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مهارت آموزى واقتصاد زندگى  دو رويكرد كه بايد دراوقات فراغت  مورد توجه قرارگيردمهارت آموزى واقتصاد زندگى  دو رويكرد كه بايد دراوقات فراغت  مورد توجه قرارگيرد

برنامه ريزى مردم ومسئوالن ؛ حلقه گمشده پازل  اوقات برنامه ريزى مردم ومسئوالن ؛ حلقه گمشده پازل  اوقات 
فراغت نوجوانان خوزستانىفراغت نوجوانان خوزستانى

استاندار خوزستان با تاكيد بر لزوم ايجاد خانه «سمن»ها در استان از تشكيل ستاد توان افزايى و 
حمايت از سازمان هاى مردم نهاد در اهواز، دزفول، ماهشهر، بندر امام و آبادان خبر داد.

غالمرضا شريعتى در نشست با تشكلهاى مردم نهاد اظهار كرد: بسيار خرسندم كه اين توفيق را پيدا 
كرده ام كه در بين سازمان هاى مردم نهاد حضور داشته باشم و اميدوارم اين ديدارها ادامه داشته 

باشد و نظرات شنيده شود و ارتباطى نزديك و صميمانه و پايدار وجود داشته باشد.
                           صفحه 2

قطعى آب در شهرستان شوش؛

روستاهاى شوش تشنه اند
 مسئوالن وعده امروز و فردا مى دهند

مشكل بى آبى و كم آبى همواره از دغدغه هاى اهالى روستاهاى شهرستان شوش بوده و 
هم اكنون نيز با وجود پايدارى اين وضعيت، مسئوالن براى رفع آن همچنان وعده امروز و 
فردا مى دهند. با اينكه سه رود از شهرستان شوش مى گذرد اما همواره مشكل بى آبى و كم 
آبى از دغدغه هاى اهالى روستاهاى اين شهرستان بوده است. منتقدان، ضعف در مديريت 
آب را يكى از عوامل اصلى وجود اين مشكل مى دانند .                                   صفحه6
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«پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هاى كار» 

حكايت پيرانى كه 
ناگزير از كارند

جان بيمار قربانى بدخطى دكتر! 
خطيب نماز جمعه اهواز:

اگر نرخ بيكارى خوزستان مانند ديگر استانها 
بود، آب را مانند نفت ببريد!

اگر نرخ بيكارى خوزستان مانند ديگر استانها بود، آب را مانند نفت ببريد، اما متاسفانه استان خوزستان 
رتبه دوم نرخ بيكارى را در كشور دارد، استانى كه دين خود را به اسالم ادا كرده است.

آيت اهللا سيد ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت اهواز در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته با اشاره به 
23 مرداد سالروز پيروزى حزب اهللا لبنان برابر رژيم صهيونيستى در جنگ 33 روزه عنوان كرد: عزيزان 
حزب اهللا كه ارتش كالسيك محسوب نمى شود، با تكيه بر ايمان و وعده هاى الهى وارد اين جنگ 

شدند، و پيروز شدند.                                                                                           صفحه 2
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رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان:

بساز بفروش ها  به فكر  كاهش 
صفحه 2سود خود باشند!

ميالد هشتمين امام، هفتمين قبله و دهمين كشتى نجات آقا امام رضا (ع) مبارك باد

سيد على هاشمى، مدير سامانه سفر 24  نقطه آى آر با حضور در دفتر هفته 
(SAFAR24.IR)نامه بامداد زاگرس اظهار كرد: ”سفر24 نقطه آي آر“ 

كامل ترين سامانه  جستجوي بليطهاي سيستمي وچارتر داخلي و خارجي است 
كه امكان رزرو و خريد بليط و هتل رادر هرزمان و مكان فراهم كرده است .  

وى ادامه داد: اين سامانه در آبان ماه 94 راه اندازى شد كه هدف اصلى آن 
فروش آنالين و مقايسه قيمت ها در جهت تسهيل روند رزرو بليط هواپيما 

است. 
هاشمى خاطر نشان كرد: يكى از مشكالتى كه مسافران با آن دست و پنجه نرم 
مى كنند و مقايسه ساعت و قيمت پرواز ها با يكديگر است كه  براى انجام اينكار 
ناچارند يا به صورت مراجعه حضورى يا ارتباط تلفنى اين مشكل را رفع نمايند  

بودن  دارا  با  آر“  آي  نقطه  ”سفر24  سامانه 
سيستم همه ايرالين ها امكان مقايسه ساعت 
كرده  فراهم  را  ها  قيمت  و  ها  پرواز  همه 
است .  وى با بيان اينكه  بحث شناور سازى 
قيمت ها كه در سال 95 اعمال شده موجبات 
سردرگمى مسافران در بحث خريد و استرداد 
بليط شده است تصريح كرد: در بحث خريد، 
قيمت ها شناور است مسافر وقتى قيمت ها را 
مقايسه كند مى تواند نسبت به سطح كيفيت 
پرواز و قيمت متناسب با سطح بودجه ، پرواز 
مورد نظر خود را انتخاب كند و البته نرخ  
جريمه كنسلى ها هم متفاوت شده  كه اين 
سامانه بطور دقيق جريمه كنسلى را بر اساس 
قوانين كالس نرخى محاسبه و مابقى را به 

حساب مسافر آنى منتقل ميكند . 
استرداد آنالين يكى از مهمترين خدمات اين 

سامانه است ، زمانى كه مسافرى نياز به استرداد بليط داشته باشد يا بايد به آژانس 
صادر كننده يا به فرودگاه مراجعه نمايد كه اگر در دسترس نباشند متاسفانه باعث 
خسارت به مسافر ميشود البته كه اين سامانه با امكان استرداد آنالين در هر 

ساعت از شبانه روز حجت را بر مسافرانش تمام كرده . 
مدير سامانه "سفر 24  نقطه آى آر" خاطر نشان كرد: بعد از اينكه مسافر بليط را 
خريدارى كرد ،نياز دارد اگر تغييرى در پرواز ايجاد شد مطلع شود، اين سامانه 
اين قابليت را دارد كه به محض رزرو از طريق پيامك، ايميل و پنل كاربرى 
اطالعات پرواز را در اختيار مسافر قرار دهد ، همچنين تغييرات پرواز هم آنى و 

بصورت اتوماتيك به مسافر اعالم مى شود . 
وى در رابطه با ميزان استقبال از سامانه سفر 24 نقطه آى آر گفت: استقبال جامعه 
نسبت به رزروهاى اينترنتى بسيار خوب بوده  و از يك دهم درصد به باالى  
5 درصد رسيده است.  وى با بيان اينكه  در جنوب كشور نمونه اين سامانه 
را به صورت جامع نداريم عنوان كرد: سايت هاى اينترنتى زياد است اما اكثراً 
موتورجستجوگر چارتر هستند و يا اينكه به صورت شناور بليط هاى ايرالين ها 
را مى فروشند ولى سفر 24 نقطه آى آر مستقيم به سيستم ايرالين وصل است و 

در لحظه از خود ايرالين استعالم قيمت مى گيريد. 
هاشمى ادامه داد: استقبال اشخاص بسيار خوب بوده بدليل اينكه دغدغه مسافر 
بسيار كم شده و كارها راحت تر و سريع تر انجام ميشود ، ادارات هم براى 
جستجو و مقايسه قيمت بسيار استفاده مى 
كنند، در حال حاضر 5 اداره كل و چندين 
اين  با  خوزستان  استان  در  سازمان  و  اداره 

سامانه قرارداد بسته اند و فعاليت مى كنند. 
وى در رابطه با چگونگى پيشتيبانى اين سامانه 
اظهار كرد: پشتيبانى 24 ساعته از اين سامانه 
داريم و اگر مشكلى وجود داشته باشد كمتر از 

چند دقيقه رسيدگى مى شود. 
مدير سامانه "سفر 24  نقطه آى آر"خاطر نشان 
كرد: پرداخت ها به صورت اعتبارى و نقدى 
(آنالين) است اعتبارمالى  مسافر قبل از خريد 
كه حسابش شارژ مى شود ( جهت مسافران 
كثيرالسفر و اداره ها ) و يا اينكه به صورت 
آنالين و در لحظه به صورت نقدى قابل انجام 
است .  وى در رابطه با برنامه هاى آينده براى 
اين سامانه گفت: در حال حاضر بليط هاى 
داخلى را به صورت كامل پشتيبانى مى كنيم و  برنامه اين است كه در آينده، 
پروازهاى خارجى، هتل ، تور و خدمات فرودگاهى را بر روى سامانه قرار دهيم 
. هاشمى با بيان اينكه براساس ارزيابى ميدانى باالى 95 درصد رضايت مشترى  
از سامانه وجود دارد عنوان كرد: براى اطالع رسانى از راه هاى مختلفى مانند 

تبليغات محيطى، تبليغات از طريق رسانه ها و تلفن همراه انجام مى شود. 
وى از راه اندازى يك دفتر پشتيبانى در فرودگاه خبر داد و گفت: اين سامانه 
تنها سامانه اى در ايران ميباشد كه داراى دفتر پشتيبانى در فرودگاه  بين المللى  
اهواز جهت تسهيل امور مسافرت و پذيرايى رايگان از  مسافر ان خود است  .

  safar24. ir دفتر امور مسافرت سامانه
در فرودگاه اهـواز راه اندازى مى شود قطره قطره آبقطره قطره آب

 لحظه لحظه زندگی است لحظه لحظه زندگی است 
آن را پاس بداريمآن را پاس بداريم

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آبفا اهواز

يب  

پس

 در حال حاضر بليط هاى داخلى را به صورت كامل پشتيبانى 
مى كنيم و  برنامه اين است كه در آينده، پروازهاى خارجى، 
هتل ، تور و خدمات فرودگاهى را بر روى سامانه قرار دهيم
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جنايت فجيع عليه دو كودك 4 و 7 ساله در آبادان
ــادان از ماجراى  ــهر آب ــاه مردى در تماس با پليس 110 ش ــن هفته مردادم ــل دومي اواي
ــتاى خضر نبى خبر داد و تيمى از مأموران با مراجعه به  ــدن دو بچه اش در روس ناپديدش

ــدند. ــتا براى تحقيقات ابتدايى وارد عمل ش اين روس

نخست  گام  در  دارد  نام  هنتوش  كه  پدر 37ساله 
با  پدرم  پيش  چندى  گفت:  مأموران  به  تحقيقات 
وجود مخالفت هاى ما با زن ديگرى ازدواج كرد و از 
همان زمان اختالفات بين من و پدرم شروع شد تا 

حدى كه چند بار با هم درگير شديم.
وى افزود: عصر چهارشنبه 13 مرداد بود كه دخترم 
فاطمه هفت ساله همراه برادر كوچك ترش احمد 
چهارساله براى بازى با دوستانشان به منطقه قدمگاه 

رفتند اما پس از چند ساعت وقتى بچه هايم به خانه بازنگشتند نگران شده و با مراجعه به محل بازى 
فرزندانم متوجه ناپديدشدن آنها شدم.

اين پدر نگران ادامه داد: سراغ همه هم بازى هاى بچه هايم رفتم اما هيچ كس آنها را نديده بود و احتمال 
مى دهم پدرم براى انتقام گيرى از من اقدام به ربودن بچه هايم كرده است.

مأموران در اين مرحله با توجه به وضعيت مالى ضعيف اين پدر كارگر احتمال اخاذى و آدم ربايى را 
كم رنگ ديدند و با توجه به اختالف طايفه اى اين پدر و پسر، مسير جديدى را در تجسس ها آغاز 
كردند و در ادامه تيمى از مأموران نيز با توجه به عبور رودخانه از اين روستا شروع به تجسس در 

اطراف اين رودخانه كردند.
در ادامه مسير تحقيقات به پدربزرگ خانواده رسيد و مأموران روز شنبه 16 مردادماه به خانه پدربزرگ 

خانواده كه مردى 56ساله است، رفتند و پس از بررسى هاى دقيق خانه، وى را دستگير كردند.  
پدربزرگ پس از دستگيرى به مأموران گفت: من از سرنوشت نوه هايم بى اطالع هستم و احتمال 
مى دهم پسرم مى خواهد با طراحى سناريوى گم شدن بچه هايش مرا در بازداشت پليس نگه دارد و 

كينه اش را خالى كند.
پدربزرگ خانواده چهار روز در بازداشت مأموران بود و تجسس هاى پليسى براى رديابى دو كودك 
گمشده ادامه داشت تا اينكه بامداد ديروز زن اول پدربزرگ خانواده سرنخ هولناكى را پيش روى 

مأموران قرار داد.  
زن اول و هووى جديدش در يك خانه با هم زندگى مى كنند و چهار روز از بازداشت مرد اين خانه 
مى گذشت كه يكى از بچه هاى زن دوم كه عقب مانده ذهنى است از نامادرى اش خواست او را تا 
سرويس بهداشتى داخل حياط همراهى كند. اين زن همراه پسر نوجوان وارد حياط شدند و زمانى كه 
به گوشه حياط رسيدند با پتوى خونينى كه داخل حوضچه كوچك كه محل شست وشو بود روبه رو 
شدند. پتو آغشته به خون بود و اين درحالى بود كه در اين مدت هيچ كس به اين خانه رفت وآمد نداشته 
و تا يك ساعت پيش نيز اعضاى خانواده اين پتوى مرموز را نديده بودند. صحنه هولناكى پيش روى 
اين زن قرار داشت كه وى در سكوت شبانه با برادرشوهرش تماس گرفت و درباره اين صحنه مرموز 
حرف زد، خيلى زود برادر مردى كه در بازداشت پليس به سر مى برد در خانه برادرش حاضر شد و 

سكانس هولناك يك تراژدى هولناك را پيش روى خود ديد. 
پتوى خونين باز شد و استخوان هاى انسان داخل پتو پيچيده شده بود و تنها بخشى از اعضاى بدن سالم 
بود . همين كافى بود تا بازپرس ويژه قتل همراه با مأموران پليس آگاهى آبادان براى بررسى اين صحنه 
در خانه پدربزرگ اين بچه ها حاضر شوند.  بررسى هاى ابتدايى نشان از آن داشت كه عامالن جنايت 

با ريختن آهك روى اين اجساد سعى بر از بين  بردن سرنخ هاى پليس داشته اند.
بازپرس ويژه قتل در اين مرحله دستور داد تا استخوان هاى كشف شده به پزشكى قانونى منتقل شود تا 
با انجام آزمايش هاى دى ان اى مشخص شود كه اين استخوان ها براى دو كودك است و تحقيقات در 

اين پرونده پيچيده ادامه دارد.

كاهش ساعت كار در روزهاى گرم 
كارگران خوزستانى را شامل نشده است

ــاعت كار در روزهاى با دماى باالى 49  ــتان گفت:كاهش س دبير اجرايى خانه كارگر خوزس
ــر از مزاياى كار در  ــود و اين قش ــتان اعمال نمى ش ــانتيگراد براى كارگران اين اس درجه س

ــتند. ــرايط بد آب و هوا محروم هس ش

آقايار حسينى بيان كرد: در حالى كه براى كارمندان 
در شرايط باالى دماى هوا ساعت كارى كاهش 
يافته اما اين امر شامل كارگران كه در شرايط كارى 

سختترى نسبت به كارمندان هستند نشده است.
وى گفت: در يك هفته گذشته كه خوزستان شاهد 
گرماى شديد هوا بود، طبق مصوبه مديريت بحران 
استان،ساعت كارى كارمندان كاهش يافت اما با 
وجود اعتراضات زيادى كه داشتيم كارگران شامل 

اين كاهش ساعت كار نشدند و كارگران در گرماى شديد زير نور آفتاب كار مى كردند.
دبير اجرايى خانه كارگر خوزستان افزود: گرماى شديد يك هفته گذشته باعث فوت يك كارگر در اين 

استان شد اما با اين وجود تعطيلى در روزهاى گرم براى كارگران در استان اعمال نشد.
حسينى بيان كرد: به همين منظور نامه اى اعتراضى از سوى خانه كارگر خوزستان به استاندارى ارسال 

شد كه در پاسخ عنوان شده بود تعطيلى براى كارگران در روزهاى گرم اعمال نشود.
وى افزود: در هواى گرم همانگونه كه براى كارمندان تعطيلى و كاهش ساعت كارى اعمال مى شود 
براى كارگران نيز بايد اين دستورالعمل اعمال شود چرا كه شرايط كار كارگران بسيار سخت است و 
بيشتر در فضاى باز كار مى كنند. دبير اجرايى خانه كارگر خوزستان اضافه كرد:براى كاهش صدمات به 
كارگران در هواى گرم، بايد مواردى مثل فراهم كردن استراحت كوتاه در محيط مناسب، تهيه نوشيدنى 

خنك براى كارگران، و استفاده از لباس مناسب براى كارگران در هواى گرم درنظر گرفته شود.
حسينى افزود: گرماى شديد در خوزستان آمار حوادث كار در اين استان را باال برده است؛ گرما باعث 

كاهش دقت، افزايش ضريب حوادث و افزايش تلفات كارگران در محيط كار مى شود.
وى گفت: همچنين كار در گرماى شديد باعث تحليل رفتن قواى جسمى، پيرى زود رس و افزايش 

مرگ و مير كارگران در دوران بازنشستگى مى شود.
حسينى گفت: از دولت و نمايندگان مردم خوزستان در مجلس شوراى اسالمى انتظار مى رود براى 
شرايط كارى در شرايط بد آب و هواى اين استان طرحى را تهيه كنند تا بين شرايط كار كارگران در 
مناطق بد آب و هوا و خوش آب و هوا تفاوت وجود داشته باشد. وى همچنين با اشاره به اعتصاب 
كارگران شهردارى منطقه يك اهواز افزود:اين كارگران به دليل پرداخت نشدن سه ماه حقوق خود 
سه روز در اعتصاب بودند كه روز گذشته با پرداخت حقوق آنها به اعتصاب خود پايان دادند. طبق 
دستورالعمل ستاد بحران خوزستان در صورت افزايش دماى استان از 49 درجه سانتيگراد به باال، 

ساعت كارى ادارات كاهش يافته و از ساعت 6:30 دقيقه تا 13 خواهد بود. مرجع / ايرنا

نمايشگاه توانمندى هاى صنعتى
 و توليدى خوزستان در اهواز گشايش يافت

  به مناسبت گراميداشت روز ملى حمايت از صنايع كوچك، نمايشگاه توانمندى هاى صنعتى و 
توليدى خوزستان روز جمعه در مصالى اهواز گشايش يافت. معاون صنايع كوچك شركت شهرك 
هاى صنعتى خوزستان در حاشيه برپايى اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه با حضور 105 شركت توليد 
كننده مواد غذايى، شيميايى، فلزى و غير فلزى، خدماتى، كنسرسيوم صنايع دانش بنيان و صنايع غذايى 
برپا شده است. على خسروى افزود: نمايشگاه توانمندى هاى صنعتى و توليدى با هدف آشنايى مردم 
با كارآفرينان و توليدات استانى داير شده تا مردم هرچه بيشتر به سمت خريد توليدات استانى تشويق 
شوند. وى تصريح كرد: استفاده از محصوالت توليدداخل باعث باال رفتن ظرفيت توليد، اشتغال و 

ارزش افزوده شده و شركت هاى داخلى براى توليد بيشتر تقويت و تشويق مى شوند.
خسروى با اشاره به اينكه اين نمايشگاه براى دومين بار در استان برگزار مى شود افزود:در دوره گذشته 
20 شركت حضور داشتند. وى ادامه داد: با توجه به نامگذارى امسال با عنوان اقتصاد مقاومتى، اقدام 
و عمل و تاكيد مسئوالن در جهت حمايت از توليدات داخلى استان، استقبال بيشترى از اين نمايشگاه 
صورت گرفت. معاون صنايع كوچك شركت شهركهاى صنعتى خوزستان اضافه كرد: اين نمايشگاه 

به مدت يك روز برپاست.

ن تا ز و

كورش لطفى با اشاره به تعهدات چندين ساله مهندسان ساختمان از 
زمان ساخت و پس از اتمام كار اظهار كرد: اين مسئوليت، تا سال هاى 
متمادى بر دوش مهندسان ساختمان سنگينى خواهد كرد كه البته حق 
الزحمه اين مسئوليت در مقابل گردش مالى فوق العاده زياد در ساخت 
و ساز ناچيز است در حاليكه بساز بفروش ها در اين زمينه هيچگونه 

تعهدى ندارند.
وى با اشاره به فرافكنى رسانه اى برخى از بساز بفروش ها در چندماه 
اخير مبنى بر افزايش تعرفه هاى سازمان از سوى نظام مهندسى عنوان 

حداكثر  محاسبات،  براساس  كرد: 
بابت  مهندسى  نظام  كه  اى  هزينه 
سازندگان  از  مهندسى  خدمات 
دريافت مى كند معادل چهار درصد 
ساختمان  يك  شده  تمام  قيمت 
احداث شده است كه در مقابل سود 
رقم  ساختمان  اين  فروش  از  ناشى 

ناچيزى محسوب نمى شود.
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
در  مقاومت  كرد:  تصريح  خوزستان 
برابر تعرفه خدمات مهندسان به بهانه 
هايى مانند افزايش قيمت تمام شده 

ساخت و ساز، در نهايت به ضرر شهروندانى خواهد بود كه سرمايه 
يك عمرشان را براى ساخت يك واحد مسكونى اختصاص داده اند.

كار  به  وقتى  گفت:  ساختمان  ملى  مقررات  رعايت  بر  تاكيد  با  وى 
كارشناسى اعتقاد داشته باشيم بحث هاى افزايش هزينه هاى ساخت،  
بعنوان اصل قضيه قرار نمى گيرد و شعارهاى عامه پسند نمى تواند 

راهگشاى مشكالت مردم باشند.
لطفى افزود: بساز بفروش ها اگر به فكر شهروندان هستند، سطح كيفى 

ساخت و سازها را افزايش داده و سود خود را كاهش دهند نه از هر 
تريبون و رسانه اى، نظام مهندسى را مورد هجمه رسانه اى قرار دهند.

وى خاطر نشان كرد: ساخت يك واحد يا مجتمع مسكونى، مستلزم 
طراحى و نظارت مطلوب است كه در قانون به عهده نظام مهندسى 

است.
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان در خصوص افزايش 
تعرفه هاى خدمات مهندسى گفت: تعرفه هاى نظام مهندسى مانند 
تعرفه هاى نظام پزشكى، آب و برق و خدمات عمومى و براساس 
قانون افزايش مى يابد و اين در حالى 
است كه تعرفه خدمات مهندسى در 
خوزستان در سال هاى اخير و بدليل 
بروز مسائلى مانند هشت سال دفاع 
مقدس و مشكالت معيشتى مردم از 
ميانگين تعرفه كشورى پايين تر است.

وى در خصوص ساير خدماتى كه 
نظام مهندسى انجام مى دهد گفت: 
با  هايى  نامه  تفاهم  قانون،  براساس 
شركت آبفا، توزيع برق و ثبت اسناد و 
امالك منعقد شده است كه با نظارت 
بيشتر، خدمات بهترى به شهروندان 
خوزستانى ارائه مى شود. لطفى در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار 
كرد: نظام مهندسى يك مجموعه تخصصى با بيش از 17 هزار عضو 
است كه توانسته از زمان تاسيس و با شش دوره هيات مديره در 20 سال 

گذشته نقش مهمى در ارتقاى كيفيت ساخت و ساز استان ايفا نمايد.
وى در پايان اظهار كرد: از مديران ارشد استانى انتظار مى رود در ارائه 
خدمات مهندسى و ارتقاى كيفى ساخت و ساز از سازمان نظام مهندسى 

ساختمان حمايت نمايند.

آيت اهللا سيد ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت 
اهواز در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته با اشاره به 
23 مرداد سالروز پيروزى حزب اهللا لبنان برابر رژيم 
صهيونيستى در جنگ 33 روزه عنوان كرد: عزيزان 
حزب اهللا كه ارتش كالسيك محسوب نمى شود، با 
تكيه بر ايمان و وعده هاى الهى وارد اين جنگ شدند، 

و پيروز شدند.
آمريكايى  كودتاى  سالروز  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 

– انگليسى 28 مرداد اظهار كرد: بعد از اعالم 
ملى شدن صنعت نفت و روى كار آمدن دولت 
مصدق، كودتاى 28 مرداد 1332 را هيچ مورخى 
نمى تواند در آمريكايى بودن اين كودتا ترديد كند.

آيت اهللا حسن زاده با بيان اينكه اسناد اخيراً منتشر 
شده نشان از رهبرى و دخالت مستقيم آمريكا در 
اين كودتا بود، عنوان كرد: اين كودتا مهر بطالنى 
بر تمام ادعاهاى آمريكا مبنى بر دفاع از حقوق 

بشر، آزادى و دموكراسى است.
سال  از  كرد:  تصريح  اهواز  جمعه  نماز  خطيب 
1332 تاكنون ماهيت آمريكا تغيير نكرده و به 

چيزى جز منافع شوم شان فكر نمى كنند.
وى با بيان اينكه تلخى اين كودتا هيچگاه از ذائقه 
مردم نخواهد رفت، گفت: در كودتاى 28 مرداد 1332، 
آمريكا كودتاى سخت انجام داد اما اخيراً اين كودتاها 
را با استفاده از قدرت رسانه اى، به كودتاى رنگى و نرم 

تبديل كرده است.
آيت اهللا حسن زاده افزود: تا وقتى آمريكا اين خوى 
استكبارى را دارد، شعار اصلى مردم ما مرگ بر آمريكا 

خواهد بود.
امام جمعه موقت اهواز در ادامه با اشاره به موسم حج 
تمتع عنوان كرد: با سياست خبيثانه سعودى ها ايرانى 
ها از حج امسال منع شدند كه طبق آيات قرآن، سد 

عن سبيل اهللا و موجب كفر است.
آيت اهللا سيدابوالحسن حسن زاده در ادامه با اشاره 
به سخنان رهبر انقالب در ديدار با كاركنان وزارت 
اطالعات، اظهار كرد: امنيتى كه در كشور و استان 

خوزستان داريم، در شرايط عادى به وجود نيامده بلكه 
با وجود تهديدات و برنامه هاى دشمنان و با مجاهدت 
هاى خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج)، سپاه، 

نيروى انتظامى و مردم به وجود آمده است.
داده  قرار  هدف  را  مردم  ايمان  دشمن  افزود:  وى 
است و سعى دارد مردم را از باورهاى دينى و ملى 

خود فاصله دهد.
آيت اهللا حسن زاده در ادامه با اشاره به بحث حقوق 

هاى نجومى عنوان كرد: جا دارد از كسانى كه اين 
موضوع را رسانه اى كردند و رئيس جمهور كه در اين 
زمينه بدون خط قرمزى با متخلفان برخورد كردند، 

تشكر كنيم.
خطيب نماز جمعه اهواز با بيان اينكه بدتر از حقوق 
هاى نامتعارف، روحيه اشرافى گرى است، عنوان كرد: 
مسئولين بايد با روحيه اشرافى گرى مبارزه كنند زيرا 
اگر روحيه انقالبى باشد، اين موضوع ها مطرح نمى 
شد. امام جمعه موقت اهواز در ادامه با اشاره به 
براى  آب  انتقال  كرد:  تصريح  آب  انتقال  بحث 
دهند  فريب  را  ما  اينكه  اما  ندارد  منعى  شرب 
و آب را از سرچشمه ها براى كشاورزى ببرند، 
خالف است. وى افزود: اگر نرخ بيكارى خوزستان 
مانند ديگر استانها بود، آب را مانند نفت ببريد، اما 
متاسفانه استان خوزستان رتبه دوم نرخ بيكارى را 
در كشور دارد، استانى كه دين خود را به اسالم 

ادا كرده است.
بر  عالوه  اينكه  بيان  با  زاده  حسن  اهللا  آيت 
سرچشمه ها، از رودخانه ها نيز آب برداشت مى 
شود، عنوان كرد: مسئولين استانى و كشور بايد در اين 

زمينه به فكر باشند.
امام جمعه موقت اهواز در ادامه تصريح كرد: مسئولين 
استان بايد تحرك بيشترى براى جبران عقب ماندگى 

در خوزستان انجام دهند.
وى خاطرنشان كرد: بانك هاى نيز بايد جرئت كنند و 
در اين زمينه ورود كنند كه به طبع آن مشكل بيكارى 

حل خواهد شد.

