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خدمات پس از 
فروش در خوزستان 

بسيار ضعيف است

زنجيرها را از پاى  صنعت ساختمان باز كنيد!

4

شهر اهواز متناسب
 با پتانسيل هايش 
توسعه نيافته است

ونداليسم؛ مرضى نوظهور

صص

مسئولین خوزستان به گوش باشید

نواخته شدن زنگ هاى خطرنواخته شدن زنگ هاى خطر
 در حـوزه  آسيب هاى اجتـماعى در حـوزه  آسيب هاى اجتـماعى

  اين روزها در گوشه اى از شهرمان فوتباليست جوانى زندگى مى كند كه با تالش و پشتكار خود 
حتى به تيم ملى اميدهاى ايران رسيد   اما مصدوميتى ناخواسته، سرنوشت  ورزشى او را  در پرده اى 
از ابهام قرار داده است. احمد فضيع زاده است بازيكنى است كه مصدوميت او را از فوتبال دور كرده  
و پدر تاكسى رانش هم ديگر توان هزينه هاى جراحى اش را ندارد. اين فوتباليست جوان خوزستانى 

كه  براى تأمين هزينه هاى  درمان مصدوميتش به كار  شيشه برى مشغول شده است
                           صفحه 7

مدير عامل شركت عمران شهرجديد «شيرين شهر»:
جاده جديد حد فاصل اهواز- شيرين شهر را  

به 27 كيلومتر كاهش داد
 مدير عامل شركت عمران شهرجديد «شيرين شهر»، در گفت و گو با بامداد 
ــهر  ــده در اين ش زاگرس به ارائه گزارش عملكردى از پروژه هاى اجرا ش
ــهر از طريق جاده قديم شيرين شهر (اختصاصى  پرداخت و گفت: اين ش
توسعه نيشكر) به فاصله 45 كيلومتر از مبدا ورودى اهواز واقع شده است 
كه با بهره بردارى از جاده جديد از ابتداى...                            صفحه 4
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سرانجام عارف،
 اصالح طلبان 

و فراكسيون اميد 
در مجلس دهم

درس هايى از كودتاى 28 مرداد 

2

تغـيير سيـماى  ناموزون شـهرى  
نيـاز فرامـوش شـده
  شهروندان اهوازى

صفحه 4
 ايجاد پيوندهاى اجتماعى در اين كالنشهر نيازمند نگاه صحيح مديريت

 در حوزه برنامه ريزى و تجميع قابليت هاى فرهنگى مردمان اين كالنشهر است. 
در مطالعه اى كه در سال 93 و 94 در اهواز انجام شد متاسفانه نتايج حاكى از 

كاهش ميزان همبستگى اجتماعى بين شهروندان اهوازى بود.

نخستين پايگاه خبرى صنعت ساختمان خوزستان
www.sazehnews.ir

  امكان جستجوى آخرين اخبار صنعت ساختمان خوزستان
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  درج آگهى شركت ها ، كارخانجات وسازمان هاى فعال در صنعت ساختمان

با مــا در ارتباط باشـيد
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رئيس كانون انجمن هاى صنفى آموزشگاه هاى آزاد فنى 
رشته هاى نو در  اين كه بايد  و حرفه اى خوزستان با بيان 
آموزشگاه ها تعريف شوند، تأكيد كرد: الزم است در خوزستان 
سند توسعه سرمايه انسانى ماهر تدوين شود تا نياز و ميزان 
آينده  سال   چندين  براى  صنايع   و  كار  بازار  الزم  نيروى 

مشخص شود.
 غالمرضا مؤمنى با اشاره به اين كه سازمان آموزش فنى 
و حرفه اى كشور و آموزش وپرورش در حال انجام اقداماتى 
چرخه  به  حرفه اى  و  فنى  آموزش  بازگرداندن  راستاى  در 
كاردانش بر اساس برنامه پنجم توسعه هستند، اظهار كرد: 
اكنون سه ماه از اين روند گذشته و بخش هايى از آن ازجمله 
ورود تعدادى رشته ى جديد مانند فناورى اطالعات و آرايش و 
مراقبت هاى زيبايى به شاخه كاردانش به نتيجه رسيده است.
 وى افزود: همچنين در اجراى ماده 19 قانون برنامه پنجم 
توسعه، طرحى به وزارت آموزش وپرورش داده شده كه بر 
اساس آن هر دانش آموز دبيرستانى بايد بين 180 تا 240 
ساعت آموزش مهارتى ببيند و اخذ ديپلم نيز مشروط به اين 
امر است؛ وزارت آموزش وپرورش اين طرح را ابالغ كرده و 
اكنون با مشكالت بودجه اى مواجه است كه پس از رفع اين 
مشكل و اجرايى شدن آن آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى نيز 

رونق خواهند يافت.
 رئيس كانون انجمن هاى صنفى آموزشگاه هاى آزاد فنى 

و حرفه اى خوزستان با اشاره به افتتاح 41 آموزشگاه آزاد 
جديد در استان، گفت: اين آموزشگاه ها  به جز تعداد معدودى 
كه داراى رشته هاى جديد هستند، اغلب داراى رشته هاى 
خدماتى و تكرارى هستند و مى توان گفت به ظرفيت موجود، 

ظرفيت خالى ديگرى اضافه كرده اند كه كارآموز ندارد.
 مؤمنى با بيان اين كه وزير كار اعالم كرده كه تنها 20 درصد 
از رشته هاى دانشگاهى متناسب با نياز صنعت و بازار كار 
است، ادامه داد: اين در حالى است كه در فنى و حرفه اى 
نيز وضعيت بهتر از اين نيست. مشكل اصلى اين است كه 
در خوزستان سند توسعه سرمايه انسانى ماهر وجود ندارد و 
نمى توانيم تشخيص دهيم در حوزه آموزش مهارت به چه 
نيروهايى و چه مقدار از اين نيروها نياز داريم. وى با تأكيد بر 
اين كه الزم است اين سند تدوين و بر اساس آن نيروهاى 
مورد نياز هر شهرستان متناسب با بازار كار آن مشخص شود، 
به صنايع پتروشيمى  عنوان كرد: استاندار خوزستان اخيراً 
اعالم كرده است كه نبايد نيروهاى غيربومى استخدام كنند 
در حالى كه در خوزستان نيروهاى مورد نياز پتروشيمى، نفت 
و گاز يا صنايع بزرگ وجود ندارد و به ناچار نيروهاى الزم از 

