغداد برده ش اس
ــى او را در بغداد مدفون خواهد  ــكند؟ و چه كس ــليمانى را مى ش پاى س
ــى فرمانده فارس را به اسارت خواهد گرفت؟ آيا قهرمانى  كرد؟ چه كس
ــليمانى نقشه بكشند، او را از بين خواهند برد. هست؟ اگر مردان عليه س

معاون رئيس پليس دبى در ادامه اظهارات توهين آميز خود نوشت: عراق 
اگر سليمانى را به قتل نرساند، مردى به دنيا نياورده است. ورود سليمانى 
ــله توييت هاى  ــه ننگى خواهد بود.وى در ادامه سلس ــه خاك عراق لك ب
ــرمانه خود عليه سردار سليمانى نوشت: اى قهرمانان بغداد، صيادان  بى ش
سليمانى باشيد و او را به روى زمين بيندازيد.باشگاه خبرنگاران اين خبر 

ــت. ــر كرده اس را منتش

اگر كسـى دم از مذاكره با آمريكا بزند، 
ضد واليت فقيه اسـت

ــت: آيت اهللا سيداحمد خاتمى اظهار داشت: شهدا عزيزترين  انتخاب نوش
ــتند و همين  نزد خدايند و مايه افتخار مكتب و محور وحدت ملت ها هس
مجلس گوياى اين محوريت است. نماينده مردم استان كرمان در مجلس 
ــته و ذره اى وضعيت  ــت: چندين ماه از برجام گذش ــرگان رهبرى گف خب
مردم تغيير نكرده است، قرار بود، تحريم ها يك جا لغو شود در حالى كه 
چنين اتفاقى نيفتاد، مقام معظم رهبرى فرمودند «مذاكره با آمريكا راه حل 
نيست»، معنى اين است كه برخى ها آدرس غلط ندهند چرا كه امريكا در 

پى سلطه است. وى عنوان كرد: اگر كسى پس از اين صحبت رهبرى دم 
ــت و واليتمدارى يعنى باور  از مذاكره با آمريكا بزند، ضد واليت فقيه اس
ــت  اين واقعيت كه همه بدانند پرونده آمريكا منحصرا فقط و فقط در دس
مقام معظم رهبرى است و كسى ديگر نمى تواند دخالت كند و متن قانون 
ــى تصميم واليت است، يعنى همان طور كه مردم واليتمدار هستند،  اساس
مسووالن هم عمال باشند كه اين همراهى را در بسيارى از موارد مى بينيم.

احمدي نژاد را بهشـتي خواندند!
ــهيد  ــا آيت ا... ش ــازي احمدي نژاد ب ــت: شبيه س ــان نوش ــه آرم روزنام
ــت كه حاميان  ــيري اس ــتي آخرين، جديدترين و قابل تامل ترين مس بهش
ــك چنين  ــرار داده اند. بي ش ــتور كار خود ق ــل در دس ــور قب رئيس جمه
ــور قابل پذيرش نيست، چرا  ــوي بزرگان و دلسوزان كش ــبيهي از س تش
ــراه امام خميني به نحوي بود  ــخصيت صبور و هم كه ويژگي هاي اين ش
ــور را مي توان همطراز با او دانست. گروهي  ــخصيتي در كش كه كمتر ش
ــباهت هاى  ــه راه اندازي كانالي به نام «ش ــژاد اقدام ب ــان احمدي ن از حامي
ــدف از راه اندازي اين  ــتي» كردند و در ابتداي آن ه ــژاد و بهش احمدي ن
ــكيل اين كانال  ــالم كرده اند:«هدف از تش ــي را چنين اع ــال تلگرام كان
ــباهت هاى دكتر احمدي نژاد مظلوم و شهيد بهشتي و همچنين  تبيين ش
ــان خارجي و به  ــوي بدخواه ــه هاي احتمالي از س خنثي كردن دسيس
ــتي زمان  ــه در راه حفظ جان بهش ــد و از اينك ــي مي باش ــژه داخل وي
ــن كانال هم  ــكر را داريم.»محتواي اي ــاري مي كنيد، كمال تش ــا را ي م
ــران مي كند، چرا كه در  ــوزان انقالب را نگ ــت كه دلس موضوعاتي اس

ــود. ــتاي تفرقه ارزيابي مي ش راس

طعنه پيامكى حسين شـريعتمدارى به روحانى
ــئول روزنامه كيهان در اظهارنظر پيامكى  ــريعتمدارى مديرمس ــين ش حس
ــريعتمدارى در اين  ــخنان رئيس  جمهور واكنش نشان داد.حسين ش به س
پيامك نوشته است: «آقاى رئيس جمهور در گفت وگوى تلويزيونى تقريبًا 
ــتاوردى از برجام ارائه نكردند و فاصله ميان آنچه قرار بود بشود  هيچ دس
و نشده است را با وعده پر كردند! و حال آنكه شايسته تر آن بود، به جاى 

ــت!» ــده اس ــتجيرباهللا نش ــد، مى فرمود نس ــاءاهللا خواهد ش ان ش

ناگفتـه هـا، ناگفتـه مانـد
ــال تلگرامى خود  ــوان در كان ــئول روزنامه ج ــى، مدير مس ــداهللا گنج عب
ــب با اطالعات و نگاه سياسي خود سخنان رييس  ــت: هركس متناس نوش
ــب  ــانه ها نيز متناس ــير كرد. رس ــانه ملي را تحليل و تفس جمهور در رس
ــه تيتر يك و ...  ــته ب ــتند برجس ــي را خواس با جهت گيري خود هربخش
ــانه ها نشان مي دهد كه  تبديل كردند. نكته جالب در تيتر يك برخي رس
جماعتي حيات سياسي را در قطب بندي و در "زيست غوغايي" جستجو 
ــخنان رييس جمهور برجسته  ــانه ها هيچ مطلبي را از س مي كنند. اين رس
ــخنراني به  ــد؛ بلكه ناراحتي خود از اينكه رييس جمهور در اين س نكردن
كسي حمله نكرده  است را تيتر كردند تا اعتراض خود را به سخنان آرام 
ــانه  ــان دهند."ناگفته ها ناگفته ماند"تيتر اصلي يك رس رييس جمهور نش
ــن جماعت هماهنگ كرده بود چه بگويد  ــد. گويي رييس جمهور با اي ش
ــت. ديگري تيتر كرده است كه"كمي شفافتر  و حاال چيز ديگري گفته اس
ــت امااز توهين  ــد توهين كرد گف ــور. روحاني از نباي ــاي رييس جمه اق
ــان مردم، روحاني را در ميدان جنگ با  ــدگان نگفت و....."واقعا مدعي كنن

ــاني مي پسندند؟ و چرا دوست دارند رييس جمهور هر روز يك  چه كس
تنش ايجاد كند؟.اينان در غياب كار بري مردم حفظ و انسجام عقبه خود 
ــور و  ــد از آرامش كش ــگ ابهام "ها مي دانند. اكنون معلوم ش را در "جن

ــوند. ــاني ناراحت مي ش رييس جمهور چه كس

فحش مى دهند تا ديده شـوند
ــت؟»  ــو...!»، «حقش بود»، «چهار نعل»، «ديوث كيس ــت: «دهنت ايلنا نوش
ــدام از ما چندتايى از  ــاى عجيب ديگرى كه حتما هرك ــى از تيتره و خيل
ــديم شايد هم تحسينش كرديم.  ــنيده و ديده ايم و متعجب هم ش آن را ش
ــح تهران بود؛ تيترى كه  ــش» هم تيتر يكى از روزنامه هاى صب «خبر مرگ
ــن امروز» با انتخاب كلمات  ــوكه كرد. گرچه روزنامه «وط خيلى ها  را ش
ــايعه خبر  ــه كرده بود و به ش در اين تيتر، با زيركى، دو پهلوگرى را پيش
ــاره مى كرد، اما خيلى ها مى توانستند حدس  ــاه عربستان اش بيمارى پادش
ــن كلمات از زبان عاميانه  ــى اين روزنامه، اي بزنند كه با توجه به خط مش
ــايد از اين دست تيترها  ــاه است.ش ــده و آرزو براى مرگ پادش گرفته ش
ــونت پنهان در  ــق توهين، تهمت زنى و خش ــود، اما مصادي ــته ش كم نوش
ــت؛ اين تيترهاى  ــتى كم نيس البالى جمالت گزارش ها و اخبار ژورناليس
ــتقيم توهين آميز هر از چندگاهى بحث خشونت ورزى كلمات را ميان  مس
ــود تا تيتر يا مطلب بعدى.  صاحب نظران مى آورد و دوباره فراموش مى ش
ــر جنجالى «يالثارات»  ــم و به تازگى با تيت ــه اش را هم بارها ديده اي نمون

ــت. ــده اس دوباره بحث روز ش

نظـر باهنـر دربـاره راى عـارف
ــين در  ــالمى مهندس ــت: محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اس ــارس نوش ف
ــين  ــح امروز در دفتر جامعه مهندس ــكل متبوعش كه صب ــره تش پيش كنگ
ــكيل مجلس دهم و حضور اصولگرايان در  ــاره به تش ــد، با اش برگزار ش
اين مجلس اظهار داشت: 103 راى آقاى عارف ظرفيت نهايى اصالح طلبان 
ــان داد.باهنر با تاكيد براينكه مجلس دهم شبيه مجلس  را در مجلس دهم نش
ششم نمى شود، گفت: مجلس دهم استعداد يك مجلس كارآمد را داراست و 
اميدواريم اين مساله مهم در عمل محقق شد.دبيركل جامعه مهندسين افزود: 
ــايد در تهران اصولگرايان براى ورود به مجلس موفق نبودند، اما اينگونه  ش
راى دادن مردم سرمايه اجتماعى خوبى براى ساير انتخابات است از اين رو 

از اين سرمايه اجتماعى بايد به خوبى استفاده كرد.

خلوت گرما در خوزسـتان
روزنامه ايران در گزارشى با عنوان «خلوت گرما در خوزستان» با اشاره به اينكه 
مردم به خانه ها پناه برده اند، كسب وكار تعطيل شده است نوشت: « گرما «اهواز» را 
تعطيل كرد. دزفولى ها خانه نشين شدند. از هرم داغ مرداد ماه، كوچه و خيابان هاى 
ــمى از گرماى اين استان جنوبى  ــتان بى عبور وعابرند. دما سنج هاى رس خوزس
عقب ماندند چون دماسنج خودروهاى شخصى شهروندان شهرهاى مختلف تا 
ــانتيگراد گرما را ثبت كرده و از آنچه هواشناسى اعالم كرده است،  63 درجه س
پيشى گرفتند. با اين اوصاف ساعت كارى ادارات كاهش پيدا كرد. به گفته «هاشم 
بالدى» مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان ساعت كارى در خوزستان 
به ساعت يك ظهر ختم شد. گرما زده ها در شهر ركورد زده اند. نفس شوش در 
دماى 51 درجه سانتيگراد باالى صفر، «باال» نمى آيد. تا االن گرما حداقل جان يك 
نفر را در خوزستان گرفته است تا «تغيير اقليم» چهره داغ و سوزان و مرگبار خود 

را به رخ همه بكشد!

هر طور بنويسـم، كتك مى خورم
ــاكى در مطلب طنز روز ايسنا نوشت:دو خبر مهم دارم كه دوست  رضا س
ــت و من نمى توانم به  ــم اما هر دو  بى تربيتى اس ــان بنويس دارم درباره ش
ــن قضايا ورود كنم  مثال اگر بخواهم درباره آن خانم بى تربيت كه آمد  اي
ــم، بايد اسمش را ببرم و اگر  دماغش را در ايران عمل كرد و رفت بنويس
اسمش را ببرم، شما مى رويد اسمش را توى گوگل مى زنيد و شر درست 
ــود. دو روز است مادرم گير داده است كه: عكس اين هنرمندى كه  مى ش

ــانم بده. آمده ايران دماغش را عمل كرده نش
ــادرم بدهم و بگويم هنر آن خانم  ــان م  واقعا من االن چه چيزى بايد نش
دقيقا چه بوده است؟!نكته بعدى درباره آن روزنامه و آن لقبى است كه به 
هنرمندان داده است. دو روز است مادرم گير داده است كه: تو آن عكس 
ــانم ندادى، الاقل  ــد خارجى كه آمد ايران دماغش را عمل كرد نش هنرمن

ــت؟  بگو آن روزنامه به هنرمندان داخلى چه گفته اس
ــيلى خوردم. گفتم:  ــا من بايد به مادرم چه بگويم؟ به پدرم گفتم، س واقع
ــيدى چرا مى زنى؟ آن ها گفته اند نه من. يك سيلى  ــما خودت پرس پدر ش
ديگر هم زد و گفت: من هر چه هم اصرار كنم تو نبايد آن لفظ را بگويى 
ــان مادرم دادم، عكس را كه  ــره احمق. عكس آن زن  راهم بردم و نش پس
ــوربرده! به جاى  ــيرش را حرامم كرد و گفت: مرده ش ــد، جيغ زد و ش دي
ــن عفريته كيه با اين لب هاى ورقلمبيده؟ بعد  ــن كارها، برو زن بگير. اي اي
ــم، كتك  ــم.خالصه كه امروز هر طور بنويس ــم يكى خواباند زير گوش ه

ــورم. مى خ

واكنشـي به سـفر خانم بازيگر فيلم هاى خاص
ــد ه د ر  ــر ش ــولى ايران د ر مورد  اخبار منتش ــت: يك مقام كنس فرارو نوش
ــانه ها د ر ارتباط با سفر بازيگر فيلم هاى نامناسب به ايران، توضيحاتى  رس

ــرد . ــه ك ارائ
ــولى وزارت امور خارجه  يك مقام آگاه د ر معاونت پارلمانى و امور كنس
د ر گفت وگو با ايسنا گفت: طبق آن چه كه ما بررسى كرد ه ايم اين خانم با 
اسم واقعى اش كند ى چارمز به ايران سفر نكرد ه است بلكه وى از طريق 
يكى از آژانس هاى مسافرتى با نام و شهرت د يگرى و به عنوان آرايشگر 
ــفر به ايران را ارائه د اد ه است.وى اد امه د اد : او شغل خود   ــت س د رخواس
ــگرى معرفى كرد ه و تحت عنوان نام د يگرى با كسب مجوزهاى  را آرايش

ــت. ــفر كرد ه اس معمول و متعارف قانونى به ايران س

زاد و ولد داعشـي ها؛ 
خطر اول خاورميانه  تا 50 سـال آينده

ــت:  ــرا، در كانال تلگرام خود نوش ــى، روزنامه نگار اصولگ ــان تقدس احس
ــاليانه خود در خصوص نسل جديد  آژانس اجراى قانون اروپا در گزارش س
تروريست هاى داعشى هشدار داده و اعالم كرده: . يوروپل اعالم كرده: 31 
هزار زن كه به اين گروه تروريستى پيوسته اند، باردار هستند. به عبارت ديگر 
ــتند از آنچه بر سر اين زنان مي  ــنيده هاي مس اگر فتواي «جهاد نكاح» و ش
گذرد را مالك قرار دهيم در مناطق تحت نفوذ داعش در عراق و سوريه به 
زودي  31 هزار حرامزاده متولد خواهند شد. در اين گزارش اشاره اي به زاد 
و ولد داعشي ها در دو سال گذشته نشده است كه علي القاعده آن هم عدد 
كمي نيست. معلوم نيست با اين تعداد فرزند نامشروع چه آينده اي در انتظار 

اين دو كشور خواهد بود.
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توجه ويژه دانشگاه جامع علمى كاربردى 
به نياز هاى جامعه

اسماعيل احمدى فر اظهار كرد: دانشگاه هاى علمى كاربردى 
با بيش از 20 سال سابقه حضور در بين دانشگاه هاى كشور و 
فعاليت مستمر در زمينه هاى آموزشى پژوهشى در راستاى باال 
بردن سطح كيفى دانش و ايجاد شغل در سازمان ها ، نهادهاى 

دولتى و غير دولتى تاسيس شده اند.
وى ادامه داد: فلسفه دانشگاه هاى علمى كاربردى اين بود كه 
با توجه به نيازسنجى  شركت ها، نهادها و ارگان هاى دولتى 
و غيردولتى، رشته هايى تصويب شود كه از لحاظ ساختارى 
تفاوت هايى با نظام آموزش عالى گذشته داشته باشد، زيرا در 
نظام هاى آموزش عالى گذشته بيشتر به مباحث آموزشى مى 
پرداختند  و توجه كمترى به مباحث كارگاهى، آزمايشگاهى و 

اجرايى مى شد.
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز عنوان كرد: نكته 
ديگر كه در اين زمينه وجود داشت بحث ايجاد شغل بود ما 
در سطح جهان در حدود 12 هزار شغل داريم كه در كشور 
ما دو هزار و 400 شغل وجود دارد و بر اساس اين نگاه بود 
كه اين دانشگاه ها تالش نمودند با ايجاد رشته هاى تخصصى 
جديد نه تنها باعث اشتغال بلكه باعث ايجاد يك مشاغل جديد 

در كشور شوند.
پيش  شدن  تخصصى  سمت  به  جامعه  اينكه  بيان  با  وى 
دانشمندى  گفتند  مى  زمانى  اگر  داد:   توضيح  رود  مى 
بود،  قبول  قابل  است  و...  نجوم،رياضى  علم  داراى 
ديگر  دانش  و  علم  پيشرفت  به  توجه  با  اكنون  ولى 
كوچك  ها  تخصص  زيرا  ندارد،  وجود  شرايط  اين 
اين  با  اند.  شده  تعريف  خاصى  هاى  گرايش  در  و 
كشور  در  كاربردى  علمى  هاى  دانشگاه  نيز  ديدگاه 
گام  كيفى  و  كمى  نظر  از  خوشبختانه  كه  شد  تاسيس 
است. شده  برداشته  سال  چند  اين  در  مثبتى  هاى 

توجه به ظرفيت هاى ارزشمند كالنشهر اهواز 
احمدى فر خاطر نشان كرد: كالنشهر اهواز با وجود ظرفيت 
 ، مانند  منطقه  متعدد  هاى  موقعيت  و  عظيم  انسانى  نيروى 
دسترسى به آب هاى آزاد و همجوارى با كشورهاى عربى نياز 
بيشترى به تاسيس دانشگاه شهردارى داشت زيرا رشته هاى 
اين دانشگاه براساس نيازهاى جغرافيايى، منطقه اى و شهرى 

تعريف شده است.
استان  تاريخى  بافت  مثال،  عنوان  به  كرد:   اضافه  وى 
خوزستان،ضرورت ايجاد رشته اى مانند معمارى در دانشگاه 
كه  توضيح  اين  با  نمود،  مى  مضاعف  را  اهواز  شهردارى 
رشته(معمارى)  اين  ديگر  هاى  دانشگاه  در  اينكه  برخالف 
هاى  مانند بافت  هايى  ما گرايش  در دانشگاه  محض است 
فرسوده، تاريخى و...  نقش تاثير گزارى در ايجاد تحوالت 

محيط شهرى ايفا مى نمايد
فلسفه ايجاد دانشگاه شهردارى اهواز ،
پرورش نيروهاى متخصص شهرى است

كرد:  اظهار  اهواز  شهردارى  كاربردى  علمى  دانشگاه  رئيس 
شهردارى كالنشهر اهواز حدود 14 هزار نيروى قراردادى، 
پيمانى و پيمانكارى دارد كه  يكى از مشكالت وضعيت 
فعلى فقدان نيروى  متخصص در سطح نيرو هاى اجرايى 
است  زيرا بر اساس برخى از آمار هاى موجود ، 80 درصد 
شاغالن، زير ليسانس هستند و 20 درصد داراى تحصيالت 

كارشناسى و باالتر مى باشند.
قطعا  نباشد  تخصص  جايى  وقتى  اينكه  بيان  ضمن  وى 
مشكالتى هم ايجاد مى شود گفت:  با توجه به نياز نيروى 
متخصص در شهردارى اهواز، بايد دانشگاهى تاسيس مى 
شد كه هم نيروى كار در شهردارى را آموزش دهد و  هم 
عالقه مندان به رشته هاى مرتبط با شهردارى بتوانند در آن 
به تحصيل بپردازند و خدماتى نيز براى استان داشته باشد.