استاندار خوزستان با تاكيد بر لزوم ايجاد خانه "سمن"ها 
از  حمايت  و  افزايى  توان  ستاد  تشكيل  از  استان  در 
سازمان هاى مردم نهاد در اهواز، دزفول، ماهشهر، بندر 

امام و آبادان خبر داد.
غالمرضا شريعتى در نشست با تشكلهاى مردم نهاد 
اظهار كرد: بسيار خرسندم كه اين توفيق را پيدا كرده ام 
كه در بين سازمان هاى مردم نهاد حضور داشته باشم 

و اميدوارم اين ديدارها ادامه داشته 
باشد و نظرات شنيده شود و ارتباطى 
وجود  پايدار  و  صميمانه  و  نزديك 

داشته باشد.
وى ادامه داد: از آغاز كار در استاندارى 
به معاون سياسى و اجتماعى تأكيد 
ادارت  و  ها  سازمان  تمام  كه  شده 
و  خود  پژوهشى  هاى  طرح  استان 
يا بخشى از آنها را با توجه به توان 
سازمان هاى مردم نهاد به اين نهادها 

بسپارند. همچنين به معاون عمرانى تاكيد شده است 
كه در هنگام ابالغ حكم شهرداران، در اين احكام قيد 
شود كه همكارى مستمر با سازمان هاى مردم نهاد 
تخصصى  هاى  حوزه  در  مشاوره  از  موثر  استفاده  و 
مورد توجه قرار گيرد؛ سازمان هاى مردم نهاد نيز بايد 

پيگيرى اجراى اين تصميمات باشند.
وى با بيان اينكه دولت محور شدن در تمام امور نتيجه 
اى را به دنبال ندارد، گفت: نهاد دولت پيچيدگى هاى 
خاص خود را دارد و انعطاف پذير نيست و به همين 
دليل دولت، چاق و كم تحرك و پرهزينه شده است. 
و  هاى  فعاليت  با  بودن  پرهزينه  و  پيچيدگى  اين 

خدماتى كه ارائه مى شود، متناسب نيست.
استاندار خوزستان ادامه داد: نيازهاى جامعه متناسب 

ابتداى  در  مثال  طور  به  نيست؛  دولت  تشكيالت  با 
دهه 80 در وزارت بهداشت، تشكيالتى براى مبارزه 
براى  تشكيالتى  اما  داشت  وجود  ماالريا  بيمارى  با 
مبارزه با بيمارى ايذر وجود نداشت زيرا تشكيالت اين 
وزارتخانه چند دهه پيش شكل گرفته بود و اين امر از 

عوارض "همه چيز دولتى شدن" است.
وى ادامه داد: در كشور ما نيز دولت بايد در اين زمينه 

تجديد نظر اساسى كند و در اقتصاد، امور را به بخش 
خصوصى و بقيه مسائل را به NGO ها بسپارد. بايد 
يك نگاه مثبت به NGO ها وجود داشته باشد. دولت 
NGO ها را نه ضد خود و نه در رقابت خود بداند 
بلكه بايد به ديد يك مكمل به آن نگاه كند. مسائل 
و مصائبى در جامعه وجود دارد كه حل آن از عهده 
دولت بر نمى آيد و توانايى و چابكى انجام آن را ندارد؛ 
NGO ها مى توانند آنها را انجام دهند و بايد اين نگاه 

وجود داشته باشد.
استاندار خوزستان گفت: اعتقاد دارم كه NGO ها 
بايد گسترده تر و عميق تر شوند. سازمان هاى مردم 
نهاد اكنون دوران جنينى و نوزادى را طى مى كنند و 
به همين دليل بايد نقش خود را به تدريج پيدا كرده و 

رشد كنند؛ اين نقش بايد گرفته شود و دولت عقب 
نشينى كند و آن را به NGO ها واگذار كند. رئيس 
هيات مديره شبكه تشكل هاى مردم نهاد آسيب هاى 
اجتماعى خوزستان نسبت به روند افزايشى آمارهاى 
خودكشى و طالق در خوزستان در سال هاى اخير 

هشدار داد.
حسين بدرى در نشست سازمان هاى مردم نهاد با 
سالن  در  كه  خوزستان  استاندار 
جلسات استاندارى برگزار شد اظهار 
آسيب  كردن  مطرح  از  نبايد  كرد: 
اين  بلكه  بهراسيم  اجتماعى  هاى 
داده  نشان  مردم  به  بايد  معضالت 
شوند تا بتوان براى كاهش و يا ريشه 
كن كردن آنها برنامه ريزى كرد. وى 
افزود: اعتياد، حاشيه نشينى، طالق، 
بزهكارى و مناطق خاص مهمترين 

آسيب هاى اجتماعى ما هستند.
نگاه امنيتى به NGO ها را برداريد

نماينده شبكه تشكل هاى مردم نهاد وزارت كشور 
همچنين خواستار برداشته شدن نگاه امنيتى مديران 

و مسئوالن نسبت به سمن ها شد.
مجيد كيوانى با بيان اينكه سمن ها براى پيگيرى 
افزود:  كنند  مى  فعاليت  مردمى  مطالبات  قانونى 
شهردارى هاى استان براى راه اندازى خانه سمن ها 
هيچگونه همكارى نكرده اند و يكى از خواسته هاى 
NGO ها اين است كه شهرداران ملزم به همكارى 
با سمن ها در چارچوب اساسنامه آنها شوند. وى افزود: 
فرماندارى ها و شهردارى ها ملزم به استفاده از تشكل 
هاى مردم نهاد در اجراى برنامه هاى اجتماعى باشند.

خطيب نماز جمعه اهواز:

اگر نرخ بيكارى خوزستان مانند ديگر استانها بود، آب را مانند نفت ببريد!
ــتان  ــتان خوزس ــفانه اس ــتانها بود، آب را مانند نفت ببريد، اما متاس ــتان مانند ديگر اس اگر نرخ بيكارى خوزس

ــت. ــالم ادا كرده اس ــتانى كه دين خود را به اس ــور دارد، اس رتبه دوم نرخ بيكارى را در كش

نشست استاندار با سازمان هاى مردم نهاد؛

خانه سمن ها راه اندازی می شود 
 اعتياد و طالق مهمترين آسيب هاى خوزستان

رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان:

بساز بفروش ها به فكر كاهش سود خود باشند!
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختامن خوزستان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختامن خوزستان به استناد قانون نظام مهندسی ساختامن، 

وظیفه اجرای مقررات ملی ساختامن در سطح ساخت و سازهای شهری استان را دارد و در تالش است
 این وظیفه را به نحو شایسته ای انجام دهد.

خبر
رييس جديد آموزش و پرورش
 ناحيه دو اهواز معرفى شد

با حضور معاون توسعه مديريت و پشتيبانى اداره كل آموزش و پرورش 
استان خوزستان ، از زحمات سيد بهادر موسوى رييس پيشين مديريت 
آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز تقدير و نور على رييسى به عنوان رييس 

جديد اين ناحيه معرفى شد .
در اين مراسم، رييس جديد آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز نيز در 
سخنانى گفت:  من خوشحالم كه مجدداً به خانه خودم بازگشتم چرا كه 
سال ها در ناحيه دو افتخار خدمت   و همكارى  داشته ام و دليل برگشتنم 

نيز اين است كه خودم را متعلق به همين خانواده مى دانم. 
نورعلى رييسى افزود: ناحيه دو آموزش و پروش اهواز به خاطرداشتن 
مديرانى توانمند ، خالق و مبتكر يكى ازنواحى سرآمد و افتخار آفرين در 

سطح شهرستان اهواز است. 
وى ادامه داد: درادامه راه نيز همين مسير را با صميميت ، اخالق  و 
فرهنگ مدارانه ادامه خواهيم داد چرا كه آموزش و پرورش با تمام خانواده 
ها به عنوان شهروندان و اعضاى جامعه در ارتباط مستقيم است و اين 
تعهد شغلى و حرفه اى ماست كه به عنوان يك فرهنگى كرامت آنها 
را حفظ كنيم و درخواست هاى آنها رسيدگى كرده  تا مخاطبان ما با 

رضايت كامل اداره را ترك كنند  
رييسى تصريح كرد: با توجه به اينكه در آستانه پروژه مهر هستيم انتظار 
دارم همه همكاران با قوت قلب و اطمينان خاطر به كارهايشان مشغول 
باشند و بايد دست به دست هم  بدهيم تا يك جامعه فرهيخته و با 

اخالق داشته باشيم.
وى خاطر نشان كرد: كرامت معلم بر همه واجب است  و اگر ما به معلم 
احترام گذاشتيم در اصل براى خودمان  ارزش قائل شده ايم و بايد كارى 
كنيم معلم با احساس كرامت، آرامش و بزرگى در كالس درس حضور 
بايد كه با اين كارمان ، فرزندان ما احساس حرمت و كرامت مى كنند و 

رفتار اجتماعى ديگرى خواهند داشت.
وى ادامه داد: آينده تك تك دانش آموزان از همه اقوام براى ما مهم 
است و اين رسالت شغلى و انسانى ماست كه با تمام وجود نسبت به 

تربيت نسلى سالم و باسواد اقدام كنيم . 
گفتنى است نورعلى رييسى داراى دكترى علوم سياسى و 24 سال سابقه 
كار در آموزش و پرورش مى باشد كه پيش از اين معاون مالى و امور 

پشتيبانى آموزش و پرورش عشاير استان بوده است.

چرا معلمان خوزستان متقاضى انتقال هستند؟

مشكالت  به  اشاره  با  خوزستان  معلمان  صنفى  كانون  مسئول   
زيست محيطى، معيشتى و ... در استان،  از نبود امكانات رفاهى براى 
معلمان و بيمه نامناسب گله كرد و گفت: هر ساله تعداد زيادى از معلمان 

خوزستانى به داليل سختى معيشت متقاضى خروج از استان هستند.
پيروز نامى با بيان اين كه حقوق معلمان در استان هاى مختلف تفاوتى ندارد، 
اظهار كرد: خوزستان از لحاظ سختى و فشار زندگى، محروميت، مشكالت 

معيشتى و .. از بدترين استان هاى كشور به لحاظ زيستن است.
وى افزود: به دليل سختى زندگى و ثابت بودن حقوق، هر ساله تعداد زيادى 
از معلمان متقاضى خروج از استان هستند؛ با توجه به وضعيت آلودگى آب، 
گردوخاك، گرما و ... بايد تفاوتى در حقوق و مزاياى معلمان خوزستان نسبت 
به ديگر استان ها وجود داشته باشد تا معلمان متقاضى خروج نباشند. مسئول 
كانون صنفى معلمان خوزستان ادامه داد: در خوزستان امكانات رفاهى و حقوق 
طبيعى مانند استخر، فضاى طبيعى و خانه معلم براى معلمان وجود ندارد 
و امكانات پزشكى نسبت به ساير استان ها بسيار ضعيف تر است. در تمام 
استان ها براى اسكان معلمان يك مركز يا خانه معلم وجود دارد اما براى 
معلمان خوزستانى چنين امكانى فراهم نيست. امسال به همت مديركل 
آموزش وپرورش، 2 واحد در تهران براى معلمان در نظر گرفته شد كه البته 
براى 63 هزار معلم بسيار كم است. نامى با بيان اين كه احساس تعهد نسبت به 
استان براى نيروهاى بومى حدى دارد، گفت: وقتى در خوزستان با اين وضعيت 
آب و هوايى و گرما نسبت به ديگر استان ها حقوق يكسان و حتى با امكانات 
رفاهى كمتر براى معلمان وجود داشته باشد، چرا نبايد متقاضى انتقال به استان 
ديگر باشند؟ مشكالت زيست محيطى گريبان گير تمام خوزستانى ها است اما 
بايد حق محروميت يا امتياز ديگرى براى اين معلمان در نظر گرفته شود.

وى در خصوص حمايت هاى پزشكى و بيمه معلمان، توضيح داد: در 
گذشته بيمه ايران براى معلمان در نظر گرفته شده بود كه با مطب ها، 
به  به راحتى  و  بود  قرارداد  طرف  بسيارى  ارگان هاى  و  بيمارستان ها 
بيمارستان يا داورخانه طرف قرارداد مراجعه مى كرديم و با حداقل فرانشيز 

از خدمات بهره مند مى شديم.
نامى ادامه داد: اكنون اما بيمه آتيه سازان معلمان را پوشش مى دهد كه 
طرف هاى قرارداد بسيار معدودى دارد و حتى از مدارك بيمه نيز ايراد 
مى گيرند و نمى پذيرند كه سبب تحميل هزينه هاى زيادى مى شود. 
بسيارى از معلمان از بيمه انصراف داده اند و در مجموع كسى از وضعيت 
بيمه راضى نيست. بيمه تكميلى نيز براى معلمان به صرفه نيست. اخيراً 
حق ويزيت و دندانپزشكى را هم برداشتند و هر سال امكانات و مزايا كمتر 
و اوضاع بدتر مى شود. وى حقوق بازنشستگان را ظلم ديگرى در حق 
اين قشر دانست و عنوان كرد: اين افراد در تمام دنيا استراحت مى كنند 
در حالى كه در ايران يك معلم بازنشسته تازه به فكر شغل دوم يا سوم 
مى افتد تا بتواند امرار معاش كند. حقوق كسى كه امسال با حقوق ماهيانه 
1,5 تا 2 ميليون تومان بازنشسته مى شود، سال بعد كه حقوق معلمان 
بازنشستگان  مثال  به طور  دارد؛  كمترى  بسيار  رشد  مى يابد،  افزايش 
سال هاى 84 و 85 حقوق دريافتى ماهيانه  اى بين 800 هزار تومان تا 

يك ميليون و 200 هزار تومان دريافت مى كنند.
مسئول كانون صنفى معلمان خوزستان افزود: معلمى در اين سن و 
سال، با وجود بيمارى هاى مختلف، فرزندان در آستانه ازدواج و ... چگونه 
مى تواند زندگى خود را بگذراند؟ بازنشستگان انتظار دارند كه سنوات 
بازنشستگى به سرعت پرداخت شود درحالى كه در دوره گذشته پاداش 

آن ها بدون هيچ ديركرد يا افزايشى پس از سه سال پرداخت شد.
نامى در خصوص وضعيت معلمان در آموزش وپرورش استثنايى، گفت: 
اين معلمان نسبت به معلمان عادى كار بسيار دشوارترى دارند ولى 
مزاياى چندان بيشترى دريافت نمى كنند؛ به طور كلى در آموزش وپرورش 

اختالف حقوقى چندانى وجود ندارد.
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يادداشت
چرا هيچ كس نامه احمد ى نژاد را جدي نگرفت؟

رضا صاد قيان
اقدام نامه احمد ى نژاد  به اوباما از سوى كاربران شبكه هاى اجتماعى و حتى 
سايت هاى نزد يك به تفكرات احمد ى نژاد  بيش از آنكه جد ى گرفته شود  د ستمايه 
طنز شد ه است. به غير سايت نزد يك به او كه با نشر پيام هاى حماسى تالش كرد ه 
تاثير مثبت اين نامه را به د يگران متذكر شود . نوشتن و ارسال نامه اى كه از منظر 
نزد يكان احمد ى نژاد  و شخص وى مى تواند  تاثيرگذار واقع شود  را كاربران ايرانى د ر 
كمتر از يك ساعت بعد  از انتشار نامه د ر فضاى عمومى آن را به شوخى و طنزى تلخ 
مبد ل ساختند . طنزى كه از د ل سياست ها و عملكرد  اجرايى رئيس د ولت نهم و د هم 

بيرون آمد ه است و براى اكثر مرد م ايران چند ان غريب و ناآشنا نيست. 
پرسش از بد هى بابك زنجانى به د ولت-ملت ايران، طرح سئوال از واريز غيرقانونى 
و بد ون مجوز يك صد  و شصت ميليارد  ريال به حساب د انشگاه ايرانيان، پرد اخت  
وام هاى بى بازگشت و بى حساب د ر د ولت نهم و د هم به برخى  از ويژه خواران، كشف 
فساد هاى مالى گسترد ه د ر سازمان هاى مختلف و موارد ى د يگر را به صورت طنز 
ذكر نمود ند . موارد ى كه سه قوه كشور همچنان د رگير آن مسائل هستند  و گويا 
گره هاى فروبسته د ر د ولت احمد ى نژاد آنقد ر كور و چند اليه است كه با گذشت 
سه سال از رفتن د ولت وى د ولتمرد ان جد يد  تنها موفق به كشف و طرح مسئله 
فساد هاى مالى شد ه اند  و هنوز راهى براى حل اساسى آن نيافتند . حال د ر چنين 
وضعيتى نامه اى نوشته مى شود  و از حق و حقوق از د ست رفته مرد م ايران د ر بخش 
مالى سخن به ميان مى آيد ، چنين نامه اى با توجه به سوابق اجرايى و عملكرد  د ولت 
نهم و د هم بيش از آنكه مهم تلقى گرد د ، چون جد ى نيست و نمى تواند  باشد  به 

طنز نزد يك مى شود . 
د ر ميان روساى جمهورى د ر ايران، احمد ى نژاد  بيش از د يگران به مسئوالن ارشد  
كشورهاى اروپايى و آمريكا نامه نوشته است، حركتى ناب، خط شكن و ساختارشكن 
از منظر اهالى رسانه د ر د ولت وى! حركتى كه از سوى مشاوران ايشان به عنوان 
   د يپلماسى نامه   نام گذارى شد  و حد اقل آنكه د ر نشريات د ور د وم رياست جمهورى او 

بيش از 50 مقاله د ر تاييد  د يپلماسى نامه مقاله و ياد د اشت نوشته شد . 
نامه هايى كه البته پاسخى د ريافت نكرد ه ولى شخص ايشان و مشاوران وى باور 
د ارند  هر كد ام از اين نامه نگارى ها تاثيرگذار بود ه است و باعث شد ه فصلى نو د ر روابط 
كشورها ايجاد  گرد د ؛ اينكه نمى توانند  مصاد يق و خروجى اين تاثيرگذارى هاى كالن 

و كوچك را نشان د هند  خود  د استان د يگرى است.
براساس كد ام برد اشت از وضعيت امروز جهان و قد رت روساى د ولت هاى د يگر 
اقد ام به نوشتن و ارسال نامه مى كنند ؟ خروجى و آورد ه هر كد ام از نامه نگارى هاى 
انجام شد ه د ر د ولت اول و د وم ايشان د قيقا چه بود ه است؟ بد ون ترد يد  شخص 
احمدى نژاد و مشاوران وى بر اساس سال ها  فعاليت د ر مشاغل سياسى و رسيد ن به 
فهم نسبى د ر حوزه سياست خارجى مى بايست بد انند  د يپلماسى عمومى و به د نبال 
آن نامه نگارى هاى پى د ر پى زمانى تاثيرگذار خواهد  بود  كه حاوى پيامى روشن و 

شفاف د ر عرصه سياست خارجى براى كشور مورد  نظر باشد . 
تجربه هشت سال رياست جمهورى احمد ى نژاد  نمايان ساخت كاغذ پاره خواند ن 
تحريم ها، ارتباط با كشورهاى كوچك و غير تاثيرگذار د ر جهان و اتكاى بيش از 
حد  به د يپلماسى عمومى و د ل سپرد ن به سخنرانى هاى احساسى سرانجامى جزء 
تحريم هاى همه جانبه از سوى سازمان ملل و كشورى اروپايى و آمريكا نمى تواند  
د اشته باشد . تجربه اى تلخ كه سبب شد  بد ترين و ظالمانه ترين تحريم ها عليه ملت 
ايران را شاهد  باشيم. سومين نامه احمد ى نژاد  به اوباما تالش مى كند  زمينه  حضور 
د ر فضاى عمومى و فراتر از شهرستان هاى كوچك براى سخنرانى هاى او را بيش 
از پيش فراهم آورد  و چه عملى كم هزينه تر و خنثى تر از نامه نگارى با رئيس د ولتى 

كه كمتر از يكصد  روز به پايان رياستش ماند ه است.

3
خبر

موضع يادگار امام درباره مواضع منتظرى
امروز يك عده اى براى منافقين دل مى سوزانند كه چرا 
اعدام كرديد؟ آن ها كسانى بودند كه در مقابل حكومت 
ايستادند و جناياتى كردند كه داعش آن ها را نمى كرد؛ آنان 
رئيس جمهور، نخست وزير و بسيارى از بزرگان كشور را 
ترور كردند؛ اگر بنا بود كه امام خمينى(ره) همواره در مقابل 
اين جنايات نرمش از خود نشان مى داد كه كشور پس از 

30 سال هم رنگ آرامش به خود نمى ديد.
انتشار يك فايل صوتى از آيت اهللا حسينعلى منتظرى درباره 

ماجراى اعدام تعدادى از منافقين در سال 67، باعث جوسازى و سوءاستفاده معاندان نظام در روزهاى 
اخير شده است. در اين ميان بى بى سى فارسى در يك تقسيم كار مشخص به عنوان راس كمپين تبليغ 
به نفع منافقين با توسل به اين فايل صوتى، گزارش هاى از پيش توليد شده مفصلى را در ساعت هاى 

گذشته بر روى خروجى خود برده است.
اين در حالى است كه فايل صوتى مذكور عمال هيچ موضوع جديدى نه درباره اصل ماجرا و نه درباره 
مواضع آيت اهللا منتظرى ندارد و تمامى اين موضوعات كمى پيشتر  به صورت شفاهى و مكتوب از 

سوى افراد مختلف عنوان شده بود و امروز فقط يك فايل صوتى درباره آن منتشر شده است.
اين در حالى است كه سيد على خمينى در ايام ارتحال امام (ره) نكات قابل توجهى را درباره اين خط 

جديد تبليغى عليه نظام مطرح كرده بود. 
حجت االسالم سيد على خمينى دوازدهم خرداد ماه  سال جارى به مناسبت سالگرد رحلت امام (ره) 
در مسجد فيضيه ماجراى سال 67 را حاصل مديريت امام دانسته و گفت: چرا معاندان نظام چشم 
خود را به روى جنايات بى شمار منافقين بسته اند و صرفا اعدام تعدادى از آنها را جنايت مى دانند؟

سيد على خمينى ادامه داد: بايد نگاه كنيم كه چرا انقالب اسالمى ايران به موفقيت رسيد؟ واقعا اين طور 
نبود كه وضعيت ايران در زمان تحقق انقالب اسالمى، بهتر از كشورهاى منطقه بود، چرا كه در غرب، 
جنوب، شرق و حتى شمال كشور غائله هايى داشتيم و اين مديريت امام خمينى(ره) بود كه آن غائله 

ها را مديريت كرد و كشور رفته رفته به آرامش رسيد.
او افزوده بود: امروز يك عده اى براى منافقين دل مى سوزانند كه چرا اعدام كرديد؟ آن ها كسانى 
بودند كه در مقابل حكومت ايستادند و جناياتى كردند كه داعش آن ها را نمى كرد؛ آنان رئيس جمهور، 
نخست وزير و بسيارى از بزرگان كشور را ترور كردند؛ اگر بنا بود كه امام خمينى(ره) همواره در مقابل 
اين جنايات نرمش از خود نشان مى داد كه كشور پس از 30 سال هم رنگ آرامش به خود نمى ديد.

گفتنى است موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام(ره) هم در واكنش به خط تبليغى جديد بى بى سى 
فارسى و منافقين، اين رفتار را تالش براى تخريب شخصيت حضرت امام (ره) دانسته و از  انتشار 

مستنداتى در رد ادعاهاى آيت اهللا منتظرى خبر داده است.

تجمعات احمدى نژاد بايد مجوز قانونى داشته باشد 
وزير كشور درخصوص فعاليت هاى انتخاباتى احمدى نژاد 
گفت: الزم است تجمعات صورت گرفته از سوى ايشان 
داراى مجوز قانونى باشد ضمن اينكه محتواى سخنرانى ها 

داللت بر شائبه انتخاباتى بودن آنها دارد.
عبدالرضا رحمانى فضلى با اشاره به  شائبه انتخاباتى بودن 
تجمعات و سخنرانى هاى احمدى نژاد گفت: تجمعات 

صورت گرفته بايد با مجوز قانونى باشد.
او همچنين تصريح كرد: شائبه انتخاباتى بستگى به نحوه 
صحبت و محتواى سخنرانى ها دارد كه در صورت تكرار شائبه انتخاباتى تقويت مى شود و اين در 

حالى است كه فعاليت هاى زودهنگام انتخاباتى غيرقانونى است.
وزير كشور كه با خانه ملت گفت وگو مى كرد، درخصوص فعاليت هاى انتخاباتى احمدى نژاد گفت: 
الزم است تجمعات صورت گرفته ازسوى ايشان داراى مجوز قانونى باشد؛ ضمن اينكه محتواى 

سخنرانى ها داللت بر شائبه انتخاباتى بودن آنها دارد.

ی یا
انتخابات ارديبهشت 96؛پشت پرده تخريب  روحانى است؟

حمله تا روز انتخابات
 آرامش روحانی در مقابل عصبانیت منتقدان دلواپس

تقويم انتخابات نشان مى دهد كمتر از يكسال تا پايان دوره اول رياست جمهورى حسن 
روحانى زمان باقى است، همين زمان كوتاه باقى مانده تا انتخابات رياست جمهورى 

دوازدهم مى تواند دليل خوبى باشد براى تخريب وجهه رييس جمهور.
فضاى سياسى كشور در چندماه باقيمانده تا انتخابات رياست جمهورى به سمتى در حال 
پيش رفتن است كه گاها براى برخى تخريب ها و هجمه عليه دولت هيچ دليلى جز همين 

انتخابات پيش رو نمى توان متصور بود.
 تقويم انتخابات نشان مى دهد كمتر از يكسال تا پايان دوره اول رياست جمهورى حسن 
روحانى زمان باقى است، همين زمان كوتاه باقى مانده تا انتخابات رياست جمهورى 
دوازدهم مى تواند دليل خوبى باشد براى تخريب وجهه رييس جمهور از ناحيه كسانيكه از 
روز اول مستقر شدن او در پاستور سوداى يك دوره اى كردن رياست روحانى بر دستگاه 

اجرايى را در سر داشتند.
است:  آورده  ادامه  در  آنالين  خبر 
چنانچه عرصه سياست داخلى ايران 
هفته جارى را با شوك ريختن قبح 
توهين به رييس جمهور از ناحيه دو 
تن از چهره هاى سياسى آغاز كرد؛ 
حميد روحانى و آيت اهللا علم الهدى 
و  لوح  ساده  با  گذشته  هفته  اواخر 
خيانتكار خطاب دادن رييس جمهور 
و مقايسه منش او با برخى چهره هاى 

منفور تاريخى چون "عمر و عاص" و "بنى صدر" پرده اى ديگر از بداخالقى سياسى را به 
نمايش گذاشتند، امرى كه به اذعان بسيارى مصداق بايد ريشه آن را در انتخابات رياست 

جمهورى سال آينده ديد.
حميد روحانى در سخنانش به صورت تلويحى حسن روحانى رئيس جمهور ايران را با 
«عمروعاص» مقايسه كرد و در هتاكى به رييس دولت تا آنجا پيش رفت كه عنوان 
كرد« آقاى روحانى به جرم خيانت به كشور و دروغ و دورى از واليت بايد محاكمه شود.»