ديگر استان ها وارد مى شوند.
 رئيس كانون انجمن هاى صنفى آموزشگاه هاى آزاد فنى و 
حرفه اى خوزستان با اشاره به يك نيازسنجى كه سال گذشته 
در استان انجام شد، تصريح كرد: نيازسنجى مشكل را حل 

نمى كند بلكه الزم است كه حتماً سند توسعه سرمايه انسانى 
ماهر تدوين شود تا براى 10 يا 20 سال آينده نياز كل بازار كار 
و صنايع استان را بررسى و مشخص كند كه تا چندين سال  
آينده هر صنعت به چه نيروهايى و چه تعداد از آن نيرو نياز 
دارد تا آموزش به تعداد نيروى مورد نياز ارائه شود؛ نيازسنجى 

تعيين كننده ميزان نيروى مورد نياز صنايع نيست.
 

مؤمنى گفت: اكنون با افتتاح آموزشگاه هاى جديد تالش 
مى شود كه آموزشگاه هاى تعطيل شده جايگزين شوند اما 
وقتى برنامه اى براى پر كردن ظرفيت آموزشگاه ها وجود 
ندارد افتتاح آموزشگاه جديد تنها يك ظرفيت خالى ديگر 
است در حالى كه بايد آموزشگاه هايى با رشته هاى نو مانند 

رباتيك يا مكاترونيك راه اندازى شوند.
 

وارد  كافى  مطالعه  بدون  و  اشتباه  به  مردم  داد:  ادامه  وى 
رشته هاى سهل الوصول  مى شوند كه فكر مى كنند مى توان از 
آن ها كسب درآمد كرد؛ ما همچنان ماهانه شاهد تعطيل شدن 
آموزشگاه ها هستيم؛ بايد ابتدا سياست هاى حمايتى به حدى 
برسد كه آموزشگاه هاى موجود حفظ شوند و سپس آموزشگاه 
جديد افتتاح شود؛ همچنين بايد رشته هاى نو تعريف شود 
تا سرمايه گذارى اين سياست هاى حمايتى روى رشته هاى 

جديد باشد.

رئيس كانون صنفى آموزشگاه هاى آزاد فنى و حرفه اى عنوان كرد:

ضرورت تدوين سند توسعه سرمايه نيروى انسانى ماهر در خوزستان
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دكتر كوروش محمدى رئيس انجمن آسيب شناسى اجتماعى ايران و استاد 
دانشگاه هاى اصفهان در خصوص آسيب هاى اجتماعى جامعه امروز ايران و 
زنگ خطرى كه روز به روز بر نواختنش افزوده مى شود اظهار كرد: يكى از 
داليلى كه سبب مى گردد آسيب هاى اجتماعى حل نگردد، انكار مسئولين 
بودن  پرنگ  بر  رهبرى  معظم  مقام  ويژه  تاكيد  از  بعد  اما  است  اجرايى 
و  عالى  مقام  عنوان  به  كشور  وزير  اجتماعى،  هاى  آسيب  قرمز  خطوط 
هاى  آسيب  بيان  به  حدودى  تا  مجلس  علنى  صحن  در  كشور  اجرايى 

اجتماعى جامعه امروز ايران پرداخت.
كه  چيزى  آن  افزود:  ادامه  در  وى 
امروز در كالنشهرها به صورت كامال 
بروز  است  داده  نشان  را  خود  برجسته 
و  شكل  در  اجتماعى  هاى  آسيب 
از  ناشى  كه  باشد  مى  جديد  شمايلى 
سال ها غفلت و سوء مديريت متوليان 
مسائل اجتماعى در كالنشهرها است. 
امروزه  اينكه  به  اشاره  با  محمدى 
جامعه ايران با حجم باالى آمار طالق 
روبرو است، افزود: بايد در ريشه يابى 
هاى  آسيب  همان  كه  طالق  معضل 
 ، نمود  تمركز  است  تعاملى  و  ارتباطى 

بدين صورت كه افراد توانايى برقرارى ارتباط  موثر با يكديگر را ندارند 
يعنى فاقد مهارت الزم در اين زمينه اند. به همين دليل بدون شناخت و 
مهارت كافى و به طور 100 درصد احساسى تن به ازدواج مى دهند كه 

يكى از نتايج آن افزايش آمار طالق در جامعه است.
حائز  بسيار  كالنشهرها  در  امروز  كه  چيزى  آن  كرد:  تصريح  وى 
يافته است كه روح سالمت  اهميت است همين روابط اجتماعى تغيير 
را از خانواده ها سلب كرده است. امروز حجم زيادى از ازدواج ها به 
طالق رسمى و حجم قابل توجهى نيز به طالق عاطفى ختم مى شود 
كه خروجى مورد دوم كه ميزان بااليى را به خود اختصاص داده است 
افزايش آمار خيانت هاى خانوادگى است كه اين مورد ريشه و اساس 
بنيان خانواده را دچار تزلزل مى كند. در بخش خانوادگى كاركردهاى 
زندگى  هاى  سبك  و  ها  شيوه  كه  داريم  نياز  و  ندارد  وجود  مناسبى 
به اسم  پديده اى  از طرفى  قرار گيرد.  خانواده ها مورد رصد بيشترى 
انكار مسئوالن و متوليان جامعه در نوع خود يكى از بزرگترين تقويت 