"ريزگرد ها" و مسوليت اجتماعى
 دانشگاه شهردارى اهواز   

دانشگاه  در  موجود  هاى  رشته  با  رابطه  در  فر  احمدى 
شهردارى اهواز گفت: اين دانشگاه در حال حاضر در رشته 
فناورى  شهرى،  معمارى  شهرسازى،  فنى:  كاردانى  هاى 
اطالعات، برق مترو، عمران (گرايش هاى ترافيك شهرى 
امور  مديريت  اى  حرفه  كاردانى  و  ها)  پيمان  امور  بتن،   ،
ادارى و همچنين در رشته هاى مهندسى: معمارى(گرايش 
بافتى هاى فرسوده) ، عمران (گرايش هاى ساختمان سازى 
، حمل و نقل شهرى)، برق مترو و محيط زيست فعال است 

و دانشجو مى پذيرد.
دانشگاه  مهم  هاى  رشته  از  يكى  مترو  برق  افزود:  وى 
در  كه  ظرفيتى  به  توجه  با  زيرا  است؛  كشور  و  شهردارى 
كشور وجود دارد و و با توجه به اينكه كالنشهر ها به سمت 
تكنولوژى احداث مترو پيش مى روند، مى توان براى فارغ 
التحصيالن اين رشته آينده شغلى مناسبى را پيش بينى كرد .
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز خاطر نشان 
ايجاب  اهواز  شهردارى  دانشگاه  اجتماعى  مسوليت  كرد:  
مانند محيط زيست و ريزگرد ها  در مسايلى  مى نمود كه 
ورود كنيم  به همين خاطر  با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام 

به راه اندازى رشته محيط زيست نموديم 
معضل  به  توجه  با  زيست  محيط  مبحث  در  وى:  گفته  به 
ريزگردها در خوزستان نياز است افرادى متخصص در اين 
رشته براى آينده آموزش ببينند؛ زيرا وجود ريزگردها در آينده 

يك بحران زيست محيط براى خوزستان مى باشد.
اين  استاد دانشگاه تاكيد كرد: براى اينكه بخواهيم شهر سوخته 
ديگرى در ايران تكرار نشود بايد نيروهاى متخصصى تربيت 
اين  فرزندان  متخصص،  نيروهاى  اين  اگر  البته  كه  شوند 
سرزمين باشند بهتر مى توانند اين معضالت را بشناسند و به 

دنبال راهكارهايى براى حل آن باشند.

توسعه فعاليت هاى دانشگاه 
با  حمايت هاى شورا و شهردارى اهواز

هاى  رشته  حاضر  حال  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
دانشگاه هاى علمى كاربردى به صورت ناپيوسته 
است گفت:  فعاليت هاى آموزشى دانشگاه شهردارى 
اهواز در سطح كاردانى و كارشناسى فعال است كه 
اميدواريم مقطع كارشناسى ارشد به صورت پژوهش 
محور و دانشگاهى در اينده نزديك نيز ايجاد شود 
و  شهر  شوراى  حمايت  به  زمينه  اين  در  البته  و 

شهردارى در جهت توسعه دانشگاه نياز داريم.
اسماعيل احمدى فر با بيان اينكه دو سال از تاسيس 
دانشگاه شهردارى اهواز مى گذرد و تا كنون گام 
برداشته  خود  اهداف  تحقق  زمينه  در  مثبتى  هاى 
است عنوان كرد: پرسنل دانشگاه شهردارى اهواز 
اكثراً نيروهاى جوان، با استعداد و داراى تحصيالت 
دانشگاهى هستند كه در نگاه اول آماتور به نظر مى 

رسيدند اما بسيار حرفه اى عمل كردند.
400 نفر از نيرو هاى شهردارى اهواز 

در دانشگاه شهردارى مشغول تحصيل هستند
وى ادامه داد: از يك هزار و 400 نفر از دانشجويان 
اين دانشگاه 400 نفر از كاركنان شهردارى هستند. و 

اولين ورودى هاى اين دانشگاه، در پايان خرداد امسال فارغ 
التحصيل شدند كه جشن فارغ التحصيلى براى آنها بزودى 

برگزار خواهد شد. 

رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز  بيان كرد: استان 
جمعيت  هزار  و 60  از 70شهردارى  بيش  داراى  خوزستان 
خانواده شهردارى است كه اگر از همه اين ظرفيت ها استفاده 
شود مى توانيم يك گام اساسى در تحقق هر چه بيشتر اهداف 

خود برداريم.
موفقيت هاى چشمگير دانشگاه علمى كاربردى 
شهردارى اهواز در رقابت هاى علمى بين المللى 

مقام  اهواز  شهردارى  دانشگاه  دانشجويان  اينكه  بيان  با  وى 
هاى  دانشگاه  تاريخ  در  بار  اولين  كه  اند  كرده  كسب  هايى 
علمى كاربردى در سطح كشور اتفاق افتاده است اذعان كرد: 
تيم دانشگاه شهردارى اهواز در  مسابقات رباتيك – كه در 
بين دانشگاه هاى ملى و بين المللى (كشورهاى مانند آمريكا، 
كانادا، ژاپن و...) در قزوين برگزار شد- درمرحله نخست اين 
مسابقات در رقابت با 640 تيم ازكشورهاى مختلف جهان به 
مرحله دوم اين رقابت ها راه پيدا كند و در نهايت اين تيم موفق 
شد در رقابتى فشرده با رقباى خود، براى اولين بار در بين 
دانشگاه هاى علمى كاربردى كشور، مقام دوم بين المللى اين 

دوره از مسابقات را كسب كند.
 - (aci) احمدى فر افزود: در مسابقات بين المللى بتن آمريكا
شاخه ايران تيم بتن دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز 
براى اولين بار در استان خوزستان به صورت هم زمان دو 
مقام سوم كسب كرد و نيز در مسابقات ملى بتن دانشگاه هاى 

داخلى مقام دوم كشورى به نام اين دانشگاه  ثبت شد. 
در  فرهنگى  هاى  فعاليت  اهميت  بيان  با  دانشگاه  استاد  اين 
دانشگاه شهردارى اهواز عنوان كرد: دانشگاه علمى كاربردى 
شهردارى اهواز به لحاظ عملكرد فرهنگى در پايان سال 1394 
در بين دانشگاه هاى علمى كاربردى شهردارى ها و استاندارى 
هاى سراسر كشور عنوان سوم را كسب كرده و همچنين در 
در سطح استان و در بين دانشگاه هاى علمى كاربردى "عنوان 

برتر" را به دست آورديم.
وى در رابطه با ديگر افتخارات دانشگاه شهردارى اهواز گفت: 
در مسابقات ورزشى در حدود سه مقام كشورى و در مسابقات 

قرآن مقام دوم كشور را كسب كرديم.
ضرورت توجه به مقوله پژوهش 

كسب مجوز فصلنامه علمى ،ترويجى
وى با اشاره به اينكه نياز بود گام هايى را در بحث پژوهش 
برداريم تصريح كرد:  دانشگاه ها نبايد تنها آموزش محور باشند 
بلكه بايد در زمينه پژوهش نيز فعاليت كنند. اين دانشگاه نيز در 

راستاى پژوهش محورى توانست گام هايى بلندى بردارد كه از 
آن جمله مى توان به انتشار مقاالت تخصصى بين المللى، چاپ 
و انتشار شش كتاب  تخصصى در حوزه امور شهرى ، معمارى 

و محيط زيست به نام دانشگاه شهردارى اهواز اشاره نماييم.
 احمدى فر از كسب مجوز فصلنامه  علمى ترويجى  براى 
دانشگاه شهردارى اهواز خبر داد و گفت : براى اولين بار در بين 
كل دانشگاه هاى علمى كاربردى كشور، امتياز فصلنامه علمى، 
ترويجى با عنوان "شهر نوين اسالمى" را گرفتيم كه بعد از چند 

دوره، به صورت علمى پژوهشى انتشار مى يابد.
داد:  ادامه  اهواز   شهردارى  كاربردى  علمى  دانشگاه  رئيس 
بسيارى از دانشگاه هاى ما با وجود قدمت  چندين ساله در 
حوزه "معمارى و شهرسازى " هنوز فصلنامه اى به نام خود ندارند 
كه اين مساله باعث عدم وجود منبع كافى و مناسب علمى براى 
دانشجويان استان شده بود كه دريافت مجوز انتشار فصلنامه از 

سوى اين دانشگاه نقطه عطفى در اين راستا مى باشد.
به روز رسانى نياز هاى نرم افزارى

 و سخت افزارى دانشگاه 
احمدى فر عنوان كرد: در بحث سازندگى و توسعه عمرانى،به 
امكانات  استان،  مطرح  و  بزرگ  هاى  دانشگاه  اساتيد  اذعان 
دانشگاه ما نسبت به ساير دانشگاه هاى استان در سطح مطلوب 

ترى  قرار دارد

وى با بيان اينكه سعى كرديم كالس ها و كارگاه ها مانند 
كامپيوتر و زبان را به روز كنيم اظهار كرد: كتابخانه دانشگاه 
شهردارى اهواز يكى از غنى ترين كتابخانه هاى دانشگاهى 
استان است كه سعى شده اخرين كتاب ها و نرم افزار هاى 
تخصصى  را براى دانشجويان فراهم آورد.  اين كتابخانه در 
حال حاضر داراى حدود 10 هزار جلد كتاب در حوزه هاى 

مختلف است.
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز خاطر نشان 
كرد: يكى از مشكالت فعلى  ما، شرايط ساختمانى است كه در 
آن مستقر هستيم؛ زيرا اين ساختمان كاربرى ديگرى داشت و 
در بنا بود دانشگاه شهردارى بطور موقت در اين ساختمان آغاز 
به كار نمايد و در بحث توسعه دانشگاه مكان ديگرى براى آن 

مد نظر گرفته شود.
عليرغم  دانشگاه  توسعه  بحث  در  كرد:  تصريح  فر  احمدى 
تصويب زمين از سوى شوراى شهر و با وجود پيگيرى هاى 
متعدد ، زمين مورد نظر در اختيار دانشگاه شهردارى قرار نگرفته 

است
تامين منابع مالى دانشگاه از محل شهريه دانشجويان 

وى بيان كرد: شايد اين نوع  نگاه وجود داشته باشد كه دانشگاه 
شهردارى اهواز، از طرف شهردارى حمايت مى شود اما اين  
در حالى  است كه  در مواردى بابت دوره هاى كوتاه مدتى 
كه براى آنها برگزار كرديم بايد مبالغى را به دانشگاه بپردازند. 
البته ناگفته نماند در ابتدا حمايت هايى از دانشگاه داشتند كه از 
نظر مالى ناچيز بود و ما انتظار حمايت هاى بيشترى را از سوى 

شهردارى اهواز داشته و داريم. 
اسماعيل احمدى فر افزود: تمامى خريد تجهيزات و امكانات، 
حقوق پرسنل، اساتيد و توسعه دانشگاه از سرمايه دانشگاه- كه 

از شهريه دانشجويان تامين مى شود- صورت مى گيرد.
برگزارى 12 سمينار پژوهشى

 در حوزه معمارى،عمران ،ريزگردها 
احمدى فر در رابطه با سمينارهاى برگزار شده در دانشگاه 
شهردارى اهواز گفت:  اولين دانشگاه علمى كاربردى در سطح 
استان و شايد كشور بوديم كه تا كنون 12 سمينار در حوزه هاى 
مختلف مانند معمارى ايرانى اسالمى، عمران، آب، ريزگردها 

برگزار كرديم.
وى افزود: براى نخستين بار همايش علمى بررسى پيامدهاى 
معاون  حضور  با  درخوزستان  ريزگردها  اجتماعى  و  روانى 
محيط زيست كشور برگزار شد.  همچنين همايش "تكنولوژى 

و نسل سوم دانشگاه ها" با حضور دكتر 
قباديان، قائم مقام معاون پژوهشى وزير 

علوم، را برگزار كرديم.
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى 
تحوالت   بحث  در  كرد:  اظهار  اهواز  
استان  شرايط  به  توجه  با  خاورميانه 
خوزستان كه در مجاورت با كشور عراق 
به  و  دارد  قرار  ها  تكفيرى  با  مواجه  و 
نوعى با مسائل اجتماعى و فرهنگى گره 
خورده است همايشى با حضور دكتر شيخ 
االسالم،  مشاور امور بين الملل رياست 

مجلس شوراى اسالمى، برگزار كرديم.
وى اضافه كرد: در اينده نزديك ،همايش 
معمارى،  مختلف  هاى  حوزه  در  هايى 
شهرسازى، ظرفيت هاى استان، مشكالت و 
معضالت، اقتصاد مقاومتى و نقش دانشگاه 

ها و شهردارى ها  برگزار خواهيم كرد.  
احمدى فر بر لزوم گسترش كرسى هاى 
آزاد انديشى در سطح دانشگاه ها تاكيد 
كرد و گفت: در حوزه سياسى و همچنين 
مسائل جغرافيايى دغدغه هايى داريم و 
نياز است اقداماتى در جهت آگاهى بخشى به نسل جديد 

صورت پذيرد.
 شعبه بين المللى دانشگاه شهردارى اهواز 

در عراق تاسيس مى شود
وى خاطر نشان كرد: در دانشگاه شهردارى اهواز تعدادى از  
دانشجويان  خارجى از كشور عراق نيز داريم كه اميدواريم 
اولين دانشگاهى در خوزستان  باشيم  كه  داراى شعبه بين 

المللى باشد. 
به گفته رييس دانشگاه شهردارى اهواز: براساس قراردادى كه 
فى مابين  استاندار سابق (دكتر مقتدايى ) به نمايندگى از ايران 
با استاندار بصره به نمايندگى از كشور عراق بسته شده ، مقرر 
شد كه دانشگاه شهردارى اهواز، يك دانشگاه بين المللى شود. 
اگر شهردار اهواز و اعضاى شوراى شهر از اين دانشگاه در 
زمينه توسعه فيزيكى دانشگاه و احداث خوابگاه ها، تجهيزات 
و امكانات دانشگاهى حمايت كنند مى توانيم از كشورهاى 
حاشيه خليج فارس دانشجو بپذيريم كه اين خود نوعى سرمايه 

اقتصادى و فرهنگى براى استان است.
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز  افزود: در آينده 
مى توانيم يك شعبه از همين دانشگاه را در كشور عراق به نام 
دانشگاه شهردارى كالنشهر اهواز تاسيس كنيم كه داراى بعد 

سياسى و بين المللى براى استان خوزستان است. 
تعامل با سازمانها و مراجع تخصصى استان 

وى در رابطه با تعامل با سازمان ها و ارگان هاى ديگر در 
سطح استان گفت: بسيار تالش كرديم كه تعامل را با ارگان ها 
و سازمان هاى ديگر برقرار كنيم زيرا بايد به سمتى برويم كه كه 
رقابت مفيد و مثبت مابين ما صورت گيرد. . متاسفانه واقعيت 
در استان ما اين است كه در بعضى مواقع با تنگ نظرى و سنگ 

اندازى هايى روبه رو مى شويم و بايد گفت حوزه تعامل 
مابين سازمان ها و نهادهاى استان ضعيف است. اين 

هم نبايد فراموش كرد كه نيروى جوان ما يك 
سرمايه است كه نبايد اين سرمايه را با دست 

خود از بين ببريم.

دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز ،
محلى براى تبديل "ايده ها "به "واقعيت"هاست 

احمدى فر تصريح كرد: در بحث ظرفيت هايى كه از نظر 
است  خوزستان  استان  هاى  شهردارى  در  پژوهشى  بودجه 
بودجه پژوهشى شهردارى كالنشهر اهواز 20 ميليارد تومان 
بسته شده است كه  مى تواند يك انقالب آموزشى و پژوهشى 
در بين دانشگاه ها به وجود آورد، بسيارى از دانشجويان و 
اساتيد در دانشگاه هاى ما ايده هاى بسيار خوبى دارند كه 
ممكن است در حد يك خيال و آرمان شهر تصور شود اما 
ما در سطح استان توانسته ايم هرچيزى كه آرمان شهر بود به 
واقعيت تبديل كنيم، اين ايده ها را نيز مى توانيم با استفاده از 

اين بودجه پژوهشى به واقعيت تبديل كنيم.
وى بيان كرد: اگر بودجه پژوهشى شهردارى كالنشهر اهواز به 
دانشگاه شهردارى اهواز واگذار شود يك انقالب پژوهشى و 
تخصصى در سطح استان به وجود مى آيد و مى توانيم كسانى 

را كه ايده دارند اما پول ندارند، حمايت كنيم.
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز  با بيان اينكه 
در هرجايى كه بخواهيم چيزى را انحصارى كنيم از همان 
جا ضربه مى خوريم عنوان كرد:  ما تصميم داريم در همه 
حوزه هاى فنى و حرفه اى، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و 

شهردارى هاى استان خوزستان تعامل برقرار كنيم.
 حمايت از ايده هاى نو ،

 زمينه ساز تحوالت بنيادين در اهواز 
وى اظهار كرد: امروزه بحث شركت هاى دانش بنيان، مراكز 
نسل  هاى  دانشگاه  در  فناورى  و  علم  هاى  پارك  و  رشد 
سوم مطرح است، نگاه سنتى به دانشگاه ها در حال از بين 
رفتن است ، دانشگاه ها در حال پوست اندازى هستند و 
طرح جديد پژوهش محورى در حال به وجود آمدن است. 
در واقع هميشه شهردارى هايى موفق بودند كه در كنارشان 
شده  تخصصى تعريف  مطالعاتى  هاى  ها و فرصت  طرح 
است. اين موضوع را بايد در نظر گرفت اگر نخواهيم از 
ضربه  آينده  در  شويم  جدا  بوروكراسى  و  سنتى  سيستم 

خواهيم خورد .
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز  خاطر نشان 
هاى  كارگروه  و  ها  كميته  تشكيل  حال  در  دانشگاه  كرد: 
تخصصى فرهنگى، معمارى، جامعه شناسى شهرى و... مى 
در  دريابد  آنها  كاركرد  نوع  و  مقاالت  بررسى  با  تا  باشد 
كشورهاى ديگر چه اقداماتى در اين زمينه ها صورت مى 
و  داده  اى  منطقه  و  المللى  بين  بعد  آنها  به  سپس  گيرد. 
كارگاه ها، سمينارها و همايش هايى در اين خصوص با 

حضور مديران و كارشناسان شهردارى برگزار كند.
احمدى فر اظهار كرد: دربرنامه كوتاه مدت، هدف از راه 
دانشجويان  استقبال  ميزان  سنجش  دانشگاه،  اوليه  اندازى 
كه  داريم  نظر  در  ما  مدت  بلند  برنامه  در  اما  است.  بوده 
از اين ساختمان كه مناسب فعاليت هاى علمى در سطح 
دانشگاه نيست به مكانى بزرگتر نقل مكان نموده و برنامه 
ها وسطح دانشگاه را گسترده تر كنيم و در نهايت با آموزش 
به  شهردارى  بدنه  در  تغييراتى  مرور  به  شهردارى  پرسنل 

وجود مى آيد.
رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز  بيان كرد: 
يكى از گاليه هايى كه از شهردارى اهواز داريم اين است 
كه دانشجويان اين دانشگاه در مسابقات رباتيك، بتن، قرآن، 
مباحث فرهنگى و... مقام آوردند و اين مقام ها از تعدادى 
پروژه هايى كه در سطح شهر اهواز ساخته شده، باالتر است 
زيرا صداى بين المللى دارند اما متاسفانه در حد يك لوح تقدير 

هم از مقام آورندگان ما توسط شهردارى اهواز تقدير نشد. 
نگاه مان براى" تغيير و پيشرفت خوزستان"

 بايد تغيير كند 
وى تصريح كرد: استان خوزستان تغيير پيدا نخواهد كرد مگر 
اينكه نگاه خود را تغيير دهيم ما معموال خود را با ديگر استان 
ها مقايسه مى كنيم در حالى كه درست نيست، زيرا خوزستان 
پتانسيل ها و ظرفيت هاى بسيارى در زمينه انرژى، نيروى 
انسانى، حوزه جغرافيايى و... دارد كه استان هاى ديگر از آن 
برخوردار نيستند بايد از اين ظرفيت ها استفاده كنبم تاجوانان 

ما به نسل سوخته تبديل نشوند
احمدى فر خاطر نشان كرد:  در گفتگو با استاندار خوزستان  
(دكتر شريعتى ) فعاليت هاى ما در حوزه آموزش، پژوهش، 
ايشان  براى  مدت   بلند  و  مدت  كوتاه  هاى  دوره  برگزارى 
تشريح شد كه قول دادند كه با دانشگاه شهردارى همكارى 
كنند و البته  پيشنهاد دادند كه جلسه اى با حضور شهردارى 
ها و فرماندارى هاى استان برگزار كنيم تا در بحث پژوهشى 
و آموزشى در بعد استانى و منطقه ايى اقامات اجرايى در اين 

زمينه انجام شود. 

رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز: 

 موفقيت چشمگير دانشگاه علمى كاربردى
 شـهردارى اهواز  در رقابت هـاى بين المـللى

رئيس دانشگاه علمى كاربردى شهردارى اهواز با حضور در دفتر هفته نامه بامداد زاگرس به تشريح فعاليت هاى اين دانشگاه پرداخت.



خانواده

آپارتمان نشينى ؛ فشار از درون ، 
چانه زنى دربيرون!

لفته منصورى
جامعه شناس  زيمل  گئورگ 
از  كه  آلمانى  فيلسوف  و 
به  جامعه شناسى  پيش گامان 
شهر  مى گويد:  مى رود،  شمار 
كه  نيست  فضايى  موجوديتى 
پيامد جامعه شناختى دارد، بلكه 
موجوديتى جامعه شناختى است 
كه تجلى فضايى پيداكرده است. 
ماست  اجتماعى  آشفتگى  اين 

كه چنين تجلى ناموزون فضايى يافته است. بنا بر گفته ارسطو 
«شهر از انواع انسان ها تركيب يافته است…» انسان موجودى 
است اجتماعى كه نمى تواند به دوراز اجتماع و محيط زندگى 
كند و هميشه سعى دارد با افراد و اشيائى كه به نوعى آن ها را 
نزديك به خود مى بيند، ارتباط برقرار كند و اين امر درواقع 

نيازى درونى است.
هنگامى كه از باال به شهر مى نگريم آن را كليتى انسجام يافته 
مى بينيم مملو از توده و فضا، زاويه ديد ديگر هنگامى است 
كه درون شهر قدم مى گذاريم و در ظرف زمانى و مكانى آن 
جاى مى گيريم، در اين هنگام است كه آنچه شهر را از كليتى 
كالبدى و محض رها مى سازد و روح و معنا مى بخشد در 
مقابل ديدگان ما ظاهر مى شود؛ مردم، استفاده كنندگان اين پر و 
خالى هاى كالبدى و فعاليت ها و رفتارهاى متنوع و گوناگونى 
كه آن ها را به همديگر شبيه يا از همديگر متمايز مى كند. يك ماه 
پيش برادرم محل كار وزندگى خود را به شهركرد منتقل ُكرد. 
شايد براى آب وهواى تازه اى و يا صرفه جويى در هزينه هاى 
زندگى، يا تفنن و تفرجى، هر چه هست در جستجوى آرامشى 
و آسايشى براى خود و خانواده اش رفت و بر بام ايران نشست.

اولين مسئله اين خانواده اهوازى خوابيدن و نخوابيدن عصر 
و خالى شدن شهر پس از تاريكى اول شب بود؛ و چگونه 
اهوازى خواب عصر خود را از دست دهد؟! و پلك هايش را 
در ساعت 10 و 11 شب برهم گذارد؟! او كه تا طلوع فجر در 
خيابان انوشه فالفل و جگر به رگ مى زند و شب را درنورديده 
و نمى داند صبح روز بعد آمده يا هنوز ديشب است؟! چطور 
با اين شرايط جفت وجور شود؟! آپارتمان نشينى با تمام تبعات 
فاصل بين  جديد: «جدارهاى  فضاى خانگى  «خودنمايانه» 
قسمت هاى اختصاصى»، آشپزخانه «اُپن»، «شومينه»، «سرويس 
«انبارى»،  ماشين ها»،  روغن ريزى  و  «پاركينگ  بهداشتى»، 
«راه پله ها و پاگردها»، «آسانسور»، «روشنايى عمومى»، «لوله ها 
از هر قبيل مانند لوله هاى فاضالب، برق و تلفن»، «تهويه»، 
«گذرگاه هاى زباله و محل جمع آورى آن»، «كليد درِ پشت بام و 
آنتن هاى ماهواره و منقل هاى كباب و بند آويز لباس ها»، «پمپ 
و مخزن آب»، «خانه سرايدار و نظافت عمومى آپارتمان»، 
«مدير ساختمان و قصه پردردسر شارژها»، «جاكفشى ها و 
گلدان ها»، «درها و پنجره ها و ريموت ها»، «شيرها و كپسول هاى 
آتش نشانى «، «دود و ته سيگارهايى كه در آسانسورها و راه پله ها 
رها مى شود»، «چكه آب كولر بااليى روى كولر تو»، «بوى 
هنر آشپزى كدبانوى پايينى كه از راه لوله فن حمام به مشامت 

مى رسد».
حال واى اگر دستشويى طبقه بااليى به طبقه زيرين نشتى 
دهد بلكه حتى چكه كند! يا وقتى در هال پذيراى واحد خود 
دارى صبحانه مى خورى و همسايه ات كه دستشويى واحدش 
بافاصله فقط 20 سانتيمتر به هال ات چسبيده، بخواهد اِن و فِنى 
و … راه بيندازد چه حالى پيدا مى كنى؟! يا دختران و پسران 
ژيگول همسايه ات با سگ هاى پشمالوِى پاكوتاه نژاد آمريكايى 
و اسپانيايى و فرانسوى و آفريقايى هم نشين، هم خواب و همراه 

شوند! يا خروس تو كه:
هنگام سپيده دم خروس سحرى         دانى كه چرا همى كند 

نوحه گرى
 يعنى كه نمودند در آيينه ى صبح       كز عمر شبى گذشت 

و تو بى خبرى
يا موسيقى گوش خراش راك و رپ و فونك و تكنو و جاز 
كه حال وروزت را به هم ريزد! يا مجلس عزا و روضه اى كه تو 
بر پا مى كنى و حال آن ها را مى گيرى! محدوديت اراضى قابل 
ساخت، افزايش بهاى زمين هاى مرغوب، افزايش هزينه هاى 
ساخت، مسافت و ترددهاى الزم روزانه، مشكالت ارائه ى 
خدمات انتظامى و امنيتى، محدوديت توسعه ى شبكه هاى 
خدماتى مثل خيابان، آب، برق و… همه و همه تصميم  ها و 
سياست گذارى هاى ُخرد و كالن را به سمت رشد عمودى 

شهرها سوق داد.
آپارتمان يكى از مصاديق معمارى غير سنتى و غير همخوان 
بافرهنگ ايرانى است كه قطعاً در طوالنى مدت سبب ايجاد 
جامعه ى  و  خانواده  براى  اجتماعى  و  فرهنگى  آسيب هاى 
ايران خواهد گرديد. بااينكه از زمان نخستين ساخت وساز 
مجتمع هاى آپارتمانى (از دهه 40 شمسى) در ايران تا كنون 
50 سال مى گذرد و باوجودآنكه در اين مدت، قانون تملك 
آپارتمان ها به تصويب رسيده و آيين نامه اجرايى آن نيز تدوين و 
همچنين اصالح آيين نامه اجرايى آپارتمان ها بازبينى شده است، 
اما همچنان مشكالت آپارتمان نشينى به قوت خود باقى است. 
شايد يكى از داليل اين باشد كه شهرى شدن در ايران، نوعًا 
محصول توسعه ى تصنعى و شتابان بوده و هرگز در يك فرايند 
طبيعى و به مقتضاى ضرورت هاى موجود، محقق نشده است.

به  روستاييان  بيمارگونه ى  مهاجرت  اثر  در  نيز  اهواز 
سكونتگاه هاى شهرى، جهت بهره مندى از امكانات و مظاهر 
مدرن زندگى شهرى، يا يافتن شغلى از سفره نفت و صنايع 
بزرگ و نيز وضعيت جنگ تحميلى، رشد و نمو يافته  است. 
پيامد اجتماعى چنين پديده اى، بيگانگى اجتماعى، ضعف 
همبستگى و انسجام اجتماعى، تنك مايگى شبكه هاى اجتماعى، 
ضعف علقه هاى زادبومى و درنتيجه بى عالقگى به سرنوشت 
جمعى و … است. اهواز در حال گذر از ويالنشينى به سمت 
آپارتمان نشينى است، لذا بايد فرهنگ صحيح آپارتمان نشينى 
كه زمينه ساز آن تبيين قانون آپارتمان نشينى است در اين شهر 
ترويج شود. اين تنها نسخه ى ُمسكنى است كه براى مديريت 
وضعيت صلِح مسلح و رهايى از فشار درون و چانه زنى هاى 

بى پايان بيرون در بين ساكنان آپارتمان ها بايد پيچيد.

خانواده

به كودكانمان چگونه فكر كردن را بياموزيم
 (قسمت چهارم و پايانى)
بامداد زاگرس- اكرم شوشترى

هدف هاى آموزش فلسفه به كودكان
ــالح وضعيت  ــفه به كودكان، اص ــدف برنامه آموزش فلس ه
ــه افزايش  ــت و در نتيج ــم و تربي ــر در تعلي ــوزش تفك آم
ــه اى كه در اين  ــت به گون ــرى كودكان اس ــاى فك مهارت ه
ــكالت زندگى خود  ــالى توانايى حل مش دوره و دوره بزرگس

ــند. ــته باش را داش
 اين برنامه، اهداف شناختى و اجتماعى خاصى دارد؛ از نظر شناختى، 
ذهن را وادار به عمل  مى كند و از جنبه اجتماعى به آموزش فرايند 
تصميم گيرى دموكراتيك مى پردازد. در اين برنامه هدف اين نيست 
كه كودكان را به فيلسوفانى كوچك تبديل كنيم بلكه اين است كه 
به آن ها كمك شود تا تفكرى بهتر از قبل داشته باشند. مهمترين و متمايزترين هدفى كه براى اين 
برنامه مى توان بيان كرد، رشد عقالنيت، منطق و ارتقاى سطح تفكر، به خصوص تفكر نقاد و خالق 

در كودكان با استفاده از مفاهيم فلسفى و اخالقى است. 
از نظر ليپمن (1980) هدف عمده برنامه آموزش فلسفه به كودكان آن است كه به كودكان كمك كند 

بياموزند چگونه فكر كنند. ليپمن اهداف اين برنامه را در اين موارد دسته بندى كرده است: 
بهبود توانايى تعقل11 
 پرورش خالقيت22 

رشد فردى و ميان فردى33
پرورش درك اخالقى 44

پرورش توانايى مفهوم يابى در تجربه 51

مهارت هاى مورد نظر برنامه فلسفه براى كودكان
فلسفه براى كودكان تالش دارد تا مهارت هاى خاصى را در كودكان ايجاد يا تقويت نمايد. برخى از 

مهارت ها و استعدادهايى كه در مرحله اجراى اين برنامه رشد پيدا مى كنند، عبارتند از: 
صورت بندى سؤال ها 

اجتناب از تعميم هاى عارى از دقت 
خواستن داليل و شواهد ديگران براى ادعاهاى خود 

پردازش و بسط فرضيه هاى تبيين كننده 
به رسميت شناختن تفاوت هاى مربوط به شرايط موجود 

بهره بردن از ايده هاى ديگران 
     7- پذيرش انتقادهاى موجه و .... .

در اين برنامه، به تقويت چهار نوع تفكر كه هم در زندگى شخصى، هم در زندگى اجتماعى و هم 
از لحاظ علمى به آنها نياز است، توجه مى شود. اين تفكرات عبارتند از: تفكر خالق، تفكر انتقادى، 
تفكر جمعى و تفكر مسئوالنه. اساس اين برنامه، آموزش تفكر انتقادى در كنار تفكر خالق و تفكر 

مراقبتى يا مسئوالنه است. 
تفكر انتقادى به معناى ارزشيابى يا قضاوت كردن درستى و نادرستى چيزى است و برخالف 
فارغ از  مفروضات عامه، هرگز به معناى منفى نگرى يا عيب جويى نيست. اين اصطالح ماهيتاً 
ارزش هاى مثبت و منفى است و غالباً به قضاوتى منتج مى شود كه تصديق كننده و حتى ستايش آميز 
است. تفكر انتقادى به تجزيه و تحليل مى پردازد و بر ارزشيابى تأكيد مى كند. بير63 مى گويد، صاحبان 

تفكر انتقادى از ويژگى هاى زير برخوردارند:
اهل شك هستند، سعه صدر دارند، آزاد انديشند، ارزشمدار هستند، به شواهد و استدالل بها مى دهند، 
بر دقت و روشنى استدالل تأكيد مى ورزند، از زواياى متفاوت به موضوع مى نگرند، در صورتى كه 
داليلى براى تغيير موقعيت و موضع فكرى خود بيابند، آنها را تغيير مى دهند، از روش هاى متفاوتى 

مانند سؤال پرسيدن، جدل، شناسايى و زير سؤال بردن فرض ها استفاده مى كنند. 
منظور از تفكر خالق، انديشه اى است كه همواره از موقعيت هاى موجود فاصله مى گيرد و به سمت 
خلق شرايط جديد جهت مى گيرد. اما تفكر انتقادى، به نوعى از تفكر اطالق مى گردد كه همواره 

براساس شرايط موجود و با تكيه بر مالك هاى حاضر به داورى مى پردازد .
امروزه ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه در حال تغيير و تحول دائم است. دنياى بسيار پيچيده،  دنيايى 
كه با مسائل بسيار دشوار روبرواست. بنابراين همگان نيازمند كسب مهارت هاى تفكر خالق، قابل 
انعطاف و دقيق هستند تا عالوه بر رويارويى با چنين مسائلى قادر به يافتن راه حل هايى براى پيشبرد 
فيزيكى و اجتماعى محيط خود باشند. تفكر خالق فرصت خوبى ايجاد مى كند تا در هر موقعيت 

چيز هاى بيشترى ببينيم.
يكى از خصوصيات بارز افراد خالق اين است كه توانايى «نوع ديگر ديدن» در آنها فعال است. منظور 
از نوع ديگر ديدن اين است كه تنها به يك حالت از رويدادها بسنده ننماييم. از ديگر خصوصيات 
افراد خالق، دقت كردن و ديدن ظرافت هاست، افراد خالق معموالً به مسائلى توجه مى كنند كه براى 
ديگران عادى است. خصوصيت ديگر،كنجكاوى است. اين افراد بسيار جستجوگر و كنجكاو هستند. 
از ديگر خصوصيات، مى توان به داشتن شور و نشاط، استفاده از قياس در صحبت كردن، تمايل 

به داشتن چالش، آزردگى از انجام كارهاى روزمره و تكرارى و ميل به ريسك كردن اشاره نمود.
ضرورت هاى پرداختن به برنامه آموزش فلسفه به كودكان آن است كه با وجود سابقه اى بس 
طوالنى و درخشان در عرصه هاى علم و فرهنگ، جامعه ايران هنوز به توسعه مطلوب دست نيافته 
است. يكى از علل اين مشكل، در عدم تأمل بزرگساالن است. جامعه بزرگسال ما با مشكالت و 
مسائل بسيارى روبروست. شايد بتوان گفت كه هيچ كدام از مسائلى كه جامعه ما با آن دست به 
گريبان است از محدوديت منابع و امكانات و كمبود قوانين و … برنمى خيزد. ريشه مسئله در 
عدم تأمل بزرگساالن است. اين امر ناشى از تنبلى فكر در ميان افراد است. تنبلى فكر، مهمترين 
عامل تكرار گرايى و مسئوليت گريزى انسان ها است. اين وضع ناشى از بيگانه بودن ما با انديشيدن و 
انديشه آموزى و تقويت صفت تأمل و دقت و درك و پرورش حساسيت آنان در تشخيص خطا و 

صواب و منطق گرايى است. 
امروزه مدارس ايران از رسالت اصلى خود (پرورش تفكر) تا حدود زيادى دور افتاده و بيشتر به 
مراكز و مؤسساتى براى انتقال دانش به حافظه دانش آموزان، پُر كردن ذهن آن ها به جاى پروراندن 
آن تبديل شده اند. تعليم و تربيت رايج فقط امكان تقويت حافظه را به كودكان و نوجوانان ما 
داده است. وضع عمومى آموزش دركشور ما به اين صورت است كه دانش آموزان و دانشجويان، 
كتاب هاى درسى را مطالعه و آن ها را براى پس دادن در امتحان حفظ مى كنند و پس از اخذ نمره 
الزم، به فراموشى مى سپارند. بدين ترتيب اين فرصت درسى، نه تنها از آن ها پژوهشگر نمى سازد 
بلكه كوچكترين تأثيرى در تغيير نگرش آن ها ندارد و اين كار تنها باعث تقويت حافظه كوتاه 
مدت دانش آموزان شده است. ليكن امروزه ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه در حال تغير و تحول 
است. دنيايى بسيار پيچيده، دنيايى كه با مسائل بسيار دشوار روبروست. بنابراين همگان به كسب 
مهارت هاى تفكر نيازمند هستيم تا عالوه بر رويارويى با چنين مسائلى، قادر به يافتن راه حل هايى 
براى پيشبرد فيزيكى اجتماعى محيط خود باشيم. اگر كودكان ما براى آينده تربيت نشوند، جوانان 
آينده ما در رقابت سخت دچار شكست شده و با از دست دادن اعتماد به نفس خود به مشكالت 
روانى دچار خواهند شد و آن گاه ممكن است شاهد افتادن آنان در دام آسيب هاى اجتماعى باشيم و 
چه بسا در آينده با موجى ازعارضه هاى روانى در سطح جامعه روبرو شويم. ما به مهارت هاى تفكر 
انتقادى نياز داريم تا به كمك آن ها به درايتى هوشمندانه در امور ملى و در پى آن، به حل مسائل 

اجتماعى به صورت اخالقى و دموكراتيك دست يابيم.          
آينده هر جامعه اى در دست كودكان و نوجوانان آن است و اگر اين كودكان و نوجوانان درست 

تربيت شوند و توانايى ها و استعدادهاى بالقوه شان بالفعل شود، آينده آن كشور تأمين خواهد بود. 
هم اكنون اين برنامه به طور تخصصى در كتابخانه مركزى اهواز توسط دكتر شوشترى متخصص 

تعليم و تربيت، در حال اجراست.
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ــت هر چند از عمر علم جراحى  گفتنى اس
زيبايى در كشور زمان زيادى نمى گذرد، اما 
ــورمان به راحتى  در همين مدت كوتاه كش
توانست تا رتبه ى نخست جراحى بينى در 
دنيا را نصيب خود نمايد. تا جايى كه ايران 
ــى در جهان  ــت عمل هاى زيباي به  پايتخ
معروف شده است. به گونه اى كه متاسفانه 
از عمل بينى گرفته تا تزريق بوتاكس و ژل 
ــى فك و گونه، همه و همه نه تنها  و جراح
فقط بين زنان ايرانى بلكه بينن مردان ايرانى 

هم رواج پيدا كرده است.
بايد توجه داشت كه انجام عمل زيبايى براى 
ــكى واجب است،  برخى افراد، از نظر پزش
ــام  جراحى هاى  ــى گرايش به انج اما گاه
زيبايى عالوه بر آن كه ريشه هاى اجتماعى 
ــى مانند عقده حقارت  ــل روان دارد از عوام
ــود. در  ــا اختالالت روانى نيز متاثر مى ش ي
ــتاديار دانشگاه الزهرا نيز معتقد  اين ميان اس
ــت هر چند زيبا دوستى براى افراد منشا  اس
ــاله آسيب  درونى دارد اما افراط در اين مس
ــاى جدى را براى فرد و جامعه به ارمغان  ه
ــى آورد. از طرف ديگر توجه بيش از حد  م
ــتر مواقع افراد  ــاله زيبايى كه در بيش به مس
ــوند به مرور  ــز اقناع نمى ش جوياى آن ني
زمان به يك ناهنجارى اجتماعى تبديل مى 

شود. 
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود 
به اين موضوع اشاره كرد كه  اگر خودآرايى 
و يا انجام عمل هاى زيبايى بيش از اندازه و 
افراطى باشد مى تواند بهداشت روانى فرد 
ــى فرد را به مخاطره بيندازد. چرا كه  را روان

گاها اين تصور بيان مى شود كه شخص به 
ــب عزت نفس و اعتماد به نفس  خاطر كس
بيشتر چنين ظاهرى را از خودش به نمايش 