البته اين تمام ماجراى توهين به رييس جمهور در هفته گذشته نبود آيت اهللا علم الهدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد گفت: «اين آقاى ساده لوح مى گويد «ما با برجام عزت پيدا 
كرديم»! چه عزتى؟  اين كه شركت مدلينگ ايتاليايى بيايد دختران و زنان تان را هرزه كند، 
جوانان تان را فاسد كند و اين جا را بازار ترويج جنس هاى بنجل شان قرار دهد، اين واقعا 
عزت است؟ اين عزتى است كه در برجام پيش برديد؟ چرا اين دستگاه ها و شركت هاى 
دانش بنيان عظيم خارجى حاضر نيستند بيايند اين جا سرمايه گارى كرده و بيايند اين جا به 

شما جنس تحويل دهند؟»
جرمى كه بايد جدى گرفته شود

هر چند حمله به دولت و رييس وقت آن چند ماهى است كه در دستور كار طرفداران يك 
دوره اى شدن رياست جمهورى روحانى قرار گرفته است اما ظاهرا اين حمالت آنطور كه 
طراحان آن مد نظر داشتند به نتيجه منتهى نشده است، همان هايى كه در تالش بودند 
با بحران آفرينى براى دولت در سال آخر دوره اول حضورش در پاستور، رييس دولت و 
ديگر دولتمردان را به مرز عصبانى شدن و ورود به حاشيه ها بكشانند اما امروز خود آنقدر 
عصبانى هستند كه به هتاكى نسبت به رييس جمهور روى آورده اند امرى كه مطابق ماده 
609 قانون «مجازات اسالمى» جرم تلقى مى شود و ماده يك قانون «جرم سياسى» نيز 

ارتكاب كننده اين فعل را مجرم سياسى معرفى كرده است.»
آرامش روحانى در مقابل عصبانيت منتقدان دلواپس

اگرچه توهين به رييس جمهور مطابق قانون مجازات اسالمى جرم و مرتكب آن بر اساس 
قانون جرم سياسى مجرم شناخته مى شود اما مشخصا درباره توهين هاى اخير به رييس 

جمهور بعيد مى رسد از سوى وى شاهد عكس العملى از جنس رفتار مخالفانش باشيم؛ 
چراكه منش چند ماه اخير حسن روحانى نشان داده كه وى كمترين تمايلى به ورود به 

وادى دعواهاى سياسى و ميدانى كه رقيب براى ضربه زدن به او تدارك ديده ندارد.
چنانجه حسن روحانى كه اخيرا از قاب تلويزيون با مردم گفتگو كرده بود، زمان مصاحبه 
خود را صرف ارايه گزارش از عملكرد دولتش كرد. وى كمترين روى خوش را به 
تحليل هايى كه بر مبناى آن پيش بينى مى شد رييس جمهور قرار است به تخريب ها 
پاسخ دهد نشان نداد و بديهى است شخصيتى با اين منش در مقابل توهين هاى برخى 
چهره هاى سياسى نظير علم الهدى و حميد روحانى كه شخص وى را مستقيم خطاب 
قرار دادند واكنش نشان نمى دهد، اما شايد الزم باشد مدعى العموم در مقام دفاع از رييس 

جمهور منتخب مردم وارد عمل شود.
اخيرا  كه  ديدارى  در  نيز  روحانى  حسن  شيخ  چنانچه 
با استانداران داشت بر حاكميت نظم عمومى و امنيت 
سياسى براى فعاليت جناح ها و احزاب سياسى در چارچوب 
قانون و اخالق تاكيد كرد و گفت: «تخريب، افترا، دروغ و 
تشويش اذهان عمومى، حرام و جرم است.» سخنانى كه 
گرچه جريانات سياسى را هدف قرار داده بود ولى به نحوى 
درخواست رييس دولت از قوه قضا براى برخورد با تخريب 
ها و افتراهايى بود كه طى ماه هاى اخير شدت گرفته اند.

امرى كه صريحتر از سوى اسحاق جهانگيرى معاون اول 
رييس جمهورى مطرح شده است، وى در تبيين موضع 
حسن روحانى به توهين هاى مطرح شده كه بعضا از محل تريبون هاى رسمى صورت 
مى گيرد، عنوان كرده: «تالش اين بوده كه حتى االمكان موضوع وارد پيگيرى قضايى 
نشود اال در مواردى كه به طور آشكار به آقاى رييس جمهور و اعضاى دولت اهانت 
صورت گيرد. در چنين مواردى حتما معاون حقوقى از طريق دستگاه قضايى پيگيرى 
مى كند.انتظار از دستگاه قضايى اين است كه در اين موارد خيلى منتظر شكايت معاونت 
حقوقى رييس جمهور نباشد، رييس جمهور مقام دوم كشور است و حريم و حرمت رييس 
جمهور بايد رعايت شود. اگر كسى اهانت كند دستگاه قضايى و دادستان بدون شكايت 
دولت برخورد مى كند. ولى تصميم گرفتيم كه معاون حقوقى رييس جمهور هم حتما 

اين موارد را پيگيرى كند. 
رحمانى فضلى وزير كشور و جانشين فرمانده كل قوا در نيروى انتظامى در واكنش 
به توهين نسبت به رييس جمهور به اين توصيه بسنده كرده كه «اتهام زنندگان به 

رييس جمهور حاشيه سازى را كنار بگذارند. مردم مى دانند هدف اين اتهامات چيست.«
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هدف تخريب كنندگان از شدت بخشيدن به هجمه ها عليه رييس دولت مستقر، اما بدون 
شك انتخابات رياست جمهورى دوازدهم است، آنچنان كه به گفته مسعود پزشكيان از 
نواب رييس مجلس شوراى اسالمى  تخريب كنندگان روحانى هدف شان اين است كه 
روحانى براى بار دوم رييس جمهور نشود، ولى رفتارشان نتيجه عكس خواهد داد.  شايد 
دليلش اين باشد كه مردم مى دانند روحانى در چه شرايطى كار دولت يازدهم را آغاز و 
با پرهيز از هرگونه بزرگنمايى به رفع موانع به ارث مانده از دولت هاى نهم و دهم همت 

گماشت.
امرى كه معاون اول  روحانى  در مورد آن در صفحه اينستاگرامش نوشت «حقيقتا اين 
روزها دكتر روحانى مظلوم واقع شده است. اين حجم باالى از هجمه ها و تخريب ها آن 
هم از تريبون هاى رسمى عليه شخص دوم كشور و رئيس جمهورى كه بزرگترين گره 

ها را از كار كشور باز كرد در طول تاريخ ايران بى سابقه است.»

براى حمايت از روحانى  
چك سفيد امضا نكرده ايم

تسنيم نوشت: كواكبيان با بيان اينكه بزرگ ترين رقيب دولت يازدهم در انتخابات 
رياست جمهورى عملكرد خود دولت است، گفت: دولت بايد در باقى مانده 
عمر خويش بيشترين فعاليت خود را در سطوح مختلف مانند ارتباط با نخبگان، 
توده هاى مردم و ساير قوا انجام دهد. وى مبناى تصميم گيرى ها را استفاده از 
عقل جمعى عنوان كرد و افزود: در حال حاضر مبناى ما حمايت از روحانى 

است و اين حمايت به هيچ وجه به شكل چك سفيد امضا نيست.

هشدار وقيحانه مفتى سعودى به ايران
باشگاه خبرنگاران نوشت: عبداهللا محيسنى در جديدترين ويدئوى موهن 
خود، با رافضى خواندن ايرانى ها، به ايران و روسيه هشدار شديداللحن 
مى دهد. عربى21، نوشت: عبداهللا محيسنى، مفتى و قاضى شرعى سعودى 
وى  شدن  محاصره  خبر  پيشتر  كه  سوريه  در  تروريستى  هاى  گروه  تبار 
در محالت حلب منتشر شده بود، با انتشار ويدئويى موهن و وقيحانه، با 
رافضى خواندن ايرانى ها، ايران و روسيه را به شكست تهديد كرد. محيسنى 
در اين ويدئو در حالى كه لباس نظامى بر تن دارد، مدعى شد: اى رافضى 
وعده  ما  است.  محاصره  در  پنداريد  مى  شما  كه  هستيم  حلبى  در  ما  ها، 
پروردگارمان را بر حق يافتيم. وى در ادامه ياوه گويى هاى خود مدعى شد: 
اى اهل حلب، روسيه، حزب شيطان و جنبش نجبا بسوى شما آمدند. وى 
سپس بر خطاب به روسيه و ايران گفت: حمالتتان را متوقف كنيد. اينجا 

حلب است و در مقابل ظلم شعله خواهد كشيد.

صدا وسيما خنده هاى حرام پخش مى كند!
سايت عماريون در مطلبى با عنوان خندوانه و خنده هاى حرام... نوشت: «در 
خندوانه به زن نامحرم مى گويند لبخند بزن تا مردم امتياز بدهند. اين زيرپا 
گذاشتن بى شرمانه آيات صريح قرآن و دشمنى علنى است.» اين سايت منتسب 
به جريان دلواپسان در بخش ديگرى از گزارش خود آورد: « اين شبيخون چنان 
علنى شده كه در صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران برنامه اى در حال پخش 
است كه با پوشش و توجيه طنز به صورت بى شرمانه آيات قرآن را صريحا زير 
پا گذاشته و به مخالفت علنى با اين آيات بويژه آيات 30 و 31 سوره ى نور 
بپا خواسته است.» گفتنى است پيش از اين نيز و پس از برگزارى مراسم جشن 
حافظ در تهران؛ نشريه يالثارات هم طى درج مطلبى در اين هفته نامه هنرمندان 
شركت كننده در اين مراسم را د...ث خطاب داده بود كه عليرغم واكنش صريح 
وزارت ارشاد نسبت به اين مطلب، يالثارات توقيف نشده و همچنان به انتشارش 

ادامه مى دهد.

همه كار كردند تا عابدينى مدال نگيرد
فارس نوشت: مجتبى عابدينى شمشيرباز اسلحه سابر ايران با شكست برابر 
حريف كره جنوبى در ديدار رده بندى به مقام چهارم اكتفا كرد و دستش 
از مدال كوتاه ماند. پيمان فخرى سرمربى تيم ملى شمشيربازى ايران درباره 
ناكامى عابدينى در كسب مدال گفت: عابدينى در حضور شمشيربازانى تا 
نيمه نهايى و رده بندى باال آمد كه هر كدام يك سبد مدال جهانى و المپيكى 

دارند. وى با انتقاد از عملكرد داورى گفت: عابدينى فوق العاده خوب عمل 
كرد اما اجازه ندادند به حقش كه مدال بود، برسد. در ديدار نيمه نهايى و 
رده بندى، امتياز خيلى از ضربه ها را از او گرفتند. هر كارى از دستشان بر 
مى آمد، انجام دادند تا عابدينى به مدال نرسد. ديدار نيمه نهايى مقابل هومر 
آمريكايى و جريانى كه اين بازى داشت، عابدينى را به لحاظ روحى داغان 
كرد وگرنه ما براى مدال طال امده بوديم. يك سال است از زن و بچه ام 

گذشته ام براى مدال المپيك اما نگذاشتند به آن برسيم.

به اسم دفاع از جليلى، واليتى را 
تخريب مى كنند!

به  كه  برجام  مخالفان  از  دسته  آن  به  خود  سرمقاله  در  رسالت  روزنامه   
جريانى  نوشت:  كنند  مى  حمله  ظريف  و  واليتى  به  جليلى  از  دفاع  اسم 
را  آنها  نظام  ديپلماتيك  سرمايه هاي  برخي  به  زني  اتهام  با  مي كند  تالش 
متهم به كژانديشي نمايد. تالش براي دوقطبي سازي ميان علي اكبر واليتي 
و سعيد جليلي از نمونه هاي بارز اينگونه اقدامات نسنجيده و غيرعقالني در 
فضاي سياسي كشور است. آقاي علي اكبر واليتي در مسئله هسته اي سعي كرده 
است منطبق بر خط هدايت بخش و متعالي رهبر معظم انقالب حركت كند. 
آقاي واليتي به عنوان مشاور رهبر معظم انقالب در امور بين الملل بر ضرورت 
حمايت از تيم مذاكره كننده تاكيد داشته  است. دوران مذاكرات آقاي جليلي در 
موضوع هسته اي كامًال محترم است، با اين حال دوستان نمي توانند مدعي باشند 
كه هيچ گونه نقصي در اين مذاكرات وجود نداشته است. اگر اين دوستان مواضع 
آقاي واليتي در انتخابات 92 و رقابت ايشان با سعيد جليلي و كانديداهاي ديگر 
را نمي پسندند، اشكالي ندارد اما اين مسئله هيچ حجت شرعي براي آنان به 

منظور زيرپاگذاشتن اخالق ايجاد نمي كند.

تالش احمدى نژاد
 براى پاك كردن «خاطرات بد»

پايگاه المانيتور در گزارشى با اشاره به افزايش فعاليت هاى سياسى محمود 
پيشين  جمهور  رئيس  كه  است  مشخص  كامال  اكنون  نوشت:  نژاد  احمدى 
ايران نگاهى به انتخابات آينده دارد و به دنبال آن است كه براى سومين بار 
رئيس جمهور شود. او به سراسر كشور سفر مى كند و در جمع حاميان خود 
به سخنرانى مى پردازد. وى در سخنرانى 29 جوالى در مشهد و سخنرانى 5 
آگوست در بافق، بسيارى از انتقادات عليه خود را رد كرد اما اكنون اصلى ترين 
نگرانى محمود احمدى نژاد، حضور شخصيت هاى متنفذ اصولگرا در شوراى 
نگهبان است. در 29 آوريل "احمد توكلى" نماينده سابق مجلس ايران تصريح 
كرد كه احمدى نژاد بنا به داليل حقوقى و شرعى، رد صالحيت خواهد شد. 
تحليلگران ديگرى نيز در روزنامه هاى اصولگرا از احتمال رد صالحيت احمدى 
نژاد سخن گفته اند. بايد گفت احمدى نژاد به طرز شگفت آورى در صدد است 
تا هرطور شده خاطرات بدى را كه از گذشته در ذهن اصولگرايان باقى گذاشته، 

پاك كند. اما آيا موفق خواهد شد؟

جزئيات تصميمات جديد يارانه اى دولت
وزير كار با اعالم برنامه ها و تصميمات جديد يارانه اى دولت گفت: يارانه 
4 ميليون نفر ديگر نيز حذف مى شود.على ربيعى با تاكيد بر اينكه يارانه 4 

ميليون نفر ديگر قطع مى شود، در زمينه پرداخت يارانه ها با اشاره به سابقه 
اجراى آن افزود: براى تحقق به مصوبه مجلس شوراى اسالمى بايد حدود 
چهار ميليون نفر ديگر از پرداخت يارانه حذف شوند.وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در برنامه گفتگوى ويژه خبرى شبكه دو سيما، در مورد شاخص 
حذف افراد از يارانه و اينكه تاكنون چند نفر از دريافت يارانه حذف شده اند 
گفت: در بحث يارانه ابتدا خالف قانون اجرا شد و اگر زمينه هاى دقيق آن 
مالحظه نشود به راه غلط خواهيم رفت. حدود 28 پايگاه اطالعاتى را در 
به  جديدى  چيز  و  كرديم  گفتگو  آنها  با  و  داديم  سامان  اخير  يكسال  اين 
وجود نياورديم.وى ادامه داد: ما درآمد و هزينه را در سه فرمول مى گذاريم. 
مسكن، خودرو، درآمد و حتى سفر مى تواند دارايى شما محسوب شود 
البته سفرهايى كه بابت ماموريت مى روند را جدا كرديم. هرچند يكى از 
اشكاالتى كه به وجود آمده بود اين بود كارگرانى كه در خارج بوده و حذف 
شده بودند را بازگردانديم. ما از طريق پايگاه ها دسترسى به فعاليت هاى 

اقتصادى داريم اما به حسابهاى بانكى سرك نكشيديم.

مردى كه قهرمان نبود
روزنامه شرق ابتدا اين سخن شهرام اميرى را نقل كرده كه گفته بود من 
پژوهشگر ساده اى هستم كه در يك دانشگاه كار مى كنم و كار محرمانه اى 
بوده  دروغ  سخنان  اين  شده  معلوم  حاال  افزود:  آن  بر  و  نمى دهم.  انجام 
كه  مى شد  ياد  ملى  قهرمان  يك  به عنوان  اميرى  از  كه  روزهايى  در  است. 
به  را  خود  و  بگذارد  قال  را  سيا  خاصى   ماموران  با   ترفندهاى  بود  توانسته 
دفتر حافظ منافع ايران در آمريكا برساند از ميان شخصيت هاى رسمى به 
جز حسن قشقاوى كه از طرف وزارت امور خارجه به استقبال اميرى رفته 
بود تنها منوچهر متكى بود كه با اشاراتى به رسانه ها فهماند ماجراى اميرى 
با روايت جيمزباند گونه اش در رسانه هاى ايرانى متفاوت است. برخى از 
نشريات جناح راست كوشيدند تا ربايش اميرى را براى امنيت ملى كشور 
بى خطر قلمداد كنند. چنان كه سايت صراط نيوز نوشت:    نكته اين است 
رده  افراد  خروج  كه  ايران  در  مى دانست؟  چقدر  اميرى  شهرام  واقعا  كه 
چندمى كه داراى كمترين اطالعات هستند ممنوع است، چگونه به كسى 
كه با تعريف راديو فردا منبع بزرگ اطالعاتى آن هم مربوط به مهم ترين 
بحث ايران - انرژى هسته اى - به شمار مى رود اجازه خروج آن هم به 
كشورى كه حداكثر همكارى را با دشمن ايران يعنى آمريكا را دارد داده 
مى شود؟. از قرار معلوم تأسيسات هسته اى فردو با اطالعاتى كه اميرى به 
آمريكايى ها داده بود به خوراكى براى رسانه هاى غربى براى تشديد فشار 

بر ايران تبديل شد.

اسراييل بايد به ايران پول بدهد
 

دادگاهى در سوئيس، درخواست فرجام  شركت نفتى ترنس آسياتيك اسرائيل 
عليه شركت ملى نفت ايران را رد و اعالم كرد كه اين شركت اسرائيلى بايد 
يك ميليارد و 200 ميليون دالر بدهى اش به ايران را كه مربوط به پرونده اى 
در دوران شاه است، پرداخت كند. اين پرونده قضايى جديدترين دور از 
جدال حقوقى ميان ايران و اسرائيل در طول 37 سال بر سر انتقال نفت و 
شراكت در بازاريابى است كه دو طرف پيش از وقوع انقالب اسالمى در 
سال 1979 ايجاد كرده بودند. حكم پرداخت اين بدهى در پى يك مناقشه 

حقوقى قديمى ميان ايران و اسرائيل صادر شده است.

هشدار جديد فرمانده سپاه
سردار سرلشكر محمدعلى جعفرى در ديدار با فرماندهان رده هاى مختلف 
سپاه كردستان در سنندج، با تبريك دهه كرامت، اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب در يك سال اخير نسبت به نفوذ دشمن در انقالب هشدار دادند 
و  دست دادن  فضاى  و  برجام  از  بعد  اين  و  دارد  وجود  خطر  اين  چون 
برخى  به  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  وى  است.  شده  جدى  خنديدن 
نگاه هاى انحرافى در داخل نظام اشاره كرد كه به نظر وى، دل مقام معظم 
رهبرى را خون كرده است و گفت: اين نگاه هاى غيرانقالبى، نگاه ليبرال 
دموكراسى، نگاه به غرب، الگوگيرى از غرب براى ساختن كشور، نگاهى 
كه توقف انقالب را اعالم كرد و نگاهى كه با توسعه و استمرار انقالب 
مخالف است، از سال 88 و زمانى كه رهبرى چفيه  بسيجى را روى دوششان 

انداختند، شروع شده است.

دبير جشن حافظ جيگركى باز مى كند!
سايت تدبير خبر نوشت: در حالى كه واكنش تند مجله يالثارات به اتفاقات 
على معلم،  موضوعات روز است  داغترين  از  يكى  جشن حافظ همچنان 
برگزاركننده جشن حافظ به اين مسئله واكنش نشان داد. على معلم منتقد، 
دبير جشن سينمايى حافظ مديرمسوول مجله دنياى تصوير و تهيه كننده 
سينما نيز در واكنش به اقدام عجيب و انتشار دوباره هفته نامه   يالثارات   گفت: 
مسووالن بايد در قبال وظيفه خود عمل كنند. اگر احترامى براى اهل هنر 
قائل هستند كه هيچ، اگر هم احترامى قائل نباشند، بگويند كه ما تكليف 
و  شويم  خارج  كار  اين  از  هم  ما  شايد  شرايط  آن  در  بدانيم.  را  خودمان 
برويم كارهاى ديگرى همانند باز كردن يك سوپرماركت و يا مديرعامل 
بانك شويم كه به سوى اختالس برويم وغيره. به هر حال مطبوعات را به 
دست دوستان ديگرى بسپاريم. من هم مجله ام را تعطيل و يك جيگركى 

باز مى كنم.

دختر شاهزاده بندر بن سلطان
از المپيك ريو اخراج شد

مهر نوشت: وزير امنيت داخلى برزيل ضمن اعالم خبر اخراج دختر شاهزاده 
به  منسوب  هاى  شخصيت  ورود  از  جلوگيرى  خواستار  برزيل،  از  سعودى 
امنيت  وزير  شد.  كشورش  به  ورزشى  هاى  مقام  قالب  در  بدنام  كشورهاى 
داخلى برزيل از فراهم آوردن تمهيداتى جهت جلوگيرى از آنچه وى ورود 
برخى از اعضاى كاروان هاى ورزشى كشورهاى بدنام خواند، خبر داد. «سرخيو 
اچگوين»، در پاسخ به سوال خبرنگار آژنسيا برزيل در مورد حضور شاهزاده 
«ريما بنت بندر» دختر شاهزاده بندر بن سلطان كه اخيرا به سمت معاونت بخش 
زنان كميته ملى ورزش عربستان منسوب شده گفت: دوستان من در پليس 
فدرال تمام تالش خود را براى تامين امنيت كشور در طول مدت برگزارى 
بازيهاى المپيك مى كنند. وى افزود: آنها (افراد پليس) نسبت به حضور اعضاى 
كاروانهاى برخى كشورهاى بدنام در لباس مسئوالن ورزشى كامال هوشيار 
هستند. آچگوين تاكيد كرد: به ما خبر داده شده است كه شاهزاده سعودى با 
هئيت ورزشكاران المپيك به برزيل آمده است و دستور داده ايم كه اين شاهزاده 
هرچه سريع تر از كشور خارج شود. در اين زمينه مى بايست اقداماتى صورت 
گيرد تا از همان ابتداى كار از ورود اينگونه افراد به المپيك جلوگيرى شود. مهر 

اين خبر را منتشر كرد.



  
  
  

يك شنبه-يك شنبه-2424 مرداد مرداد9595  
1111 ذى القعده ذى القعده14371437 قمــرى قمــرى

1414  آگوســت  آگوســت20162016
سال اول- شماره چهاردهمسال اول- شماره چهاردهم

Bamdadzagros.news@gmail.com4

يكى از نوجوانان اهوازى مى گويد : بخشى از اوقات فراغت خود را به 
كتابخوانى وبخشى را به كالس زبان اختصاص داده ام وسعى من براين 

بوده كه از تعطيالت تابستانى بهره بيشترى ببرم .
"صادق ميرزايى "نوجوان 15 ساله اهوازى مى گويد : براى اجاره زمين 
چمن پارك محله مان  ساعتى 30 هزار تومان بايد هزينه كنيم كه ازلحاظ 
مالى به صرفه نيست ،لذا بيشتر وقت خود را به دوچرخه سوارى با دوستم 

مى گذرانم .
وى مى افزايد : براى اوقات فراغت خود كمتر با والدين مشورت مى كنم 
چون آنها مى خواهند تعطيالت من به كالس هاى آموزشى بگذرد كه من 

حوصله درس خواندن در فصل تابستان را ندارم .
حسين ديگر نوجوان اهوازى مى گويد : به كالس هاى كامپيوتر و ورزشى 
عالقه زيادى دارم و380 هزار تومان براى يك دوره آموزشى مقدماتى 
كامپيوتر هزينه كرده ام . بخشى از وقت من به كالس كامپيوتر مى گذرد 
ولى چون دو خواهر ديگر بزرگتر دارم ، پدرم نمى تواند براى كالس هاى 

تابستانى ما بيش از اين هزينه كند .
وى مى افزايد : برخى دوستانم اهميت نمى دهند كه  تعطيالت را چگونه 
بگذرانند وبيشتر وقت خود را در كوچه وخيابان وفضاى مجازى مى 

گذرانند اما من با اين كار مخالفم .
"آرمين " كه كنار حسين ايستاده وبه حرف هاى ما گوش مى دهد مى 
گويد : تصميم داشتم براى كالس دهم به كالس هاى تقويتى بروم ولى 
هزينه كالس هاى آموزشى خيلى زياد است وهزينه هر دوره براى هركتاب 
بين 150 تا 180 هزار تومان است كه به همين علت فقط يك كتاب را 

انتخاب كردم .
وى مى افزايد : سالن هاى ورزشى كه دراهواز هستند تعدادشان محدود 
وبه علت جمعيت زياد مراجعه كنندگان، تهويه مناسب وخوبى ندارد 
وحتى نمى توان به راحتى ودرستى حركات ورزشى را انجام داد .همچنين 
هزينه هر جلسه استخرها ، بيش از 12 هزار تومان است كه اگر بخواهيم 

مستمر به اين ورزش مفرح برويم به لحاظ مالى به صرفه نيست .
ديگر نوجوان اهوازى مى گويد : اوقات فراغت خود را در كنار دايى ام به 
تعميرگاه ماشين مى روم تا مهارتى را براى آينده ياد بگيرم و در كنار آن به 
كالس هاى فرهنگى وقرآنى يكى ازمساجد هم مى روم و40 هزار تومان 

هزينه اين كالس بوده است .
عليرضا مى افزايد : توانايى مالى وتوجه به ساليق نوجوانان مهمترين 
از  خيلى  چراكه  كنند  توجه  آن  به  بايد  ريزان  برنامه  كه  است  اصولى 
نوجوانان تمايل زيادى به شركت در كالس هاى ورزشى دارند ولى به 

علت مشكالت مالى موفق به حضور دراين كالس ها 
نمى شوند و وقت آنها به بطالت مى گذرد .