است.  اجتماعى  هاى  آسيب  هاى  كننده 

محمدى در خصوص وضعيت آسيب هاى اجتماعى كالنشهر اهواز اظهار 
كاهش  چون  نوظهورى  پديده  بروز  با  متاسفانه  اهواز  كالنشهر  در  كرد: 
منزلت زنان روبرو هستيم. افزايش اين قضيه ناشى از افزايش آمار طالق، 
افزايش  خانوادگى،  هاى  خيانت  افزايش  سرپرست،  زنان  تعداد  افزايش 
زنان و دختران فرارى و نگرش ابزارى جامعه نسبت به زنان است. شهر 
اهواز با پديده اى به اسم دختران و زنان فرار سال هاست كه دست و 
پنجه نرم مى كند. براساس تحقيقات سه ساله اخير در شهر اهواز وضعيت 
زنان و دختران فرار در شهر اهواز متاسفانه در شرايط هشدار قرار دارد. 
چون آمار دختران و زنان فرار در اين 
كالنشهر به شدت روبه افزايش است 
و فراموش نكنيم اين پديده خود ناشى 
اجتماعى،  نظام  هاى  كاركردى  كج  از 
نظام تعليم و تربيت و نظام خانواده در 

اين كالنشهر است. 
آمار  افزايش  اينكه  به  اشاره  با  وى 
اعتياد هم در مردان و هم در زنان به 
خصوص نسل جوان در كالنشهر اهواز 
در نوع خود زنگ خطرى جدى است، 
معضالت  اين  با  مبارزه  كرد:  اظهار 
طلبد.  مى  را  استان  مسئوالن  همت 
فعال  نسل  ميان  در  فقر  هاى  دامنه  گسترش  و  بيكارى  موج  افزايش 
قبيل  از  هايى  آسيب  بروز  به  كه  است  توجه  قابل  اى  مسئله  نيز  جامعه 
اجتماعى  خدمات  مديريت  متاسفانه  كند.  مى  كمك  بزهكارى  و  اعتياد 
در اهواز فاقد ارزيابى كارشناسانه از جمعيت و اقليم هاى جغرافيايى اين 

كالنشهر است. 
محمدى تصريح كرد: ايجاد پيوندهاى اجتماعى در اين كالنشهر نيازمند 
نگاه صحيح مديريت در حوزه برنامه ريزى و تجميع قابليت هاى فرهنگى 
مردمان اين كالنشهر است. در مطالعه اى كه در سال 93 و 94 در اهواز 
اجتماعى  همبستگى  ميزان  كاهش  از  حاكى  نتايج  متاسفانه  شد  انجام 
از  كالنشهر  اين  كه  است  معنى  بدان  اين  بود.  اهوازى  شهروندان  بين 
نظر مديريت خدمات اجتماعى با نقصان نگاه ها و ابزارهاى كارشناسانه 
در  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات  نتايج  نگاه  همين  از  متاثر  روبروست. 
پايين  مردم  اجتماعى  سالمت  و  اجتماعى  سرمايه  ميزان  اهواز  كالنشهر 
تر از نرم هاى استاندارد است كه در اين زمينه كالنشهر اهواز نيازمند يك 

برنامه ريزى موثر و كارشناسانه مى باشد.

مديرعامل شهركهاى صنعتى خوزستان 
ــرمايه گذارى  ــاد زمينه براى س به ايج
خارجى اشاره كردو گفت: در طول يك 
سال گذشته 11 مورد حضور و سرمايه 
ــهركهاى صنعتى  گذارى خارجى در ش
خوزستان داشتيم كه آمار نسبتا خوبى در 

قياس با ساير استانها است.
ــانه ها را در جهت روند  وى فعاليت رس
ــطح استان حائز  ــرمايه گذارى  در س س
اهميت دانست و اظهار داشت: رسانه ها 

ــتان  با هدف  ــن ظرفيت  هاى اس ــتاى تبيي در راس
ــش غيرقابل انكارى  ــرمايه گذاران؛ نق گرايش س
ــذب و يا عدم  ــتار آن ها زمينه ج ــد و نوع نوش دارن
ــن مى كند. مديرعامل  ــرمايه گذار را تعيي جذب س

شركت شهرك هاى صنعتى خوزستان بيان كرد: اگر 
رسانه اى فقط با هدف انتقاد به مديرى توانايى ها و 
ــتان را زير سوال ببرد خود به خود  ظرفيت هاى اس
ــود بنابراين رسانه ها  سبب فرار سرمايه گذار مى ش
ــكالت را بزرگنمايى كنند بلكه از اهرمى  نبايد مش

كه در دستان خود دارند در جهت جذب 
سرمايه گذاران استفاده كنند. وى گفت: 
ــرادى وجود دارد به ما  ــر انتقاد و يا اي اگ
ــكالت موجود به  ــد تا با حل مش بگوين
كمك يكديگر استان را در جهت پيشبرد 
اهداف يارى برسانيم بنابراين اهداف در 
چهارچوب دوستى و رفاقت بين رسانه ها 
و دستگاه ها محقق مى شود. مديرعامل 
شهركهاى صنعتى خوزستان در بخشى 
ــاد زمينه براى  ــخنان خود به ايج از س
ــرمايه گذارى خارجى اشاره كردو گفت: در طول  س
يك سال گذشته 11 مورد حضور و سرمايه گذارى 
خارجى در شهركهاى صنعتى خوزستان داشتيم كه 

آمار نسبتا خوبى در قياس با ساير استانها است.

ــت از حقوق مصرف كنندگان  رييس انجمن حماي
ــتان گفت: خدمات پس از فروش در استان  خوزس
ــداد باالى  ــا توجه به تع ــت و ب ــيار ضعيف اس بس
ــيار كم  ــداران كاال، ارائه دهندگان خدمات بس خري
هستند و اين مساله باعث مشكالت فراوانى براى 

مردم شده است.
ــت خبرى  ــد رحمانى زاده در نشس ــى محم   عل
ــت از حقوق  ــى حماي ــش روز مل ــومين هماي س
ــد، اظهار  مصرف كنندگان كه در اهواز برگزار ش
ــرف كنندگان يك  ــن حمايت از مص كرد: انجم
ــكايات و  ــت و وظيفه دارد تا ش نهاد مردمى اس
ــيدگى به  ــى و براى رس اعتراضات مردم را بررس

دستگاه هاى ذى ربط ارسال كند.
وى افزود: پس از بررسى شكايات مردم و تشكيل 
ــات را جهت صدور راى به اداره كل  پرونده، گزارش
تعزيرات ارسال مى كنيم تا به شكايت هاى مردم 