مى گذارد.
ــتقبال  ــرف ديگر براى يافتن علت اس از ط
ــى رويه زنان به انجام جراحى زيبايى بايد  ب
ــرد. يكى از  ــى ك ــل متعددى را بررس عوام
ــت كه متاسفانه  مهمترين اين عوامل اين اس
ــور در جايگاه  ــيارى از زنان كش امروزه بس
ــرار ندارند. عامل  ــى و حقيقى خود ق اصل
ــدم وجود  فرصت  ــر را مى توان در ع ديگ
هاى شغلى و اجتماعى مناسب براى جامعه 
يافت. چرا كه متاسفانه بازار كار به بسيارى 
ــان فارغ از هر گونه مدرك تحصيلى ،  از زن
ــاغل پيش پا افتاده اى را به آنها پيشنهاد  مش
ــرط ورود به آنها خودآرايى  مى دهد كه ش
ــترى است. به عبارت  زنان براى جلب مش
ــتفاده ابزارى در بعضى  ــاده تر از زن اس س
ــاغل  مى شود و در اين ميان نيز  بعضى  مش
ــيده، ارتقاى  از زنان كه به خودآگاهى نرس
ــرده و امكان بروز  فكرى و روحى پيدا نك
ــود خودشان  ــان محدود مى ش توانايى هايش
ــرايط احاطه شده مى بينند. اين  را در اين ش
ــت كه همانطور كه مى بينيم در  در حالى اس
ــع ديگر، زنان به اين اندازه خودآرايى  جوام
ــادگى در محيط كار و  ــد بلكه به س نمى كن
ــاى اجتماعى حاضر  ــل و فعاليت ه تحصي

مى شوند.
ــان،  ــر برخى از روانشناس ــه اظهار نظ بنا ب
ــى هاى غير  ــرده ى اين جراح ــت پ در پش
ــم و  ــزى جز مد گرايى، چش ضرورى چي

هم چشمى ها و همچنين افول ارزش هاى 
رفتارى و معنوى پنهان نشده است. تا جايى 
ــد جراحى هاى  كه اين گونه به نظر مى رس
زيبايى غير ضرورى، همچون باتالقى است 
ــت و پا زدن در آن، بيشتر فرد را در  كه دس

خود فرو مى برد. 
ــده توهم  ــه عمل آم ــى هاى ب ــق بررس طب
خودزشت پندارى، اصلى ترين دليل گرايش 
ــد. به  ــراد به جراحى هاى زيبايى مى باش اف
ــاى جهانى  ــاس  آماره ــه اى كه بر اس گون
ــان و 15 درصد از مردان  ــد از زن 90 درص
ــا جراحى  ــور مى كنند كه ب ــتباه تص به اش
پالستيك زيباتر خواهند شد.  جالب است 
ــورهاى چون  ــه  بعد از ايران كش بدانيم ك
ــه رديف هاى   ــتان و فرانس ــكا، انگلس آمري
ــاى جراحى بينى را به  بعدى تعداد عمل ه

خود اختصاص داده اند.
پر واضح است كه رشد قارچ گونه تبليغات 
جراحى هاى زيبايى نيز نقش بسزايى را در 
افراد بر جاى مى گذارد تا جايى كه اين مهم 
ــاخص هاى زيبايى ميان  باعث تغيير در ش
ــده است. از سوى ديگر مدرنيته،  جوانان ش
ــى و افزايش  ــرد گراي ــالمندى، ف ــد س رش
تكنولوژى شرايطى را ايجاد كرده است كه 
ــروز ديگر "بدن  ــان ام به قول جامعه شناس
ــه "بدن اجتماعى"  ــى" جاى خود را ب طبيع

داده است.
ــه انجام جراحى  ــاف گرايش ب با اين اوص
ــانگر ناامنى روانى در افراد  هاى زيبايى نش
ــان نبايد از نقش  ــت، بنابراين در اين مي اس

موثر خانواده ها غافل شد.   

ــيماني زوجين و به ويژه  آمار 90 درصدي پش
ــت تكان  ــال ها اس ــان از طالق، نه تنها س زن
ــيب اجتماعي  نخورده، بلكه با افزايش اين آس
و شيوع گونه هاي حقوقي ديگري از آن مانند 
ــالق توافقي، قابليت تطابق با جوامع آماري  ط
ــت. اين آمار كه مورد  ــر را نيز يافته اس بزرگ ت
تأييد مراكز رسمي از جمله شوراي عالي انقالب 
فرهنگي است در بستر مواجهه زنان با مشكالت 
فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و رواني پس از 

طالق مورد ارزيابي قرار گرفته است.
افسارگسيختگي  جامعه شناسان  از  گروهي 
طالق در ميان ساير پديده هاي اجتماعي در 
كشور ما را پادتن سازي جامعه در برابر فشاري 
مي دانند كه بستر فرهنگي به آن تحميل كرده 
است. به بيان ديگر آمار باالي ثبت روزانه و 
حاصل  را  اخير  سال هاي  در  طالق  ساعتي 
تعادل  برقراري  سمت  به  جامعه  دوران گذار 
ارزيابي مي كنند و آن را يك فرآيند تكاملي 
افراطي  واكنش  اين  اما  مي دانند  اجتماعي 
نگاه  از  ما  اجتماع  تفريطي  كنش  برابر  در 
رصدگر دشمنان دور نمانده است، به طوري 
بهره برداري  مورد  طالق  پديده  گسترش  كه 

برنامه ريزان خارجي قرار گرفته و 
بستر و فرصتي براي دشمنان فراهم 
كرده كه بتوانند براي گسست بنيان 
و  برنامه ريزي  ايران  در  خانواده 
تضمين  صورت  به  طريق  اين  از 
شده اي اهداف خود را دنبال كنند. 
عنوان  به  چنانچه  كه  صورتي  در 
يك پديده اجتماعي از ابتدا ابتكار 
برنامه ريزي در مورد آن در دست 
خود ما مي ماند امروز به صورت 
نمود  توجه  قابل  باليني  تظاهرات 

نمي كرد.
پديده  در  شده  مديريت  دخالت 

طالق
از سوي ديگر شكسته شدن قبح طالق و شيوع 
گسترده طالق توافقي يكي از نتايج اين دخالت 
مديريت شده در مراحل تكويني بلوغ خانواده 
در مراحل ازدواج و طالق است. يعني زوجين 
با بروز هر مشكلي در مسير زندگي با توافق 
بر سر مسائل مشترك مانند مهريه و سرپرستي 
فرزند يا فرزندان درخواست طالق مي دهند و 
اين شيوه جدايي با صلح و سازش و بدون 
دردسر و پادرمياني بزرگ ترها و همراه با جشن 
و شادي را به عنوان يك شيوه متمدنانه پذيرفته 
و اجرا مي كنند، غافل از اينكه از مشكالت و 

مسائل پشت ديوار طالق اطالعي ندارند.
به عقيده كارشناسان هر شكستي تبعات رواني 
خاص خود را دارد و اين مسئله در زنان و 
از  فارغ  نيز  طالق  نمي كند.  تفاوتي  مردان 
توافقي يا غيرتوافقي بودن آن يك شكست به 
شمار مي رود اما زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي 
آسيب هاي  با  زنان  براي  را  طالق  جامعه، 

بيشتري همراه مي كند.
بدري السادات بهرامي، روانشناس در اين باره 
معتقد است: «زنان پس از طالق دچار انزوا 
مي شوند، چراكه حتي نزديكان شان به داليل 
دوري  آنان  از  اشتباه  باورهاي  و  فرهنگي 
مي كنند و حتي پس از جدايي از سوي جامعه 
و برخي افراد مورد بي حرمتي قرار مي گيرند.» 
كارشناسان امور خانواده متفق القول هستند كه 
طالق در جوامع سنتي مذموم است، بنابراين 
اكثر خانواده  ها تالش مي كنند اين اتفاق نيفتد، 
برخي تابع قوانين و سنت هاي خانوادگي شان 
هستند كه مثًال عروس با لباس سفيد مي رود و 
با كفن برمي گردد. از طرفي زن و مرد نياز به 
پشتوانه عاطفي دارند به خصوص زنان از اين 
نظر تمايل بيشتري دارند كه حامي و پشتيبان 

عاطفي داشته باشند و چون زن برخالف مرد 
انتخاب شونده است، درون خود اين ترس را 

دارد كه مبادا پس از طالق تنها بماند.
اگر زني كه طالق گرفته است داراي فرزند 
باشد مشكالت بيشتري در انتظار اوست به 
دليل اينكه حق حضانت زنان بر كودكان با 
توجه به قانون مدني تا هفت سالگي است. 
بنابراين جدايي از فرزند نيز از مشكالتي است 
كه به شدت زنان را رنج خواهد داد و از سوي 
ديگر اين مورد تبديل به حربه اي شده است 
براي برخي از مردان سودجو تا با دادن حق 
حضانت به زنان در قبال گذشتن از حقوق 

مالي شان، آنها را از حقوق حقه خويش محروم 
 كنند و برخي ديگر از كودكان به عنوان ابزاري 
براي انتقام از همسران سابق خود استفاده و 

آنها را از ديدار كودكان خود محروم مي كنند.
طالق زنجيره اي از آسيب هاي اجتماعي است

خانواده،  سالمت  كارشناس  اين  اعتقاد  به 
«پيامدهاي اجتماعي مسئله بعدي زنان مطلقه 
در  مطلقه  زنان  فرزندان  نپذيرفتن  است. 
ازدواج هاي بعدي، ترس از ازدواج با اينگونه 
از زنان با تصور داشتن مشكالت شخصيتي و 
وقوع طالق مجدد، انتخاب به عنوان همسر 
دوم و صيغه اي، در امان نبودن از طعنه ها و 
كنجكاوي هاي اطرافيان، سرخوردگي اجتماعي 
و بسياري ديگر از اين دست امور، زنان مطلقه 

را با چالش مواجه مي كند.»
همچنين اگر زني مطلقه به هر دليلي نتواند به 
خانه پدري بازگردد و از حمايت آنها بهره مند 
شود بايد با مشكالت اقتصادي نيز دست و 
پنجه نرم كند، زناني كه داراي درآمد و سرمايه 
مالي نيستند بعد از طالق اگر از جانب فرد 
مسكن  تأمين  براي  نشوند  حمايت  ديگري 
و مايحتاج زندگي خود نيز دچار مشكالتي 
حضانت  اگر  و  شد  خواهند 
گرفته  عهده  بر  هم  را  فرزندان 
باشند، اوضاع به مراتب سخت تر 
خواهد بود و متأسفانه در بعضي از 
موارد ديده شده است كه اين زنان 
براي تأمين نيازهاي اقتصادي خود 
بزهكارانه  فعاليت هاي  سمت  به 
طالق  بنابراين  شده اند.  كشيده 
به هم  آسيب هاي  از  زنجيره اي 
پيوسته است، كه به رغم اين همه 
قرباني، روزبه روز افزايش مي يابد، 
را  طالق  كه  افرادي  تمام  اگرچه 
كشمكش هاي  با  مي كنند،  تجربه 

فردي و بين فردي متعددي مواجه هستند.

در  مطلقه  زنان  شدن  گرفتار  ديگر  سوي  از 
چنبره مجموع يا بخشي از اين مسائل، آنها را 
از طالق پشيمان مي كند، به طوري كه طبق 
آخرين آمار اعالم شده پشيماني زنان از متاركه 
تا 90 درصد طالق ها را شامل مي شود، اگرچه 
پشيماني  درصدي  برآورد 90  آماري  جامعه 
مشخص  طالق  از  زنان  ويژه  به  و  زوجين 
نشده، با اين حال رقم مذكور از سوي مراكز 
فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  مانند  رسمي 

تأييد شده است.

ایران پایتخت عمل های زیبایی

افزايش بى رويه انسان هاى هم شكل
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پشيماني ۹۰ درصدي زنان پس از طالق توافقي

ــى  ــى زيباي ــه جراح ــى روي رواج ب
ــت. تا  ــيده نيس ــى پوش امروزه بر كس
ــردم  ــه م ــى كه در نگاهى گذرا ب جاي
ــالت و  ــطح تحصي ــارغ از س جامعه ف
ــاى  ــره ه ــه چه ــزان در آمد پى ب مي
ــده جوانان اعم از  ــان ش تقريبا يكس
ــد. ــر خواهيم ش دختر و پس

بامداد زاگرس- الهام صمدزاده



خبرنگاران غصه  پر  قصه 
 مازنده برآنيم كه آرام نگيريم

بامداد زاگرس- سهيال باورى
خبرنگار"  "روز  ــرداد  م  17 كه  ــت  اس ــالى  س چند 
ــتى كه مى گفت: "هر  ــده و به قولى دوس ناميده ش
ــود يه روزى و  ــغلى زار مى ش ِر صنفى و ش وقت كا
ــد  يا هفته اى به نامش مى كنند تا اگر منقرض ش

ــد" ــا بمان ــم از او برج ــى در تقوي ــل نام حداق

روز خبرنگار رسيد و وقت آن است كه باز هم مسئوالن، 
اين قشر را بر سر گذارند و حلوا حلوايى راه اندازند و 
دعوت ها به ادارات و سازمان هاى مختلف از يك هفته 
قبل شروع مى شود، لوح هاى سپاس، قاب هاى مختلف، 
انواع پيام تبريك ها و كارت هاى هديه 50  و 100 هزار 
تومانى (با سخاوت فراوان)،  را در جيب خبرنگاران مى 
گذارند و از اين توفيق اجبارى استفاده اى كرده و يك 
گزارش از عملكرد ارگان خود، هزينه ها و عدد و رقم 
هايى -كه مبلغ اين كارت هديه در آن گم است- را  ارائه 
مى دهند و فرداى اين نشست هاى خبرى، هر مدير و 
مسئولى سر در رسانه هاى مكتوب و مجازى به دنبال به 

به و چهچه از خود مى گردد.
ديگر  و  خبرنگار  روز  از  خبرنگاران  خاطره  شد  اين  و 

هيچ ...
خبرنگار، واژه اى به ظاهر آشنا كه درد و مشكالت مردم 
و جامعه را بيان مى كند و مى نويسد اما همه با مشكالت 
او غريب هستند و هيچ كس برايش نمى نويسد به گونه 
اى كه  شمارش روزهاى زندگى يك خبرنگار البه الى 
رود  مى  يادش  و  رود  مى  دست  از  نوشته هايش  سطر 
براى خود نيز زندگى مى كند و يادش مى رود كه روزها، 
ماه ها و سال هاى عمر ش توام با مشكالتى بوده كه كسى 

به آن ها توجهى نداشته است.
آسيب  هستيم!  جامعه  پذير  آسيب  قشر  خبرنگاران  ما 
پذير از اين حيث كه خبرها و گزارش هاى  فيش هاى 
حقوقى نجومى را در رسانه ها مى نويسيم اما خودمان 
فيش حقوقى نداريم و با مختصر درآمدى امرار معاش 
مى كنيم،  آسيب پذيريم زيرا ديده نمى شويم مگر زمانى 
كه پروژه اى بخواهد افتتاح شود و يا مسئولى گزارش 
وعده  نتيجه  بخواهيم  كه  زمانى  اما  دهد  ارائه  عملكرد 
هاى پوچ آن ها را بگيريم و يا به چرايى مشكالت در 
هر بخش و پروژه هايى كه لنگ مى زنند برسيم، ”مدير 
جلسه است“ ، ”رد تماس“ و... اينگونه است كه پشت 

درب هاى بسته مى مانيم.
تشنه  مشكالت،  اين  همه  وجود  با  خبرنگاران  ما  اما 
ما  حرفه  رسالت  هستيم،  حقيقت  به  رسيدن  و  دانستن 
دراين است كه تاكيد كنيم ما بيداريم و نسبت به مسايل 
كشيدن  بيرون  آنكه  حساس،خالصه  جامعه  به  مبتال 

”وظيفه“ ماست.
به قول صائب تبريزى: 

مازنده برآنيم كه آرام نگيريم
موجيم كه آسودگى ما عدم ماست...

نباشد؛  غمت  تو  است،   سمج  خبرنگار،  بگويند  بگذار 
به  خبرنگار  اگر  و  است  عشق  اصل  در  خبرنگارى 
خوبى در مسيرش گام بردارد الهى مى شود چرا كه اين 
خبرنگار است كه مى تواند با قلمش دست مظلومى را 
بگيرد، عرق كارگرى را خشك كند، دادى را بستاند و در 

آخر در اين عشق از خود بگذرد و ققنوس وار بسوزد.
مسئوالن بدانند ما طاليه داران آگاهى با صداقت و ايثار 
پاى تكليف و رسالت خود ايستاده ايم و خود را فداى 

آگاهى مردم اين مرز و بوم مى كنيم.
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يك ماه قبل بود كه به عنوان مراقب براى برگزارى آزمون دانش آموزان دختر نهم دبستان دريكى 
از مدارس اهواز دعوت شده بودم . ساعت 7  صبح عازم مدرسه شدم تا محل آزمون براى امتحان 
دانش آموزان آماده سازى شود . با ديدن شماره كارت  دانش آموزان ،آنها را به جايگاه اصلى شان 
راهنمايى كردم . دراين حين با ديدن چهره يكى از دانش آموزان برق از چشمانم رفت  و لبخندى بر 
لبانم جاى شد . ياسمن تويى !! ؟ . ياسمن به محض اينكه من را ديد به طرفم آمد وابراز احساسات 
كرد . دستش را به دستم داد وگفت :خانم معلم مهربونم ! واى چقدر خوشحالم ! ... ياسمن ، ده سال 
قبل دانش آموزم در مقطع  پيش دبستانى بود. با ديدن ياسمن تمام خاطرات روزهاى اول مدرسه 
اش در ذهنم تداعى شد. ياد روزى افتادم كه هيچ تمايلى به آمدن مدرسه نداشت .يك لحظه از 
پدر ومادرش جدا نمى شد واين موضوع براى والدينش به يك دغدغه تبديل شده بود كه هر روز 

بايد با گريه او را به مدرسه مى آوردند .
تا سه هفته اول ، مادر ياسمن از پشت پنجره او را زير نظر داشت تا اگر آرام تر شد به منزل برود 
وبه كارهايش برسد . هر روشى كه براى تشويق ياسمن به مدرسه انجام داده بودم ،بى نتيجه بود. 
يك روز زنگ تفريح به همراه مادر ياسمن به حياط مدرسه رفتم .به ياسمن گفتم  چند تا عروسك 
دارى ؟ اسم عروسك هايت چيست ؟ كدام عروسكت را بيشتر دوست دارى ؟ ياسمن ،درحاليكه 
خنده به لبانش جارى شده بود ،مشتاقانه به سواالت من پاسخ مى داد. به او گفته بودم فردا عكس 
عروسك هايت را با گوشى مامانت بگير. مى خواهم عروسك هايت را ببينم . ياسمن كه احساس 
راحتى بيشترى با من مى كرد، خوشحال شد و روز بعد زودتر از هميشه به طرفم آمد و گفت مامان 
زود باش عكس عروسك هايم را نشان  خانم معلم بده و يكى يكى درمورد عروسك هايش برايم 
حرف زد. آن روز ياسمن بهانه كمترى براى رفتن به منزل گرفته بود. وقتى ديدم ياسمن عكس 

العمل كمترى براى رفتن به منزل نشان داده ، گفتم ياسمن مى خواهم منزل شما 
بيايم وعروسك هايت را از نزديك ببينم . قند توى دلش آب شده بود زنگ خانه چه 
ساعتى زده مى شود كه من با آنها به منزل شان بروم. چند روزى با ياسمن ومادرش 
آنها را تا منزل شان همراهى مى كردم وعالقه ياسمن به مدرسه بيشتر شده بود.مادر 
ياسمن ازخوشحالى در پوست خود نمى گنجيد و خيلى از من تشكر كرد . با صداى 
خانم معاون يك لحظه به خودم آمدم وفهميدم هنوز ياسمن كنار من ايستاده است 
، با دست كشيدن به سر ياسمن از او خواستم سواالت را با دقت بخواند وپاسخ دهد 

وبراى موفقيتش در امتحان صميمانه آرزو كردم .
هفت سال اول زندگى كودك، پايه و اساس شخصيت او را تشكيل مى دهد .به 
گفته پيامبر(ص)  اگر اين دوره زندگى با عطوفت ، مهرورزى ،همدلى ، همراهى 
،احساسات خوشايند، محبت پذيرى و اقتدارعاطفى كودكان همراه باشد، قوى ترين، 
سالم ترين و متعادل ترين ستون هاى تكوين شخصيت پى ريزى مى شود و اين قبيل 
بچه ها بيشترين آمادگى روانى و ذهنى را براى يادگيرى (هفت سال دوم) بدست مى 
آورند و آميزه اى از محبت پذيرى و آموزش پذيرى، آنان را براى دوره مشورت پذيرى 

و رايزنى با بزرگ ترها (هفت سال سوم) آماده مى كند.
مربيان پيش دبستانى با تاكيد براينكه دوره پيش دبستانى مى تواند مقدمه خوبى براى 
آموزش مهارت هاى ساده باشد ؛ضمن ابراز خرسندى از تصميم آموزش وپروش 
خوزستان ؛مبنى براجبارى كردن آموزش پيش دبستانى معتقدند اين تصميم بر 

پيشرفت تحصيلى آينده نوآموزان تاثير گذار است .
از ديدگاه  آنها ، ”اجبارى كردن دوره پيش دبستانى و طرح مربى موسس ”به عنوان 

دو برنامه راهبردى توسعه پيش دبستانى محسوب مى شوند كه اگر نحوه اجراى آنها صحيح باشد 
، سبب ماندگارى نوآموز در دوره هاى بعدى تحصيلى  و رفع مشكل حقوق مربيان مى شود .