آسيب هاى فردى واجتماعى مهمترين تاثير نبود برنامه 
صحيح اوقات فراغت است

يكى از جامعه شناسان خوزستانى اظهار مى دارد: عدم 
اوقات  براى  مطلوب  ريزى  وبرنامه  صحيح  استفاده 
فراعت ،جامعه را با انواع آسيب هاى فردى ، اجتماعى 
مانند بزهكارى ، اعتياد ، استرس ، نااميدى وبى تحركى 

روبرو مى كند .
" صولت احمدى" مى گويد : ازجمله شاخص هاى 
طبقات  همه  به  مبحث  اين  تعميم   ، فراغت  اوقات 
اجتماعى ، به كار بردن وسايل واسباب ماشينى در گذران 
اوقات فراغت وجدايى زمان اوقات فراغت از  بحث 
كار است كه درخوزستان با توجه به شرايط اقليمى 
اجتماعى خاص ، بايد به تجهيز فضا هاى  آموزشى ، 
برگزارى كالس هاى جذاب ومتنوع فرهنگى ، هنرى و  

ورزشى و برپايى اردوها توجه شود .
پاسخ اين جامع شناس به سوال ما "درباره كاركردهاى اوقات فراغت " 
اينگونه است: استراحت ورفع خستگى ، تفريح ، آسايش روحى وروانى ، 
رشد فردى و اجتماعى از جمله كاركردهاى اصلى اوقات فراغت هستند 
كه اگر براى آنها برنامه ريزى مناسب لحاظ نشود ، دستيابى به اهداف كلى 

اوقات فراغت محقق نمى شود .
احمدى معتقد است : اوقات فراغت به معناى بيكارى نيست بلكه مى 
تواند زمينه مهمى براى بروز خالقيت هاى فردى يا گروهى را فراهم كند 
يا از آسيب هاى فردى واجتماعى جلوگيرى كند ؛البته بصورت بالعكس 

نيز مى تواند باشد .
اين جامع شناس با اشاره به اينكه  كاركرد خانواده ها درجامعه كنونى رو به 
محدود شدن است وبايد نهادهايى ايجاد شوند كه اين كاركردها را برعهده 
گيرند مى افزايد: فراهم كردن زمينه انجام اين فعاليت ها برعهده نهادها 
يا سازمان هاى مختلفى است كه باتوجه به نوع جامعه( از نظر شهرى يا 
روستايى بودن جامعه يا سنتى مدرن  وپسامدرن بودن )كاركردهاى آنها 

متفاوت است .
وى اضافه مى كند : هدف گذارى ونهادينه كردن راههاى رسيدن به اين 
اهداف است و براى مقابله با بروز انحرافات اجتماعى بايد دراين زمينه 

برنامه ريزى صحيح كرد .
تا كنون اعتبارى تحت عنوان "اوقات فراغت " نداشته ايم

معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش وجوانان خوزستان مى گويد : 
يك هزار و160 باشگاه ورزشى خصوصى در استان خوزستان وجود دارد 

كه از اين تعداد 250 باشگاه ورزشى متعلق به شهر اهواز هستند .
"مظفر عليشاهى "، در گفت وگوى اختصاصى با ما اظهار مى دارد : از 
مجموع 500 سالن  واماكن ورزشى واستخرهاى استان، 40 مكان ورزشى 
متعلق به اداره كل ورزش وجوانان خوزستان است كه بانوان مى توانند از 

آنها استفاده كنند .
عليشاهى تصريح مى كند : درحال حاضر 30 درصد اين امكان ورزشى 
مربوط به بانوان است وامسال نيز آمار شركت كنندگان در كالس هاى 

تابستانى نسبت به سال گذشته بيشتر بوده است ودرتمام سالن واماكن 
ورزشى آموزش هاى استاندارد به لحاظ محتوايى انجام مى شود .

 معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش وجوانان خوزستان مى گويد 
: اعتباراتى كه براى سازمان مى رسد سرفصل هايى مانند قهرمانى ، فنى 
مهندسى ، ... دارد و اعتبارى تحت عنوان اوقات فراغت تا كنون نداشته 
ايم؛ فقط با ظرفيت هاى غير پولى موجود كارمى كنيم و اندك شهريه اى 
كه بابت كالس هاى ورزشى اخذ مى شود ، حق الضمه مربى وخدماتى 

است كه به جوانان ارائه مى شود .
عليشاهى مى افزايد : وى به سوال ما درباره " هزينه باالى كالس هاى 
ورزشى ونظارت اين سازمان به سالن هاى ورزشى خصوصى  "اينگونه 
پاسخ مى دهد : درنرخ گذارى هاى كالس هاى ورزشى سعى براين بوده 
نرخ متعادل تعيين شود  و توسعه ورزش واستفاده همگانى از كالس هاى 

ورزشى مد نظر قرار گيرد .
اين مقام مسئول مى گويد : هزينه كالس هاى ورزشى را خيلى افزايش 
نداديم ونرخ تعيين شده  كمتر از ميزان تورم موجود جامعه است .نظارت 
گزارش   واگر  دارد  وجود  ورزشى  خصوصى  هاى  سالن  فعاليت  بر  ما 

تخلفى دراين خصوص دريافت كرديم با آنها برخورد مى كنيم .
عليشاهى معتقد است : شركتهاى بزرگ استانى تجهيزات ورزشى خوبى 
دارند ولى  فقط به خانواده كارمندان خود خدمات رسانى مى كنند ؛ 
لذا  اگر اين تجهيزات ورزشى شركت ها به ا قشار كم درآمد جامعه هم 

خدمت رسانى شوند ، ظرفيت هاى ورزشى استان افزايش مى يابد .
وى مى افزايد : سالن هاى وامكانات ورزشى استان وبا توجه به جمعيت 
استان جوابگو نيست وبايد افزايش يابند تا بتوانيم اوقات فراعت خوبى را 

براى جوانان استان رقم بزنيم .
رويكرد آموزش وپرورش به اوقات فراغت درآمدزايى  نيست

آموزش  پرورشى  وفضاهاى  اردوها  هنرى  فرهنگى  امور  اداره  رييس 
وپرورش خوزستان مى گويد : غنى سازى اوقات فراغت جزء جدايى 
ناپذير فعاليتهاى فرهنگى فوق برنامه آموزش وپرورش است كه در قالب 
كانون هاى فرهنگى تربيتى ومراكز اوقات فراغت با توجه به ساليق وعالقه 
دانش آموزان و پتانسيل هاى آموزش پرورش ودر زمينه هاى مختلف 

فرهنگى ، هنرى و ورزشى برنامه ريزى مى شود  .
آموزش  فراغت  اوقات  هاى  برنامه  اينكه   به  اشاره  با   ، ادگى  مرتضى 
وپرورش از اوايل تيرماه آغاز وتا پايان مرداد ادامه دارد اظهار مى دارد  
: دركانون هاى آموزش وپرورش و مراكز اوقات فراعت ،كالس هاى 
 ( وداستان  وشعر  نويسى  ومقاله  وخبرنگارى  خوشنويسى   ) فرهنگى 

، مذهبى (احكام ، آموزش نماز وتجويد ، تفسير وروخوانى قرآن ) و 
ورزشى براى دانش آموزان پسر (دررشته هاى فوتسال ،تنيس روى ميز 
، واليبال ،بسكتبال ،كاراته وكيوكشين )ودانش آموزان دختر(دررشته هاى  

واليبال ،تنيس روى ميز و.. )  برگزار مى شوند .
وى به سوال ما كه "با توجه به تهاجم فرهنگى وجذابيت فضاى مجازى 
چه برنامه هايى در اوقات فراغت اموزش وپرورش لحاظ شده است ؟ " 
اينگونه پاسخ مى دهد : بخشى از برنامه هاى  پايگاه هاى اوقات فراغت 
در كانون هاى فرهنگى وتربيتى درحيطه رسانه وفضاى مجازى اعم از 
بازى هاى كامپيوترى ،كارگاه كامپيوترى ، نشريه هاى الكترونيكى ، وبالگ 
نويسى و خبرنويسى است تا بتوانيم درصد بيشترى از دانش اموزان را 

جذب  كالس هاى تابستانى بكنيم .
آموزش  پرورشى  وفضاهاى  اردوها  هنرى  فرهنگى  امور  اداره  رييس 
وپرورش خوزستان  تاكيد مى كند : در برنامه هاى تابستانى آموزش 
وپرورش به مهارت آموزى ،كارآفرينى واقتصاد آينده زندگى توجه شده 
است و برگزارى كارگاه هاى تخصصى در كانون هاى پرورشى دختران 
مانند خياطى ، گلسازى ، گلدوزى ، رباتيك وچرم دوزى ازجمله كالس 
هايى است كه دانش آموزان پس از فراگيرى آموزش هاى مقدماتى گواهى 

نامه كانون هاى پرورشى را دريافت مى كنند .
تربيتى  فرهنگى  كانون  مجموع  :از  كند  مى  تصريح  مسئول  مقام  اين 
،دارالقرآن ، مدارس ومجموعه هاى ورزشى آموزش وپرورش حدود 300 
پايگاه تابستانى مراكز اوقات فراعت در استان فعال هستند وسال گذشته 
بيش از 200 هزار دانش آموز دختر وپسر در كالس هاى مختلف شركت 
داشتند ولى آمار امسال دانش آموزان در اوقات قراعت هنوز تهيه نشده 

است .
ادگى ، با اشاره به اينكه  كالس هاى قرآن ، معارف واحكام بطوررايگان 
ولى هزينه  بقيه كالس هاى تابستانى توسط  شوراى سياست گذارى 
اوقات فراغت هرشهرستان (با توجه به توانايى مالى خانواده واهميت 
مناطق )تعيين مى شود ، اظهار مى دارد : مهمترين هدف برگزارى كالس 

هاى تابستانى ،جذب دانش آموزان به كالس هاى فرهنگى هنرى است 
نه درآمدزايى .

وى مى افزايد : اگر جايى با مشكل مواجه شويم بيشتر به علت  فقر 
فرهنگى است نه فقر اقتصادى ؛چون  روزى نيست كه جوانان  كمتر از 
5 هزار تومان براى خورد وخوارك هزينه نكنند ودريافت هزينه 10 تا 
15 هزار تومان براى يك رشته ورزشى يا فرهنگى مبلغ زيادى  نيست .

آموزش  پرورشى  وفضاهاى  اردوها  هنرى  فرهنگى  امور  اداره  رييس 
وپرورش خوزستان بيان مى دارد : هزينه كالس هاى تابستانى رشته هاى 
فرهنگى و ورزشى نواحى چهار گانه آموزش وپرورش اهواز كمتراز 
رشته هاى فنى است مثال براى كالس هاى خياطى ممكن است ماهانه 
از  ولى مبلغ اين كالس ها  دريافت شود  تومان  تا 30 هزار  مبلغ 25 

آموزشگاهى هاى آزاد سطح شهر كمتر است .
مرتضى ادگى معتقد است : تعداد مراكز فرهنگى هنرى اهواز به لحاظ 
غنى  براى  چندانى  ورزشى  وامكانات  است  كم  جغرافيايى  پراكندگى 
سازى اوقات فراغت دانش آموزن نداريم و جا دارد به اين مسائل  توجه 

ويژه شود .
اين مقام مسئول  به اردوهاى دانش اموزى به عنوان بخشى از برنامه هاى 
آموزش وپرورش در تابستان اشاره كرده ومى افزايد : امسال پيش بينى 
شده حداقل 3 هزار نفر در اردوهاى خارج استانى اصفهان ، تهران ، مشهد 
، فارس وهمدان اعزام شوند واردوهاى درون استانى يك روزه هم براى 
دانش آموزانى كه در كالس هاى تابستانى شركت كنند برگزار مى شود .

ادگى تصريح مى كند : درخوزستان 16 منطقه محروم وكم برخوردار 
داريم وبرخى  اردوها براى دانش آموزان مناطق محروم رايگان است 
واردوهاى ديگر جنبه مشاركتى دارد يعنى بخشى از هزينه توسط دانش 

آموزان پرداخت مى شود .
سازى  غنى  نوعى  آموزى  دانش  اردوهاى  برگزارى    : افزايد  مى  وى 
اوقات فراغت است چراكه تفريحات سالم وبرگزارى مسابقات متنوع هم 
وجوددارد ودانش آموزان ضمن آشنايى با يك استان كشورمان به تجربيات 

خود مى افزايند كه اين خود ارزشمند است .
استفاده نامناسب اوقات فراغت اثرات جبران ناپذيرى بر ذهن وروحيه 

مى گذارد
معاون سياسى امنيتى استاندارى خوزستان مى گويد : بحث اوقات فراعت  
بويژه در فصل تابستان كه مدارس و دانشگاه ها تعطيل هستند ونوجوانان 
وجوانان وقت آزاد دارند اهميت دارد ؛ چون اگر به خوبى استفاده نشود 

ممكن است حتى به يك تهديد براى آنها تبديل شود .
" فرج اله خبير" در گفت وگوبا ما  اظهار مى دارد: اگر از اوقات فراغت 
به خوبى استفاده نشود ومسئوالن توجه الزم را براى غنى سازى اوقات 
فراغت نداشته باشند و والدين هم برنامه ريزى خاص براى فرزندان نداشته 
باشند ،اين اوقات فراغت مى تواند تبديل به اوقات بطالت وبيهودگى شود 

واثرات جبران ناپذيرى بر ذهن وروحيه نوجوانان وجوانان بگذارد .
خبير تصريح مى كند :اداره كل ورزش وجوانان ، آموزش وپرورش وبسيج 
استان سال گذشته فعاليتهاى خوبى درزمينه غنى سازى اوقات فراغت 
داشتند وامسال نيز برنامه هايى تدارك ديده اند . لذا پس از فصل مدارس 
ارزيابى مجدد از عملكرد دستگاه هاى مختلف اجرايى  درزمينه اوقات 
فراغت خواهيم داشت تا ضمن شناسايى نقاط قوت ، نقاط ضعف را براى 

سال آينده برطرف كنيم  .
اين مقام مسئول مى گويد : اگر امكانات فرهنگى ، ورزشى وآموزشى 
موجود استان براى كودكان ونوجوانان و جوانان فعال باشد  مى تواند  
بخشى از اوقات فراعت آنها  را پر كند و همت والدين براى تشويق 
كودكان  مندى  وعالقه  تابستانى  هاى  كالس  در  حضور  براى  فرزندان 
ونوجوانان وجوانان مى تواند دراين خصوص تعيين 

كننده ومهم باشد .
وى به سوال ما كه "سهم شركت هاى بزرگ  استان در 
غنى سازى اوقات فراغت را چگونه ارزيابى مى كنيد 
؟"اينگونه پاسخ مى دهد : يكى از دغدغه هاى استان 
اين بوده است كه از نظر برخوردارى امكانات ،تفاوت 
معنادارى بين بعضى از بخش هاى اجرايى استان با 
بنگاه هاى بزرگ اقتصادى وجود داشته كه هنوز اين 

مسئله حل نشده است .
اين مقام مسئول مى گويد : امكاناتى كه دراختيار بنگاه 
هاى بزرگ اقتصادى است، عموما دراختيار خانواده 
خودشان است وديگران امكان استفاده از اين امكانات 
را ندارند ؛ هرچند به دليل اينكه اين ارگان ها (نفت ، 
پتروشيمى ، فوالد ، برق و..) جمعيت تحت پوشش 
اين ارگان ها را دارند ، يك فرصت خوب است ، اما 
درصدد هستيم رايزنى هايى براى بهره مندى  دستگاه 
هاى اجرايى از امكانات اين بنگاه هاى مهم اقتصادى 

انجام دهيم   .
از ديدگاه معاون سياسى امنيتى استاندارى خوزستان ، زمين هاى چمن 
مصنوعى كه شهردارى احداث كرده هرچند به خاطر گرماى هوا شايد در 
ساعات روز قابل استفاده كامل نباشند اما پتانسيل خوبى است ؛ اما از خيلى 
از امكانات موجود هم به درستى استفاده نمى شود چون مردم برنامه ريزى 

درستى براى غنى سازى اوقات فراغت ندارند .
وى مى افزايد : اينكه برخى نوجوانان اكثر وقت خود را به اينترنت وفضاى 
مجازى ميگذرانند وبه خاطر گرماى هوا وهزينه دار بودن ديگر كالس 
هاى تابستانه فقط به سمت اينترنت مى آيند كارى  اشتباه است كه والدين 
بايد مانع آنها شوند چون استفاده زياد از اينترنت وفضاى مجازى باعث 
رشد نامناسب جسمى ، اختالالت ذهنى وبه خطر انداختن سالمتى نسل 

جديد مى شود .
آنچه از گزارش فوق برمى ايد اين نكته است براى موفقيت در اجرايى 
كردن برنامه هاى اوقات فراغت بايد يك برنامه ريزى واحد و يكپارچه 
صورت گيرد و از جزيره اى عمل كردن هر دستگاه براى پر كردن اوقات 

فراغت جوانان جلوگيرى شود .
آيا امكانات كنونى اوقات فراغت استان كفاف جمعيت نوجوان وجوان 
را مى دهد ؟ علت اصلى عدم استقبال كامل نسل جديد از برنامه هاى 
تابستانى چيست ؟ آيا نيازمند فرهنگ سازى و تبليغات بيشتر دراين زمينه 
نيستيم؟ آيا برنامه هاى اوقات فراغت براى نوجوانان خسته كننده است 
يا هزينه كالس هاى تابستانى گران است ؟ آيا نيازمند تنوع بيشتر در 
اين كالس ها و حمايت بيشتر دولت از سازمان ورزش وجوانان براى 
اختصاص بودجه خاص به اوقات فراغت نيستيم ؟ آيا مى توان مانند 
گذشته بازى هاى فكرى ؛ونه يارانه اى را بسازيم كه فكر نوجوان ايرانى 
ساليق  به  چقدر  فراغت  اوقات  هاى  برنامه  درتدوين  ؟  شود  تقويت 
واستعدادهاى نوجوانان توجه كرده ايم ؟ در برنامه ريزى هاى اوقات 
فراغت چقدر به مهارت آموزى وآينده شغلى توجه كرده ايم ؟ چگونه مى 
توان شادابى ونشاط  قبل  را به روحيه نوجوان وجوان ايرانى برگرداند ؟

پژوهش
تحليل رضايتمندى ساكنان شهر جديد شيرين شهر 

و تأثير آن بر جذب جمعيت از اهواز
بامداد زاگرس- سيد مهدى موسوى
قسمت دوم كارشناس ارشد برنامه ريزى شهرى

مواد و روشها
مطالعه حاضر با عنايت به ماهيت موضوع از نوع تحقيقات كاربردى- توسعهاى 
محسوب ميشود. روشهاى تحقيق به كار رفته در 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. براى محاسبه نمونه آمارى اين جامعه از فرمول كوكران با خطاى استاندارد 5 درصد و سطح اطمينان 95 
درصد استفاده گرديد. پس از جمع آورى اطالعات و پردازش آنها در محيطهاى نرم افزارى SPSS به تحليل 
داده ها و تبين موضوع مورد مطالعه پرداخته شد. شناخت بهتر و دقيقتر از وضعيت مكانهاى جغرافيايى در 
زمينه هاى مختلف در سطوح متفاوت، مستلزم دسترسى به اطالعات كامل و پردازش شده از مكانهاى مورد 
نظر است. براى نيل به اين مهم از يكسرى شاخصها استفاده ميشود كه سطح رشد و توسعه مكانها را براساس 
معيارهاى انتخاب شده نشان دهند (كالنترى، 1382). در اين پژوهش شرايط زندگى در ابعاد اجتماعى و 
اقتصادى به عنوان متغيرهاى مستقل و روند سكونت در شهر جديد شيرين شهر به عنوان متغير وابسته مورد 
توجه است. تمامى گويه ها بر مبناى طيف ليكرت (عنابستانى و همكاران، 1391) تنظيم شدند و پايايى آنها 

بر مبناى آلفاى كرونباخ با اعتبار بين 0/68 تا 0/79 تأييد گرديد.
جدول 1- متغيرهاى مورد تحقيق و شاخصهاى اندازه گيرى آنها

پايايىتعداد گويهشاخصمتغير

شرايط اجتماعى زندگى
3امنيت اجتماعى

0/68 4رضايت مندى از محل سكونت
2تمايل به ماندگارى

شرايط اقتصادى زندگى
3فرصت اشتغال

0/70 4سكونت اقشار پردرآمد
2وابستگى اقتصادى به مادرشهر

شرايط كالبدى زندگى
3سيستم حمل و نقل و كارآمد

0/79 4تأسيسات شهرى
2مكان يابى شهر جديد

وضعيت سكونت
2محل سكونت قبلى

0/74 2مدت اقامت
6دليل اقامت

شكل 2- نحوه ارتباط متغيرهاى پژوهش 
نتايج پژوهش

ارزشيابى شرايط اجتماعى
به منظور ارزشيابى شرايط اجتماعى زندگى در شيرين شهر از شاخصهاى امنيت اجتماعى، رضايت 
مندى از محل سكونت و تمايل به ماندگارى استفاده گرديد. آزمون كولموگروف اسميرنوف نرمال 
بودن داده هاى پژوهش در اين مورد را تأييد نمود. در مجموع ميانگين شرايط اجتماعى از ديدگاه 
ساكنين شيرين شهر معادل 2/97 با انحراف معيار 0/55 برآورد گرديد. در بينشاخصها ى سه گانه 
مورد بررسى، تمايل به ماندگارى در شهر شيرين شهر با ميانگين 2/89 پايين ترين وضعيت و امنيت 

اجتماعى براى شهروندان با ميانگين 3/2 باالترين وضعيت را داراست (جدول 3).
جدول 3- ارزشيابى شرايط اجتماعى زندگى در شهر جديد شيرين شهر

ميانگينخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كمگويه هاشاخص
10/513/539/318/218/53/4رضايت از امنيت محيطي در شهر
18/920/930/513/815/92/9تمايل به ارتباط با ساير ساكنين

14/615/628/120/121/63/3تردد در تمام اوقات بدون محدوديت
19/520/823/518/317/93/1رضايت از سكونت در شهر

11/812/340/417/218/33/1رضايت از زندگي با ساير ساكنين
11/613/939/818/516/22/4رضايت از مشاركت در ارتقاي امور شهري

11/115/738/717/317/22/8تأثير مشاركت در ارتقاي امور شهر
26/715/818/320/119/12/8احتمال ترك شهر
14/122/830/215/417/52/9تعلق خاطر به شهر

امنيت 
اجتماعي

رضايت از محل 
سكونت

تمايل به 
ماندگاري

سوأالت ديگرى از ساكنين در خصوص مسائل اقتصادى زندگى به شرح ذيل پرسيده شد كه جمع 
بندى پاسخهاى دريافتى نيز جالب توجه است : 

مهمترين مسئله امنيتى شهر چيست ؟ پاسخ ها 70 درصد سكونت پرسنل نظامى و امنيتى در برخى 
محله هاى شهر، 20 درصد انجام حراست عمومى شهر  بوسيله نيروى انتظامى، 10 درصد قرار 
داشتن شهر در بين مجتمع هاى بزرگ كشاورزى و صنعتى. بنابراين نتايج اين سوأل با سوأالت 
امنيت اجتماعى شهر هم خوانى دارد. بزرگترين دغدغه شما در رابطه با ماندگارى در شهر چيست ؟ 
55 درصد عدم فعال بودن اغلب اماكن خدماتى شهر، 30 درصد صعوبت تردد به مادر شهر اهواز، 
15 درصد كمبود اماكن تفريحى و تفرجى در شيرين شهر. نتايج اين سوأل نيز با عنايت به موضوع 

ماندگارى با نتايج سوأالت اصلى امنيت اجتماعى همگونى دارد.
ارزشيابى شرايط اقتصادى

به منظور ارزشيابى عملكرد شرايط اقتصادى زندگى در شيرين شهر از شاخصهاى فرصتهاى اشتغال، سكونت 
اقشار پردرآمد و وابستگى اقتصادى به مادر شهر اهواز استفاده گرديد. نرمال بودن داده ها نيز بوسيله آزمون 
كولموگروف اسميرنوف با آستانه 0/29 مورد تأييد قرار گرفت. در مجموع ميانگين شرايط اقتصادى زندگى 
در شيرين شهر از ديدگاه ساكنين معادل 3/01 و با انحراف معيار 1 برآورد گرديد. در بين شاخصهاى مورد 
بررسى، وابستگى به مادر شهر اهواز توسط ساكنين با ميانگين 3/4 باالترين و سكونت اقشار پردرآمد در 

شيرين شهر با ميانگين 2/4 پايينترين وضعيت را دارا بودند (جدول 4).
جدول 4- ارزشيابى شرايط اقتصادى زندگى در شهر جديد شيرين شهر

ميانگينخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كمگويه هاشاخص
20/119/426/817/616/13/4رضايت از فرصت شغلي در شهر
18/819/835/714/611/12/9تمايل به سرمايه گذاري در شهر

17/618/738/714/510/53/3رضايت از روند سرمايه گذاري در شهر
19/523/124/118/215/13/3رضايت از كسب و كار در شهر
11/913/442/217/614/93/4سطح سرمايه گذاري در شهر

11/112/429/725/621/23/6مراجعه به مادر شهر براي امور مختلف
10/216/740/416/516/23/4رونق اداري، تجاري و فرهنگي شهر

25/922/128/712/510/82/2رضايت اقشار پردرآمد براي سكونت در شهر
15/114/535/817/816/82/6حضور اقشار كم درآمد در شهر

فرصت اشتغال

وابستگي به 
مادر شهر

سطح درآمدي 
ساكنين

ادامه دارد

خاطرات خوبى از دوران نوجوانى در ذهنم حك شده كه  هر وقت آنها را مرور مى كنم حس بسيار خوبى نسبت به گذشته پيدا مى كنم . هنوز 
يادم نرفته ،با بچه هاى همسايه دور هم جمع مى شديم و داژوال بازى مى كرديم و شاد وخوشحال به منزل برمى گشتيم . بازى هاى ما با بازى 

هاى امروزى  خيلى فرق مى كرد و  ورزش محله اى و سرگرمى هاى فكرى بين نوجوانان طرفداران زيادى داشت .
دو دهه گذشته بازى هاى فكرى مانند منچ ، دوز و دومينو دربين  نوجوانان شناخته شده بود ؛ سرگرمى هايى كه  ضمن  قيمت نسبتا ارزان، بيشترين 
فروش را دربازار داشت . خالقيت وانگيزه نوجوانان به اندازه اى بود كه بدون كمترين هزينه تنها با يك كاغذ وخودكار و انجام بازى هاى فكرى 
اسم وفاميل ، جدول ونقطه چين  به تقويت فكر وبهينه سازى اوقات فراغت مى پرداختند  . اما حال وروز نسل جديد براى گذران اوقات فراغت 
چندان حال وروز خوبى نيست .. فضاى سبزخالى ،رايگان وامن براى بازى هاى ورزشى محله اى وجود ندارد . بيشترين وقت نوجوانان وحتى 
كودكان در منزل به بازى هاى رايانه اى مى گذرد كه به لحاظ مالى نسبت به ديگر تفريحات وسرگرمى ها هزينه كمترى داشته اما عدم تحرك 
،عصبيت و پرخاشگرى را دربر خواهد داشت  . داليلى همانند استفاده از وسايل ارتباط جمعى، بازى هاى رايانه اى و ورزش هاى جديد ،امكان 
پرداختن به بازى هاى محلى را به حداقل رسانده ومى توان گفت بازى هاى محله اى وبازى هاى ساده فكرى به دست فراموشى سپرده شده اند 
. درسال هاى اخير بهينه سازى اوقات فراغت به يكى از دغدغه هاى مسئوالن فرهنگى اجتماعى جامعه وخانواده ها تبديل شده كه  به نظر مى 
رسد برنامه ريزى هاى اساسى  ، تكه اصلى اين  پازل اوقات فراغت را تشكيل مى دهد.  موضوع اين گزارش نيز درباره نقش وتاثير  برنامه ريزى 

مسئوالن در غنى سازى اوقات فراغت نوجوانان وجوانان است كه آن  را مى خوانيد .