در زمينه هاى مختلف رسيدگى شود.
رحمانى زاده تصريح كرد: اين انجمن در سه سطح 
شهرستانى، استانى و كشورى تشكيل شده است و 
به صورت فراخوان از تمام اقشار جامعه ثبت نام به 
عمل آورده و نسبت به تشكيل هيات مديره اقدام 

كرده است.
وى با بيان اهميت وجود اين انجمن جهت رسيدگى 
به شكايات مردم و حمايت از حقوق خريداران كاال 
و خدمات عنوان كرد: اميدواريم روزى برسد كه اين 
انجمن به طور كامل به بلوغ برسد تا بتواند حمايت 
ــته باشد و به طور  قاطعى از مصرف كنندگان داش

كامل به شكايات مردم رسيدگى كند.
رحمانى زاده ادامه داد: آموزش مصرف كنندگان از 
طريق رسانه هاى گروهى، مشاوره و ارائه راهنمايى 
ــار  ــد و دريافت خدمات و انتقال و انتش جهت خري
ــه كاال و خدمات، از  ــات مورد نياز براى تهي اطالع
ديگر فعاليت ها و مسئوليت هاى اين انجمن جهت 
حمايت از مصرف كنندگان است. وى گفت: يكى 
ديگر از وظايف مهم اين انجمن، برگزارى همايش 
ها و سمينارهاى آموزشى است كه در اين راستا 30 
ــركت هاى  ــى جهت تجليل از ش مردادماه همايش

استانى برگزار خواهيم كرد.
ــكل از  ــيونى متش رحمانى زاده عنوان كرد: كميس
ــازمان صنعت،  ــف از جمله س ــش هاى مختل بخ
ــتاندارى، نماينده جهاد  معدن و تجارت، نماينده اس
كشاورزى، نماينده اداره ماليات و ... تشكيل شده تا 
ــركت هايى كه در اين ارزيابى ثبت  در خصوص ش
ــركت هاى برتر  ــام كرده اند، تصميم گيرى و ش ن
طبق نظر اين كميسيون را در همايش 30 مردادماه 

معرفى كنند.
وى افزود: شاخص هاى مختلفى از جمله تراز مالى 
مثبت، نوع و كيفيت كاال، قيمت محصوالت و توان 
رقابت با همنوعان براى ارزيابى آن ها در كميسيون 

ــت و پس از ارزيابى ها، از  ــده اس در نظر گرفته ش
شركت هاى برتر در روز همايش تجليل خواهد شد.

ــردم از كاال و  ــه داد: رضايت م ــى زاده ادام رحمان
خدمات ارائه شده از سوى شركت و داشتن باشگاه 
مشتريان از ديگر اولويت هاى مهم انتخاب شركت 

هاى برتر در همايش روز 30 مردادماه است.
ــتان،  ــا انتقاد از خدمات پس از فروش در اس وى ب
ــركتى كااليى را وارد استان مى  عنوان كرد: اگر ش

كند، بايد خدمات پس از فروش و انبار قطعات يدكى 
ــتان داير كند تا مردم خوزستان در اين  آن را در اس
زمينه با مشكل خدمات پس از فروش مواجه نشوند.

ــروش در  ــت: خدمات پس از ف ــى زاده گف رحمان
ــيار ضعيف و باعث ناراحتى مصرف  خوزستان بس
ــت و در اين زمينه از مردم مى  ــده اس كنندگان ش
ــد، به ضمانت نامه كاال و  ــم تا در زمان خري خواهي

خدمات پس از فروش آن توجه كنند.
ــوال يكى از خبرنگاران مبنى  ــخ به س وى در پاس
ــگاه نرگس، كه رياست آن را  بر اينكه چرا آزمايش
ــتان بر عهده دارد، يكى از شركت  ــتاندار خوزس اس
ــل در روز همايش 30  ــراى تجلي ــاى مد نظر ب ه
ــى  ــت؟ عنوان كرد: تنديس ما فروش مردادماه اس
نيست و اين آزمايشگاه نيز در زمان استاندارى آقاى 
مقتدايى و پيش از انتصاب آقاى شريعتى به عنوان 
آزمايشگاه برتر در نظر گرفته شد كه در اين زمينه 
ــتندات آن نيز قابل ارائه است. رحمانى  تاريخ و مس
ــيون ارزيابى كه جهت  زاده تصريح كرد: در كميس
ــركت هاى برتر استان در نظر گرفته  تجليل از ش
شده است، انجمن حمايت از مصرف كنندگان نيز 
ــيون يك راى دارد و در  مانند ساير اعضاى كميس
انتخاب شركت هاى برتر، نقشى مانند ساير اعضا 

را ايفا مى كند.
ــركت هايى كه در اين ارزيابى  وى در خصوص ش
حضور دارند، اظهار كرد: به همه واحدهاى توليدى 
ــركت هاى استان ابالغ شد تا جهت ارزيابى و  و ش
دريافت گواهى نامه به سازمان صنعت مراجعه كنند 
ــركت ها حضور پيدا  و در اين خصوص برخى از ش
كرده و ثبت نام كردند اما برخى ديگر براى شركت 

در اين ارزيابى حاضر نشدند.
ــوص تخلفات نمايندگى  رحمانى زاده  در خص
هاى فروش و خدمات پس از فروش خودرو در 
ــان كرد: مشكالت فراوانى در  استان خاطر نش
ــود دارد و چنانچه  ــتان وج اين زمينه در خوزس
ــه كند و  ــن خصوص مراجع ــهروندى در اي ش
شكايت خود را ارائه دهد، قطعا به آن رسيدگى 

ــود. ــاله پيگيرى مى ش و مس

١١ مورد رسمایه گذاری خارجی 
در شهرک های صنعتی خوزستان اجرایی شد

خدمات پس از فروش در خوزستان بسيار ضعيف است

مسئولین خوزستان به گوش باشید

نواخته شدن زنگ هاى خطر در حوزه 
آسيب هاى اجتماعى

آسیب های اجتامعی جامعه امروز ایران و زنگ خطری که روز به روز بر نواختنش افزوده می شود اهمیت بررسی
 و پیگیری های مسئولین را بیش از پیش پر رنگ تر می مناید

خبر
زنجيرها را از پاى

 صنعت ساختمان باز كنيد!
رئيس انجمن صنفى انبوه سازان مسكن خوزستان گفت: 
ــكن قرار داريم و  ــون در دوران پيش رونق بازار مس اكن
ــود تا مانع رونق  ــتفاده ش نبايد در اين دوره از ابزارى اس

بازار مسكن شود.