”ساالرى ” مربى پيش دبستانى يكى از مدارس اهواز مى گويد : اجبارى نبودن دوره پيش دبستانى 
درسال هاى گذشته سبب شده بود ،خانواده ها فرزندشان را (بويژه بعد از تعطيالت عيد) مكلف به 
حضور دائم در مدرسه ندانسته وضمن اينكه كودك از مباحث آموزشى عقب مى افتاد ونظم را ياد 
نمى گرفت ؛ جمع آورى شهريه دانش آموزان هم براى مربى با مشكل مواجه مى شد و حقوق 

مربى  كاهش مى يافت .
وى مى افزايد : طرح مربى موسس سال گذشته جزو برنامه هاى آموزش وپرورش خوزستان بود 
كه بطور كامل اجرايى نشد ولى امسال قرار است اولويت اصلى با خود مربيان  باشد ،كه دراين 

صورت بسيارى از مشكالت در بخش آموزش پيش دبستانى  حل مى شود .
ديگر مربى پيش دبستانى به مشكالت آموزشى اشاره كرده ومى گويد : طبق قانون آموزش 
وپرورش، مربيان اجازه نوشتن به كودك پيش دبستانى را ندارند، ولى خانواده ها انتظار داشتند 
نوشتن حروف الفبا در مدارس  دولتى آموزش داده شود ودغدغه مربيان ،آگاه سازى والدين نسبت 

به مباحث آموزشى پيش دبستانى مدارس دولتى بوده است .
” محمدى ”  تصريح مى كند : ما نيروهاى پيمانكارى بوديم لذا امكانات الزم آموزشى مانند 
دستگاه چاپ دراختيار ما نمى گذاشت . ،حتى بعضى اوقات ميز وصندلى هاى نوآموزان از طريق 
خود اداره تامين شد. مديران مدرسه  با تاكيد به اين موضوع كه پيمانكار مكلف به تامين امكانات 

آموزشى نواموزآن پيش دبستانى است ،از همكارى با ما امتناع مى ورزيدند.
وى مى افزايد :آمار كالس من 45 نفر بود و پيمانكار مى گفت برايم نمى صرفد آن را به دو 
كالس تقسيم كنم ؛ولى كمك مربى به شما تعلق مى گيرد. با اين تفاسير تعداد زياد نوآموزان 
باعث مى شد معلم نتواند توجه كافى به همه داشته باشد و آمار واقعى را 30 نفر ومابقى را مهد 

كودكى اعالم مى كرد.
ديگر مربى پيش دبستانى كه 31 ساله است مى گويد : برگزارى برنامه هاى تفريحى مانند رفتن 
به پارك يا سينما از جمله تاكيدات پيمانكار بود ومى گفت اگر چنين برنامه هايى نداشته باشيد 
وپول الزم جمع آورى نشود، نمى توانيم شما را بيمه كنيم واين روند پول گرفتن باعث گاليه 

والدين شده بود .
كودك  مهد  آمد  و  رفت  هزينه  حتى  آنها  حقوق  كه  داريم  همكارهايى   : افزايد  مى  موسوى 
بچه هايشان هم نمى شود ،اما به كارشان عالقه مند هستند ودوست دارند براى جامعه مفيد 
باشند وازاينكه اخيرا آموزش وپرورش خوزستان درجهت رفع  مشكالت آموزش پيش دبستانى 
قدم برداشته وطرح مربى موسس را اجرايى مى كند خوشحال هستند؛  چرا كه حق وحقوق مربى 
ديگر ضايع نمى شود و مربى مى تواند با انگيزه بيشترى وظيفه خود را انجام دهد و آينده بهترى 

هم داشته باشد .
روان شناس ومدرس دانشگاه : سازگارى محيطى كودكان مهمترين تاثير دوره هاى پيش دبستانى 

است
مدير دبيرستان تيزهوشان اهواز مى گويد : كسى نمى تواند تاثير آموزش پيش دبستانى  بر سرعت 

وميزان يادگيرى در دوره هاى بعد بويژه اول دبستان را انكار كند وتصميم اخير آموزش وپررش 
خوزستان در رفع بخشى از عوامل افت تحصيلى استان كار ساز است .

”شاپور زندى ”، به  سوال ما درباره ”تاثير آموزش پيش دبستانى برا نگيزه پيشرفت تحصيلى 
”اينگونه پاسخ مى دهد : براساس آخرين تحقيقات دنيا ، عملكرد قابل توجه ومعنادارى براى  دانش 
آموزانى كه  از آموزش وپرورش پيش دبستانى برخوردار مى شوند نسبت به نوآموزانى كه اين دوره 

هاى آموزشى را نديده اند وجود دارد .
اين مدرس دانشگاه دررشته روان شناسى مى گويد : ميزان سازگارى محيط وسالمتى روانى 
كودكانى كه دوره هاى پيش دبستانى را طى مى كنند نسبت به نوآموزانى كه اين دوره را نگذرانده 
اند  بيشتر است . اين نوآموزان زودتربا دوستان همه سن خود دوست شده  ومشكالت رفتارى 

ودرگيرى هاى فردى وپرخاشگرايانه كمترى دارند.
زندى تصريح مى كند: ”اضطراب مدرسه يا اضطراب جدايى از والدين“ اختالالتى هستند كه اگر 
كودك از دوره مهدكودك وپيش دبستانى با آنها مواجه بود بايد زود درمان شود ،چون ممكن است 

اين مشكل  به دوره هاى بعد انتقال يافته وديگر امكان جبران وجود نداشته باشد .
وى مى افزايد : يادگيرى ضعيف ،ضعف اعتماد به نفس ، مشكالت شنوايى ، نبود سازگارى 
روحى با محيط و تكرار پايه تحصيلى مشكالتى هستند كه ممكن است نوآموز در دوره هاى فراتر 
تحصيلى با آن مواجه شود . اين مباحث در طرح سنجش بررسى مى شوند تا به موقع درمان شده 

وموانع پيشرفت تحصيلى دانش آموز از همان ابتدا رفع شود .
 رييس اداره پيش دبستانى آموزش وپرورش خوزستان : قريب 70 هزار نوآموز امسال وارد پيش 

دبستانى مى شوند

رييس اداره پيش دبستانى وپايه اول آموزش وپرورش خوزستان مى گويد: دو برنامه ” توسعه پيش 
دبستانى وانسداد مبادى بى سوادى ” در اولويت  كارى ما  قرارگرفته اند ؛ چون  دانش آموزانى كه  
ترك تحصيل مى كنند از 6 تا 11 سال و11 سال به باال به نهضت سواد آموزى سپرده مى شوند .
”نويد زنگنه ” با اشاره به اينكه ،فراگرفتن مهارت هاى نوشتارى وگفتارى وبرقرارى روابط اجتماعى 
كودك با هم سن وسال هايش مهمترين هدف آموزش پيش دبستانى است اظهار مى كند : يكى  
از مشكالت ما اين است كه همه دانش آموزانى كه به لحاظ سنى واجد شرايط ورود به پيش 
ديستانى هستند، دراين دوره ها شركت نمى كنند اين درحاليست كه دوره پيش دبستانى مبادى 
ورودى دانش آموزان 5 تا 6 ساله به محيط مدرسه است و اگر نوآموز وارد اين دوره ها بشود 

تحصيالت خود را تا آخر ادامه مى دهد .
اين مقام مسئول به سوال ما درباره ” آمار نوآموزانى كه امسال وارد مقطع پيش دبستانى مى شوند 
” اينگونه پاسخ مى دهند : آمار امسال نوآموزان خوزستانى  102 هزار و 950 نفر است كه نسبت به 
سال گذشته كه تعداد آنها  99 هزار نفر بود ، افزايش 30 درصدى خواهيم داشت و از مجموع  102 

هزار 950 نفر نوآموز ،  بيش از 35 هزار نفر  ساكن روستاها ومناطق محروم هستند .
زنگنه ، به توسعه 100 درصدى پيش دبستانى در خوزستان اشاره كرده ومى گويد : از سال 
تحصيلى93-92 آمار نو آموزان پيش دبستانى 32 هزار نفر بود كه سال 93-94 اين آمار 46 هزار 

و500 نفر و امسال  68 هزار نفر رسيده است وتوسعه بيش از 100 درصدى داشته ايم .
رييس اداره پيش دبستانى وپايه اول آموزش وپرورش خوزستان تعداد مربيان پيش دبستانى در 
سال گذشته را نزديك 3200 خوانده واظهار مى دارد : 27 منطقه دو زبانه ،مناطق محروم وعشاير 
كوچ رو داريم كه والدين نوآموزان تمايل كمترى به فرستادن فرزندانشان به پيش دبستانى دارند به 

همين علت ضرورت ديديم دوره پيش دبستانى را در خوزستان الزامى كنيم .
”زنگنه ” ، رويكرد اصلى آموزش وپرورش خوزستان را جذب نوآموزان مناطق محروم ودوزبانه 
براى فراگيرى مباحث پيش دبستانى بيان كرده ومى افزايد : يكى از سياست هاى دولت براى 
توسعه پيش دبستانى مناطق عشايرى ودوزبانه كمك هاى مالى 500 ميليارد ريالى است ولى اينكه 

سهم استان ها چقدر باشد هنوز مشخص نشده است .
توسعه همگن وپايدار آموزش پيش دبستانى ؛ درگرو سرمايه گذارى ها وبرنامه هاى راهبردى است
معاون آموزش ابتدايى خوزستان مى گويد : عالرغم اينكه دوسال اخيرموفق به توسعه پيش 
دبستانى بيش از 100 درصد در خوزستان شده ايم؛ اما درصد قابل توجهى از نوآموزان واجد شرايط 

دوره پيش دبستانى را نگذرانده اند.
”اردشير شجاعى ”اظهار مى دارد : درصد قابل توجهى از دانش آموزان در خوزستان دو زبانه هستند 
وبا زبان معيار ( زبان فارسى )آشنايى ندارند وهنگام وورد به پايه اول ابتدايى با مشكالتى مواجه 
مى شوند . بخشى از دانش آموزان هم در مناطق محروم وعشايرى زندگى مى كنند و وقتى به 
پايه اول ابتدايى وارد مى شوند ،به علت عدم آشنايى با فضاى كلى مدارس دچار مشكل تكرار پايه 
درسى مى شوند كه اين مهم  ، ذهنيت عدم برخوردارى از توانايى وبهره هوشى وترك تحصيل را  

براى دانش آموز وخانواده آن ايجاد مى كند .
شجاعى معتقد است : اگر بخواهيم امنيت پايدار وتوسعه همگن آموزشى را در تمام ابعاد اجتماعى 

وفرهنگى وامنيتى برقرار كنيم ، بايد هدف و سرمايه گذارى ما بر توسعه پيش دبستانى باشد ونگاه 
ما به مسائل آموزشى مانند نگاه به مسائل پزشكى باشد ؛چرا كه راه پيشگيرى از بى سوادى و ديگر 

آسيب هاى اجتماعى ، توسعه پيش دبستانى است.
اين مقام مسئول اظهار مى دارد : گاهى ممكن است به علت نبود تمكين مالى ،والدين از عهده 
شهريه برنيايند ، يا ازاهميت تاثيردوره پيش دبستانى برآينده تحصيلى فرزندشان مطلع نباشند 
واصرارى بر حضور فرزندشان براين دوره هاى آموزشى نكنند كه البته اين مسئله  در مناطق 

محروم وروستايى بيشتر وجود دارد .
پاسخ شجاعى به اين سوال كه ”چرا آموزش وپرورش خوزستان دوره پيش دبستانى را اجبارى 
اعالم كرده است ؟“ اينگونه است: در 27 منطقه  (از مجموع سه ناحيه آموزش وپرورش )خوزستان 
، دانش آموز دو زبانه داريم وآمار تكرار پايه درخوزستان درمقطع آموزش ابتدايى وپايه اول ابتدايى 
بيشتر تكرار شده است .همچنين بيشترين تكرار پايه در بين دانش آموزان دو زبانه بود ودرصد قابل 

توجهى از دانش آموزان تكرار پايه  ترك تحصيل كرده اند .
معاون آموزش ابتدايى خوزستان ،به راهكارهاى اجرايى توسعه آموزش پيش دبستانى اشاره كرده 
ومى گويد : طرح هايى تحت عنوان ”گلريزان“ و ”اولياى خير“  را دردستور اجرا داريم . در طرح 
”گلريزان“ كه همزمان با جشن ورودى هاى پيش دبستانى برگزار مى شود،قلك هايى  به مدراس 
دولتى داده مى شود تا مبالغ جمع آورى شده براى نو آموزان پيش دبستانى مناطق محروم هزينه 
شود. در طرح“ اولياى خير“ نيز هر كدام از والدين دانش آموزان تمايل داشته باشد مى تواند تواند 

شهريه نوآموز نيازمند ديگرى را پرداخت كند .
شجاعى تصريح مى كند : مديريت آموزش وپروش خوزستان براى دريافت اعتبارات توسعه پيش 
دبستانى درحال رايزنى هايى با وزارت است كه اگر اين موضوع دررديف بودجه 
قرارگيرد ،سهم خوزستان (با توجه به اينكه مناطق دو زبانه ومحروم دارد) ، نسبت به 

استان هاى ديگر بيشتر است .
وى مى افزايد : استاندار خوزستان هم نظر مساعدى براى توسعه دوره پيش دبستانى 
داشته وقول مساعد داده اند كه دراين زمينه آموزش وپرورش خوزستان را تنها نگذارند 
واميدواريم با اجراى اين طرح ها وبرنامه ها هيچ نوآموزى به دليل شرايط مالى از دوره 

پيش دبستانى محروم نماند .
مدير كل آموزش وپرورش خوزستان : بهترين راه توسعه پيش دبستانى فراهم سازى 

بسترهاى فرهنگى در جامعه است
مدير كل آموزش وپرورش خوزستان مى گويد : وسيع ترين ارگان دولتى به لحاظ 
اجرايى آموزش وپرورش است كه به همين نسبت مشكالت ، چالش ها ، انتظارات 

وآسيب هاى آن بيشتر وعزم ملى مردم ومسئوالن را مى طلبد .
”محمد تقى زاده ” اظهار مى دارد :محروميت هاى فرهنگى وعقب مانگى هاى 
تاريخى خوزستان سبب شده اولويت نخست ما در دوره ابتدايى ،به آموزش دوره پيش 

دبستانى اختصاص يابد.
تقى زاده ، به تاريخچه برگزارى دوره هاى پيش دبستانى در خوزستان در سال 1379 
اشاره كرده كه قريب 27 درصد نوآموزان در اين دوره وارد شدند ودرسال تحصيلى 
95-94 اين آمار به 80 درصد رسيد و2500 نفر از مربيان آن دوره در مقطع ابتدايى 

جذب شدند .
وى معتقد است : اگر بخواهيم  مشكالت جوانان دركنكور حل شود ،بايد برنامه ريزى 
ها بر آموزش پيش دبستانى متمركز شود تا كودكان تعامالت اجتماعى ومهارت هاى ساده زندگى 

اجتماعى را زودتر فرا گيرند .
مدير كل آموزش وپرورش خوزستان به سوال ما در خصوص ” چالش هاى آموزش پيش دبستانى 
” اينگونه جواب مى دهد : براى نوآموزان مشكل خاصى وجود ندارد چرا كه كمبود تجهيزات 
وامكانات آموزشى روزهاى اول مدرسه براى مقطع ابتدايى هم وجود دارد ولى مربى  بايد آگاه باشد 

تا  بتواند درصد  آسيب هاى روحى  را دراين سن كاهش دهد .
تقى زاده ،با تاكيد براينكه بايد از همه ظرفيت ها براى ارتقاى دوره پيش دبستانى استان استفاده 
كرد مى گويد : امسال براى اولين بار در مناطق عشايرى 1250 كودك نوآموز را  وارد پيش 

دبستانى كرديم و اين برنامه ريزى هاى آموزشى  تا شهريورماه  ادامه دارد.
پاسخ وى به سوال ما درباره ”سياست هاى متضاد با توسعه پيش دبستانى ” اين است : يكى از 
بحث هاى مهم وزارتخانه تصويب آموزش رسمى پيش دبستانى بود ولى  مجلس اين فضا را 

فراهم نكرد وتوجيه اش اين بود كه امكانات آموزشى آموزش وپرورش محدود است .
تقى زاده تصريح مى كند : هم اكنون كالس هاى آموزشى پيش دبستانى در مدارس دولتى داير 
هستند وفقط آموزش از طريق مربيان غير دولتى صورت مى گيرد لذا  اگر مجلس تصويب كند كه 

آموزش پيش دبستانى مثل بقيه مقاطع تحصيلى دولتى باشد  آمادگى الزم را داريم  .
وى مى گويد : براى توسعه پيش دبستانى ،جلساتى با مسئوالن ادارات مختلف برگزاركرديم تا 
بنرهايى در مدارس استان با مضمون ” دوره پيش دبستانى اجبارى است ” را نصب كنند وعموم 
مطلع شوند كه برنامه آموزش وپرورش خوزستان براى حضور نوآموزان پيش دبستانى دراين 

آموزش ها با جديت كامل دنبال مى شود.
وى مى افزايد : بهترين راه توسعه پيش دبستانى اين است كه بسترهاى فرهنگى الزم براى 
پذيرش اين موضوع فراهم شود. بخشى از فرايند آماده سازى اين بسترها برعهده آموزش وپرورش 
است كه دراين حيطه به وظايف خود عمل كرده و پيش دبستانى را اجبارى كرده است ،ولى بخش 
ديگر درحيطه كارى مطبوعات ورسانه هاى جمعى است تا  دراجراى اين طرح آموزش وپرورش را 
حمايت كرده و زمينه الزم را به لحاظ فرهنگى در جامعه مهيا سازند كه بتوانيم شاهد رشد وتحول 

در آموزش وپرورش باشيم .
گزارش فوق ما را به اين تفكر وا مى دارد ؛  در مناطق عشايرى ومحروم كه والدين كودكان 
اكثرا بى سواد وتعامل مؤثر و مفيد با كودكان خود را ندارند ،نقش دوره هاى پيش دبستانى 
درفراگيرى مهارتهاى اجتماعى وسالمت روان كودكان چيست ؟با توجه به اينكه مقررات، برنامه ها 
و سيستم هاى انضباطى فعاليت هاى آموزشى براى كودك خشك ورسمى است نقش مربى در 
جذب نوآموز به محيط مدرسه چيست ؟ با توجه به ورود عصر اينترنت وافزايش سن آگاهى كودك  
، اجبارى كردن دوره پيش دبستانى در آموزش وپرورش چه تاثيرى در آينده نوآموز دارد ؟  نقش 
رسانه ها در افزايش آگاهى والدين نسبت به اهميت دوره هاى  پيش دبستانى چيست وآيا رسانه ها 
به اين وظايف خود واققند ؟ عامل پيشرفت يا افت تحصيلى دانش آموزان آيا از سن پيش دبستانى 
است ؟ مهمترين راهكار ايجاد انگيزه نوآموزان براى حضور در آموزش هاى پيش دبستانى چيست 

وچگونه مى توان بر مشكالت اين بخش غلبه كرد ؟

پيش دبستانى، نخستين گام براى توسعه آموزشى
بامداد زاگرس-  شهرزاداميرى
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مسابقات مچ اندازى قهرمانى
 باشگاه هاى خوزستان برگزار شد

دبير كميته مچ اندازى استان خوزستان گفت:  مسابقات مچ 
اندازى قهرمانى باشگاه هاى خوزستان برگزار شد. على نورانى  
ــابقات مچ اندازى قهرمانى باشگاه هاى استان  اظهار كرد: مس
خوزستان انتخابى مسابقات كشورى به ميزبانى اهواز برگزار شد.
وى ادامه داد: اين مسابقات در دو كالس راست دست و چپ دست با 
حضور تيم هاى هنديجان، آغاجارى، باغملك، اميديه، شوشتر، سوسنگرد، 

مسجدسليمان، اهواز، بهبهان، شوش، ايذه برگزار شد.
دبير كميته مچ اندازى استان خوزستان عنوان كرد: در مسابقات كالس 
راست دست، باشگاه رضا از آغاجارى با 54 امتياز مقام اول ، باشگاه پارسه 
اميديه با 48 امتياز مقام دوم  و باشگاه هيربد مسجد سليمان با 41 امتياز 
مقام سوم را بدست آوردند. وى اضافه كرد: همچنين در كالس چپ 
دست باشگاه پارسه اميديه  با 61 امتياز مقام اول،  باشگاه رضا آغاجارى با 
58 امتياز مقام دوم و باشگاه هيربد مسجدسليمان با 49 امتياز به مقام سوم 
رسيدند.  نورانى خاطر نشان كرد: ضيا الدين شجاعى در دو كالس راست 
دست و چپ دست بعنوان قهرمان قهرمانان  و همچنين راست دست 
مقام سوم باشگاه شهيد نوذر مسجدسليمان و چپ دست مقام سوم باشگاه 

هيربد شوشتر دست پيدا كردند.