مهارت آموزى واقتصاد زندگى
 دورويكرد كه بايد دراوقات فراغت

 مورد توجه قرارگيرد

برنامه ريزى مردم 
ومسئوالن ؛ حلقه 

گمشده پازل  اوقات 
فراغت نوجوانان 

خوزستانى
بامداد زاگرس- شهرزاد اميرى



خانواده

چرا بايد به دلمان اعتماد كنيم؟
ــه حال پيش آمده صداى درون تان را جدى  آيا تا ب

ــويد؟ ــيمان ش نگيريد و بعدهم پش

اعتماد به درون يافت تان و الهامى كه به شما مى شود يا 
همان حس ششم، چيزى است كه شايد فكر كنيد تا به 
حال انجام نداده ايد، اما واقعيت اين است كه تا كنون بارها 
پيش آمده كه طبق آن عمل كرده ايد. موقعيت هايى را براى 
تان مى گويم كه حس ششم تان سعى داشته چيزى به شما 

بگويد:
. به اتاقى وارد مى شويد كه دوستان تان در آن هستند، و 
احساس مى كنيد هواى آنجا براى تان سنگين است و چيزى 

به شما مى گويد كه پيش پاى شما اتفاقى افتاده است.
. كسى را براى اولين بار مالقات مى كنيد و مو بر تن تان 

سيخ مى شود.
. هر زمانى كه گفته ايد: " حس مى كنم چيزى اين ميان 

درست نيست ".
. قبل از يك حادثه ى مهم دست و پاى تان يخ مى كند.

. حس مى كنيد كسى كه دارد براى تان چيزى را تعريف مى 
كند، همه ى ماجرا را نمى گويد.

. جزء جزء وجودتان پيشگويانه فرياد مى زند " نه ! ".
بسيارى از ما قادريم نداى درون مان را بشنويم، اما تعداد 
كمى از ما دركش مى كنيم و حتى عده ى كمترى ياد گرفته 
ايم كه به آن اعتماد كنيم. و فقط به چيزهايى اعتماد مى كنيم 
كه ذهن منطقى ما آن را درست مى داند و تجربه كرده است.
گاهى الزم است محدوده ى امن هميشگى تان را ترك كنيد 
و وارد قلمرو دست نخورده ى الهامات درون تان شويد. 
چيزى كه كشف مى كنيد شگفت انگيز خواهد بود؛ چيزى 

كه به آن مى رسيد خودِ واقعى و زيبايى حقيقى تان است.
مغزى كه در كله ى ماست، دليل مى آورد، تجزيه و تحليل 
مى كند، فلسفه بافى مى كند، و چيزى را كه دريافت كرده 
معنى مى كند. اما مغزى كه در قلب ماست براساس ارتباط 
شرايط حاضر با روياها و خواسته هاى مان فعاليت مى كند، 
بر اساس اميدها، ياس ها و احساسات مربوط به خيانت ها و 
عهد شكنى هايى كه تجربه كرده. وقتى ترسى در وجودمان 
برانگيخته مى شود، مغز سرمان واكنش نشان مى دهد تا 
تحليل كند كه آيا اين تهديد واقعى است يا اين كه فقط 
براساس شرايط فعلى ترسيده ايد مثال نبودن امنيت ظاهرى. 
و اين همان جايى است كه گاهى احساس شجاع بودن مى 

كنيد تا على رغم ترس هاى تان عكس العمل نشان دهيد.
گاهى الزم است محدوده ى امن هميشگى تان را ترك كنيد 
و وارد قلمرو دست نخورده ى الهامات درون تان شويد. 
چيزى كه كشف مى كنيد شگفت انگيز خواهد بود؛ چيزى 

كه به آن مى رسيد خودِ واقعى و زيبايى حقيقى تان است.
شب ديروقت بود كه خانه ى دوستم را ترك كردم و به 
سمت خانه ى خودم به راه افتادم. هميشه در اين مسير 
يك راه ميانبر داشتم و بارها پيش آمده بود كه در تاريكى 
شب همين مسير را طى كرده بودم اما آن شب حس عجيبى 
نسبت به آن ميانبر داشتم. به حسم اعتنايى نكردم و ذهن 
منطق گراى من به من يادآورى كرد كه اين مسير ميانبر 
20 دقيقه زودتر من را به خانه ام مى رساند. با ورود به آن 
مسير، فهميدم كه اشتباه كرده ام، حس شديدى از آشفتگى و 
پريشانى برمن مسلط شد و تمام بدنم از دستم به فرياد آمد، 

چيزى كه قبال هرگز تجربه اش نكرده بودم.
بدون اينكه به پشت سرم نگاه كنم، حضور كسى را آنجا 
كامال حس كردم، در كسرى از ثانيه به من حمله ور شد و با 
زانو به كمرم كوبيد، نقش بر زمين شدم و او با دستش دهانم 
را گرفته بود تا ساكت بمانم، اما جدال من با او سروصداى 
زيادى به پا كرد، چيزى كه مسلما به نفع او نبود و آن را 
نمى خواست، دويد و فرار كرد؛ خدا با من بود و من شانس 
آورده بودم، اما بايد به نداى درونم گوش مى كردم، تجربه 

اى فوق العاده وحشتناك بود!
اعتماد به حس ششم تان اعتماد به خودتان است، آن را 
يك هوش درونى تلقى كنيد. به تمام اطالعاتى فكر كنيد 
كه با حواس پنج گانه تان جمع آورى مى كنيد( شنيده 
ها، ديده ها، لمس شده ها و چشيده شده ها)، و همه ى 
اين اطالعات را با تمام تجربيات گذشته تان تركيب كنيد، 
حاال تصور كنيد تمام اين اطالعات نه فقط از صافى ذهن 
تان عبور مى كنند بلكه تمام بدن تان هم آن را پااليش 
مى كند. نتيجه، همان چيزى است كه حس ششم و نداى 
درون ناميده مى شود؛ اطالعات شخصى سازى شده اى 
كه از درون تان نشات مى گيرد. نيرويى درونى و زيبا كه 

سعى در هشيارى شما دارد.
6 دليل اين كه بايد به صداى درون تان بيشتر توجه كنيد

كه  گذارد  مى  اختيارتان  در  اطالعات  از  ديگر  منبعى   .1
منحصر به خود شما و نيازهاى شماست.

2. نسبت به نفوذ و تاثير ديگران حساسيت و آسيب پذيرى 
تان را كمتر مى كند و به شما اجازه مى دهد درمورد چيزى 

كه براى تان مناسب است فكر كنيد.
3. شما را از منطقه ى امن و آرام تان بيرون كشيده و به جايى 

مى برد كه واقعا بايد آن جا باشيد.
4. شما را به سمتى هدايت مى كند كه احساس مى كنيد 
برويد و از چيزى كه درست نمى دانيد دورتان  " بايد " 

مى كند.
5. شما را در طى مسيرى كه پيش رو داريد مرحله به مرحله 

پيش مى برد.
6. و در نهايت، و از همه مهمتر به شما كمك مى كند 
تصميماتى بگيريد كه بعدها جاى تاسف و افسوس نداشته 

باشد.

خانواده

چرا و چگونه افراد در حين رشد و بزرگ شدن،
 از فلسفيدن باز مى مانند؟
بامداد زاگرس- دكتر اكرم شوشترى

قسمت اول
زندگى  است،  آشكار  همگان  بر  چنانچه 

كودكان سرشار از حيرت و به شگفت آمدن، پرسندگى و شوق 
به انديشيدن و فهميدن است و نيز انديشيدن كارى است كه از 
طبيعت آدمى برمى خيزد و از اين رو براى آدمى امرى طبيعى 
و  دانستن  به  مشتاق  كودكان  اتفاق  به  قريب  اكثر  اما  است. 
پرسيدن ديروز، به بزرگساالن غرق شده در درياى عادت امروز 
مبدل مى شوند. سوال اين است كه چه چيزى باعث مى شود 
كه آدمى در خالل رشد و بزرگ شدن، قدرت حيرت و پرسشگرى و انديشيدن كودكى خود را از دست مى دهد و به 
فردى مقلد و پيرو نظرات ديگران تبديل مى شود كه آرامش خود را در هم رنگ جماعت شدن مى بيند، حتى اگر افكار 

و اعمال آن جماعت را نپذيرفته باشد و با آن مخالف باشد؟ 
عوامل بسيارى مى تواند بر اين حالت عدم حيرت و پرسندگى تاثير داشته باشد كه در ادامه به آن ها اشاره مى شود:

 عوامل روان شناختى
    وابستگى هاى روانى و عاطفى:

در قالب يك جمله يعني اينكه ما در ارتباط با كسي يا چيزي آن چنان مجذوبش مي شويم كه 
فقدان آن را به معناي نابودي خود مي دانيم. در اين حالت، ما به شدت به اتصال عاطفي عادت كرده ايم. آن 
چنان مجذوب آن شده ايم و از آن خوشمان مى آيد كه  نه تنها نمى توانيم چيزى خالف آن را بشنويم يا بپذيريم، بلكه 
تالش مى كنيم تمام  افكار و اعمال خود را به نحوى تنظيم كنيم كه آن را تاييد و توجيه كند. اين امر يعنى وابستگى 
عاطفى در مقابل  افراد،  افكار و اشياء، خود منجر به عدم تفكر در انسان شده و ذهن او را دچار ركود و انجماد مى كند.
    عادات: عادت يك برنامه و جريان عادى رفتار است كه به طور منظم تكرار مى شود و به صورتى نا آگاه بروز 
مى كند (باتلر، 1995). بنا به تعريف "عادت از نقطه نظر روانشناسى ، يك راه كم و بيش ثابت تفكر، خواهش ها يا 
احساساتى است كه از طريق تكرار قبلى يك تجزيه ذهنى حاصل شده است". در رفتار عادتى الزم نيست شخص به 
تجزيه و تحليل آن اقدام كند. عادت جستجوى اطالعات و ارزشيابى گزينه هاى انتخابى را محدود و يا كامًال آن ها 
را از دور خارج مى كند. و اين امر دليلى براى عدم تفكر و فلسفه ورزى است. مويد اين امر مثال ساكنان دريا است كه 

پس از مدتى صداى امواج را نمى شنوند،چه تلخ است قصه ى عادت.
    معلومات: اگر چه تصور مى شود كه افزايش معلومات و دانسته ها باعث افزايش قدرت تفكر و فلسفيدن مى 
شود، اما در بيشتر زمان ها معلومات راه فلسفه ورزى را بر انسان مى بندد و آن زمانى است كه فرد خيال مى كند كه 
تمامى دانش هاى موجود را مى داند، زمانى كه آدمى اندكى مى داند و خيال مى كند همه چيز را مى داند و نمى داند كه 
گستره دانسته هاى او در مقابل دانش هاى خلق شده چقدر ناچيز است. در اين شرايط هرگز به دنبال تكميل معلومات 
و دانسته هايمان نخواهيم رفت. در اين جاست كه به ارزش «نمى دانم» سقراط پى خواهيم برد، كه در صورت اطالع 

از جهل خود، تالش خواهيم كرد تا به آن دست يابيم.
متاسفانه در بزرگسالى آن قدر در يادگرفته هاى پيشين خود غرق مى شويم كه ديگر حاضر به آموختن دانش ها و 

معلومات جديد نخواهيم بود.
    لذت طلبى: انسان يك موجود لذت گرا است و از هر چيزى كه مانع لذت او شود متنفر است. يكى از گرايش 
هاى فطرى انسان، گرايش به لذت و خوش گذرانى و راحت طلبى است كه طبعاً توام خواهد بود با رنج گريزى و فرار 
از درد و ناراحتى. فطرى بودن اين گرايش به اين معنا است كه ساختمان روح و روان انسان به گونه اى آفريده شده 
است كه قادر نيست  از لذت، متنفر و گريزان و به جاى آن، رنج و مشقت و سختى را طالب باشد. يعنى گرايش وى به 
لذت و خوش گذرانى و بى ميلى اش نسبت به درد و رنج و مشقت، اختيارى او نيست، بلكه به طور تكوينى در او نهاده 
شده است. انسان ها هر چقدر كمتر فلسفه ورزى كنند، بيشتر لذت مى برند. بنابراين لذت طلبى  در بزرگسالى، عاملى 

عوامل جامعه شناختىاست براى عدم فلسفه ورزى.
ترديدى نيست كه تمام خصوصيتهاى جسمى انسان از عوامل محيط طبيعى و خصوصيت هاى ارثى او ناشى ميشود، 
چون مي بينيم كه فرزندان از لحاظ شكل ظاهرى مثًال رنگ پوست و مو و مردمك چشم و يا اندازه قد به والدين شان 
شباهت دارند در حالى كه از لحاظ خصوصيت هاى رفتارى و اجتماعى شباهت چندانى ندارند و به همين دليل است 
كه مي گوييم چگونگى رفتار كودك به شرايط پرورشى و چگونگى محيط اجتماعى او بستگى دارد و حتى بايد قبول 
كرد كه مشابهت رفتار كودكان با دوستان، همساالن و همبازي هايشان خيلى بيشتر از مشابهت رفتار آنان با والدين 
شان است. يعنى بايد پذيرفت كه انسان از لحاظ زيستى مخلق محيط طبيعى و از لحاظ اجتماعى پرورده شرايط محيط 
اجتماعى خود مي باشد. بهترين دليلش هم اين است كه هر قومى خصوصيتهاى رفتارى خاص خود را دارد كه وسيله 
شناخت آن قوم از ديگر اقوام است. بنابراين انسان تحت تاثير عوامل اجتماعى است. عوامل اجتماعى كه مى تواند 

پرسشگرى و تحير كودكى انسان را كاهش دهد عبارتند از:...
ادامه دارد

اشتغال بازنشستگان
يك  از  حكايت  صورتشان  چورك  و  چين 
عمر تجربه دارد و برف پيرى بر سر و رويشان 
نشسته است اما خم شدن كمرشان زير بار 
تحميل  آنها  به  زندگى  كه  است  فشارهايى 
كرده است و به همين خاطر براى سرخ نگه 
داشتن صورتشان سيلى هم كارساز نيست و 
مجبورند در اين ايام كه هنگام استراحتشان 
است كار كنند. « پدربزرگها و مادربزرگهاى 
كار» پديده تازه اى است كه اگرچه كمتر مورد 
واقعيتهاى  از  يكى  به  اما  گرفته  قرار  توجه 
تلخ جامعه تبديل شده؛  سالمندانى كه بنا به 
تاكيد رئيس اداره سالمندان وزارت بهداشت 
تنها 36 درصدشان حقوق بازنشستگى دارند 
و همين مسئله موجب شده بسيارى از آنها 
در اين هنگامه عمر ناچار باشند براى تامين 

هزينه هاى زندگى كار كنند.
سال 93 بود كه تعداد سالمندان 65 سال به 
باالى از تعداد كودكان كمتر از 5 سال پيشى 
رئيس  طاهرى  پريسا  اساس  اين  بر  گرفت. 
مى گويد:  بهداشت  وزارت  سالمندان  اداره 
تعداد  اين  سال 2050  تا  مى شود  پيش بينى 
از شمار كودكان زير 14 سال پيشى بگيرد. 
درايران اما 8,2 درصد از جمعيت را سالمندان 
تشكيل مى دهند. در كشور ما تعداد افراد 60 
سال به باال با تعداد كودكان كمتر از 4 سال 
برابر است. آمار باالى سالمندان در كشورمان 
در حالى است كه بنا به تاكيد طاهرى طبق 
درصد   70,8 گرفته،  صورت  بررسيهاى 
بيوه  درصد   26,6 هستند،  متأهل   سالمندان 
و مطلقه، 9 درصد تنها زندگى مى كنند، 36 
در  اما  مى گيرند  بازنشستگى  حقوق  درصد 

مقابل درصد بسيارى از سالمندان نه حقوق 
سوءتغذيه  دچار  و  مى كنند  دريافت  بيمه  و 
سالمندان  از  درصد   89 همچنين  هستند. 
بدين  مسئله  اين  نكردند.  دريافت  واكسن 
آسيب هاى  بروز  شاهد  بايد  كه  معناست 

اجتماعى متعددى در حوزه سالمندان باشيم.
اگرچه همچنان كودكان و نوجونان بسيارى 
ناگزيرند به جاى نشستن پشت ميز و نيمكت 
مدرسه و درس و مشق كار كنند اما اين روزها 
گاهى  شهر  خيابانهاى  در  گذار  و  گشت  با 
پير مردها و پيرزنانى را مشاهده مى كنيم كه 
پهن  كوچكى  بساط  پيرى  ضعف  وجود  با 
كرده اند و دست فروشى مى كنند و يا دستهاى 
رهگذران  روى  پيش  را  پيرشان  و  لرزان 
مى گيرند تا شايد نان شبشان جور شود. هر 
چند ممكن است برخى از اين سالمندان هم 
اعضاى باندهاى تكدى گرى باشند اما بخشى 
حمايتى  هيچ  كه  هستند  افرادى  هم  آنها  از 
بيمارى  و  پيرى  ضعف  وجود  با  و  ندارند 

چاره اى ندارند جز اينكه كار كنند.
و  اجتماعى  عضوكميسيون  راستگو  الهه 
معتقد  تهران  شهر  اسالمى  شوراى  فرهنگى 
كار  كودكان  از  پس  كار  پيران  پديده  است 
نيازمند توجه ويژه مسئولين است. بنا به تاكيد 
اقتصادى  بد  شرايط  قربانى  افراد  اين  وى 
هستند كه ضرورت توجه به آنها بيش از پيش 

احساس مى شود.
وى حضور روز افزون كودكان كار و خيابان 
را نمونه اى از مظاهر فقر و عدم برخوردارى 
از رفاه اجتماعى مى داند و مى افزايد: اگر تا 
ديروز مسئله كودكان كار و خيابان و چرايى 
حضور پيش از موعد آنان در بازار كار مطرح 

بود امروز بحث بر سر زنان و مردانى است كه 
على رغم كهنسالى مجبور به اشتغال هستند.

شوراى  مردمى  مشاركت هاى  كميته  رييس 
اسالمى شهر تهران اين افراد را پدر بزرگ ها 
به  مى كند.  توصيف  كار  بزرگ هاى  مادر  و 
باور وى وضعيت موجود و شرايط اقتصادى 
جامعه به گونه اى است كه امروز همه افراد در 
هرگروه سنى را ناگزير به اشتغال ساخته و اين 
امر بيش از تحريم هاى ايجادشده ناشى از عدم 

برنامه ريزى و سياستگذارى صحيح است.
قانونى  خالهاى  اينكه  بيان  با  راستگو 
درخصوص بيمه افراد سالخورده امروز اين 
قشر را با چالش بسيارى مواجه ساخته تاكيد 
مى كند: دولت بايد شرايط برخوردارى از بيمه 
و مستمرى را براى اين افراد فراهم كند تا اين 
مستمرى  حداقل  كه  اجتماعى  سرمايه هاى 
حالل مشكلشان است بى دغدغه حيات خود 

را تداوم دهند.
آينده اى مبهم براى پيران !

پديده پيران كار پديده اى است كه با توجه به 
پيش بينى هاى صورت گرفته درباره پيرى هرم 
سنى جمعيت كشورمان با سپرى شدن زمان 
و حركت به سمت آينده خود را به شكلى 
ساختارهاى  چراكه  مى دهد  نشان  تر  جدى 
تامين اجتماعى و همچنين حمايتى در كشور 
بسيار ضعيف است و نهادهايى مانند كميته 
بسيار  هزينه هايى  كمك  بهزيستى  يا  امداد 
ناچيز را براى افراد تحت پوشش خود در نظر 
ميگيرند و ظرفيت اين پوشش هم كم است. 
حمايت از پيران كار نيازمند قوانين حمايتى و 
پيگيرى هاى جدى است. نبايد فراموش كنيم 

كه پيرى سراغ همه ما مى آيد.

قانونى  پزشكى  كميسيون  رئيس  جعفرى  غالمعلى  دكتر 
از  شكايت  پرونده هاى  متأسفانه  مى گويد:  تهران  استان 
پزشكان به دليل بدخطى ومشكالت ناشى ازآن به شكل 
براى  هم  مختلفى  مسايل  كه  يافته  افزايش  توجهى  قابل 

مردم و پزشكان ايجاد كرده است
به داروخانه كه مى رويد و نسخه را به دست مسئول نسخه 
پيچى مى دهيد چشمش به خط خرچنگ قورباغه و كج و 
معوج پزشك مى افتد؛  خطى كه خيلى وقتها خوانا نيست و 
همين مسئله هم ريسك اشتباه در نسخه پيچى را باال مى برد 
و ممكن است حتى جان بيمار را به خطر بيندازد. راه حل 
و  پرونده ها  شدن  الكترونيكى  سخت نيست؛   هم  زياد  اما 
نسخه هاى پزشكان هم مى تواند اين مشكل را برطرف كند 
پزشكان  سوى  از  دارو  رويه  بى  تجويز  كنترل  در  هم  و 

كمك كند.
درصدش چندان مطالعه شده نيست. برخى كارشناسان تا 
8 درصد كل خطاهاى پزشكى در ايران را ناشى از بدخطى 

پزشكان مى دانند. دكتر غالمعلى جعفرى رئيس كميسيون 
پزشكى قانونى استان تهران مى گويد: متأسفانه پرونده هاى 
شكايت از پزشكان به دليل بدخطى ومشكالت ناشى ازآن 
به شكل قابل توجهى افزايش يافته كه مسايل مختلفى هم 

براى مردم و پزشكان ايجاد كرده است.
داروهايى با نام مشابه و اثر متفاوت

عباس گلزارعطا، داروساز هم در اين باره مى گويد: «شباهت 
اسامى برخى داروها خيلى زياد است و اگر به خاطر بدخطى 
نسخه،  خواندن  در  داروخانه  نسخه پيچ  ناتوانى  يا  پزشك 
داروى اشتباهى به بيمار ارايه شود، خطر مرگ دارد. به طور 
مثال داروهايى مانند دايجستيو و ديجوگسين است كه اولى 
داروى گوارشى است و دومى هم داروى بيمارى هاى قلبى 
است كه تفاوت مقدار دوز درمانى با دوز خطرناكش خيلى 
كم است. وى مى افزايد: در اين موارد يا با پزشك تماس 
مى گيريم يا از بيمار مى خواهيم نزد پزشك برود و نام دقيق 
دارو را بپرسد. گاهى هم از بيمار در مورد مشكلش سوال 

مى كنيم و نام دارو را حدس مى زنيم.

بيمه ها در برابر نسخه الكترونيك
بد خطى پزشكان و دردسرهاى نسخه خوانى اما راهكارى 
دارد كه سالهاست قرار است اجرايى شود. رئيس سازمان 
غذا و دارو كاهش و حتى حذف خطاهاى پزشكى، صرفه 
جويى در هزينه و سرعت در نسخه پيچى را از مزايايى 

نسخه هاى الكترونيكى مى داند و مى گويد: نسخه الكترونيك 
اجازه نمى دهد خارج از تجويز پزشك دارونويسى صورت 
گيرد، به علت اينكه به محض صدور نسخه، داروخانه از 
آن آگاه مى شود و مى تواند نسخه پيچى را آغاز كند. بنا به 
تاكيد وى نرم افزارهاى آزمايشى نسخه الكترونيك پزشكان 
آماده شده ولى به علت همكارى نكردن بيمه ها، اين پروژه 
كند پيش مى رود. برنامه وزارت بهداشت اين است كه اين 

طرح تا پنج سال آينده در كل كشور اجرا شود.
طرح  با  بيمه ها  نكردن  همكارى  علت  درباره  ديناروند 
نسخه الكترونيك معتقد است: علت آن بروكراسى حاكم 
بر بيمه هاست، چون كار جديد و سختى است و بيمه ها با 
اجراى اين طرح مجبور مى شوند شيوه هاى سنتى و فعلى 
خود را كنار بگذارند و هميشه ايجاد تغيير چنين مشكالتى 

را دارد.
بنا به تاكيد وى اگر همكارى بيمه ها شروع شود، مى توانيم 
نسخه هاى آزمايشى نرم افزار نسخه الكترونيك را بررسى 
كنيم و به اين انتخاب برسيم كه كدام نرم افزار مناسب تر 

است و بايد توسعه پيدا كند.
سيدمحمد پورحسينى مديرعامل شركت بركت تل وابسته 
پزشكى  نسخه هاى  از  استفاده  بر  تاكيد  با  بركت  بنياد  به 
الكترونيكى در اين بنياد مى گويد: هنگام صدور نسخه هاى 
بيمار  وضعيت  با  شده  تجويز  داروى  اگر  الكترونيكى، 
باشد،  همراه  دارويى  تداخل  با  يا  و  نداشته  هم خوانى 
مى شود.  مشكل  اين  متوجه  نرم افزار  هشدار  با  پزشك 

الكترونيك  سالمت  پرونده ى  كه  بيمارانى  براى  همچنين 
داشته باشند، تمام سوابق پزشكى فرد در دسترس پزشك 
قرار مى گيرد و به اين ترتيب تجويز راحت تر و با دقت 

بيش ترى انجام مى شود.
پورحسينى با اشاره به اين كه نرم افزار نسخه ى الكترونيك 
به طور مستقيم به داروخانه هاى طرف قرارداد متصل است، 
گفت: اگر داروى تجويز شده در داروخانه موجود نباشد، 
سيستم اطالع مى دهد و پزشك اين امكان را دارد كه در 

لحظه، دارو را تغيير دهد.
وى نسخه هاى الكترونيك را براى صرفه جويى در زمان و 
هزينه ى پزشك و بيمار بسيار مؤثر مى داند و تاكيد مى كند: 
برخى  در  فقط  حاضر  حال  در  الكترونيك  نسخه هاى 
مناطق محروم استان هاى كهگيلويه و بويراحمد، سيستان و 
بلوچستان، آذربايجان شرقى و كرمانشاه قابل استفاده است، 
بركت  بنياد  دارو،  و  غذا  سازمان  با  توافق  صورت  در  اما 
داروخانه هاى  تمام  به  را  الكترونيك  نسخه هاى  مى تواند 

سطح كشور مرتبط كند.
با وجود اين اما با در نظر گرفتن مشكالت احتمالى نظير 
بايد  يا  شبكه  شدن  خارج  دسترس  از  يا  برق  شدن  قطع 
آن  روى  الكترونيكى  نسخه هاى  است  قرار  كه  اى  برنامه 
احتمالى  مشكالت  بينى  پيش  با  و  دقيق  بسيار  شود  پياده 
و  نسخ  براى  الزم  پشتيبان هاى  تهيه  اساس  اين  بر  باشد. 
پرونده هاى الكترونيكى بيماران مى تواند چالشهاى احتمالى 

در اين حوزه را كاهش دهد.