 

وى اظهار كرد: اگر به دنبال آن هستيم تا موتور صنعت 
ساختمان به حركت درآيد و موجب تحرك اقتصاد كشور 
شود، بايد زنجيرها را از پاى اين صنعت باز كرد، زيرا در 
غير اينصورت به توسعه و رونق پايدار در زمينه صنعت 

ساختمان دست پيدا نخواهيم كرد.
وى افزود: مشكل اصلى حوزه مسكن بحث كمبود نقدينگى 
متقاضيان مسكن است كه در اين زمينه دولت سياست هايى 
را جهت تقويت بخش خريدار و توليدكننده اعمال كرده، اما 

همچنان قدرت خريد مردم پايين است.
پورحاجت تصريح كرد: بانك ها به ازاى پرداخت تسهيالت 
مى كنند.  دريافت  سود  درصد  تومانى، 17,5  ميليون   60
همچنين مردم به ازاى هر يك ميليون تومان تسهيالت 
حدود 200 هزار تومان هزينه بابت خريد اوراق پرداخت 

مى كنند.
وى ادامه داد: با اين شرايط نرخ سود تسهيالت بيش از 23 
درصد مى شود و فشار زيادى به مردم وارد مى كند كه بايد 
در اين زمينه به گونه اى تصميم گيرى شود تا مردم بتوانند 

مسكن خريدارى كنند.
پورحاجت عنوان كرد: شرايط دريافت تسهيالت براى مردم 
بسيار دشوار است و اين مساله در حالى است كه بسيارى 
از مردم تقاضاى خريد مسكن دارند، بنابراين بايد در حوزه 
پرداخت اوراق مسكن و ضرايب صندوق پس انداز مسكن، 

بازنگرى انجام شود تا مردم بتوانند وام دريافت كنند.
وى گفت: با توجه به كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكى بايد 
كاهش پيدا كند و هيچ توجيهى ندارد تا بانك ها خارج از 
نرخ تورم به مردم تسهيالت ارائه كنند و مردم توان دريافت 

وام را نداشته باشند.
پورحاجت عنوان كرد: شيوه نامه دريافت تسهيالت بايد 
اصالح و متناسب با دوران پيش رونق و شرايط اقتصادى 
جامعه تنظيم شود تا شاهد توسعه صنعت ساختمان و 

خانه دار شدن مردم باشيم.
وى خاطرنشان كرد: اكنون مشكل اساسى در حوزه خريد 
مسكن، دريافت تسهيالت و كمبود نقدينگى است و بايد 
اين موانع حذف شود تا جوانان بتوانند خانه دار شوند و 

مشكل مسكن آن ها حل شود.

انتقاد به عدم استفاده از مهندسين كشاورزى 
خوزستان در طرح 550 هزار هكتارى 

رييس نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان، 
با انتقاد از عدم به كارگيرى و استفاده از ظرفيت مهندسين 
كشاورزى استان در طرح 550 هزار هكتارى مقام معظم 
رهبرى، گفت: حلقه گمشده طرح 550 هزار هكتارى، 
آموزش بهره برداران است و جاى مهندسين كشاورزى در 

اين طرح خالى مى باشد.
 محمدرضا بهبهانى نژاد  اظهار كرد: مديران اجرايى استان 
از جمله استاندار، در جلسات مرتبط با طرح 550 هزار 
هكتارى همواره دغدغه آموزش را دارند و بر ضرورت 
ولى  كنند  مى  تاكيد  طرح  اين  در  برداران  بهره  آموزش 
متاسفانه موسسه جهاد نصر به اين موضوع بى توجهى مى 
كند و از ظرفيت فارغ التحصيالن رشته هاى كشاورزى استان 

هيچ بهره اى نمى برد.
 وى با اشاره به اينكه ركن اصلى در اجراى مطلوب طرح 
550 هزار هكتارى، آموزش بهره برداران است، تاكيد كرد: 
اگر براى اجراى طرح 550 هزار هكتارى آموزش هاى الزم 
را به كشاورزان ندهيم، مطمئن باشيد در اين طرح به مشكل 

بر مى خوريم و طرح سرانجام خوبى نخواهد داشت.
 بهبهانى نژاد تصريح كرد: در اين زمينه مكاتبات فراوانى 
با دست اندركاران طرح در استان و حتى شخص رييس 
جمهور در خصوص به كارگيرى مهندسين كشاورزى استان 
در طرح 550 هزار هكتارى انجام شده است و اميدواريم 
در اين زمينه از تخصص مهندسان كشاورزى استفاده شود.

و  معاونان  از  جمعى  اخير  هفته هاى  طى  گفت:  وى   
منابع  و  كشاورزى  مهندسى  نظام  سازمان  كارشناسان 
طبيعى خوزستان از روند اجراى طرح 550 هزار هكتارى 
بازديد ميدانى داشتند و شاهد عملكرد مناسبى در اين زمينه 
نبودند و ايرادات فراوانى به طرح وارد بود كه قطعا اگر از 
ظرفيت و توان كارشناسان و متخصصان كشاورزى عضو 
نظام مهندسى كشاورزى استفاده مى شد، كمتر شاهد اين 
مشكالت بوديم.  بهبهانى نژاد عنوان كرد: در حال حاضر 
اين سازمان بالغ بر 14 هزار فارغ التحصيل در رشته هاى 
مختلف كشاورزى دارد كه در قالب 300 شركت فنى و 
مهندسى آماده ارائه آموزش هاى الزم به بهره برداران بخش 
كشاورزى استان مى باشند اما متاسفانه تاكنون مجريان طرح 
550 هزار هكتارى هيچ استفاده اى از اين ظرفيت نبرده اند.
 وى خاطر نشان كرد: در اجراى اين طرح مشاهده مى شود 
كه نيروهاى غيربومى به كار گرفته شده اند اما متاسفانه از 
مهندسين كشاورزى بومى استان كه هم جوان هستند و هم 

تخصص الزم را دارند، بهره برده نمى شود.
 رييس نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان با 
اشاره به اين كه با اجراى مطلوب طرح 550 هزار هكتارى 
شاهد رونق بخش كشاورزى خوزستان خواهيم بود، گفت: 
اميدواريم اين سازمان بتواند با آموزش بهره برداران، گام 
مثبتى در راستاى اجراى مناسب و بدون نقص طرح بردارد.