ليست 25 نفره نفت مسجدسليمان 
تيم فوتبال نفت مسجدسليمان 25 بازيكن را براى فصل جديد 
مسابقات ليگ دسته اول فوتبال باشگاه هاى ايران به سازمان ليگ 

معرفى كرد.
تيم نفت مسجدسليمان كه در فصل جديد تغييرات زيادى در كادر فنى و 
بازيكنان داشته است، روز يك شنبه آينده در اولين بازى از هفته نخست 
مسابقات ليگ يك ميزبان تيم ايرانجوان بوشهر است. در همين راستا، 
تيم نفت مسجدسليمان  اسامى 25 بازيكن را براى حضور در دوره جديد 
مسابقات ليگ دسته اول به سازمان ليگ معرفى كرده است ولى احتمال 
دارد كه طى زمان باقى مانده از دوره نقل وانتقاالت تابستانى بازيكنان 
جديدى به جمع زردپوشان اضافه شوند. اسامى 25 بازيكن معرفى شده 
تيم نفت مسجدسليمان براى فصل ورزشى 95-96 را مرور  خواهيد 
كرد؛ با اين توضيح كه تيم هاى قبلى بازيكنان جديد درون پرانتز آمده 
(ماشين سازى  بيژن  مجتبى  خوزستان)،  (كارون  طاهرى  ايوب  است. 
تبريز)، رضا يزدان دوست (نفت آبادان)، ميالد خدايى (پارسه تهران)، رضا 
جبارى (فجرسپاسى شيراز)، عرفان پورافزار (پيكان تهران)، محمد معاوى 
(نيروى زمينى تهران)، محمد احمدپور (سپيدرود رشت)، فرزاد محمدى 
(ماشين سازى تبريز)، سامان كريمى (بازيكن آزاد)، عرفان كاظمى (اميد 
نفت آبادان)، مسعود پورمحمد (پاس همدان)، ميالد شيخى سليمانى 
(فجرسپاسى شيراز)، عليرضا خسروى بابادى (نفتون مسجدسليمان)، امين 
جهان كهن (فوالد خوزستان)، شهاب زندى (بازيكن آزاد)، حسين رسولى 
(گل گهر سيرجان)، حسن براتى، حبيب فر عباسى، يوسف بهزادى، ستار 
دراجى، سجاد موسوى، محمد خان احمدى، ميالد صالح وند و على كيانى فر.

آينده درخشانى در انتظار فوالد است
دروازه بان جديد تيم فوتبال فوالد خوزستان مى گويد كه اين 

تيم با جوانانش آينده درخشانى در پيش خواهد داشت.
وحيد طالب لو يكى از داليل اصلى كه باعث حضورش در تيم فوالد شد 
را وجود ساختار حرفه اى و امكانات آن برشمرد و افزود: صداقت در رفتار و 
مذاكرات انجام شده با آقايان سعداوى و اژدرى زاده براى بنده خيلى مهم 
بود، معموال در چنين مواقعى با چند نفر مشورت مى كنم و دوستانى كه 
در اين خصوص به بنده مشاوره دادند همگى بر گزينه فوالد اجماع نظر 
داشتند. دليل ديگر انتخابم هواداران پرشورى است كه اين باشگاه از آن 
بهره مى برد. بدون اغراق مى گويم كه حمايت فوتبالدوستان خوزستانى از 
فوالد جذابيت زيادى براى بنده داشته و از اينكه عضوى از خانواده فوالد 
شدم بسيار راضى هستم. طالب لو همچنين به استقبال مردم خوزستان از 
وى اشاره كرد و افزود: از صبح امروز كه وارد اين شهر شدم، خوزستانى هاى 
عزيز و خونگرم همه جوره لطف كردند و حمايت هاى خوبى از بنده صورت 
گرفت، به آنها قول مى دهم كه براى موفقيت فوالد از هيچ كوششى دريغ 
نكنم. وى در پايان به پتانسيل باالى فوالد اشاره كرد و اظهار داشت: فوالد 
تيم جوانى را بسته كه واقعا آينده اى درخشان در انتظارش است، بيشتر 
بازيكنان اين تيم جزو بازيكنان موفق تيم هاى پايه اين باشگاه بوده اند كه 
عناوين قهرمانى كشور را كسب كرده اند، قطعا آقاى سعداوى و بازيكنان 
ما نياز به حمايت زيادى دارند و با همدلى و رفاقتى كه در تيم ما وجود دارد 

مى توانند در ادامه خوش بدرخشد و نتايج خوبى كسب كنيم.
11 بازيكن جديد به استقالل اهواز پيوستند

ــتقالل اهواز قراردادهاى 16 بازيكن شامل 11  تيم فوتبال اس
ــته اول  بازيكن جديد را براى حضور در فصل جديد ليگ دس

فوتبال كشور ثبت كرده است.
پس از اينكه سياوش بختيارى زاده از سمت سرمربى گرى تيم استقالل 
اهواز كناره گيرى كرد، هيئت مديره اين باشگاه براى حضور در مسابقات 
ليگ دسته اول با چند مربى وارد مذاكره شد و در نهايت حميدرضا فرزانه 
بازيكن اسبق تيم استقالل اهواز را به عنوان سرمربى جديد اين تيم برگزيد. 
تيم آبى پوش اهواز كه به عنوان كم پول ترين تيم ليگ دسته اول بايد تا 
سه روز ديگر در استاديوم 7 تير بابل به مصاف متمول ترين تيم حاضر در 
ليگ يك برود، فعًال اسامى 16 بازيكن شامل 11 بازيكن جديد كه اغلب 
از ليگ هاى پايين تر جذب شده اند را تحويل كميته برگزارى مسابقات 
داده است تا بعد از بازى با تيم خونه به خونه بابل اقدام به جذب چند 
بازيكن ديگر كند. 5 بازيكن از تيم فصل گذشته استقالل اهواز شامل 
عادل مسعودى، مصطفى ساكى، محمدجواد كردونى، صادق ژرفانى و 
سيددانيال موسوى همراه با 11 بازيكن جديد به اسامى مصيب جمعه زاده 
(شهردارى ماهشهر)، كريم چنانى (بازيكن آزاد)، حميد جرفى (جنوب 
سوسنگرد)، سجاد مسعودى (بعثت كرمانشاه)، هادى دغاغله (بازيكن آزاد)، 
رحيم آلبوغبيش (نفت اميديه)، معين راشدى (نفت نوين آبادان)، مصطفى 
عبيات (واليت حميديه)، فالح طرفى فتحى (استقالل حميديه)، سامى 
بنى خالدى (گل گهر سيرجان) و جابر يوسفى (نفت اميديه) نفراتى هستند 
كه قراردادهاى آن ها تا امروز ثبت شده است. همچنين قرارداد حميدرضا 
فرزانه به عنوان سرمربى و سهيل كرمى به عنوان مربى تيم استقالل اهواز 
در دفتر نقل وانتقاالت هيئت فوتبال استان به ثبت رسيده است. ليست 
بازيكنان تيم استقالل اهواز نشان مى دهد كه اين تيم نيازمند چندين 
بازيكن داراى تجربه بازى در ليگ دسته اول در پست هاى مختلف است تا 

بتواند در مقابل تيم هاى تدارك ديده ى ليگ يك مقاومت كند.

خبر
داردان و شجاعى همچنان

در جمع ملى پوشان هندبال نوجوانان
ــتند،  ــتانى كه در اردوهاى اخير تيم ملى حضور ثابتى داش ــت نوجوان خوزس دو هندباليس

ــدند. به دهمين اردوى اين تيم نيز دعوت ش

ناصر قاسمى، رييس هيات هندبال استان با اعالم اين خبر 
نوجوانان  تيم ملى  آماده سازى  اردوى  دهمين  كرد:  عنوان 
جهت حضور شايسته و قدرتمند در مسابقات قهرمانى آسيا 
در بحرين، از پانزدهم تا بيست وهشتم مردادماه در تهران 
برگزار خواهد شد كه مهدى رهبرى سرمربى تيم نوجوانان 

22 بازيكن را به اين اردو فراخوانده است.
جمع  از  بازيكن  دو  نهم،  اردوى  به  نسبت  افزود:  وى 
ملى پوشان كنار رفته اند؛ باوجود اين، رضا شجاعى و محمد داردان، دو خوزستانى حاضر در اردوهاى 
قبلى، به همراه 20 بازيكن ديگر از ساير استان ها، به اردوى جديد نيز دعوت شدند تا اين دو همچنان در 

جمع ملى پوشان حضور داشته باشند.

تيم هان  مادانگ ايران با 5 خوزستانى راهى كره جنوبى شد
ــابقات قهرمانى 2016 جهان، با پنج  ــركت در مس ــورمان براى ش تيم  هان مادانگ كش

ــد. ــئول" ش ــتانى عازم "س ــكار خوزس ورزش

هان مادانگ  قهرمانى2016  مسابقات  دوره  بيست ودومين   
(سيزدهم  چهارشنبه  از  زنان  و  مردان  گروه  دو  در  جهان 
مردادماه) به مدت چهار روز در شهر "سئول" كره جنوبى 
برگزار مى شود كه تكواندوكاران كشورمان پس از پشت  سر 
گذاشتن رقابت هاى انتخابى، با 30 ورزشكار، تهران را به 

مقصد محل برگزارى پيكارها ترك كردند.
اين رقابت ها در دو گروه مردان و زنان برگزار خواهد شد 
ساحل  و  مردان  گروه  در  تيالوى  مهرداد  خوزستان  از  كه 

فرج نژادى، عفت گودرزى، صفورا اردشيرى و فاطمه شاديان در گروه زنان حضور خواهند داشت.

ايدنى در رده سوم جدول شطرنج بازان ايرانى
ــطرنج (فيده)،  ــوى فدراسيون بين المللى ش ــده از س ــاس جديدترين رده بندى اعالم ش براس

ــطرنج بازان مرد ايران قرار گرفت. ــوم جدول ش پويا ايدنى در رده س

 ليست جديد فدراسيون جهانى شطرنج (فيده) روز گذشته 
(دوشنبه) منتشر شد كه پويا ايدنى، استادبزرگ خوزستانى 
شطرنج ايران و جهان با ريتينگ 2543 در بين شطرنج بازان 

مرد ايران در جايگاه سوم قرار گرفت.
ساله   15 شطرنج باز  مقصودلو  پرهام  رنكينگ  اين  در 
كشورمان، پس از درخشش فوق العاده در رقابت هاى يك 
ماه اخير به ويژه جام ستارگان ايران و جهان، با ريتينگ 2576 
و افزايش 75 واحدى و 4 رتبه اى، در صدر قرار گرفت و پس از او استادبزرگ احسان قائم مقامى با 

ريتينگ 2570 و افزايش يك واحدى ريتينگ، در رده دوم ايستاد.
همچنين استادبزرگ پوريا درينى با ريتينگ 2527 و استاد بين المللى اميررضا پوررمضانعلى با ريتينگ 

2514، رده هاى چهارم و پنجم را در اختيار دارند.

خوزستان قهرمان مسابقات گلف كشور شد
ــان اين دوره از  ــت اورد و قهرم ــابقات را بدس ــت مس ــت مقام نخس ــتان توانس ــم خوزس تي

ــود. ــوري ش ــابقات كش مس

و  جوانان  گلف  قهرماني  مسابقات  دوره  پانزدهمين 
بزرگساالن (زير 30 سال) كشور گراميداشت شهداي مدافع 
حرم، باحضور بى سابقه ى 100 گلف باز و 23 تيم از 14 استان 
كشور طى دو روز در زمين گلف مجموعه ورزشى انقالب 
برگزار شد. در اين دوره از رقابت ها تيم خوزستان توانست 
در بخش زير 18 سال با 552 ضربه و در بخش 18 تا 30 
سال با 467 ضربه مقام نخست مسابقات را بدست اورد و 

قهرمان اين دوره از مسابقات كشوري شود. همچنين تيم هاي اصفهان (شاهين شهر) با 578 ضربه و 
زنجان با 634 ضربه به ترتيب دوم و سوم رده سني زير 18 سال شدند.

لرستان با 472 ضربه و گلستان با 562 ضربه نيز در رده سني 18 تا 30 سال به ترتيب دوم و سوم شدند.
 همچنين در بخش انفرادي زير 18 سالسجاد سليماني از استان خوزستان با 165 ضربه نفر اول،سورنا 

صادقي از خوزستان با 173 ضربه نفر دوم و عليرضا كاظمي از زنجان با 183 ضربه نفر سوم شدند.
اما در بخش انفرادي 18 تا 30 سال ابراهيم نوري از لرستان با 147 ضربه نفر نخست اين مسابقات 
شد و عباس قنبري از خوزستان با 149 ضربه وفرشاد رستمي از لرستان با 156 ضربه به ترتيب دوم 
و سوم شدند. گفتنى است استان هاى اصفهان، چهارمحال بختيارى، زنجان، تهران ، كرمان، سمنان، 
همدان، خوزستان ، لرستان، گلستان، مازندران، قم، اردبيل، كرمانشاه وگيالن در اين دوره از مسابقات 
حضور داشتند. مراسم اختتاميه و اهداي جوايز پانزدهمين دوره از مسابقات گلف قهرمانى كشور عصر 
روز گذشته با حضور سعيدى رئيس فدراسيون گلف، معمارى دبير، مواليى مديركل دفتر برنامه ريزى 
آموزشى وزارت ورزش و جوانان، يوسف شاهى رئيس كميته مسابقات فدراسيون گلف، رجب پور 

سرپرست كميته فرهنگى و جمعى از پيشكسوتان اين ورزش برگزار شد.

پاداش ستاره خوزستانى به ملى پوشان جوان
ــكتبال ايران به هر كدام از بازيكنان تيم ملى بسكتبال جوانان ايران  ــتانى بس ــتاره خوزس س

ــرد. ــدا ك ــاداش اه ــغ 500 دالر پ مبل

به دنبال قهرمانى تيم ملى بسكتبال جوانان ايران در مسابقات 
قهرمانى جوانان آسيا كه به ميزبانى تهران برگزار شد، حامد 
از  هركدام  به  كشور  بسكتبال  خوزستانى  ستاره  حدادى 

بازيكنان تيم قهرمان مبلغ 500 دالر پاداش اهدا كرد.
اين ستاره محبوب خوزستانى اخيرا يك مدرسه بسكتبال در 
زادگاهش اهواز راه اندازى كرده است تا اين رشته ورزشى را 
به نونهاالن و نوجوانان عالقه مند به بسكتبال آموزش بدهد.

مسابقات پرس سينه با لوازم خوزستان برگزار مى شود
ــد. ــتان برگزار خواهدش ــينه با لوازم خوزس     رقابت هاى پرس س

رضا حسين پور، رييس كميته پاورليفتينگ خوزستان اظهار 
برگزار  اهواز  ميزبانى  به  مردادماه   15 مسابقات  كرد:  اين 
مى شود. اين پيكارها اولين رقابت هاى استانى است كه در 

سال 95 برگزار مى كنيم.
دزفول،  اهواز،  شهرستان هاى  تاكنون  داد :  ادامه  وى 
مسجدسليمان،  رامهرمز، ايذه و انديمشك براى حضور در 
اين مسابقات اعالم آمادگى كرده اند و پيش بينى مى كنيم 

100 ورزشكار در اين مسابقات حضور پيدا كنند.
رييس كميته پاورليفتينگ خوزستان عنوان كرد:  اين مسابقات در 9 وزن رده هاى سنى نوجوانان و جوانان 

و هشت وزن رده هاى سنى بزرگساالن و پيشكسوتان برگزار خواهد شد.
 وى افزود:  در پايان اين مسابقات به نفرات برتر حكم و مدال و به تيم هاى برتر جام و حكم 
رو  پيش  كشور  قهرمانى  مسابقات  به  ها  رقابت  اين  برتر  نفرات  همچنين  شد.  خواهد  اهدا 

اعزام خواهند شد.

چهار ورزشكار خوزستانى به 
نام هاى، سيد محمد موسوى 
 ، شريفات  مصطفى  عراقى، 
سعيد  و  اخالقى   حبيب اهللا 
عبدولى در رشته هاى ورزشى 
كاروان  جز  كشتى  و  واليبال 

ورزشى ايران هستند.
_ سيد محمد موسوى عراقى، 
متولد 31مرداد 1366،  دزفول، 

عضو تيم ملى واليبال ايران.
قهرمانى  زن  اسپك  (بهترين 
بهترين   ،2005 جهان  جوانان 
مدافع ميانى قهرمانى نوجوانان 

ميانى  مدافع  بهترين   ،2006 آسيا 
 ،2007 آسيا  باشگاه هاى  قهرمانى 
بهترين مدافع ميانى مسابقات انتخابى 
بهترين   ،2008 تابستانى  المپيك 
 ،2009 آسيا  قهرمانى  ميانى  مدافع 
قهرمانى  واليبال  ميانى  مدافع  بهترين 
بهترين   ،2010 جهان  باشگاه هاى 
مدافع ميانى بازى هاى آسيايى 2010، 
انتخابى  مسابقات  ميانى  مدافع  دومين 
المپيك تابستانى 2012، بهترين مدافع 
ميانى قهرمانى باشگاه هاى آسيا 2013، 
آسيا  قهرمانى  ميانى  مدافع  بهترين 
قهرمانى  ميانى  مدافع  بهترين   ،2014
باشگاه هاى آسيا 2014، دومين مدافع 
مهترين   ،2015 جهانى  جام  ميانى 
مدافع ميانى مسابقات انتخابى المپيك 

تابستانى 2016).
 1366 متولد  شريفات،  مصطفى   _

اهواز ، عضو تيم ملى واليبال ايران.
(در واليبال قهرمانى باشگاه هاى آسيا 

بهترين  عنوان  به  موسوى  محمد  همراه  به 
مدافع ميانى مسابقات انتخاب شد. شريفات 

در قهرمانى آسيا 2015 به همراه ژانگ ژجيا 
مسابقات  ميانى  مدافع  بهترين  عنوان  به 

انتخاب شد)

متولد  اخالقى،  حبيب اهللا   _
تيم  عضو  انديمشك،   1364

ملى كشتى  فرنگى ايران.
(دارنده مدال طالى مسابقات 
كره  اينچئون   2014 آسيايى 
جنوبى در وزن 80 كيلو، مدال 
 2009 جهان  قهرمانى  برنز 
كيلو،  دسته84  در  هرنينگ 
مدال برنز قهرمانى دانشجويان 
جهان 2010 تورين، مدال طال 
شهر  در  جهان  دانشجويان 
تسالونيكى يونان سال 2008، 
اين كشتى گير همچنين داراى 
دانشجوى  و  ارشد  كارشناسى  مدرك 
از  بدنى  تربيت  مديريت  دكترى 

دانشگاه شهيد چمران اهواز است).
13آبان  متولد  عبدولى،  سعيد   _
1368انديمشك، عضو تيم ملى كشتى  

فرنگى ايران. 
قهرمانى  طالى  مدال  ى  (دارنده 
آسيايى  بازى هاى  و  جهان  جوانان 
مسابقات  در  عبدولى  سعيد   ،2010
وزن  در  جهان 2011  كشتى  قهرمانى 
مدال  نهمين  توانست  كيلوگرم   66
ايران  فرنگى  كشتى  تاريخ  طالى 
و  كند  كسب  را  جهانى  مسابقات  در 
بازى هاى  به  ورود  سهميه  همچنين 
المپيك تابستانى 2012 را نيز بدست 
مسابقات  در  عبدولى  سعيد  آورد. 
آسيايى 2014 اينچون در كره جنوبى 
در تاريخ 8 مهر 1393 در مرحله يك 
چهارم نهايى با ناداورى آشكار مغلوب 
كشتى گير كره اى شد، عبدولى در ادامه 
در شانس مجدد به مقام سوم اين مسابقات 

دست يافت).

خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل      
گفت: ما با حداقل ها توانسته ايم جايگاه 

ورزش خوزستان را در كشور حفظ كنيم.
فرامرز كيانى زاده در جلسه شوراى ورزش 
خوزستان با ارائه عملكرد ورزش خوزستان از 
سال هاى 93 تاكنون، اظهاركرد: ما در راستاى 
تحقق اهداف مان از سال 93 تاكنون جلسات 
هدف گذارى با هيات هاى ورزشى را برگزار 
كرده ايم و هدف اين بوده است كه در ورزش 

خوزستان يك گام به جلو حركت كنيم.
وى افزود: در سال جارى نيز چنين جلساتى 
را برگزار كرده ايم و هيات ها همچون سال 

هاى گذشته موظف شدند كه برنامه هاى خود 
را محقق كنند. ضمن اين كه ما هم خودمان 
را موظف مى دانيم كه ضمن كنترل هيات ها، 
در طول سال در چند نوبت تزريق مالى به آن 
ها داشته باشيم. جلسات هدف گذارى يكى 

از امتيازات ما بوده است و اگر به اين شكل 
كار نمى كرديم، هيات ها دچار روزمرگى مى 

شدند.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان بيان كرد: 
البته با توجه به مشكالت مالى كه وجود داشته 
است، خيلى نتوانسته ايم از نظر مالى به هيات 

تيم  ها  هيات  از  خيلى  كنيم و  ها كمك 
هايشان را به صورت قرضى به مسابقات 
اعزام كرده اند و اميدوارم دكتر شريعتى 
خوزستان  ورزش  به  كمك  جهت  در 
از  ما  تا  باشد  داشته  تاكيد  ها  ارگان  به 
در  مان  ورزشى  هاى  هيات  شرمندگى 

بيايم.
ايم  توانسته  ها  حداقل  با  ما  گفت:  وى 
كشور  در  را  خوزستان  ورزش  جايگاه 
حفظ كنيم، ضمن اين كه در برخى آيتم ها 
رشد هم داشته ايم. واقعيت اين است كه ما 
در بخش توسعه در بخش ورزش موفق 
نبوده ايم، چرا كه پولى نداشتيم و سعى كرديم 
جايگاه مان را در بخش قهرمانى حفظ كنيم. به 
هر حال در بخش زيرساخت ها و تجهيزات نياز 
است اعتبارى براى تجهيز رشته هاى ورزشى 

كنار گذاشته شود.

ها  سال  من  كرد:  اظهار  فرزانه  حميدرضا   
بازيكن اين تيم بودم و افتخارات خوبى هم 
با اين تيم داشتم و بسيار خوشحالم كه دوباره 
به اهواز برگشته ام. خاطرات خيلى خوبى از 
اين تيم دارم و اميدوارم شخصيت از دست 
رفته اين تيم قديمى و ريشه دار را با كمك 

پيشكسوتان و هوادارانش به آن برگردانيم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل اهواز در اولين 
اقدام خود، بازيكنان تيمش را ممنوع المصاحبه 

خودم،  جز  به  گفت:  و  كرد 
مديره  هيات  و  مديرعامل 
باشگاه، عوامل ديگر باشگاه و 
بازيكنان حق مصاحبه با هيچ 
براى  و  ندارند  را  اى  رسانه 
اولين بار است كه اين موضوع 
را از طريق خبرگزارى ايسنا 
مى خواهيم  مى كنم.  اعالم 
انجام  آرامش  در  را  كارمان 
ايم  آمده  جا  اين  ما  و  دهيم 
كه كار بزرگى انجام دهيم و 

تماشاگران را با استاديوم آشتى دهيم.
از  پيش  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
حضور شما تيم بسته شده و اينك نظر شما 
در خصوص كار در تيمى كه در بسته شدن 
آن نقشى نداشته ايد، چيست؟ عنوان كرد: در 
قرارداد  بازيكن  از 11  بيشتر  با  حاضر  حال 
بسته نشده است و اگر اين نفرات مدنظر من 
نباشند، قرارداد آن ها فسخ خواهد شد. جا دارد 
از دوستانى كه در اين مدت زحمت كشيدند 

نيز تشكر كنم و اميدوارم با كادر فنى جديد، 
شخصيت از دست رفته استقالل اهواز را به 

آن برگردانيم.
فرزانه بيان كرد: من طبق نظر خودم يارگيرى 
مى كنم و احتمال خارج شدن نام بازيكنانى كه 
با آن ها قبل از حضور من قرارداد بسته شده 
هم زياد است. باشگاه پاى من مى ايستد و تمام 
شرايط من را قبول دارد. من هم تا زمان باقى 
مانده تا اولين ديدارمان كه 17 مردادماه است، 

فقط مى توانم روى بحث روحى - روانى كار 
كنم و در ادامه نيز بايد به بحث تاكتيكى ورود 

كنم تا ببينم عيار تيم چقدر است.
وى درخصوص شرايط بد اقتصادى باشگاه 
استقالل اهواز هم گفت: تمام جامعه درگير 
اين موضوع است و اگر به باشگاه هاى پول دار 
ايران هم نگاه كنيد، آن ها هم بدهى هاى خود 
اما  است  بيشتر  ما  مشكالت  ولى  دارند  را 
مى توانيم جوانانى را به فوتبال معرفى كنيم و 

اين دست خودمان است. 
سرمربى تيم فوتبال استقالل اهواز با تاكيد بر 
اين كه من سعى مى كنم يك تيم گردن كلفت 
آماده كنم تا تماشاگران به استاديوم برگردند، 
عنوان كرد: از مسووالن خوزستان و شخص 
استاندار، اسپانسرها و كارخانجاتى كه در اين 
استان هستند، خواهش مى كنم به استقالل اهواز 
كمك كنند و دست آن ها را مى فشارم تا بتوانيم 
استقالل اهواز را نجات دهيم. من صد درصد يك 

تيم گردن كلفت درست خواهم كرد. 
گفت:  نيز  تيمش  تمرينات  آغاز  درباره  وى 
تمرينات ما از روز گذشته (سه شنبه) زير نظر 
من و كادر خودم آغاز شد. همچنين با نظر من، 
ابراهيم تهامى به كادر فنى اضافه مى شود. او 
يكى از افتخارات باشگاه استقالل اهواز است 
و از باشگاه خواهش كردم كه در كنار من باشد 
تا بتوانيم از تجربيات او استفاده كنيم، چرا كه 
او مى تواند خيلى به من كمك كند و وزن تيمى 

ما را باال ببرد.
فرزانه با بيان اين كه ان شاءاهللا بتوانيم مشكالت 
بتوانيم  اميدوارم  كرد:  عنوان  كنيم،  مرتفع  را 
يك تيم خوب تا هفته هاى سوم چهارم آماده 

مسابقات كنيم.
وى در پاسخ به اين سوال كه به نظرتان استقالل 
اهواز مى تواند ليگ برترى شود؟ گفت: چرا 
كه نه؟! من قول مى دهم كه يك تيم گردن 
كلفت با هزينه كم درست كنم. من قول صعود 
نمى دهم ولى يك تيم خيلى قوى درست مى 

كنم و كارهاى بزرگى انجام مى دهيم.

ورزشكاران خوزستانى در المپيك ريو2016 
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ــود و  ــت2016 (15مرداد 1395) در ريودوژانيرو  برزيل برگزار مى ش ــى و يكمين دوره ى بازى هاى المپيك در 5 آگوس س
ــى ( بوكس، تكواندو، تنيس روى ميز،  تيراندازى، ــته ورزش ــركت در 14 رش ــى ايران با ش كاروان ورزش

ــتى آزاد و فرنگى، واليبال ــنا، قايقرانى، كش ــيربازى، ش ــوارى، شمش  تير و كمان، جودو، دووميدانى، دوچرخه س
ــت. ــابقات حضور خواهد داش  و وزنه بردارى) در اين دوره از مس

با حداقل ها جايگاه ورزش خوزستان را  
در كشور حفظ كرده ايم

 تيم گردن کلفتی آماده می کنم

بامداد زاگرس- ميترا فيروزى نژاد

سرمربى جديد تيم فوتبال استقالل اهواز با بيان اين كه قول مى دهم يك تيم گردن كلفت آماده كنم، گفت: دست تمام مسووالن 
خوزستان را براى نجات استقالل اهواز مى فشارم و اميدوارم شخصيت از دست رفته اين تيم ريشه دار را به آن برگردانيم.



ر و  رنگ  و  نگ 
گفتگو با پيشكسوتان رسانه خوزستان:

 جايگاه فعلى رسانه ها در ميان جامعه
 در حال فروريختن است

17 مرداد كه هر سال مصادف است با سالروز شهادت شهيد محمود صارمى روز خبرنگار و 
روزميثاق براى نوشتن  حق و روز تقديس قلم كه مى تواند فرصتى براى ياد اورى حق نگارى 
خبرنگاران و توجه اين قشر تاثير گذار در فعاليت هاى حرفه اى باشد  بهانه اى شد تا به سراغ 

تعدادى از پيشكسوتان عرصه خبر و رسانه استان خوزستان برويم. 
خبرنگار بامداد زاگرس سه سوال (جايگاه فعلى رسانه هاى چاپى را نسبت به رسانه هاى 
ديجيتال چه طور ارزيابى مى كنيد؟، ارزيابى شما از فعاليت هاى توليدى رسانه هاى استان 
در چند سال اخير چيست؟ آيا رشد كيفى داشته اند؟، راه كارهاى شما براى ارتقاى كيفيت 
محتوايى رسانه هاى استان چيست؟) از اين عزيزان پرسيده است كه ماحصل اين گفتگو ها 

به شرح ذيل بيان مى شود:
حبيب اله بهرامى- روزنامه نگار و پيشكسوت مطبوعات

1- جايگاه فعلى رسانه هاى چاپى را نسبت به رسانه هاى ديجيتال چه طور ارزيابى مى كنيد؟
جايگاه فعلى رسانه ها در ميان جامعه در حال فروريختن است! كًال رسانه هاى چاپى در ميان 
مردم و نيز خوانندگان جايگاه خود را از دست داده اند و كم كم رو به انقراض مى روند! در 
حقيقت رسانه هاى چاپى ما براى دستگاه هاى دولتى و خصوصى و از جمله مسووالن به 
زيور چاپ آراسته مى شوند! اگر بتوانند آگهى و گزارش آگهى بگيرند، براى مسووالن چاپ 
مى شوند و اگر نتوانند روزنامه به هفته نامه و هفته نامه به دو هفته نامه و دو هفته نامه 

به ماه نامه و ماه نامه به فصل نامه 
تبديل مى شوند! 

رسانه  تر  بيش  گويم:  مى  تعارف  بى 
هاى ما(چه چاپى و چه چاپيدنى ها كه 
توسط عده اى بى سواد و شكم گنده 
اداره مى شوند و چه ديجيتالى كه باز 
هم برخى از ِقَبِل آن ها نان هاى غير 
حالل مى خورند) در جاده ى سالمت 
كسى  و  كنند  نمى  حركت  مردمى  و 
هم همتى براى سالمتى آن ها نمى 
كند؛ چرا كه هر كسى به فكر خويش 
بوده و در پى بيرون كشيدن گليم خود 

از آب گل آلود رسانه ها است. 
هاى  فعاليت  از  شما  ارزيابى    -2

توليدى رسانه هاى استان در چند سال اخير چيست؟ آيا رشد كيفى داشته اند؟
از وقتى كه خبرگزارى ها و برخى سايت ها و پايگاه هاى خبرى راه اندازى شده اند، فعاليت 
هاى توليدى رسانه هاى چاپى بسيار كم و بيش تر در حد هيچ شده است! حتى بسيارى از 
خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى هم از روى دست يكديگر رونويسى مى كنند و گاهى 
هم روتيتر وتيتر، ليد و خود متن را كم و زياد مى كنند تا توى چشم نخورد كه به رونويسى 

روى آورده است! 
براى مثال: در ديدار استاندار خوزستان با عده اى از مديران مسوول و سردبيران رسانه هاى 
استان، تنها يك خبر آن هم از يك كانال تلگرامى در فضاى مجازى از سخنان استاندار درج 
شد. رسانه هاى حاضر در اين ديدار و ديگر رسانه ها و حتى خبرگزارى ها هم از آن خبر 
استفاده كردند و به خود زحمت نوشتن خبر را ندادند. چرا كه با يك خبر شسته رفته مواجه 

شدند و چه بهتر از اين كه از همين خبر هم استفاده كنند كه كردند!
البته بيش تر آن هايى كه به فعاليت هاى توليدى از قبيل تهيه خبر و گزارش و يادداشت و 
مقاله روى مى آورند، عمران و آبادانى و توسعه استان و رفاه حال همه ى مردم استان مد 
نظر خود و باال دستى هاى شان نيست و اولويت نخست را ندارد و نگاه ديگرى دارند كه 

جاى تابش آن در اين جا نيست! 
3- راه كارهاى شما براى ارتقاى كيفيت محتوايى رسانه هاى استان چيست؟

راه كارهاى من تاثيرى در دست اندركاران رسانه هاى همگانى ندارد. همه صالح كار خويش 
را بهتر از من مى دانند! وقتى هدف، درآوردن پول بيش تر و كشيدن گليم خود از فضاى 
غبارآلود و سياه و خاكسترى است، كيفيت محتوا جايگاهى ندارد و اين به به و چه چه ها و نيز 

انتقادها و سياه نمايى هاست كه مى تواند راه را براى سبز كردن جيب ها باز كند! 
در استان ما و كًآل در كل كشور از بس رسانه هاى همگانى زياد شده اند كه ديگر شور و 

ز ب جيب ن ر بز ى بر ر ر و ى يى ي يو

شوق الزم براى رفتن به سوى رسانه ها در بين مردم ديده نمى شود. چرا كه همه توليد 
كننده يا به عبارت بهتر، رونويس كار شده اند! در حقيقت هر كدام از آحاد جامعه مى توانند 
با گوشى همراه خود و وصل شدن به اينترنت در فضاهاى مجازى، تركتازى يا به گمان خود 
اطالع رسانى كنند و حتا روى دست برخى از سايت ها و پايگاه هاى خبرى كپى كار بزنند!

رضا عليجانى- مدير خانه مطبوعات خوزستان
را  ديجيتال  هاى  رسانه  به  نسبت  نشريات  خوانندگان  بين  چاپى  هاى  رسانه  فعلى  جايگاه 

چطور ارزيابى مى كنيد ؟
 جامعه در حال گذر از رسانه هاى چاپى است و روزبه روز تمايل به رسانه هاى ديجيتال بيشتر 
مى شود .هنوز  نشريات چاپى هم طرفدران خاص خود را دارند اما در آينده نشريات عمومى 

جاى خود را به نشريات تخصصى مى دهند.
ارزيابى شما از فعاليتهاى توليدى رسانه هاى خوزستان (چاپى وديجيتالى )در چند سال اخير 

چيست ؟ ايا رشد كيفى داشته اند ؟
متاسفانه درسالهاى اخير نشريات خوزستانى از مطالب توليدى خود كم كرده اند  و از نيروهاى 
تخصصى مانند عكاس ، خبرنگار وكاريكاتوريست در نشريات خبرى نيست وبيشتر مطالب 

آنها كپى شده است .
راهكارهاى شما براى ارتقاى كيفيت محتوايى رسانه هاى استان چيست ؟

ارتقاى كيفى نشريات بدون توجه به غنى سازى اقتصادى نشريات  وتقويت اقتصاد مطبوعات 
استان ميسرنيست اگر مى خواهيم نشريات قوى داشته باشيم از نظراقتصادى بايد نشريات 

را تقويت كنيم .
 درمورد رشد قارچ گونه پايگاه هاى خبرى چه نظرى داريد ؟

اگر پايگاه هاى خبرى داراى نيروى حرفه اى وترجيحا تخصصصى باشند موافق رشد آن ها 
هستم اما  حداقل درخوزستان چنين رخ نداده است . واقعيت اين است  برخى سايت ها فقط 
توسط يك نفراداره مى شود وافزايش مجوز سايت ها  به افراد غير حرفه اى در آينده باعث 

بروز  مشكالتى مى شود.
اينكه اين پايگاه هاى خبرى رويكرد تخصصى پيدا كنند چقدر در كارآيى آنها تاثير گذار 

است ؟
بطورمطمئن ورود پايگاه هاى خبرى به مباحث تخصصى در مانايى وكارآيى آنها تاثير بسزايى 
دارد واگر پايگاه هاى خبرى در آينده به سمت حوزه هاى تخصصى نروند ، آينده اى شبيه 

نشريات كاغذى خواهند داشت .
غالمرضا فروغى نيا رئيس سابق خانه مطبوعات خوزستان 

و بازرس فعلى اين تشكيالت
1- جايگاه فعلى رسانه هاى چاپى در بين خوانندگان نشريات نسبت به رسانه هاى ديجيتال 

را چطور ارزيابى مى كنيد؟
در تحوالت سياسى بعد از دوم خرداد 1376به يكباره رويكرد به سمت ايجاد رسانه مكتوب 
زياد شد و نقش سياسى آنها بجاى احزاب 
باعث شد تا مردم هم اعتماد پيدا كردند. 
نشريات  برخى  تيراژ  شرايطى  چنين  در 
فوق انتظار گرديد.اين نقطه عطف را همه 
جناحهاى قدرت در كشور درك كردند و 
جهت  در  حربه  اين  از  تا  نمودند  تالش 
داشت،  سياسى  نمود  بيشتر  كه  هائى 
استفاده كنند. البته جامعه مطبوعاتى هم 
هزينه هاى اين رويكرد را بيش از همه 

اقشار تاكنون داده اند.
انتقال  سرعت  كه  مدتى  ازگذشت  پس 
و  فنى  امكانات  رشد  بواسطه  اخبار 
ديجيتالى متنوع وافزايش يافت ؛ آنها از 
لحاظ حرفه اى عقب ماندند و با فقدان 
توانائى تحليل هاى مورد نياز جامعه و صرفا با انتشار اخبار دست دوم و بيشتر سوخته كپى 

يكديگر شدند.
را  خودشان  دانش  سطح  اگر  حاضر  درحال  اما  اند،  بوده  ساز  جريان  مطبوعات  قبال   شايد 
دگرگون نكنند اعتبار عمومى را هم از دست خواهند داد. وضعيتى كه سينما و كتاب و چاپ 
هم االن دچارش شده است اينگونه است.سينما در حال حاضر در كشورمان فقط در تهران 
حضور دارد؛آن هم در مشت  نام هاى خاص كه هرازگاهى در برج ميالد جمع مى شوندوگرنه 
در هيچ نقطه اى از كشورمان توليد سينمائى وجود ندارد. بايد بپذيريم  خودمان را  با دگرگونى 
ها تطبيق دهيم وگرنه زمان و پيشرفتهاى علمى از ما عبور كرده و عقب مى مانيم . با توجه 
فعاليت  هرگونه  توجيه  لذا  رود،  مى  باالتر  مطبوعاتى  روزبروز  توليد  هاى  هزينه  اينكه  به 
مطبوعاتى هم عمال اقتصادى نخواهد بود.از اين جهت اين صنعت كه روزگارى نان به سفره 
بسيارى مى برد و مشاغل زيادى چه در حوزه خبرنگارى و يا توزيع ايجاد مى كرد عمال ناتوان 

از چرخاندن خود است و اين يعنى گام گذاشتن بسوى مرگ !
ارزيابى  شما از فعاليت هاى توليدى رسانه هاى استان خوزستان (نوشتارى و ديجيتالى) در 

چند سال اخير چيست؟ آيا رشد كيفى داشته اند؟
به علت اينكه هزينه توليد خبر و گزارش و تحليل و پژوهش باالست ، بسيارى از نشريات يا 
حتى سايت هاى خبرى و ديجيتالى تالش مى كنند تا از منابع رايگان دم دستى استفاده كنند 

وعمال دگرگونى در كيفيت هم ايجاد نخواهد شد.
در حال حاضر اكثر نشريات و حتى رسانه هاى فضاى مجازى مشابه هم هستند.اگر هم 
نشريه اى بخواهد گزارش و يا تحليل جدى در مورد مسائلى ارائه دهد، حيات نيم بندش 
را به خطر مى اندازد لذا اكثرا از اين تنها آبراهه هم كه مى تواند نمودى از مطبوعات باشد 
اجتناب ورزيده و وارد حوزه هاى جدى نمى شوند و بسيارى از نشريات شجاعت و استقالل 

را فدا كرده اند.
ازسوى ديگر اينكه مى دانيم  طرح مسائل جدى نيازمند دانش حرفه اى و تخصصى است 
كه از اين زاويه هم ما با كمبود متخصص در ميان روزنامه نگاران و مديران جرايد مواجه 
هستيم و به نظر مى رسد مخاطبان از دست اندركاران بسيار جلوتررفته اند كه  يقينا سطح 
توقعشان هم روزبروز بيشتر خواهد شد ولى آموزش يكى از حلقه هاى مفقوده است كه خانه 

مطبوعات بايد در اين رابطه فعال باشد.
راهكارهاى شما براى ارتقاى كيفيت محتوايى رسانه هاى استان خوزستان چيست ؟

 واقعيت اين است رويكرد حيات بخش مطبوعات و رسانه ها بايست بسمت تخصصى شدن 
پيش برود .