فقدان حضور مؤثر نهادهاى حمايتى از سالمندان

«پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى كار» 
حكايت پيرانى كه ناگزير از كارند
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نسخه هاى الكترونيك جايگزين خط  ناخوانا پزشكان

جان بيمار قربانی بدخطی دکتر!
 چرا بيمه ها با الكترونيك شدن نسخه ها مخالفند؟

ــاى كار»  ــا و مادربزرگه « پدربزرگه
ــت كه اگرچه  پديده تازه اى اس
ــا  ــه ام ــرار گرفت ــورد توجه ق كمتر م
ــه  ــخ جامع ــاى تل ــى از واقعيته به يك
ــالمندانى كه بنا به  ــده؛  س تبديل ش
ــالمندان وزارت  تاكيد رئيس اداره س
ــان حقوق  ــت تنها 36 درصدش بهداش
ــئله  ــتگى دارند و همين مس بازنشس
ــيارى از آنها در  ــده بس موجب ش
ــراى  ــند ب اين هنگامه عمر ناچار باش
ــد. ــن هزينه هاى زندگى كار كنن تامي

موج ازدواج دهه شصتى ها به پايان رسيده و همين روى تعداد 
مواليد و البته تك فرزندى موثر است

شيب رشد مواليد در ميان ايرانى ها رو به كاهش است و بررسى ها 
از  يكى  ازدواج  سن  از  شصتى ها  دهه  خروج  مى دهد  نشان 

علت هايى است كه باعث اين مسئله شده است.
جديدترين آمار هاى سازمان ثبت احوال نشان مى دهد، نرخ 
رشد مواليد در كشور طى چهارماه نخست سال 1395 به زير 
صفر رسيده است و به عبارت ديگر منفى شده است. اتفاقى كه 
نشان مى دهد، رشد مواليد كه از سال هاى 1392 و 1393 روند 
رو به رشدى به خود گرفته بود، حاال در سراشيبى كاهش قرار 

گرفته است.
براساس آمارهاى رسمى سازمان ثبت احوال نرخ رشد مواليد در 
چهار ماه نخست سال 95 به زير صفر رسيده است و گرچه اين 

آمار موقتى است اما كليت كاهش مواليد در كشور را نشان مى 
دهد. جمعيت شناسان دليل اين اتفاق را بيش از پيش در سن 
ازدواج و فرزند آورى جوانان پرشمار دهه 60 مى دانند و تغيير 

نگرش متولدان اين دهه در مورد چند فرزندى.
در همين رابطه محمدرضا محمودى رييس كميسيون مطالعات و 
پايش سياست  هاى جمعيتى شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره 
به نرخ رشد مواليد در سال هاى اخير بيان كرد: در سال 91 نسبت 
به 90 حدود 2,9 درصد افزايش نرخ رشد مواليد، 92 نسبت به 
91 حدود 3,5 درصد افزايش نرخ رشد مواليد، 93 نسبت به 92 
حدود 4,25 درصد افزايش نرخ رشد مواليد وجود داشت و در 
سال 94 اين نرخ به 2,3 درصد رسيده؛ يعنى به شدت شيب آن 

كاهش يافته است. البته ما انتظار اين آمارها را داشتيم. 
او مى افزايد: پيش بينى مى كرديم توان درونى جمعيت در سال هاى 

97 يا 98 تمام شود؛ يعنى موج جوانانى كه از سال 80 به بعد 
شروع به ازدواج كردند، تا دو سه سال ديگر تمام مى شود. حال 
اگر اين نرخ در سال هاى آينده افزايش داشته باشد، مى توانيم آن 

را به تأثير سياست ها ارتباط دهيم.
نكته ديگر نيز اين است كه جوانان دهه 60 كه موج ازدواج آنها 
از 15 سال پيش آغاز شده است و حاال تقريبا به پايان رسيده 
است، عالوه بر اينكه خروج آنها از سن ازدواج به دليل جمعيت 
باالى آنها بر كاهش نرخ مواليد در كشور تاثير مى گذارد، يك تاثير 

ديگرى نيز دارد و آن رواج تفكر تك فرزندى است.
حاال در كنار اين موارد، عامل ديگرى كه مى تواند در سال هاى 
آينده هم آمارهاى ازدواج و هم آمارهاى مواليد را تحت شعاع 
خود قرار دهد، رسيدن دهه هفتادى ها به سن ازدواج است كه 
ظواهر امر نشان مى دهد، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ 

گرايش به مقوله ازدواج، مى تواند منجر به كاهش قطعى تعداد 
ازدواج و مواليد باشد.

آمار  كنار  در  داده  رخ  هاى  طالق  ميزان  افزايش  اين  بر  عالوه 
ازدواج نكته اى است كه مى تواند در نرخ مواليد در كشور تاثير 

گذار باشد.

دهه هفتادى ها ازدواج نمى كنند، دهه شصتى ها به تك فرزندى بسنده كردند



«آب، اهميت و آنواع»
برات قباديان

در دوران تحصيالت ابتدايي كه بوديم به ما ياد دادند كه آب از دو عنصر 
هيدروژن و اكسيژن تشكيل شده است و مايه حيات است. يعني بدون 
آب زندگي معنا ندارد. عناصر اصلي محيط زيست ما نيز آب، خاك و 

هوا هستند.
  در دوران تحصيالت ابتدايي كه بوديم به ما ياد دادند كه آب از دو 
عنصر هيدروژن و اكسيژن تشكيل شده است و مايه حيات است. يعني 
بدون آب زندگي معنا ندارد. عناصر اصلي محيط زيست ما نيز آب، خاك 

و هوا هستند.
 براي زندگي هر كدام حذف شود، زندگي غير قابل تصور مي شود. اين 
ماده حياتي جزيي اساسي از مواد تشكيل دهنده زيست توده كالبد هر 
موجود زنده اي است.  اهميت آب زماني براي ما به شكل حياتي خودنمايي 
مي كند كه تشنه هستيم و وقتي كه دسترسي به آن برايمان مقدور نباشد، 

آنگاه  با تمام وجود به مفهوم "آب مايه حيات است" پي مي بريم.
 از طرف ديگر تا پريروز زياد گفته و شنيده مي شد كه جنگ آينده  ميان 
كشورها، بر سر آب است و يا جنگ جهاني سوم جنگ آب است اما از 
ديروز گفته شده و يا شنيده شده كه در يك كشور، جنگ ميان ايالتها و يا 
استانها بر سر آب است. متاسفانه بايد بگويم كه نه در حرف و در شعار و 
نوشته بلكه در  عمل،  همين امروز جنگ و دعوا  در يك استان و ميان 
شهرها بر سر آب است.  درگيري ميان مردم شهرهاي بلداجي و سفيد 
دشت و فرادنبه  در استان چهارمحال و بختياري كه منبع 11 درصد از 
آب باكيفيت و شيرين كشور است در هفته جاري و كشته شدن يك نفر 
و  زخمي شدن و بازداشت ده ها تن، اين گفته اخير كه امروز جنگ بر سر 
آب ميان شهرهاي يك استان است را تاييد مي كند.  بدون شك اگر اين 
روند پيش برود ،در آينده اي نه چندان دور، درگيري بر سر آب ديگر ميان 
مردم دو شهر نخواهد بود بلكه " جنگ ميان همسايه ها در يك كوجه" 
خواهد بود. هيچ بعيد نيست كه جنگ آب به يك رويارويي تن به تن مبدل 
گردد.  موضوع امروز ديگر بحث عرضه و تقاضاي اين ماده حياتي است.  
بنظرم مشكل اصلي از اينجا ناشي مي شود كه چون آب در گذشته و تا 
به امروز تقريبا" همچون هوا مجاني بوده است، لذا ارزش و اهميت آن 
كمتر مورد توجه قرار گرفته است. آب براي ما يك ماده سيال بوده و كم 
و كيف آن چندان مطرح نبوده است. همينكه اين ماده حياتي همچون هوا 
به وفور در دسترس بوده براي ما كفايت مي كرد. اين موضوع هنوز هم 
در بخشهايي از جامعه ايراني ما مصداق دارد، بويژه در بخشهايي از جامعه 
روستايي و عشايري ما كه از تصفيه آب، تقسيم بندي آب، كنتور آب، 
قيمت آب و مفاهيمي از اين دست، خبري نيست. در هر صورت امروزه، 
هوا براي كل جامعه بشري روي اين كره خاكي چنين مفهومي دارد. علي 
ايحال، با كاهش منابع آبي كشور هر روز بر برداشت و فرهنگ اهميت آب 
افزوده مي شود. براي بسياري از ما ايرانيان آب، آب است، ماده اي سيال 
و شفاف. اينكه آب امروزه و در دنياي مدرن به لحاظ كيفي تقسيم بندي 
گرديده است، چندان مهم نيست، حال آنكه فرهنگ سازي اين تقسيم 
بندي براي بها دادن به آب و اهميت دادن به كم و كيف مصرف آن به 
منظور جلوگيري از بروز بحران آب در آينده بسيار حياتي است. در يك 

تقسيم بندي كلي آب به پنج نوع زير دسته بندي مي شود:
1- آب معدني 2- آب آشاميدني(آب شرب)

3- آب بهداشتي 4- آب كشاورزي 5- آب صنعتي
هريك از اين آبها براي اينكه در دسترس قرار گيرند، هزينه و قيمتي دارند. 
ارزش و بهايي دارند، هزينه هايي را به جامعه تحميل مي كنند. در فرهنگ 
عمومي ما چند درصد از مردم به اين بينش و آگاهي رسبده اند كه آب 
معدني و آب شرب را نبايد براي استحمام و شستشوي حياط، ماشين، 
لباس و .... بكار برد. يا اينكه آب شرب و آب بهداشتي چه تفاوتي دارند. 
چند درصد از مردم ما مي دانند كه آب كشاورزي نيز استانداردهايي  دارد. 
آب كشاورزي نبايد حاوي برخي فلزات و يا عناصر سنگين باشد چرا كه 
اثرات زيانبار غير مستقيم آن بر سالمتي انسان جبران ناپذير است. مردم  
ما اگر نمي دانند مقصر نيستند، بلكه متوليان مربوطه مقصرند كه فرهنگ 
سازي نكرده اند. علي ايحال، كوتاهي و قصور ما كار را بسيار پيچيده 
كرده است بگونه اي كه شواهد و قراين علمي انكارناپذير از بحران آب 
در ايران و در آينده اي نه چندان دور خبر مي دهد. در اين ميان، وظيفه 
ما دانشگاهيان در اطالع رساني صحيح و فرهنگ سازي علمي در جامعه 
بسيار اهميت دارد. اين اهميت، وظيفه همكاران متخصص دانشگاهي در 
امور آب را دوچندان مي كند. اميدوارم ما دانشگاهيان به درستي از پس 

اين وظيفه خطير بر آييم.
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دغدغه  از  همواره  آبى  كم  و  آبى  بى  مشكل 
هاى اهالى روستاهاى شهرستان شوش بوده و 
هم اكنون نيز با وجود پايدارى اين وضعيت، 
مسئوالن براى رفع آن همچنان وعده امروز و 

فردا مى دهند.
با اينكه سه رود از شهرستان شوش مى گذرد 
اما همواره مشكل بى آبى و كم آبى از دغدغه 
هاى اهالى روستاهاى اين شهرستان بوده است. 
منتقدان، ضعف در مديريت آب را يكى از عوامل 
اصلى وجود اين مشكل مى دانند و در مقابل 
دولتى ها كمبود منابع مالى را عامل وجود اين 

معضالت عنوان كرده اند.
فرسودگى سيستم انتقال يا شبكه توزيع آب در 
شهرستان شوش خصوصا در بخش شاوور نيز از 
ديگر مشكالت در بروز بى آبى و كم آبى ها به 
شمار مى رود. طبق آمار ارائه شده از ابتداى سال 
جارى تاكنون تعداد 485 مورد شكستگى خط 

انتقال و شبكه توزيع اتفاق افتاده است.
روزهاى گذشته آب شرب روستاى جريه سيد 
راضى به دليل خرابى پمپ شناور اين روستا قطع 
شد. طى سه روز اخير نيز روستاهاى مياناب، 

نيز  خشان  و  رحيمه  سيد  خلف،  سيد  غزى، 
مرتب دچار قطع و كم آبى مى شوند. روستاى 
على زغير نيز از 10 روز پيش تا كنون آب شربش 
قطع شده و گفته مى شود شب گذشته آب در 
لوله ها جارى شده اما همچنان آب به همه منازل 

روستا نرسيده است.
همه اين مشكالت در كنار افزايش دما، شرايط 
غيرقابل تحملى را براى اهالى شهرستان شوش 
ايجاد كرده است.   مشكل كم آبى و بى آبى از 
معضالت جديد شوش نيست و دقيقاً اسفندماه 
سال گذشته بود كه آب شرب هفت روستاى 
شوش كه 6 هزار نفر جمعيت داشتند نيز قطع 
شد و براى مدتى با بى آبى دست و پنجه نرم مى 
كردند. يكى از ساكنان روستاى مياناب اظهار مى 
كند: سه روز است كال آب نداريم. امروز تعدادى 
از ماموران شركت آب را ديديم كه به روستا سر 

زدند اما همچنان مشكلمان حل نشده است.
وى مى افزايد: به مسئوالن كه زنگ مى زنيم 
توزيع  شبكه  كنند.  مى  فردا  و  امروز  مرتب 
آب بسيار فرسوده است و توانايى پوشش اين 
جمعيت را ندارد. مياناب 500 خانوار دارد و قطر 
لوله انتقال آب بسيار كوچك است. هم اكنون نيز 
آب روستاهاى ميان آب، غزى، سيد خلف، سيد 

رحيمه و خشان قطع است.
اين شهروند روستاى ميان آب ادامه مى دهد: 
متاسفانه اداره آب روستايى هر بار بهانه اى مى 
آورد. يك مرتبه مى گويد پمپ خراب است، 
بعضى وقت ها مى گويند ترانس برق سوخته 

است و گاهى هم علت را  شكستگى لوله ها 
اعالم مى كنند.

شكستگى؛ آلودگى
همين سال گذشته بود كه لوله انتقال آب در 
منطقه صرخه شوش شكسته و باعث آلودگى 
آب شرب و تجمع سگ هاى ولگرد در آنجا 
شد. لوله در قسمتى از شهر شكست و از مجراى 
انتقال آب، كرم و حشرات به شبكه آبرسانى 
رسوب كردند و كرم هاى آبى سر از لوله هاى 

خانه ها در آوردند.
اخيرا نيز كه پمپ آب روستاى سيد راضى قطع 
شده بود پس از خرابى و خارج شدن از مدار 
آبرسانى روستاى جريه سيد راضى و نصب يك 
دستگاه پمپ شناور 22.5 كيلووات مشكل آب 

شرب اهالى اين روستا حل شد.
محمد رازقى، رئيس آبفار روستايى شوش در اين 
باره توضيح مى دهد: پمپ شناور روستاى جريه 
شهرستان  مركزى  بخش  توابع  از  راضى  سيد 

شوش تعويض شد.
شوش  شهرستان  روستايى  آب  امور  رئيس 

همچنين مى گويد: پمپ شناور اين روستا به علت 
خرابى از مدار خارج شده بود كه با جايگزينى 
يك دستگاه پمپ شناور 22.5 كيلووات به همراه 
6 شاخه لوله فلزى 4 اينچ اهالى روستاى جريه 
سيد راضى مجددا از نعمت آب شرب با كيفيت 

و با فشار مناسب بهره مند شدند.
رزاقى بيان مى كند: عمليات تعويض پمپ در 
اين روستا ظرف مدت 72 ساعت به پايان رسيد 
كه در اين مدت اين امور با اعزام دو تانكر سيار 
در قالب 24 سرويس آب شرب مورد نياز اهالى 
اين روستا را تامين مى كرد. روستاى جريه سيد 
راضى از توابع بخش مركزى شهرستان شوش از 
جمعيتى بالغ بر 1870 نفر در قالب 413 مشترك 
برخوردار است. يك روز پس از تعويض پمپ 
آب اين روستا، اهالى روستا خبر از گل آلود بودن 
آب در لوله ها دادند و گفتند از روزى كه پمپ 
عوض شد آب در لوله ها به شدت گلِى است 
و نمى دانيم با اين وضعيت آب شرب را از كجا 
تامين كنيم. امروز سه روز از گل آلود بودن آب 

اين روستا مى گذرد.

على زغير 10 روز بى آب
راضى،  سيد  روستاى  آب  مشكل  با  همزمان 
آب  روز  از 10  بيش  نيز  زغير  على  روستاى 

شربش قطع شد.
رئيس امور آب و فاضالب روستايى شوش در 
اين باره نيز اخيرا توضيح داده است: در مسير لوله 
آبرسان از منطقه روستاى سيد رحيمه مياناب 

هاى  خانه  كه  شده  احداث  جديدى  شهرك 
احداث شده 20 انشعاب بدون اخذ مجوز از 
اداره آبفار و به صورت شبانه كشيده بودند. همين 
موضوع باعث كاهش فشار و قطعى آب روستاى 

على زغير شد.
رزاقى درباره انشعابات غيرمجاز در اين شهرك 
اضافه مى كند: جمع آورى انشعابات غيرقانونى با 

شكايت در مراجع قضايى حل مى شود.
وى همچنين مى افزايد: طى مدت 11 روز كه 
به  آبرسانى  تانكرهاى  ارسال  با  بود  قطع  آب 
صورت روزانه مشكل آب شرب روستا را تامين 

مى كرديم.
اين مقام مسئول ضمن قول دادن در خصوص 
حل مشكل آب روستاى على زغير، تصريح مى 
كند: براى حل هميشگى مشكل كم آبى و بى آبى 
اين منطقه ايستگاه پمپاژ احداث كرديم كه براى 
شروع به كار نياز به برق رسانى دارد. مسير برق 
رسانى از زمينهاى كشت و صنعت نيشكر هفت 
تپه مى گذرد و در اين باره در حال رايزنى با 
آن مديريت و دريافت مجوزهاى الزم هستيم اما 
متاسفانه حراست شركت هنوز مجوز ايجاد خط 

را نداده است.
رزاقى در خصوص قطع بودن آب ديروز اين 
روستا نيز عنوان مى كند: قطعى آب روز گذشته 
به دليل قطع بودن برق بود. هم اكنون آب به روستا 
رسيده اما برخى خانه ها كه در انتهاى روستا و در 

سراشيبى هستد كمى مشكل آب دارند.
وى همچنين بيان مى كند: از ابتداى سال جارى 
تاكنون تعداد 485 مورد شكستگى خط انتقال 
و شبكه توزيع در سطح روستاهاى شهرستان 
شوش توسط اكيپ هاى تعميرات امور آبفار 
اين شهرستان تعمير و بازسازى شده است. از 
تعداد تعميرات شكستگى ذكر شده، 181 مورد 
در  مورد   132 شاوور،  بخش  روستاهاى  در 
روستاهاى بخش فتح المبين و تعداد 173 مورد 

در روستاهاى بخش مركزى انجام شده است.
رزاقى همچنين از تعمير شكستگى خط انتقال 
پلى اتيلن 400 اينچ روستاى خليفه حيدر خبر داد.

، بارها نماينده مردم شوش در مجلس شوراى 
اسالمى نسبت به وضعيت بحرانى آبرسانى در 
شوش هشدار داده بود اما گويا هشدارها بى اثر 
هستند. سال هاست چنين وضعيتى در شوش 
اين  به  نسبت  را  عمومى  افكار  و  دارد  وجود 
موضوع ناراضى كرده است. اهالى روستاها مى 
گويند در چنين شرايطى كه گرماى به شدت 
طاقت فرسايى وجود دارد انتظار دارند مسئوالن 
كمى همتشان را براى رسيدگى به وضعيت اين 

روستاها بيشتر كنند.
خبرگزارى مهر
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تبعات زيست محيطى طرح

 عالج يابى سد گتوند بايد بررسى شود
ــه اجراى هر طرح  ــتان با بيان اين ك ــازمان آب و برق خوزس ــات پايه س ــاون مطالع     مع
ــت دارد، گفت: تبعات و  ــازمان حفاظت محيط زيس ــد گتوند نياز به تاييد س عالج يابى س
ــازمان  ــط س ــد گتوند بايد توس ــاى ايجاد حوضچه هاى تبخيرى براى عالج يابى س پيامده

ــود. ــى ش ــت بررس حفاظت محيط زيس

آخرين  خصوص  حسونى زاده  در  هوشنگ   
كرد:   اظهار  گتوند  سد  عالج يابى  براى  اقدامات 
سد  يابى  عالج  متوليان  كه  است  شده  قرار 
گتوند، حوضچه هاى تبخيرى تعريف كنند و به 
نظر مى رسد در حال حاضر دنبال اخذ مجوز و 

كارهاى اجراى آن هستند.
سد  عالج يابى  اجراى  در  تاخير  مورد  در  وى 

گتوند و تاثير آن بر كيفيت آب رودخانه كارون گفت:  به دليل آن كه در حال حاضر هيچ اتفاق 
غيرعادى رخ نداده، فعال اين تاخير تاثيرى نداشته و وضعيت شورى آب كارون ثابت مانده است.

معاون مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: البته ممكن است اگر سيل،  بارش 
و يا تغييرات جوى رخ دهد،  عدم اجراى طرح عالج يابى سد گتوند بر كيفيت آب كارون تاثير 
بگذارد اما اكنون به دليل آن كه چند سال است كه شرايط ثابت مانده، تغييراتى ايجاد نشده است.

حسونى زاده با اشاره به اين كه هر طرح عالج يابى در صورت تامين اعتبار مى تواند اجرايى شود، 
عنوان كرد:  آثار و تبعات هر طرح عالج يابى از جمله ايجاد حوضچه هاى تبخيرى بايد توسط 
سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسى قرار بگيرد؛ اين كه اين حوضچه ها در كجا باشند و 

آب به كجا منتقل شود و تعيين مسيرهاى آبى بايد در مطالعات طرح مشخص شود.
وى گفت:  حتما بايد در خصوص ايجاد حوضچه هاى تبخيرى مطالعات كاملى انجام شود و پس 

آن نيز الزم است كه سازمان حفاظت محيط زيست آن را تاييد كند.

ميزان خسارات زيست محيطى 
آتش سوزى پتروشيمى بوعلى اعالم مى شود

ــت  ــارت هاى زيس ــبه ميزان خس ــتان گفت:  محاس ــت خوزس مديركل حفاظت محيط زيس
ــهر در حال انجام است و  ــوزى مجتمع پتروشيمى بوعلى ماهش ــى از آتش س محيطى ناش

ــد. ــد ش ــالم خواه ــده اع ــد روز آين ــا چن ــه آن ت نتيج

آتش سوزى  به  اشاره  با  الهيجان زاده  احمدرضا 
مجتمع پتروشيمى بوعلى سينا ماهشهر و آسيب 
وارده به محيط زيست اظهار كرد:  در خصوص 
آتش سوزى  اين  اثر  در  كه  آالينده هايى  ميزان 
تا  و  شده  انجام  محاسباتى  شد،  وارد  محيط  به 

حدودى نتايج در حال آماده سازى است.
پى  در  كه  آسيب هايى  حجم  افزود:   وى 

آتش سوزى در اين مجتمع به محيط زيست وارد شده است، در چند روز آينده اعالم خواهد شد.
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان تصريح كرد:  شيوه محاسبه ميزان خسارت به محيط 
زيست بايد در چارچوب قوانين موجود انجام شود كه در اين خصوص محدوديت هايى وجود 

دارد. در اين شرايط در تالش هستيم كه بتوانيم تمام ميزان خسارت را محاسبه و اعالم كنيم.

آب شرب آبادان و نگاه ويژه وزير نيرو 
ــى به پا كنند  ــد نمايندگان آبادان كفش آهن ــتانى مانن ــر نمايندگان خوزس اى كاش ديگ
ــود .... براى پيگيرى  ــردن به غرور و كدورت هاى احتمالى كه ايجاد ميش ــدون فكر ك و ب

ــه؟! ــكالت حوزه انتخابيه خود همچون هميش هاى مش

آب شرب آبادان ،كه نمونه ايى از آن را در موزه 
آبادان واقع در لين 15 احمد آباد براى اثبات اينكه 
روزگارى از لوله هاى اين ديار آبى قابل شرب 
و گوارا در جريان بود قرارداده اند....زيرا آبادان 
بگويم  بهتر  ندارد،يا  لوله  در  شربى  آب  ديگر 

آبادان،آب ندارد....
با خبر شديم ، دو تن از نمايندگان شهر آبادان 

البته با هماهنگى كه با نماينده سوم داشته و دارند،روز گذشته به آب و فاضالب كشور،دفتر امور 
آب وزارت نيرو و  شركت مادر تخصصى آب مهندس حاج رسولى ها ، دفتر وزير و شخص 
مهندس محمودى قائم مقام وزير نيرو  ديدارها و گفتگوهايى داشته اند،محور اين گفتگوهاى 
دكتر جليل مختار و شرفى نمايندگان مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى با وزير نيرو فقط 

حول آب شرب مى چرخيد.
جالب است بدانيد گاهى اوقات اين گفتگو ها با تنش  و شايد هم تهديد همراه بود....

تا اينكه شخص وزير دستور دادند جهت حل معضل آب شرب آبادان فردا ساعت 30/14 دقيقه 
در دفتر ايشان يك جلسه برگزار شود.

با شناختى كه از دكتر مختار و ديگر نمايندگان آبادان داريم مطمئنا از اين جلسه با دستان پر به 
نفع مردم آبادان و حل معضل آب شرب اين شهر از دفتر وزير خارج خواهند شد.... اى كاش 
ديگر نمايندگان خوزستانى مانند نمايندگان آبادان كفش آهنى به پا كنند و بدون فكر كردن به 

غرور و كدورت هاى احتمالى كه ايجاد ميشود ....

قطعى آب در شهرستان شوش؛

روستاهاى شوش تشنه اند
 مسئوالن وعده امروز و فردا می دهند
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خبر
تداوم آمار مثبت و منفى آبى هاى خوزستان

ــم فوتبال  ــار گل هاى زده و خورده تي ــن آم ميانگي
ــته  گذش ــل  فص ــه  ب ــبت  نس ــتان  خوزس ــتقالل  اس

ــت. ــته اس ــمگيرى داش افزايش چش

دوره  پانزدهمين  خاتمه  در  كه  خوزستان  استقالل  تيم 
مسابقات ليگ برتر فوتبال ايران جام قهرمانى را تصاحب 
رساند و 14 گل نيز  در 30 مسابقه 33 گل به ثمر  كرد، 
دريافت كرد تا با حداقل گل هاى زده و خورده به عنوان 

قهرمانى برسد.
آمار گل هاى زده و خورده استقالل خوزستان اما در فصل 
جديد افزايش چشمگيرى داشته است و اين تيم تا هفته 
چهارم مسابقات با 7 گل زده به همراه تراكتورسازى تبريز 
داراى بيشترين گل زده و با 8 گل خورده داراى بيشترين 

گل خورده است.
كادر فنى استقالل خوزستان مى كوشد كه ضمن تداوم روند 
گلزنى فصل جديد؛ راهكارهايى براى كاهش آمار گل هاى 
خورده پيدا كند تا آبى هاى ديار كارون بتوانند همانند سال 

گذشته در رديف تيم هاى مدعى قهرمانى قرار بگيرند.

مهاجم سابق فوالد؛ 
فرشته نجات دايى در اهواز

ــابق تيم فوتبال فوالد خوزستان براى دومين  مهاجم س
ــاى تحت هدايت على  ــت تيم  ه بار پياپى مانع از شكس

ــد. ــتان در اهواز ش ــتقالل خوزس دايى مقابل اس
نفت  و  خوزستان  استقالل  تيم هاى  بازى  كه  شرايطى  در 
تهران با نتيجه دو بر يك به سود آبى پوشان در جريان بود، 
محمد قاضى مهاجم باتجربه تيم ميهمان گل تساوى را وارد 
دروازه استقالل كرد تا شاگردان على دايى را از شكست 

نجات دهد.
نكته جالب اينست كه تابستان سال گذشته هم محمد قاضى 
در  شكست  از  دايى  على  هدايت  تحت  تيم  فرار  باعث 
استاديوم غدير اهواز شده بود. در آن مسابقه تيم استقالل 
خوزستان با تك گل فرشاد جانفزا از صباى قم پيش افتاده 
بود ولى محمد قاضى در آخرين لحظات وقت تلف شده 
از  مانع  تا  رساند  ثمر  به  قم  صباى  براى  را  مساوى  گل 
شكست على دايى و تيمش مقابل استقالل خوزستان شود.