خبر
ايجاد گروه سرمايه گذاران 

براى حل مشكالت اقتصادى و اشتغال در خرمشهر
ــهر در مجلس شوراى اسالمى  ــهر و مينوش نماينده مردم خرمش
ــرمايه گذاران را به صورت يك گروه جمع كرديم تا  گفت: تمام س

سرمايه گذارى و اشتغال در شهرستان خرمشهر ايجاد شود.
ــوراى ادارى اين شهرستان  اظهار  ــامرى در جلسه ش  عبداهللا س
كرد: با توجه به اينكه فعاليت براى حل وضعيت هاى اقتصادى را 
ــرمايه گذاران را به صورت يك گروه  وظيفه خود مى دانم، تمام س
ــرمايه گذارى و اشتغال در شهرستان خرمشهر  جمع كرديم تا س

ايجاد شود.
ــد، ادامه داد: ما بايد  ــؤوالن در كمك به اقتصاد و بخش  خصوصى ورود پيدا كنن ــان اينكه بايد تمام مس ــا بي وى ب
ــتان شوند، ممكن است  ــرمايه گذاران غير بومى وارد شهرس ــرمايه گذاران داخلى خود را دريابيم چون كه اگر س س

دلشان به حال شهر نسوزد.
نماينده مردم خرمشهر و مينوشهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت در رابطه با بحث تحريم ها با مشكالتى 
ــهر، زمان بازسازى بود اما گذشت و ما اكنون به دنبال زنده كردن  ــت، بهترين زمان براى آبادانى خرمش روبه رو اس

موارد مختلفى در جهت حل و رفع مشكالت هستيم.

32 طرح عمرانى در خرمشهر هفته دولت بهره بردارى مى شوند
 معاون استاندار و فرماندار ويژه خرمشهر گفت: 32 طرح عمرانى خرمشهر در هفته دولت بهره بردارى 

ــود. ــده و عمليات اجرايى 15 طرح عمرانى نيز آغاز مى ش ش

ــهر، ميزان اعتبار صرف شده  ــوراى ادارى در سالن اجتماعات فرماندارى خرمش ــت ش ولى اله حياتى در نشس
ــهرى،  براى اين طرح ها را دو هزار و 600 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين طرح ها در بخش عمران ش
ــتغال يكهزار و 848  ــى، دريانوردى و آموزش و پرورش با ايجاد اش ــدن و تجارت، صنايع درياي ــت ، مع صنع
ــكالت  ــتيها و مش نفر در هفته دولت مورد بهره بردارى قرار مى گيرند. وى با بيان اينكه دولت با تمام كاس
ــتاها، براى  ــت، تصريح كرد: در حوزه روس ــراى خدمت گذارى به مردم عزم خود را جزم كرده اس ــارى ب اعتب
ــهر يكهزار و 200 ميليارد ريال اعتبارى مشترك بين منطقه آزاد اروند  ــتايى خرمش اجراى طرح فاضالب روس

ــت. ــده اس ــكن تخصيص داده ش و بنياد مس

  بزرگترين پايانه مسافرى مرز كشور در هفته دولت
 در شلمچه بهره بردارى مى شود

 معاون استاندار و فرماندار ويژه خرمشهر اظهار داشت: بزرگترين پايانه مرز كشور در مرز بين المللى شلمچه با 32 
ــت هزار متر مربع زيربنا با اعتبارى بالغ بر 300 ميليارد ريال در هفته دولت به با حضور  گيت ورود و خروج و هش

مسئوالن كشورى و استانى به بهره بردارى مى رسد.
ــتاد اربعين در خرمشهر اشاره كرد و گفت: پاركنيگ بزرگ 50 هكتار  حياتى در بخش ديگرى به تمهيدات ويژه س

در مرز شلمچه ويژه خودروهاى زائران اربعين حسينى احداث مى شود.

 نبود متقاضى موثر؛ بزرگترين 
مشكل تعاونى هاى مسكن مهر

ــتان  ــاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزس  مع
ــت: بزرگترين عامل  ــكن مهر گف در خصوص تعاونى هاى مس
ــكن مهر، نبود متقاضى مؤثر  نيمه فعال بودن تعاونى هاى مس
ــت. عبدالكريم  ــن واحدها اس ــه جانبه اي ــاى س در قرارداده
ــكن در 16  ــال 86 احداث واحدهاى مس ــكن مهر اظهار كرد: در س ــوص تعاونى هاى مس ــارى  در خص انص
شهرستان استان هدف گذارى شد و به تبع آن 528 تعاونى مسكن در قراردادهاى دو جانبه واحدهاى مسكن 

ــدند. ــكيل ش ــكن مهر تش ــه جانبه واحدهاى مس ــكن، براى قرادادهاى س مهر و 120 تعاونى مس
ــكن مهر و سازندگان يا پيمانكاران ساختمان،  وى تصريح كرد: در قراردادهاى دو جانبه ميان تعاونى هاى مس
ــه جانبه نيز ميان تعاونى هاى مسكن مهر، پيمانكاران  ــتند و قراردادهاى س اين تعاونى ها كارفرماى پروژه هس