در وهله نخست نشريات و رسانه ها بايستى در يك رشته خاص فعاليت كرده و تخصصى 
شوند.در وهله دوم بايد مدام  مطالعه كرده و آموزش هاى الزم را ببينند وگرنه با رونويسى 

كردن از روى دست يكديگر نمى توان در درازمدت موفق شد.
آيا در استان هاى ديگر هم وضعيت رسانه ها اينگونه دچار عقب ماندگى شده است؟

در اين وانفسا نشريات سراسرى كه در تهران هستند بواسطه دسترسى به روابط موجود در 
مديريت هاى تصميم گيرنده سياسى و اقتصادى و فرهنگى از امكانات بيشترى برخوردارند و 
فاصله معنادارى با نشريات محلى داشته و دارند و اين تبعيض هم به اين زودى حل نخواهد 
.از اين جهت مى توان گفت با در نظرگرفتن برخى مختصات هريك از استانها اكثرا  شد 

اوضاع مشابهى دارند.يكسرى مشخصات حادث شده در مورد مطبوعات عمومى است

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

 با هر نگاِه باران، زهرى چشيده بودم / پنهان ز چشم دنيا، تنها دويده بودم
اين شهِر ُپر ز  َمستان، شرِح حكايتم نيست / دردى به دل نشانده، كان را نديده بودم
من روسياِه عالم گشتم چو نامه دادند / اى واِى من، دِل من، عمرى خميده بودم

من بد رسانده بودم غوغاى قامت او / در تار و پوِد يادت، شايد تنيده بودم
گرهم رسد صدايى دراين سكوِت باران / حقا چنين خروشى در دل، ِكه ديده بودم؟
اى چشِم تو بهانه، ياراى صحبتم نيست / روزى بيا كه شايد ، راهى رسيده بودم

درماِن يك دِل تنگ ، راهى بجز سفر نيست / من اين سفر به جانم، در دل خريده بودم

اين يك قصه نيست
شد  حاضر  قرار  سر  معمول  مطابق  آقا  اكبر 
و در حالى كه چشم انتظار آقا محمود بود در 
محل قرار قدم مى زد كه از دور چشمش به 
آقا محمود افتاد ، چند لحظه بعد آقا محمود با 
سالم و معذرت خواهى جانانه اى دل اكبر آقا 
رو بدست آورد و گفت : اكبر آقا امروز از دور كه 
ديدمت به ياد استاندار جديدمون افتادم ، آقاى 
دكتر شريعتى رو ميگم ، هيچ ميدونى هم قد 

و قوارت و هم سر و ريشت شباهت زيادى با استاندار داره ، خوش بحالت ...
ولى حواست باشه جوگير نشى يه وقت خودتو جاى استاندار جا بزنى و قهقهه 

اى بلند سر داد ...
اكبر آقا ضمن اينكه از طنزهاى آقا محمود خوشش مى اومد گفت حاال نيم 
ساعت تاخير داشتى با اين حرف ها ميخواى ماست ماليش كنى؟! نه برادر 

يادت باشه بدقولى خوب نيست ، علف زير پام سبز شد...
آقا محمود كه هنوز خندش ادامه داشت گفت جان من بيا امروز برا خودمون 

يه حالى بكنيم.
ءاكبر آقا يه دست رو شونه آقا محمود زد و گفت : بفرما ببينم امروز چى 

دارى رو كنى ؟!
آقا محمود گفت حقيقت  با اين شباهتى كه امروز متوجه شدم با استاندار دارى 

به نظرم رسيد يه مصاحبه باهات راه بندازم ...
اكبر آقا يه لبخند زد و گفت ؛ امروز خيلى شنگولى.. خبريه ؟! آقا محمود 
نيمكت پارك رو نشون داد و گفت بريم بشينيم اونجا و  دقيق به سواالت 
نيمكت  سمت  به  و  گرفت  رو  اكبرآقا  دست  همزمان  و  بده  جواب  من 
رفتند و نشستند و بالفاصله از اكبر آقا  سوال كرد ؛ خوب آقا استاندار 
بشما تبريك ميگم ، و چون ميدونم بچه استانى و دستى هم به آتيش 
امور داشتى و دارى و بقول معروف استان رو مثل كف دستت ميشناسى 
، در ضمن جوان و پر انرژى و دلسوز هم كه هستى ؛ لطفاً بفرما جمعيت 

استان چند نفره ؟!
اكبر آقا زد زير خنده و گفت : با انصاف يه چيزى بپرس كه بدونم ولى فكر 

كنم 4.. 5 ميليون نفرى باشه ...
آقا محمود ژست خبرنگارا رو  گرفت و گفت به نظر شما بهبهان بهتره يا آبادان 

؟ اكبر آقا  گفت ؛ مشسليمون ...
آقا محمود گفت آقاى استاندار درست جواب بده وگرنه سوال سخت مى پرسم 
و اكبر آقا  هم كه انگار سازش كوك بود گفت ؛ مرد حسابى حاال كه قراره من 

بجاى استاندار حرف بزنم الاقل يه سوال بپرس كه مغزمو هم بكار بندازم .
آقا محمود يه خنده بلند كرد و گفت : اوكى ؛ پس بگير كه اومد ... آقاى 
استاندار امسال سال اقتصاد مقاومتيه اونم از نوع اقدام و عمل ؛ و حدود 5 

ماه از سال گذشته ، حاال شما برنامه خاصى براى استان داريد ؟
اكبر آقا يه كم به فكر فرو رفت و گفت : واال من كه االن دارم به ديد و 
بازديدا و تلفنا جواب ميدم ، باالخره همين برو بچه هايى كه از قديم دور و 
بر من بودن مرتب تماس مى گيرن و احوالپرسى ميكنن ، بايد جوابشونو بدم 
كه نگن طرف استاندار شده ديگه تحويلمون نميگيره ، ولى همزمان دارم 
يه مرورى هم به كارها ميكنم و جلسات كارى مى گيرم ، خوب كه گفتى  
اقتصاد مقاومتى يكى از برنامه هاى مهمه ، بايد حتماً يه پرس و جويى در 
مورد اون بكنم ، واقعاً سوال سختى بود ، وجداناً اگه اينو از استاندار واقعى 
هم بپرسى ممكنه بهت بگه برو سواالتتو بنويس بده روابط عمومى بعداً بيا 

جواباشو بگير ...
آقا محمود كه از جواب اكبر آقا چشماش گرد شد و گوشاش قرمز گفت : پسر 
تو راست راستى انگار باورت شد ولى جوابت خيلى حرفه اى بود ، خيلى خوشم 
اومد ، اصًال فكر نمى كردم به اين خوبى جواب بدى ، خيلى جدى و واقعى 
بود . متاسفانه وقت نداريم مصاحبه رو ادامه بديم ولى عجب سوژه اى پيدا 

كردم . ادامه مصاحبه براى جلسه بعدى ...
اكبر آقا سرى تكون داد و گفت : امروز هم به بهانه مصاحبه ما رو نشوندى 
سر نيمكت و بجاى پياده روى و ورزش كردن موخمونو بكار گرفتى ، االن كه 

ميريم خونه حاج خانم فكر ميكنه 5 كيلومتر پياده روى كرديم ...
آقا محمود كه  حس و حال خوبى داشت گفت : به حاج خانم سالم برسون و 
بفرما امروز پامونو كرديم تو كفش بزرگا نميشد قدم بزنيم... در ضمن تا جلسه 
بعدى هم خوب فكراتو جمع كن ميخوام ازت سواالت سخت ترى بپرسم 

...حاال بزن بريم كا...
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

نام ها و ياد ها
 جهان، زير سيگارِى من است!

ــى  ــين پناه ــه حس ــى ب ــب مختلف ــازى مطال ــاى مج در فض
ــت ــود كه غالب آنها واقعى نيس ــبت داده مى ش نس

ــميعى! ــور س ــابى و پرفس ــريعتى و دكتر حس  مثل دكتر ش

مشروطه  انقالب  سالروز  عنوان  به  ايران  تاريخ  در  مرداد  چهاردهم 
شناخته مى شود و البته كه اين مناسبت بر هر موضوع ديگرى غلبه دارد.

اما اگر اهل شعر و نمايش باشيد 14 مرداد شما را به ياد حسين پناهى 
هم مى اندازد.

اگرچه غالب مردم او را به عنوان بازيگر تلويزيون مى شناسند اما تنها 
بازيگر نبود و شايد به خاطر گذران زندگى هر از گاهى جلوى دوربين 

مى رفت.
اگر بخواهيم حسين پناهى را در يك كلمه توصيف كنيم آن واژه بى 

گمان « شاعر» است و او هم شاعر بود و هم شاعرانه زيست.
در سال هاى اخير كه ميليون هاى ايرانى از نرم افزارهاى پيام رسان در 
موبايل هاى هوشمند خود استفاده مى كنند البته حجم عظيمى از مطالب 
مختلف به حسين پناهى نسبت داده مى شود كه غالب آنها واقعى نيست 
و اشخاص براى تأثير گذارى بيشتر اين جمالت را كه بعضا به روح 
انديشه و زبان حسين پناهى هم نزديك اند به او نسبت مى دهند و البته 
او در اين ماجرا تنها نيست و در كنار كورش كبير، دكتر على شريعتى، 
دكتر محمود حسابى، احمد شاملو و پرفسور سميعى قرار مى گيرد كه 

روح شان از اين همه انتساب خبر ندارد!
داشت  سال   48 تنها  كه  حالى  در  و   1383 مرداد   14 پناهى  حسين 
درگذشت و جنازه فروپاشيده او سه روز بعد در جهان آراى يوسف 

آباد تهران كشف شد. 
اين تأخير به خاطر آن بود كه او تنها زندگى مى كرد هر چند كه بچه 
ها و خصوصا دخترش آنا به او سر مى زدند و اول بار نيز آنا بود كه 
پيكر پدر را در آن وضعيت ديد اما همين منبع و منشأ شايعاتى درباره 
او و خانواده اش شد كه به گفته دخترش صحت ندارند و خاطرات 
فراوان فرزندان - آنا، سينا و ليال-  نشان مى دهد كه روابط گرمى با 

پدر داشته اند.
پناهى 14 مرداد 83 درگذشت ولى بر روى سنگ قبر او نوشته شده 17 

مرداد چرا كه گواهى فوت در اين روز صادر شده است.
نكته جالب و شايد تأسف بار اين كه آن قدر كه درباره اين سه روز گفته 
شده به خود او پرداخته نشده و آن قدر جمالت جعلى و دروغ به او 
نسبت داده اند كه تشخيص درست از نادرست دشوار است و از اين رو 

همت آنا پناهى در جمع آورى همه آثار او را بايد ستود.
حسين پناهى فيلسوف نبود اما حرف هاى فلسفى مى زد و البته فلسفه 

غرب هم خوانده بود.

اين رگه هاى فلسفى را در اشعار او هم مى توان به وضوح ديد:
براى  خوابى  خواب/  براى  تختى  تخت/  براى  كارى  كار/  براى  ميزى 
بود  اين  سنگ/  براى  يادى  ياد/  براى  مرگى  مرگ/  براى  جانى  جان/ 

زندگى ؟!
او نمايش نامه هم مى نوشت و « دو مرغابى در مه» از مشهورترين اين 

آثار است.
در ديالوگ  نويسى هم تبحر داشت و نقاشى هم مى كشيد و البد مى 

گوييد اين كه يك سهراب سپهرى بود براى خودش!
قضيه اما محدود به اين موارد نيست و او شاعرى عزلت جو و كنار از 
زمانه نبوده و كافى است بدانيم مدتى در واحد فرهنگى يك نهاد انقالبى 
نيز در سال هاى جنگ مشغول بوده است و چهره هاى مشهورى بر آن 

سال ها گواهى مى دهند.
پناهى  حسين  سالمرگ  امروز  است:  اين  بگوييم  بخواهيم  اگر  كوتاه 

است. بازيگر، نمايشنامه نويس، نقاش و شاعرى كه سروده بود: 
جهان، زير سيگارى من است!

  
كتابخانه

هيتلر را من كشتم
ــتم» ــتان نيمه بلند «هيتلر را من كش داس

ــط  ــته هادى معيرى نژاد در اين هفته توس  نوش
ــود. ــاراتى ققنوس/ هيال به بازار عرضه مى ش گروه انتش

«هيتلر را من كشتم» داستانى  معمايى درباره اين احتمال است كه پيشواى 
آلمان نازى در روزهاى پايانى جنگ جهانى دوم  توسط روس ها به ايران 
منتقل شده و به صورت مخفيانه در شمال ايران نگهدارى مى شده است.

در بخشى از اين داستان  مى خوانيم: «منتظر بودم كه رزا بگه پاشيم بريم 
كه دوباره هلنا خانوم شروع به حرف زدن كرد: رضا  منو از زير خاك 
شست.  منو  خون هاى  دريا  توى  دريا،  برد  و  كرد  قايق  سوار  درآورد 
تميز تميز شدم، پاك پاك، بعد ماهى گرفتيم با تورى از نقره، دريا رو 
قرمز كشيدم ماهى رو از نقره، آسمان رو هيچ وقت آبى نمى كشم چون 

هميشه ابريه، خاكسترى مى كشم...بفرما ببين.»
اين كتاب اولين داستان هادى معيرى نژاد است كه از اواسط دهه هفتاد 
در  اجتماعى  مقاالت  و  هنرى  نقد  داستان،  شعر،  نوشتن  به  خورشيدى 
مطبوعات و خبرگزارى ها  اشتغال داشته اما تا كنون اثرى منتشر نكرده است.

 همرنگ جماعت شدن
 To go with the stream

 نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد 
. 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد .

حضرت محمد(ص)

از آن به دير مغانم عزيز مى دارند
كه آتشى كه نميرد، هميشه در دل ماست
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بامداد زاگرس-   شهرزاد اميرى

   داريوش امامى

در سينماى ايران به دليل مشكالت متعدد، مكانيزم 
و ساختار سالم و درستى براى ساخت و اكران يك 
فيلم سينمايى وجود ندارد و در اين ميان سينماگران 
برجسته اى مانند كيانوش عيارى كه ممكن است هر 
چند سال يك فيلم بسازند بايد ماه ها و حتى سالها در 

انتظار يك توليد مطمئن و آرام باشند،
كيانوش  كارگردانى  به  «كاناپه»  سينمايى  فيلم 
عيارى قرار است شهريورماه امسال جلوى دوربين 
در  عليدوستى  ترانه  حضور  شدن  نهايى  با  و  برود 
اين فيلم در كنار شهاب حسينى و مهدى هاشمى 
كه از ابتدا حضورشان در اين فيم قطعى شده بود، 
كيانوش  شد.  تكميل  آن  اصلى  بازيگران  تركيب 
عيارى، سينماگر برجسته كشورمان كه روزها و ماه 
ها دغدغه ساخت كاناپه را داشت سرانجام پس از پيدا 

كردن حامى مالى اين فرصت را پيدا كرده است تا اثر جديدش را 
بسازد. او كه همچنان در غم توقيف «خانه پدرى» به سر مى برد 
با ساخت «كاناپه» مى خواهد وارد دوران جديدى در فيلمسازى 
اش شود.  آنطور كه شنيده شده پس از مذاكره هاى متعدد با 
حاميان مالى مختلف و عدم توافق، سرانجام يك حامى مالى از 
سوى شهاب حسينى به كيانوش عيارى معرفى مى شود كه 
همين منجر به توافق نهايى شده تا خيال عيارى بابت بخش 

مهم توليد فيلمش آسوده باشد.
مديرتوليد  و  كننده  تهيه  آقاكريمى،  حسن  امسال  ارديبهشت 
با  گو  و  گفت  در  است  عيارى  همراه  يار  كه  ايران  سينماى 
عصرايران گفته بود: «اين روزها زماِن عوامل فيلم براى انتخاب 

يك حامى مالى كه پروژه توليد اين فيلم را حمايت كند در حال 
سپرى شدن است. تمام مراحل فيلمبردارى اين فيلم در تهران 
انجام مى شود و اميدواريم از نيمه اول خرداد اين پروژه به صورت 

رسمى كليد بخورد و فيلمبردارى اش آغاز شود.»
وى با اشاره به وسواس كيانوش عيارى براى ساخت فيلم، بيان 
كرده بود: «با شناختى كه از ايشان دارم و تبحر و تسلطى كه 
او به سينما دارد، بى شك كاناپه نيز مانند ديگر آثار اين فيلمساز 

مطرح، فيلمى قابل اعتنا خواهد بود.»
اما نكته تاسف بارى كه مشهود است، پيدا نشدن يك حامى مالى 
مطمئن براى ساخت فيلم جديد اين سينماگر برجسته كشورمان 
است. سينماگرى كه آثارش را با وسواس خاصى مى سازد و و 
تاكنون آثار باكيفيتى ساخته است (حتى در تلويزيون با سريال 

روزگار قريب). 
در سينماى ايران به دليل مشكالت متعدد، مكانيزم 
و ساختار سالم و درستى براى ساخت و اكران يك 
فيلم سينمايى وجود ندارد و در اين ميان سينماگران 
برجسته اى مانند كيانوش عيارى كه ممكن است 
هر چند سال يك فيلم بسازند بايد ماه ها و حتى 
سالها در انتظار يك توليد مطمئن و آرام باشند، آن 
هم به شرطى كه سرمايه گذارشان سينما را بفهمد 
و به دنبال كسب شهرت كاذب و بازى هاى ديگر از 

كنار حضور در اين عرصه نباشد.
در سال هاى گذشته بوده اند تهيه كنندگانى كه در 
سينماى ايران پول و سرمايه آوردند اما ماندگار نشدند 
و اغلب توليداتشان با شكست درتوليد و اكران مواجه 
شد، ازآن طرف نيز سرمايه گذارانى مانند تهيه كننده 
فيلم جديد مسعود كيميايى نيز حضور دارند كه چند فيلم خوب را 
در كارنامه خود به ثبت رسانده اند و موفق شده اند اعتماد چهره 

اى چون كيميايى را براى توليد فيلم جديد او جلب كنند.
سينماى ايران سالهاست بيمار است و همچنان در نبود يك 
سيستم درست براى توليد و بعد از آن چرخه ى صحيح اكران 
ضربه مى خورد. بخش خصوصى نيز در اين زمينه اين حق را 
دارد با وسواس انتخاب كند و به فكر بازگشت سرمايه اش باشد. 
اما نبود يك روند درست باعث مى شود بزرگانى چون كيانوش 
عيارى و ناصر تقوايى ماه ها و سالها در انتظار يك توليد آرام 
عمرشان سپرى شود و سينماى ايران در يك موقعيت تاسف 

برانگيز از هنر و آثار اين بزرگان محروم شود.

موقعيت تلخ و تاسف برانگيز  در سينماى ايران براى جذب حاميان مالى