با رامين رضاييان صحبت هايى انجام داديم
    سرمربى تيم فوتبال سپاهان اصفهان اظهار كرد با مدافع 
فصل پيش پرسپوليس صحبت هايى انجام دادند ولى هنوز 

هيچ چيز قطعى نيست.
 عبداهللا ويسى اظهار كرد: مقابل نفت آبادان قرار گرفتند 
در هر شرايطى سخت است آن هم در زمين آبادان. اين 
تيم تماشاگران خونگرم و با تعصبى دارند و از حمايت 

صددرصدى آن ها هم بهره مى برد.
خواهيم  آبادان  نفت  برابر  سختى  بسيار  بازى  افزود:  وى 
داشت ولى ما سپاهانيم و تمركز بسيار بااليى روى بازى 
داريم. مى خواهيم ضمن اينكه تماشاگران بازى خوبى را 
مى بينند، دست پر به اصفهان برگرديم و سه امتياز را به 

دست بياوريم.
تيمش  غايبان  خصوص  در  سپاهان  فوتبال  تيم  سرمربى 
در ديدار با نفت آبادان نيز گفت: فريد كريمى را به دليل 

مصدوميت در اختيار نداريم.
وى در پاسخ به اين سوال كه نتيجه پيوستن رامين رضاييان به 
سپاهيان چه شد؟ عنوان كرد: صحبت هايى كرديم ولى قطعى 

نيست. ادامه صحبت ها را براى بعد از بازى مى گذاريم.

چهل و پنجمين پيروزى
 صنعت نفت در ليگ برتر

ــت آبادان مقابل  ــم فوتبال صنعت نف ــن پيروزى تي اولي
ــان در  ــداد پيروزى هاى زردپوش ــپاهان اصفهان، تع س

ــاند. تاريخ ليگ برتر را به عدد 45 رس
تيم صنعت نفت آبادان در يك بازى خانگى موفق به مغلوب 
كردن سپاهان اصفهان شد تا براى اولين بار در ادوار مختلف 

ليگ برتر مقابل اين تيم اصفهانى پيروز شود.
اين پيروزى چهل و پنجمين پيروزى تيم زردپوش آبادان 
در تاريخ مسابقات ليگ برتر محسوب مى شد. آبادانى ها كه 
ششمين دوره حضور در ليگ برتر را سپرى مى كنند، تاكنون 
در 166 بازى ليگ برتر به ميدان رفته اند كه 45 پيروزى، 44 
تساوى و 77 شكست را براى اين تيم به همراه داشته است.

تيم نفت آبادان بعد از خاتمه تعطيالت ليگ برتر بايد در 
تهران به مصاف تيم نفت تهران برود.

مثلث خوزستانى
 در صدر جدول گلزنان ليگ برتر

ــدول گلزنان ليگ  ــتانى در صدر ج ــه بازيكن خوزس س
ــور قرار گرفته اند. برتر فوتبال كش

فوتبال  برتر  ليگ  چهارم  هفته  از  مسابقه  هفت  انجام  با 
به صورت  خوزستانى  بازيكن  سه  ايران،  باشگاه هاى 
مشترك در صدر جدول گلزنان فصل جارى اين مسابقات 
قرار گرفته اند. حسن بيت سعيد و رحيم زهيوى مهاجمان 
استقالل خوزستان، همراه با ايمان مبعلى هافبك خوزستانى 
نفت تهران كه او هم سابقه بازى در استقالل خوزستان را 
داشته است، هركدام به سه گل زده و به صورت مشترك در 

صدر جدول گلزنان قرار گرفته اند.
بيت سعيد و مبعلى بدون استفاده از ضربات پنالتى سه گل 
زده اند و زهيوى دو بار از روى ضربات پنالتى دروازه بانان 

تيم هاى حريف را مغلوب كرده است.

خبر
قرارداد دوساله حامد حدادى با سيچوان چين

ــكتبال سيچوان باالخره توانست نظر ستاره ايرانى اش را براى ادامه همكارى جلب كند. تيم بس
حامد حدادى ستاره خوزستانى بسكتبال ايران، قراردادش 
را براى دو سال با تيم سيچوان، مدافع عنوان قهرمانى ليگ 

چين تمديد كرد.
سنتر بسكتبال ايران كه سال گذشته نقش زيادى در قهرمانى 
اين تيم داشت، به محض پايان مسابقات با پيشنهاد سيچوان 
مواجه شد كه باالخره تيم چينى توانست براى دو سال نظر 

ستاره ايرانى خود را جلب كند.
حدادى كه سابقه سه فصل حضور در ليگ چين را دارد، دو سال براى سيچوان بازى كرده است كه 
سال قبل قهرمانى را نيز به دست آورد و حاال به عنوان بازيكن خارجى، قراردادش را با اين تيم امضا 

كرده  است.

كسب مدال كونگ فوكاران خوزستانى در كشور
ــور و انتخابى تيم ملى موفق به  ــتانى در رقابت هاى قهرمانى كونگ فو كش ــكاران خوزس   ورزش

ــدند. ــب مدال و عضويت در تيم ملى ش كس
على امانى، مربى تيم كونگ فو استان اظهار كرد:  اين مسابقات 
براى اولين بار، 14 و 15 مردادماه با عنوان "جام رياست 
شش  با  خوزستان   و  شد  برگزار  قزوين  در  جمهورى" 
به  پيشكسوتان  و  بزرگساالن  سنى  رده هاى  در  ورزشكار 

مصاف حريفان خود رفت.
وى گفت: در رده سنى پيشكسوتان فضل اهللا خادم در رده 
سنى 41 تا 50 سال، سيامك جاللى در رده سنى 51 تا 60 
سال و  بندر محمدى در رده سنى باالى 60 سال در اجراى 

خط سوتو به مدال طال دست پيدا كردند. نويد جمعه زاده نيز در رده سنى 36 تا 40 سال به عنوان سوم 
رسيد.

مربى تيم كونگ فو خوزستان با ابراز رضايت از عملكرد ورزشكاران اعزامى استان به اين رقابت ها، عنوان 
كرد: مسابقات در سطح بااليى برگزار شد و عملكرد خوزستانى ها باعث حيرت همه شد و اميدوارم 
موفقيت هاى كونگ فو استان همچنان ادامه داشته باشد. جا دارد از حمايت هاى آقاى فرهادزاده، رييس 

هيات استان نيز قدردانى كنم. 
وى بيان كرد: نهادهاى دولتى و خصوصى داريم كه از ورزش حمايت مى كنند ولى على رغم رايزنى هايى 
كه براى ورود آن ها به رشته كونگ فو داشته ايم، تاكنون اين مهم ميسر نشده است و انتظار داريم آن ها به 

اين رشته ايرانى كمك كنند.

مسابقات شطرنج رده هاى سنى خوزستان برگزار شد
ــتان و انتخابى رقابت هاى قهرمانى كشور با  ــطرنج رده هاى سنى خوزس   پيكارهاى قهرمانى ش

ــناخت نفرات برتر پايان يافت. ش
هيات  مسابقات  كميته  مسوول  ارزانى پور،  مزدك 
تا  سه شنبه  از  پيكارها  اين  كرد:   اظهار  استان  شطرنج 
جمعه (دوازدهم تا پانزدهم مردادماه) به ميزبانى اهواز 

برگزار شد.
 وى گفت:  اين رقابت ها در پنج دور و به روش سوئيسى 
و با شركت شطرنج بازان سراسر استان در دو بخش بانوان 

و آقايان به انجام رسيد.
مسوول كميته مسابقات هيات شطرنج خوزستان با اشاره به نفرات برتر بخش بانوان ادامه داد:  در 
رده سنى زير 8 سال، فاطيما نوروزى از خرمشهر، هوراسا موسوى از ماهشهر و آيسا عباسى از 

اهواز به ترتيب رده هاى اول تا سوم را از آن خود كردند.
وى بيان كرد:  در رده سنى زير 10 سال دختران هم بهار زعيم از اهواز قهرمان شد و رومينا زارعى 

و زهرا پروين از همين شهرستان به ترتيب دوم و سوم شدند.
ارزانى پور افزود:  در رده سنى زير 12 سال اين بخش، مبينا پورمهدى ابراهيمى از خرمشهر مقام 
اول را كسب كرد و فاطيما يوسفى نژاد از ماهشهر و عسل جودى زاده از اهواز نيز به ترتيب دوم 

و سوم شدند.
وى اضافه كرد:  در رده سنى زير 14 سال دختران، غزل گوهرچين، ريحانه غياثى و شيدا ارجعى از 
اهواز به ترتيب اول تا سوم شدند، ضمن اين كه ژاسمن بيرگانى، بهار زعيم و معصومه نوروز نيز 

هر سه از اهواز عنوان هاى برتر رده   سنى زير 16 سال اين بخش را كسب كردند.
 مسوول كميته مسابقات هيات شطرنج خوزستان اضافه كرد: شيما كازرونى از اهواز نيز به عنوان 

تنها شطرنج باز برتر رده  سنى زير 18 سال دختران معرفى شد.
وى اظهار كرد:  در بخش پسران و در رده سنى زير 14 سال،  محمد حسين افضلى، محمدحسين 

رسولى و حامد قاضى هر سه از اهواز به ترتيب رده هاى اول تا سوم را كسب كردند.
ارزانى پور افزود:  در رده سنى زير 16 سال نيز، حسين معمارزاده از خرمشهر عنوان نخست را 
كسب كرد، شهريار كازرونى از اهواز دوم شد و على سلطانى از خرمشهر سكوى سوم را از آن 

خود كرد.
او در ادامه با اشاره به رده سنى زير 18 سال پسران نيز خاطر نشان كرد: در اين بخش متين 
رتبه هاى  حائز  ترتيب  به  اهواز  از  سه  هر  عباسى لركى  حسين  و  نژاد  طريقى  حسين  افشانى، 

اول تا سوم شدند.
مسوول كميته مسابقات هيات شطرنج خوزستان در پايان تصريح كرد: نفر اول هر يك از بخش ها به 

عنوان سهميه استان به مسابقات قهرمانى كشور رده هاى سنى اعزام خواهد شد.

3 پرتابگر خوزستانى در اردوى پارالمپيك
    سه ورزشكار خوزستانى در يكى ديگر از اردوهاى تيم ملى دو و ميدانى جانبازان و معلوالن 

ــركت مى كنند. جهت اعزام به پارالمپيك ش
و  نيزه  پرتاب  رشته هاى  در  ميدانى  و  دو  تيم ملى    اردوى 
ديسك در خرم آباد و تهران آغاز شده است كه هاشميه متقيان 
و جواد حردانى در رشته پرتاب نيزه در اردوى خرم آباد و 
عليرضا قلعه ناصرى در رشته پرتاب ديسك به همراه ماشاءاهللا 

طاهرى به عنوان سرپرست، در اردوى تهران حضور دارند.
سه ورزشكار خوزستانى كه حضورشان در پارالمپيك ريو 
قطعى شده است تا 31 مردادماه در اين اردو حضور خواهند 

داشت.
تيم ملى دو و ميدانى جانبازان و معلوالن ايران، دهم شهريورماه به رقابت هاى پارالمپيك ريو اعزام خواهد 

شد.

شركت اسب هاى خوزستانى  در مسابقات زيبايى و كورس كشور
ــوند. ــورى اعزام مى ش ــابقات كورس كش ــتان به مس ــب از خوزس 45 راس اس

فتاح كنعانى، رييس هيات سواركارى استان اظهار كرد: اين 
مسابقات قرار است در 10 هفته به ميزبانى نوروزآباد و در 

ميدان كورس اين شهر برگزار شود.
وى با بيان اين كه هفته اول اين مسابقات از 22 مردادماه آغاز 
، افزود: امسال اولين سالى است كه چنين حجمى از اسب 
از استان خوزستان به مسابقات اعزام مى شوند كه اميدواريم 

مقام هاى خوبى در مسابقات كسب كنند.
رييس هيات سواركارى خوزستان اضافه كرد: هر سال معموالً نهايتا پنج يا شش راس اسب از خوزستان 
به مسابقات اعزام مى شدند و امسال با توجه به اين كه نزديك به 150 راس اسب از سراسر كشور در 
مسابقات هستند كه 45 راس از آن ها خوزستانى اند، مى توان گفت تقريباً بيشتر اسب ها و شركت كنندگان 

از خوزستان هستند.
وى در ادامه با اعالم خبر ديگرى بيان كرد: جشنواره زيبايى اسب به ميزبانى اصفهان و در رده هاى سنى 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار شود كه 20 راس اسب و سواركار از استان نيز براى اين 

مسابقات اعزام شده اند.

بختيارى زاده  سهراب 
 3 پيروزى  خصوص  در 
هفته  در  تيمش  صفر  بر 
يك  دسته  ليگ  نخست 
ايرانجوان  برابر  كشور 
بوشهر، اظهار كرد:  بازى 
و  سخت  هميشه  اول 
ويژه  به  است؛  سنگنين 
كه پيش از آغاز  ما  براى 
اردوى  يك  مسابقات 
روز   20 تقريبا  و  كوتاه 
تمرين داشتيم و شايد فقط 
10 روز آن هم مفيد بود.

وى افزود:  در كل خيلى 
دير تيم را بستيم و بيشتر 

كنار  كه  بود  اولى  سال  هم  بازيكنان مان 
هم بازى مى كردند. تمام تالش  ما اين بود 
با  بتوانيم  و  كنيم  آغاز  برد  با  را  كارمان  كه 
كيفيت باشيم كه در بازى با ايرانجوان بوشهر 

توانستيم هم خوب بازى كنيم و هم ببريم.
مسجدسليمان  نفت  فوتبال  تيم  سرمربى 
و  داريم  هم  ضعف هايى  حتما  ما  گفت:  
اين  برديم  را  بازى  كه  شرايطى  در  نبايد 
منطقى  غير  اين  و  نبينيم  را  ضعف ها 
از  بخشى  بايد  و  است  حرفه اى  غير  و 
بردمان را مربوط به اين بدانيم كه حريف 
باعث  و  داد  دست  از  را  موقعيت هايى 
شد ما خيلى از شرايط بازى را در دست 

بگيريم و خوب بازى كنيم و ببريم 
و  تبريك  تيمم  بازيكنان  كرد:  به  بيان  وى 
هم  هواداران  از  و  مى گويم  نباشيد  خسته 
بگيرد  ياد  بايد  ما  تيم  ولى  مى كنم  تشكر 

زير فشار حريف روى زمين خيلى سريع 
و قوى بازى كند. در اين ديدار در دقايقى 
كه حريف ما را تحت تاثير گذاشت، كمى 
عملكردمان  كل  در  ولى  بوديم  بى نظم 

براى بازى اول خوب بود.
بختيارى زاده با بيان اين كه اعتقاد دارم كه 
و  داريم  پيش  در  سختى  خيلى  بازى هاى 

بايد قوى تر كار كنيم، گفت: 
قطعا به اين صورت نيست كه يك تيم از 
ابتدا تا پايان يكنواخت كار كند ولى تمام 
تالش كادر فنى و بازيكنانم اين است كه 

كيفيت خوب مان را در ليگ نشان دهيم.
سخت  روزهاى  حتما  ما  افزود:  وى 
نبايد  كه  معتقدم  ولى  داشت  خواهيم 
به  را  نوسان  بايد  و  باشيم  داشته  نوسان 
خوب مان  تيم  بتوانيم  تا  برسانيم  حداقل 
نيز  سخت  روزهاى  در  تا  كنيم  حفظ  را 
خوب نتيجه بگيريم. به هر حال تيمى كه 

جدول  باالى  مى خواهد 
خوب  هم  بايد  باشد، 
ببرد  خوب  و  كند  بازى 
براى  را  بردن  بايد  ما  و 
از  دهيم.  عادت  تيم مان 
بوشهر  ايرانجوان  اين كه 
خوشحالم  برديم،  را 
در  بايد  را  بردن  ولى 
وظيفه  خودمان،  زمين 
كار  حقيقتا  و  بدانيم 
نداديم.  انجام  خاصى 
مى خواهيم  اگر 
پيدا  بزرگى  شخصيت 
ما  به  مردم  و  كنيم 
ياد  بايد  كنند،  اعتماد 
را  حريف مان  خانه،  از  بيرون  كه  بگيريم 

دهيم. شكست 
مسجدسليمان  نفت  فوتبال  تيم  سرمربى 
به  نفت مسجدسليمان  كه  روزى  گفت: 
شدم  خوشحال  كرد،  پيدا  راه  برتر  ليگ 
در  بايد  نفت  تيم  كه  بود  اين  اعتقادم  و 
باشد  فوتبالى  مسايل  از  فراتر  چيزى  ليگ 
و از نظر شهرى و امكانات اوليه شهرى به 
تا  شود  باعث  و  كند  كمك  شهرستان  اين 
مسووالن، اين شهرستان را ببينند، چرا كه 
مردم اين شهرستان لياقت دارند كه خيلى 

كنند. زندگى  بهتر 
جزو  هميشه  مسجدسليمان  افزود:   وى 
را  بزرگى  استعدادهاى  كه  بوده  شهرهايى 
آن  به  اگر  و  است  كرده  معرفى  فوتبال  به 
فوتبالى نگاه شود و براى آن وقت گذاشته 

شود، شرايط بهترى پيدا خواهد كرد.

امين موزرمى در خصوص سختى هاى موجود 
بر سر راه ايران تا قهرمانى اش در آسيا، اظهار 
كرد:  مسابقات براى ما خيلى پر فراز و نشيب 
آغاز شد؛ با تيم هاى اندونزى، قزاقستان، ژاپن، 
كره جنوبى و لبنان هم گروه بوديم؛ در ديدار 
با اندونزى موفق شديم حريف را با اختالف 
بسيار شكست دهيم. بعد هم به مصاف تيم 
با  و  مستعد  آن  بازيكنان  كه  رفتيم  قزاقستان 
سايزهاى خيلى خوب بودند كه اين بازى را 

هم با اقتدار پشت سر گذاشتيم.
وى افزود:  بعد هم به مصاف تيم ژاپنى رفتيم كه 
تيم ما را به چالش كشاند؛ ژاپنى ها سال 2013 
يك مربى يا بهتر است بگويم يك كارگردان 
آلمانى را جذب كردند كه فونداسيون بسكتبال 
آن ها را تغيير داد و ژاپنى ها در بسكتبال آسيا و 

جهان واقعا تغيير پيدا كردند.
آناليزور تيم ملى بسكتبال جوانان بيان كرد:  ما 
در ديدار با ژاپن از آن ها جلو بوديم ولى با 
كه  شرايطى  و  شد  وارد  ما  به  كه  فشارى 
بازيكنان مان با آن آشنا نبودند، متاسفانه بازى 
حريف واگذار  امتياز به  چهار  اختالف  با  را 

در  شكست،  از  پس  ما  كرديم. 
جلسات آناليزى كه داشتيم و البته 
مدت زمان آن هم كم بود، به دليل 
شكست و حريف بعدى مان يعنى 

كره جنوبى پرداختيم.
خيلى  مسابقات  داد:  ادامه  وى 
بعدى  بازى  وارد  ما  و  بود  فشرده 
مان با تيم كره جنوبى شديم؛ در اين 
بازى هم با وجود اين كه از حريف 
پيش بوديم، متاسفانه بازيكنان مان با 
توجه به فشارى كه در سالن مسابقه 

بود، تمركزشان را از دست دادند و شكست 
خورديم. 

به  بايد  مسابقه،  آن  از  بعد  گفت:  موزرمى 
مصاف لبنان كه تيمى سازمان يافته، متفاوت 
و براى قهرمانى به اين رقابت ها آمده بود، مى 
رفتيم. به هر حال وقتى تيمى باخت مى آورد، 
بازيكنان آن خيلى تحت تاثير قرار مى گيرند 
كه جا دارد من از مديريت فدراسيون بسكتبال 
و آقاى نورى، سرمربى تيم و همچنين حمايت 
آقاى باورمن كه يك لحظه ما را تنها نگذاشت 
و از نظر روحىـ  روانى به همه ما كمك كرد، 

تشكر كنم.
 

وى بيان كرد: ما در ديدار با لبنان توانستيم اين 
تيم را كه تيم هاى ژاپن و كره جنوبى را با 
اختالف 20 امتياز شكست داده بود، با اختالف 
22 امتياز ببريم و توانستيم تغيير كنيم. در ادامه 
مصاف  زندگى بايد به  نيز در بازى مرگ و 
تيم چين مى رفتيم كه براى رنكينگ جهانى، 
از  تيم  اين  بود.  گذاشته  مسابقات  اين  به  پا 

سال 2008 تا روزى كه با ما بازى كرد، يك 
شكست هم نداشت. اين ديدار خيلى سخت 
بود و من هم براى آناليز حريف، تنها دو روز 

زمان داشتم.
آناليزور خوزستانى تيم ملى بسكتبال جوانان 
گفت:  از 12 بسكتباليست تيم چين، قد 9 نفر 
آن ها باالى 2 متر بود و تيمى بسيار خوش 
سايز و در سطح مسابقات جهانى بود. چينى ها 
شخصيت  و  بودند  اى  العاده  فوق  واقعا  تيم 
قهرمانى داشتند. ما در بررسى كه داشتيم، در 
فردى  مشخصات  اى،  حرفه  كامال  شرايط 
تيم  بازيكنان  اختيار  در  را  تيم  اين  بازيكنان 
خودمان گذاشتيم و بعد هم روى تاكتيك هاى 
بسيار  و  كرديم  كار  چين  تيم  حمله  و  دفاع 
تخصصى و سازمان يافته پيش رفتم كه در اين 
راستا نمى توان مديريت خوب آقاى نورى را 

ناديده گرفت.
وى افزود: طبق بررسى كه از تيم چين داشتيم، 
اين تيم امتيازات بااليى را از محوطه مستطيل 
كسب مى كرد و ما با كارى كه كرديم تيم چين 
روى  يارگيرى  دفاع  به  و  كرديم  غافلگير  را 

آورديم كه اين كارمان هم جواب داد و حريف 
در محوطه مستطيل، تنها 10 امتياز از ما گرفت؛ 
ايجاد  چين  فلسفه  در  كه  شكستى  با  يعنى 

كرديم، واقعا اين تيم را شكستيم.
كه  نمى كرد  فكر  داد:  حريف  ادامه  موزرمى 
مقابل آن ها از دفاع يارگيرى استفاده كنيم و جا 
دارد دست تك تك بازيكنان مان را كه همگى 
يكپارچه بودند، ببوسم. باور كردنى نبود؛ در آن 
بازى هر كسى در سالن بود، ازجمله نماينده 
وزارت ورزش و جوانان، رييس فدراسيون، 
 تماشاگران، دوست و دشمن و حتى عكاسان، 
از شوق اشك مى ريختند. در همين جا نيز جا 
چهار كوارتر  تمام  حدادى كه  حامد  دارد از 
 بازى با چين را ايستاده نگاه كرد، تشكر ويژه  
داشته باشم. من دست تك تك قهرمانانى از 
جمله كامرانى و حدادى را بابت حمايتى كه 
داشتند، مى بوسم. اين را هم بگويم بازى با 
چين، روز تولد من بود و خدا بهترين هديه 
زندگى ام را با پيروزى در اين مسابقه به من داد. 

بازى با چين يك ديدار رويايى بود.

وى  بيان كرد:  در مرحله بعدى اين مسابقات، به 
كره اى خورديم كه در مرحله مقدماتى به اين 
تيم باخته بوديم ولى در اين مرحله توانستيم آن 
ها را با اختالف 22 امتياز ببريم و نشان دهيم آن 
اتفاقاتى كه مقابل اين تيم در مرحله مقدماتى 
افتاد، فقط به خاطر بى تجربگى بازيكنان بود و 
نشان داديم كه بازى به بازى خيلى بهتر شديم. 
ما در اين ديدار جاى صحبتى براى كره جنوبى 

نگذاشتيم.
از  قبل  كرد:   عنوان  جوانان  تيم  ملى  آناليزور 
مسابقات همه مى گفتند كه آسان ترين گروه، 
گروه ايران است اما در پايان هر چهار تيم گروه 
آسيايى  مسابقات  چهارم  تا  اول  تيم هاى  ما، 
مصاف  به  بعدى  گام  در  حال  هر  به  شدند. 
و  رفتيم  بود،  كوش  سخت  تيمى  كه  ژاپن 
عكس ترفندى كه به چين زديم، براى ژاپن در 
نظر گرفتيم؛ ژاپنى ها قابليت شوت زنى داشتند 
را  تيم  اين  شوت زن هاى  آمار  توانستيم  ما  و 
كاهش دهيم و بازيكنان مان نشان دادند كه در 
دفاع حرف براى گفتن دارند. ما در اين بازى 
در نهايت به پيروزى رسيديم و بايد بگويم 
سكوى پرتاب ما از بازى با تيم لبنان 
در مرحله مقدماتى بود و خوشحاليم 
توانستيم  سال،  چندين  از  پس  كه 
را  آسيايى  مسابقات   قهرمانى  جام 
در غرب آسيا، نگه داريم و افتخارى 

براى كشورمان به دست آوريم.
مملكت  در  ما  تيم  گفت:  وى 
خودمان تنها بود و واقعا متاسفم كه 
خيلى ها به خاطر مشكالت شخصى 
كه با يكديگر دارند، بد مى خواستند 
ولى ما خدا و رييس فدراسيونى را 
داشتيم كه دلسوز بود و خدا را شكر توانستيم 
جام  مسابقات  در  ان شاءاهللا  بگيريم.  نتيجه 
جهانى مصر هم  بتوانيم در حد توان مان يك 
اتفاق خوب ديگر را رقم بزنيم. واقعا بازيكنان 
ما هيچ چيزيى كم ندارند و سختكوش ترين 

نسلى بوده اند كه تاكنون در بسكتبال ديده ام.
موزرمى بيان كرد:  ما نقد خوب و بد و حمايت 
و عدم حمايت را ديديم و توانستيم اطالعات 
خوبى از اين شرايط جمع كنيم. ما با اصالح 
قابل  موارد  توانستيم  كه  بود  اطالعات  اين 
استفاده را كنار هم بگذاريم و نتيجه بگيريم. 
چندين سال بود كه قلب مردم را در بسكتبال 
نداشتيم و خوشحالم كه بسكتبال با مديريتى كه 
فدراسيون در پيشرفت روز به روز فونداسيون 
اين رشته داشت، به موفقيت رسيد. تمام نسل 
طاليى به بسكتبال به كمك ما آمدند و قلب 
همه بود كه تيم توانست قهرمان شود. حضور 
اين نسل نشان داد، آن حرف هاى بى ربط كه 
مى كنند،  درست  بسكتبال  براى  يكسرى ها 

چيزى جز فانتزى هاى ذهن آن ها، نيست.

سرمربى نفت مسجدسليمان:

 بايد به بردن عادت كنيم 
  
  
  

يك شنبه-24 مرداد95 
11 ذى القعده1437 قمــرى

14  آگوســت2016
سال اول- شماره چهاردهم

Bamdadzagros.news@gmail.com7 ی ز ر و

ــهر  گفت:  ــليمان پس از پيروزى تيمش برابر ايرانجوان بوش ــرمربى تيم فوتبال نفت مسجدس س
ــم. ــادت دهي ــردن ع ــه ب ــان را ب ــد تيم م  باي

آناليزور خوزستانى تيم ملى بسكتبال: 

سختکوش ترین  جوانان  بسکتبال  تيم 
نسلی است که دیده ام

آناليزور خوزستانى تيم ملى بسكتبال با بيان اين كه قلب همه بود كه تيم توانست قهرمان آسيا شود، گفت: اميدوارم 
در جام جهانى مصر هم  بتوانيم در حد توان مان يك اتفاق خوب ديگر را رقم بزنيم.