ــود. ــتان منعقد مى ش ــازى خوزس ــاختمان و اداره كل راه و شهرس ــازندگان س يا س
ــه جانبه مسكن مهر  ــتان در خصوص قراردادهاى س معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزس
ــكن مهر در اين نوع از قراردادها هيچ اختيارى ندارند و تنها يك  ــان كرد: در حقيقت تعاونى هاى مس خاطرنش
ــدود را كه از طرف اداره كل راه و شهرسازى استان تعيين شده است، جهت واريز پول به  ــاب بانكى مس حس
ــا در زمان صدور مجوز  ــاب را ندارد و تنه ــت از اين حس ــاى خود معرفى مى كنند؛  هيچ كس حق برداش اعض
ــازى، پيمانكار قادر به برداشت از حساب بانكى مذكور است. انصارى ادامه داد:  ــط اداره كل راه و شهرس توس
ــكلى است كه در اولين قرارداد  ــه جانبه به ش ــكن مهر در قراردادهاى س مبلغ يك مترمكعب از واحدهاى مس
280 هزار تومان، در دومين قرارداد 320 هزار تومان و در سومين قرارداد 340 هزار تومان بايد  پرداخت شود.
ــكونى  ــراى احداث 41 هزار واحد مس ــكن مهر ب ــاى دو جانبه واحدهاى مس ــرد: در قرارداده ــوان ك وى عن
ــن براى احداث 12 هزار واحد  ــكن مهر تعريف كرديم. همچني ــتا 528 تعاونى مس هدف گذارى و در اين راس

ــد. ــكن مهر هدف گذارى ش ــه جانبه مس ــكونى در قراردادهاى س مس
ــتيم 27 هزار  ــتان بيان كرد: در حال حاضر توانس ــاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزس ــاون تع مع
ــه جانبه  ــكن مهر در قراردادهاى س ــكن مهر در قراردادهاى دو جانبه و چهار هزار و 500 واحد مس واحد مس
ــداث و تكميل 14 هزار  ــازى، اح ــال جارى نيز اداره كل راه و شهرس ــه متقاضيان تحويل دهيم. براى س را ب
ــاى دو جانبه و مابقى مربوط  ــه 11 هزار واحد مربوط به قرارداده ــكن مهر را هدف گذارى كرده ك ــد مس واح
ــكن مهر درخصوص  ــكالتى كه تعاونى هاى مس ــاره به مش ــتند. انصارى با اش ــه جانبه هس به قراردادهاى س
ــازه دارد تا با  ــاه اجتماعى اج ــون، اداره كل تعاون، كار و رف ــق قان ــه دارد، گفت: طب ــه جانب ــاى س قرارداده
تعاونى هاى مسكن مهرى كه هر سه سال يك بار اقدام به تشكيل مجامع خود نمى كنند، برخورد كند. اكنون 
ــتند كه اين تعاونى ها در شهرستان هاى  ــتان مشكالتى دارند و نيمه فعال هس ــكن مهر در اس 48 تعاونى مس
ــهر و بندرامام هستند. وى ادامه داد: اين 48 تعاونى مسكن مهر داراى قراردادهاى سه جانبه و  آبادان، خرمش
فاقد متقاضى مؤثر هستند؛ يعنى در همان روزهاى آغازين ثبت نام واحدهاى مسكن مهر، متقاضيان به گمان 
ــكن شوند، ثبت نام خود را انجام دادند و سپس با آگاهى  ــيار كم مى توانند صاحب مس اينكه با صرف هزينه بس

ــدند. ــكن مهر، ديگر پيگير تقاضاى خود نش ــرايط واقعى براى برخوردارى از واحدهاى مس از ش
معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان نبود متقاضى مؤثر براى واحدهاى مسكن داراى 
قرارداد سه جانبه را از مشكالت تعاونى هاى مسكن مهر نيمه فعال دانست و تصريح كرد: نبود زيرساخت هاى 
ــت، زيرا تا زمانى  كه يك سايت واحد مسكن مهر داراى سيستم هاى  ــكالت اين تعاونى ها اس الزم از ديگر مش
آب و فاضالب، معابر و جدول هاى الزم، كنتورهاى آبرسانى و برق، مدرسه، نيروى انتظامى و ... نباشد، طبيعتاً هيچ 

فردى تقاضاى خريد اينگونه واحدهاى مسكن را ندارد.
ــكن مهر به انجام وظايف خود نپردازد، اداره كل تعاون،  ــان كرد: طبق قانون اگر يك تعاونى مس   انصارى خاطرنش
كار و رفاه اجتماعى موظف است تا از اداره كل راه و شهرسازى درخواست توقف در پروژه هاى آن تعاونى مسكن 
ــوددارى كند.   وى عنوان كرد:  ــهيالت به تعاونى مذكور خ ــد و از بانك هاى عامل نيز بخواهد تا از ارائه تس را كن
تعاونى هاى مسكن مهر در قراردادهاى سه جانبه نه تنها اكنون به خوبى فعاليت مى كنند، بلكه مجامع به روزى نيز 
دارند؛ مشكل ما در حقيقت به واحدهاى مسكن مهر داراى قرارداد سه جانبه بازمى گردد؛ زيرا در اين نوع قراردادها 
سازندگان اصًال تعاونى هاى مسكن مهر طرف قرارداد خود را نمى شناسند و متاسفانه در اين نوع قراردادها احداث 
واحد مسكن مهر در مناطقى كه فاقد متقاضى مؤثر هستند، هدف گذارى شده است.  معاون تعاون اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى خوزستان عنوان كرد: براى واحدهاى مسكن مهر در شهرستان هاى بندرامام، خرمشهر و آبادن 

هيچ متقاضى وجود ندارد و اين واحدها همه داراى قراردادهاى سه جانبه هستند.