ر و  رنگ  و  نگ 
گفتگو با نوازنده زن پركاشن:

قبول ندارم كه اين ساز مردانه است
عسل ملك زاده،نوازنده پركاشن مى گويد:سازهاى 
كوبه اى نيازمند قدرت بدنى بااليى هستند ولى 
اصال قبول ندارم كه اين ساز،ساز مردانه اى است.

من مى خواستم به عنوان يك نوازنده خانم ثابت 
كنم كه من هم مى توانم مثل آقايان اين ساز را به 
نحو احسن اجرا كنم و تمام تالشم را كردم. بدون 
اغراق مى گويم كه من از نظر استقامت و قدرت 

دستى كمى از يك مرد ندارم .
عسل ملك زاده از نوازندگان سازهاى كوبه اى 
كشور در مورد اين ساز گفت: به نظر من سازهاى 
كوبه اى نبض گروه هستند و مثل مداد رنگى مى 
مانند و اگر ساز كوبه اى در يك كار نباشد مثل 
اين است كه ريتمى اصال وجود ندارد.االن خيلى 

از موزيسين ها به اين قضيه اعتقاد دارند و خداروشكر اين سازها االن در حاشيه 
نيستند،قبال يك نوازنده دف يا يك نوازنده تمبك در گروه بود اما االن مى بينيم كه 
سه يا چهار نفر نوازنده كوبه اى در گروه ها هست و من خيلى خوشحالم اين قضيه 

ديده شد و اينقدر استقبال از آن مى شود.
اين نوازنده داليل كم بودن نوازندگان كوبه اى خانم را اينگونه عنوان كرد: اين ساز 
نيازمند قدرت بدنى بااليى است،مثال من هنرجوهايى داشتم كه آموزش اين ساز را 
شروع كردن و بعد متوجه شدند كه توانش را ندارند.البته من دوست ندارم كه گفته 

شود اين ساز مردانه است.
وى ادامه داد:من وقتى دف را شروع كردم همه به من مى گفتند حاال چرا دف اين 

همه ساز هست،دف ساز مردانه اى 
است كه من اصال اين را قبول نداشتم 
گفتند،اذيت  مى  طور  اين  وقتى  و 
مى شدم. مى خواستم به عنوان يك 
هم  من  كه  كنم  ثابت  خانم  نوازنده 
به  را  ساز  اين  آقايان  مثل  توانم  مى 
نحو احسن اجرا كنم و تمام تالشم 
كه  گويم  مى  اغراق  بدون  كردم.  را 
من از نظر استقامت و قدرت دستى 
كمى از يك مرد ندارم و خيلى روى   
اين قضيه كار كردم.من هدفم را دنبال 
كردم،از سال 79 دف مى نوازم واالن 
در دانشگاه تدريس مى كنم و بسيار 

زحمت كشيده ام آدم هر خواسته اى داشته باشد مى تواند به آن دست پيدا كند.
لك زاده در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه معيارش براى همكارى با گروه هاى 
سال  موسيقى چيست،اظهار كرد:من حرفه ام اين است و االن نزديك به 19
به  و  هستم  اى  كوبه  سازهاى  نوازنده  هست  سال  و 5  دف  نوازنده  كه  است 
خاطر تنوع سازهايى كه مى نوازم در گروه هاى مختلفى فعاليت مى كنم.ما چون 
محدوديت هايى داريم،من خيلى خوشحال مى شوم كه در گروه هاى موسيقى 
تاجايى كه مى توانم به عنوان يك خانم فعاليت و هنرنمايى كنم و دوست دارم 
با گروه هاى مختلف كار كنم.البته نه با هر گروهى، من گروه هاى خاص و 
گروه هايى با نوازنده هايى كه سطح حرفه اى آن ها باال باشد را انتخاب مى كنم.

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

موى سپيدم كه گواه من است / طعنه ز دنياى غريبى زده ست
چشم تو را دور دگر باره ديد / از دل خنجره زده ديدى زده ست

واى از اين زندگى پُر مالل / اى دِل غمديده دگر تو منال
حسرت دنياى غريبانه يست / خم به دو ابروى سياهت نيار
اين شرر چشم سياه تو بود / از دل من شور و نشاطى ربود

اين نگه گرم و صميمانه ات / اشك دو چشمان مرا مى زدود
بر دل غمديده من رحم كن / از گنه چشم خودت شرم كن
دور شود چشم بد از شانه ات / عشق به كاشانه من رسم كن

آه از اين زلف پريشان تو / واى بر اين گردش چشمان تو
من به كجا ره ببرم اى صنم / آه از اين چاِك گريبان تو

اين يك قصه نيست
   الو سالم ، مخلص اكبر آقا ... 

و بدين ترتيب آقا محمود و اكبر آقا سالم 
احوالپرسى مفصلى كردند و آقا محمود فهميد 
كه اكبر آقا تو اين گرماى شديد سرما خورده 
و بى حال و كسل افتاده خونه و عمالً برنامه 
قدم زدن تو پاركشون هم بهم خورده ، ولى 
از اونجائيكه آقا محمود اصرار داشت كه سر 
به سر اكبر آقا بزاره و بقول معروف شارژش 

كنه ديالوگ رو تلفنى ادامه داد و مقدمتاً گفت : خوب اكبر آقا مايلى يكى 
دو تا سوال منو در ادامه مصاحبه قبلى كه در نقش آقاى استاندار صحبت 

مى كردى جواب بدى ؟
اكبر آقا بالفاصله گفت اتفاقاً از مصاحبه قبلى به اين نتيجه رسيدم كه 
خودمو براى ادامه مصاحبه آماده كنم ولى حيف كه مريض شدم . آقا 
محمود گفت برادر ما كه نميخوايم شما رو از زير پتو و تو رختخواب 
جابه جات كنيم ؛ ما فقط به مغزت و زبونت كار داريم كه الحمداهللا 
سالمن ، خوب بريم سر اصل مطلب؛ آقاى استاندار لطفاً بفرماييد تا حاال 
از درب استاندارى بصورت ناشناس وارد شدى؟ اكبر آقا كه يه طورهايى 
خودشو آماده كرده بود كه به يه سوال سخت جواب بده گفت : بابا اين 
كارا خيلى قديميه كه مديرا با لباس بدلى برن نظارت كنن ، حاال ديگه 
دوربين مداربسته ميذارن و نظارت مى كنن؛ آقا محمود گفت : خب برادر 
اين كه كار شما نيست ولى توصيه ميكنم يكبار اين كارو بكنيد ميدونم كه 
ساختمان استاندارى در حال تعميره اما به نظرم بعضى رفتارا و فرايندا هم 
بايد تعمير بشه ، مثالً فرض كن 30 نفر ارباب رجوع به درب استاندارى 
مراجعه كنن و مسئولين مربوطه هم بايد يكى يكى هماهنگ كنن و افراد را 
به داخل راهنمايى كنن ، اونوقت ببين چه شرايطى هست و البته دريغ از 
يك صندلى براى نشستن ؛ از همينجا تكريم ارباب رجوع شروع ميشه و 

ارباب رجوع با يه ذهنيتى وارد استاندارى ميشه ... !
آقا محمود كه متوجه شد صدايى از اونور خط نمياد حرفشو قطع كرد و 

گفت : الو ، اكبر آقا هستى ؟؟ !!
اكبر آقا جواب داد : آره بابا هستم  ، تو فكر بودم االن چه بايد جواب بدم 

، حاال سوالت هنوز ادامه داره يا جواب بدم ؟!
آقا محمود گفت : آره تموم شد ولى يه توضيحاتى بهت دادم كه بتونى يه 
جواب بهترى بدى ...   اكبر آقا گفت : آره گرفتم چقدر هم واردى آقاى 

خبرنگار، اين بحث تكريم ارباب رجوع را از كجا پيدا كردى ...
يادش بخير اين موضوع را اوايل خيلى اهميت مى دادن، متاسفانه حاال 

كم رنگ شده !
خب بگذريم حاال من مثالً به عنوان استاندار ميخوام جواب بدم ؛ بله 
همانطور كه جنابعالى به خوبى اشاره فرموديد ما همه نوكر مردم هستيم و 
ارباب رجوع يعنى مردمى كه احياناً كارى دارند و به ادارات مراجعه مى 
كنند . ما وظيفه داريم از همان اول به ارباب رجوع احترام بگذاريم تا باور 
كند كه همه ما نشسته ايم كه كار آنها را انجام دهيم ؛ بنابراين اگر ضعفى 
در آنجا هست من معذرت خواهى ميكنم و بعد از اين مصاحبه دستور 
مى دهم كه به اين موضوع رسيدگى عاجل بشود و نه تنها استاندارى 
بلكه در همه ادارات و سازمان ها اين مسئله رعايت بشود ، انشااله يادم 
باشه در جلسات هم به همه تاكيد و البته نظارت دقيق هم بكنيم ... الو آقا 
محمود به گوشى ؟! آقا محمود كه انگار از خواب پريده باشد گفت ؛ بله 
قربان در خدمتم ، كامالً متوجه هستم ؛ امروز اميدواريم صد چندان شده و 
فهميدم كه آدماى دلسوز حتى اگر در بستر بيمارى هم باشن ، مسئوليتشونو 
فراموش نمى كنن ، احسنت بر شما ، تبارك اله و از ته دل خنده بلندى 
سر داد و اين حس و حال به اكبر آقا هم منتقل شد و اكبر آقا از پشت خط 

پس از چند سرفه گفت : وجدانا كيف كردى ؟ 
آقا محمود گفت : خدا وكيلى به من بگو حاالحالت چطور شده، بهتر 

شدى ؟ ! 
و اكبر آقا هم بالفاصله گفت حالم كه خيلى بهتر شد ولى حاج خانم از اون 
طرف داره چپ چپ نگاه ميكنه و فكر ميكنه تا حاالخودمو به مريضى زده 

بودم از عاقبت اين نگاه ميترسم، فعالً كارى ندارى ، خداحافظ ...
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

نام ها و ياد ها
عاشقت خواهم ماند بى آنكه بدانى

ــما  ــعاع ش ــى هايم را با پرتويى از ش ــه باغ دلتنگ ــر باره كوچ دگ
ــته ام نامتان را در تنهاترين غربت  منتهى ميكنم تا روى قلب خس
ــن بارگاهتان  ــم را براى گرفت ــتان نيمه جان ــس كنم وانگش ها لم

ــم ! ــى كن ــاس م التم

تارو پود وجودم يخ زد...
از همان لحظه اى كه براى بار آخر از باب الرضا دست به سينه از محضرتان 

خداحافظى كردم ...
موال اينجا هوا بس نا جوانمردانه سرد است ....

آتش غفلت روز به روز شعله ور تر مى شود و كار وكاسبى وجدان روز 
به روز كساد تر !!!
از شما دورم اما ...

از بزرگترها شنيده ام هر جا كه باشى دست به سينه كه بگذارى و رو به 
بارگاهتان خالصانه كه بخوانمتان انگار در جوار حرمتان ،شما را زيارت 

كرده ام .
پس در ميان آسمان ها حرمتان را دوباره مى بويم و اذن دخول مى خوانم 

،اللهم انى وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك ....
حواسم بهتان هست آقا ..گرچه دل مشغولى ها امان سبك شدن نمى دهد 

اما ...
كنار شما كه نيستم اما از عمق وجودم حواسم به شماست موال !

براى شما دلتنگم حتى لحظه هاى كه كمرنگ بودم ،حواسم به شما بود ...
كنار شما نيستم اما هرروز برايتان مى ميرم و باز از حرم وجود مقدستان 

دوباره جان مى گيرم و زير سايه شما سبز مى شوم از نو.
اللهم صل على على بن موسى الرضا المرتضى االمام التقى النقى ....

اين حق من است كه كاسه هاى خالى شفاعت را پر كنم
مگر نه اين كه خودتان فرموديد:»هركس از شيعيانم مرا زيارت كند در حالى 

كه عارف به حق من باشد در قيامت شفيع او خواهم بود.» 
موال كاش من لياقت شناختتان را داشته باشم و شما پياله ى من حقير را 
پر كنيد ...من كوچكتر ارآنم كه شما  را در قلب خود جاى دهم  چرا كه 
بزرگترين آدم ها هم نمى توانند بزرگى شما در در چشم ودل هايشان جاى 

دهند اما شما بزرگوارى ...
و آدم هاى پست وحقير را چه كارى جز چشم دوختن به دستان شفاعت 

بزرگان !
كتابخانه

   زندگى بهتر

يك  داره  كه  دخترى  ماتيلد  اوليش  شده  تشكيل  داستان  دو  از  كتاب 
زندگى روى روال را مى گذرونه و به تصور خودش شاد با دو تا هم 
خونه اى بدون وجه مشترك و يك روز كيفش را كسى برمى داره و 
به  را  اون  ذهنى  معامالت  از  خيلى  همين  و  ده  مى  پس  بهش  دوباره 
مى زنه تغيير مى ده و باعث مى شه يك دفعه بشينه به زندگيش فكر 
كنه و دومى يان هست پسرى كه غمگينه مهربونه با دخترى باالتر از 
سطح خانوادگى خودش آشنا شده زندگى مى كنه و يك شب به خونه 
همسايه شادشون مى ره و تلنگرى مى خوره اين كه بهتره زندگى را 

همون طور كه دوست داره پيش ببره و زياد توى قيد و بند نباشه .
من مدل نوشتن خانم گاوالدا را دوست دارم نثرش حالت رويايى و 
قشنگى داره و حس لطيفى بهم مى ده و از ديدن يكى از كتاباى ديگه 
اش توى تازه هاى نشر واقعا خوشحال شدم اين كتاب هم قشنگه هم 
چنان خوب و نرم نوشته شده موضوع خيلى هعيجان انگيزى داره اينكه 
بارو  بارم  راستش  اما  شرايطو  بدى  تغيير  جايى  يه  از  بايد  واقعا  شايد 
كردنى نيست چون آدم اين تغييرات ناگهانى نيستم . شايد اصال خوب 
مالنى  شبيه  چيزا  بعضى  توى  باشم  رفتارا  اين  عكس  آدم  جورايى  يه 
داستان آخر ادمى كه خط كشى هاى خاص خودمو دارم قوانين خاص 
را رعايت مى كنم انتظار دارم رعايت كنن و عدم رعايت خيلى از اين 
نكات ظريف باعث مى شه جور تحقيرآميزى توى ذهنم به طرف مقابل 

نگاه كنم . شايد يه تغيير اساسى مى خوام .
قسمت هاى زيبايى از كتاب

خيلى گريه كردم . براى همه چيز گريه كردم . 
هاى  حماقت  براى  نداشتم  دوست  خودم  در  كه  چيزهايى  تمام  براى 
ناخودآگاهى كه مرتكب شده بودمو تمام چيزهايى كه از وقتى عقل رس 

شده بودمفكر مى كردم هرگز گم نمى شوند .
من زيبا بودم چون خوشحال بودم و خوشحال بودم چون خوشبخت 

بودم .
اگر در زندگى چيزى برايت واقعا مهم است تمام تالشت را بكن تا آن 

را از دست ندهى.
حاال امشب. دو ماه يا دو سال ديگر جمالتى را خواهى خواند كه در 
ادامه ى اين نامه مى آيند و عشق من خواهى دانست كه حق هميشه با 

تو نبوده است .
براى خراب كردن و نابودى همه چيز همان قدر الزم است كه براى به 

خوبى تمام شدن ماجرا .
خوشبختى در راه پله است و نبايد ترسيد ، ترس از سر و صدا كردن ، 
از خوشبخت بودن ، از به دردسر انداختن همسايه ها و بد و بيراه گفتن 

به تمام مقدسات از ته دل .
بايد تقدير را وادار به انجام كارى كنيد . وادارش كنيد كه شجاعانه برخورد 
كند . بله هميشه لحظه اى مى رسد كه بايد رفت و شانس را با شجاعت و 

انرژى دنبال كرد و با تمام وجود تالش كرد .

 آسمان را به زمين دوختن
 To move heaven and Earth

 كسى كه نماز را از وقتش تأخير بيندازد، (فرداى قيامت) 
به شفاعت من نخواهد رسيد

حضرت محمد(ص)

هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما
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   داريوش امامى

ــاخته  ــينمايى «النتورى» تازه ترين س ــم س فيل
ــروش باالى يك  ــت به ف ــيان توانس رضا درميش

ــد. ــه برس ــك هفت ــر از ي ــارد در كمت ميلي

رضا  كارگردانى  به  «النتورى»  سينمايى  فيلم 
درميشيان از چهارشنبه 20 شهريور در حالى وارد 
دومين هفته اكران خود شد كه همچنان در تحريم 

سينماهاى حوزه هنرى است.
افتتاحيه،  فروش  ركورد  اول  هفته  در  النتورى»   »
ركورد پيش فروش اينترنتى و ركورد بليت نيم بها 
در روز سه شنبه را به نام خود ثبت كرد و به فروشى 

باالى يك ميليارد در كمتر از يك هفته رسيد.
وچهارمين  سى  فيلم  پربيننده ترين  كه  «النتورى» 
از  فيلم  بهترين  برنده   ، است  فجر  فيلم  جشنواره 
زوريخ  ايرانى  هاى  فيلم  هاى  جشنواره  سومين 
است و تاكنون در سه فستيوال جهانى الف شصت 
يكمن  و  پنجاه   ، برلين  جشنواره  دوره  ششمين  و 
جشنواره كارلووى وارى و نوردهمين جشنواره بين 

المللى فيلم شانگهاى به نمايش درآمده است.
باران كوثرى ، نويد محمدزاده ، مهدى كوشكى و 
بهرام افشارى نقش اعضاى گروه «النتورى» را ايفا 

مى كنند. مريم پاليزبان نقش اصلى زن اين فيلم است 
و رضا بهبودى، بهناز جعفرى، فاطمه نقوى، پريوش 
پاكدل،  حسين  رستمى،  اردشير  فالح،  نادر  نظريه، 
بهرنگ علوى ، ستاره پسيانى، سياوش چراغى پور، 

 ، ميرطهماسب  يسنا  تابش،  سجاد   ، سياحى  كاظم 
وحيد قاضى زاهدى، هادى احمدى، شهريار فرد، 
ميثم  رنجبران،  رضا  امير   ، طاهرى  حسين  امير 
نوروزى، عليرضا خاتمى، رضا رباط جزى، حامد 
اسماعيل زاده ، پانته آ قديريان و... از ديگر بازيگران 

«النتورى» هستند.
اشكان اشكانى ( مدير فيلمبردارى )، هايده صفى 
يارى ( تدوين)، كيهان كلهر ( موسيقى)، محمدرضا 
رضا  محمد   ،  ( صدا  تركيب  و  طراحى   ) دلپاك 
منصورى ( مدير توليد) ، عبداهللا اسكندرى ( طراح 
چهره پردازى سه بعدى )، مهرداد ميركيانى (طراح 
چهره پردازى ) ، محسن نصراللهى (طراح صحنه) 
بجنوردى  سعيد   ، لباس)  طراح   ) گلشن  گلناز   ،
 ، ريزى)  (مديربرنامه  رضايى  افشين   ، (صدابردار) 
اميرحسين غياثوند (دستيار اول كارگردان) ، حنيف 
سرورى ( هماهنگى توليد )،  امير سحرخيز (جلوه 
عوامل  از  (عكاس)  جعفرى  نوشين  بصرى)،  هاى 
اصلى اين فيلم هستند كه به تهيه كنندگى درميشيان 

توليد شده است.
تماشاى «النتورى» بر اساس اعالم سازمان سينمايى 

6براى افراد زير 16 سال توصيه نمى شود.

يك حقوقدان با تاكيد بر اينكه تخلف از ناحيه
صورت مجوزدار  كنسرت هاى  لغو كنندگان 
گرفته است، ادامه داد: اگر اين لغوها قبل از
انجام كنسرت باشد و لغو يك دستور العمل
باشد دخالت در حوزه مرجع قانونى صدور
مجوز است و اگر بعد از آن باشد كه بگويند
ما شنيديم قرار است يك ناهنجارى اجتماعى
صورت بگيرد قصاص قبل از جنايت است
زيرا هنوز اتفاقى نيافتاده در ضمن وظيفه آنها

ايجاد امنيت كنسرت است.
لغو درباره  حقوقدان  احمدى  نعمت 
شهرهاى مختلف در  كنسرت هاى مجوزدار 

كشور، گفت: بهانه  لغوكنندگان كنسرت ها قصاص قبل 
از جنايت است/وزارت ارشاد پاى مجوزها بايستدلغو 
كنسرت هاى مجوز دار از نظر حقوقى و قانونى وجاهت 

ندارد چون متولى فرهنگ كشور وزارت ارشاد است.
اين حقوقدان افزود: وزارت ارشاد يك دستگاه عريض 
و طويل داراى معاونت و اداره كل هاى مختلفى است 
كه در آنجا بررسى مى كنند و مجوز صادر مى كنند لذا 
يك مجموعه اى بيايد در يك شهرى به اين بهانه كه 
اينجا مى خواهد جرمى اتفاق بيافتد يا بدحجابى باشد 
حادثه اى  بخواهد  كه  آن  از  باشد -قبل  مختلط  يا  و 
مرجع  طرف  از  كه  قانونى  مجوز  يك  بيافتد-  اتفاق 

خالف  كند  لغو  را  است  شده  صادر  صالحيت دارى 
قانون است. احمدى ادامه داد: با اين بهانه كه مثال ما 
حدس مى زنيم اينجا شلوغ مى شود اين ضعف است. 
چطور اعمال حاكميت نمى كنيد؟ قوه قضاييه مسئول 
تحقق بخشيدن عدالت قضايى است؛ نيروى انتظامى 
به عنوان ضابط دستگاه قضايى بايد فرامين و دستورات 
مقام قضايى را اجرا كند. مقام قضايى وقتى مى تواند در 
موضوعى ورود پيدا كند كه يك جرمى اتفاق افتاده باشد. 
وقتى كه شما يك مجوز كنسرتى براى آقاى كيهان كلهر 
صادر مى كنيد؛ براى يك شخصيت شناخته شده داخلى و 
خارجى و در سطح بين المللى آن نهاد و سازمان همه 
چيز را برسى كرده است؛ حاال فردى در نيشابور اعالم 

مخالف مى كند. آن فرد در نيشابور با سازمان 
و نهادى كه مرجع قانونى صدور مجوز بوده 

مخالفت كرده و اين خالف قانون است.
ناحيه  از  تخلف  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
صورت  مجوزدار  كنسرت هاى  لغو كنندگان 
گرفته است، ادامه داد: اگر اين لغوها  قبل از 
انجام كنسرت باشد و لغو يك دستور العمل 
باشد دخالت در حوزه مرجع قانونى صدور 
مجوز است و اگر بعد از آن باشد كه بگويند 
ما شنيديم قرار است يك ناهنجارى اجتماعى 
صورت بگيرد قصاص قبل از جنايت است؛ 
زيرا هنوز اتفاقى نيافتاده در ضمن وظيفه آنها 

ايجاد امنيت كنسرت است.
اين حقوقدان با اشاره به راهكارى موجود براى براى 
جلوگيرى از لغو كنسرت ها گفت: وزارت ارشاد بايد 

پاى مجوز هاى خودش بايستد. 
بدهند  تعهد  بايد  آقايان  مى گويند  داد:  ادامه  وى 
اين  مثل  بدهند؛  تعهد  نبايد  اينها  نيافتد.  اتفاقى 
نمى افتاد.  اتفاقى  آنجا  دهم  تعهد  من  كه  است 
وظيفه شان  امنيتى  انتظامى  قضايى  نهادهاى  اتفاقا 
است كه ايجاد امنيت كنند و نگذارند اتفاقى بيافتد 
تكليف  حقوقى  اصطالح  با  و  غرض   نقص  اين 

مااليطاق است. 

سريال  كه  دارم  بسيارى  عالقه  گفت:  ميرباقرى  داود 
«سلمان» را بسازم اما 20 سال است نتوانسته ام آن را كليد 

بزنم.
مراسم رونمايى از كتاب «به سپيدى يك رويا» نوشته 
فاطمه سليمانى و كتاب «يوما» نوشته مريم راهى تحت 
فرهنگى  مجموعه  در  كتاب»  با 2  ديدار  «آئين  عنوان 
شهداى انقالب (سرچشمه) با حضور چهره هاى فرهنگى 
و هنرى از جمله حجت االسالم زائرى، محمدحسين 
لطيفى، داوود ميرباقرى، سهيال لرستانى و فراست برگزار 

شد.
در ابتداى اين مراسم مريم راهى نويسنده كتاب «يوما» 
اظهار كرد: بسيار عالقمند به تاريخ هستم مخصوصًا 

ى م م

حضرت  به  راجع  اينكه  دينم؛  بزرگان  راجع  نوشتن 
خديجه بنويسم برايم بسيار دشوار بود. پس از يكسال 
تحقيق قلم به دست گرفتم و خوشبختانه كتاب يوما را به 

رشته تحرير در آوردم.
همچنين فاطمه سليمانى نويسنده كتاب به سپيده يك 
رويا در اين مراسم گفت؛ متاسفانه منابع كمى براى نوشتن 

كتاب براى بزرگان دينمان وجود دارد، تحقيق من براى 
6اين كتاب بيش از 6 ماه به طول انجاميد. خط قرمزهايى 
براى نوشتن در زمينه هاى مذهبى وجود دارد كه رعايت 

آنها كار را بسيار دشوار مى كند.
فراست نيز در اين مراسم بيان كرد: به نظرم در اين روزها 
هر كسى كه به ادبيات بپردازد قابل ستايش است چه 
برسد به آن كه جنبه هاى دينى را هم در شعر و داستان 
خود بگنجاند. به نظرم نقطه عطف هر دو كتاب پرداختن 
به مقوله هاى دينى در يكى از اين كتاب ها داستان زندگى 

حضرت معصومه نوشته شده است و در ديگرى داستان 
زندگى حضرت خديجه كه متاسفانه كتاب هاى زيادى 
درباره اين دو عزيز وجود ندارد. وقتى كه  مقوله دينى به 
ارزش هاى هنرى وارد مى شود دريچه اى ديگر در برابر ما 

باز مى شود كه ادبيات داستانى را متحول مى كند.
وى افزود: نكته جالبى كه توجهم را جلب كرد اين بود 
2 بانو درباره 2 بانوى بزرگ اسالم به  2كه هر دو كتاب را 2
رشته تحرير در آوردند. اين كه رمان، به عنوان قالب در 
اين كتاب انتخاب شده است بسيار خوب است اما به 

نظرم قدرى با رمان هاى معمول فاصله دارد. 
همچنين داوود ميرباقرى كارگردان و فيلم ساز سينما و 
تلويزيون در اين مراسم گفت: 20 سال است كه آرزوى 
ساختن فيلم سلمان را دارم اما متاسفانه اين اتفاق هنوز 
جامه عمل به خود نديده است. در حوزه هاى نمايشى براى 
پرداختن به برخى شخصيت هاى دينى محدوديت هايى 
وجود دارد اما به نظرم كار دوستان نويسنده قدرى راحت 
و آسان تر است. چرا كه اين محدوديت ها در عرصه 

نويسندگى و داستان  نويسى كمتر است.

ميلياردى شدن يك فيلم در يك هفته

تخلف از ناحيه لغو كنندگان كنسرت هاى مجوزدار صورت گرفته است

بهانه  مخالفان  كنسرت هاى موسيقى قصاص قبل ازجنايت است

آرزوى 20 ساله كارگردان مختارنامه