آثار هنرمندان دزفولى در نمايشگاهى 
در كره جنوبى به نمايش در آمد

 آثار سه هنرمند دزفولى در نمايشگاه بين المللى در كشور كره جنوبى به نمايش درآمد.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى دزفول پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:در دومين نمايشگاه بين 
المللى موزه ‹هى جيوم گانگ› در كشور كره جنوبى با عنوان ‹طراحى محيط با هنر› چهار اثر از هنرمندان ايرانى 

به نمايش درآمد.
ــگاه آثار هنرى حميد نورآبادى،عبدالرضا رابطى و محمد منوچهرى از دزفول  ــعادتى فرد افزود:در اين نمايش نادر س

همچنين اثرى از اميد فرخى فر ديگر هنرمند كشورمان به نمايش درآمدند. 
عبدالرضا رابطى يكى از هنرمندان دزفولى نيز در اين خصوص گفت:اين نمايشگاه با موضوع طبيعت ،بشر، محيط 

و همزيستى با حضور 101 هنرمند از 26 كشور جهان در كشور كره جنوبى برپا شده است.
وى افزود:اين آثار به منظور توجه انسانها و مسئوالن در سراسر دنيا به محيط زيست و طبيعت به مدت يك ماه در 
معرض ديد عالقه مندان قرار دارد و سپس در تاريخ 14 مهر ماه در موزه هنر چئونگ وون و در تاريخ 23 آبان در 

آكادمى ملى هنر كره جنوبى به نمايش گذاشته خواهند شد . 
ــى از اينجانب و حميد نورآبادى ، يك اثر عكاسى از محمد منوچهرى و  ــگاه دو اثر نقاش رابطى افزود:در اين نمايش

يك اثر ديجيتال آرت از اميد فرخى ارائه شده است. 
پارسال نيز آثار حميد نورآبادى و عبدالرضا رابطى در نمايشگاه كره جنوبى به نمايش در آمد.
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يادداشت
درس هايى از كودتاى 28 مرداد

ولى اهللا شجاع پوريان
كودتاى 28 مرداد سال 1332 و بركنارى دولت قانونى مصدق يكى از 
رويدادهاى مهم سياسى قرن بيستم در كشورمان به شمار مى آيد. اگر از 
منظر گذار به دموكراسى رويدادهاى منتهى به كودتاى 28مرداد را نگاه 
كنيم، اين كودتا مانعى جدى و اساسى در مسير توسعه سياسى ايران بود. 
بعد از جنبش مشروطه و فراز و فرودهايى كه در فضاى سياسى، اجتماعى 
جامعه ايران به وجود آمد، مفاهيمى همچون قانون، انتخابات، پارلمان، 

آزادى مطبوعات، جامعه مدنى، مشاركت سياسى و... به صورت نسبى در جامعه رواج يافته بودند، گرچه عده اى بر شكست 
جنبش مشروطه اعتقاد داشتند، اما كمترين نتيجه تالش مشروطه خواهان اين بود كه برگزارى انتخابات و داشتن پارلمان 
در سپهر سياست كشور تثبيت شد، به گونه اى كه به عنوان يك حق برگشت ناپذير در دوران پهلوى نيز تداوم يافت. گرچه 
حاكمان آن روز به دليل روحيه استبدادى خود محدوديت هايى را براى توسعه سياسى به وجود آوردند، اما حضور افرادى 
چون مدرس،كاشانى و مصدق به عنوان بزرگ ترين مخالفان و منتقدان حكومت پهلوى نشان مى داد جنبش مشروطيت 

در احقاق حقوق مردم بى تاثير نبوده است.
عمده تالش تحليل گران سياسى و تاريخى در ايران بعد از كودتاى 28 مرداد بر محور ريشه يابى و شناسايى مولفه ها و 
مقدمات كودتا بوده، در حالى كه نتايج كودتا نيز تاثير فراوانى بر فرآيند جريان هاى سياسى ايران و حافظه تاريخى ايرانيان 
داشته است. در حوزه داخلى يكى از پيامدهاى ناگوار كودتا قلع و قمع مخالفان و منتقدان حكومت و ايجاد يك سد محكم 
در مقابل توسعه سياسى در كشور بود. بعد از اين حادثه و پس از امنيتى كردن فضاى كشور، سران مخالف حكومت، 
زندانى، تبعيد يا اعدام شدند، بسيارى از روزنامه ها توقيف و روزنامه نگاران روانه زندان شدند، آزادى هاى سياسى محدودتر 
و با استخدام اراذل و اوباش آزارهايى براى آزادى خواهان طراحى مى شد، محدوديت هاى فراوانى براى فعاليت تشكل ها 
و احزاب سياسى ايجاد شد، موج سركوب و تهديد در جامعه تشديد شد و محمدرضاشاه به استناد به اين حادثه به تقويت 
دستگاه هاى اطالعاتى و امنيتى براى صيانت از حكومت خود همت گماشت. مجموعه اين رفتارها و تصميمات گرچه در 
ابتدا باعث استحكام حكومت پهلوى شد، اما بى ترديد مقدمات نارضايتى و تنفر فعاالن سياسى از حكومت محمدرضاشاه 
را باعث شد تا تقريباً همه مخالفان سياسى در دو دهه بعد از كودتا در جريان انقالب اسالمى در براندازى حكومت 
شاهنشاهى همراه و همداستان باشند. يكى ديگر از پيامدهاى مهم كودتاى 28مرداد در عرصه سياست خارجى آغاز روحيه 
بدبينى ايرانيان به آمريكا در نظام جهانى بود. واقعيت آن است كه آمريكا تا آن زمان عالقه اى به حضور در ايران نداشت و 
بريتانيا بود كه به قصد كنترل منابع نفتى كشور پاى ثابت تصميم گيرى ها و اتفافات سياسى ايران بود. تالش مصدق براى 
ملى كردن صنعت نفت و قطع دست بيگانگان از منابع كشور بر اساس دو اصل مبارزه با استعمار خارجى و استبداد داخلى 
باعث نارضايتى انگلستان و دربار شده بود. مصدق تالش داشت با توسل به سياست موازنه منفى، حقوق ملت ايران به 
صورت قانونى و با استناد به دعاوى و موازين بين المللى را محقق كند و البته موفق هم بود. همين موفقيت بريتانيا را در 
برنامه ريزى براى كودتا ترغيب كرد، اما مانع بريتانيا در ابتدا عدم همراهى آمريكا با طرح كودتا بود. آمريكا كه آن روزها نياز 
چندانى به نفت ايران احساس نمى كرد و دموكرات هاى حاكم در آمريكا بيشتر به دنبال توسعه دموكراسى در كشورهاى 
جهان بودند، حمايت پنهانى و نسبى از مصدق كه داراى شخصيتى دموكرات  بود داشتند؛ عدم همراهى آمريكا به مذاق 
بريتانيا خوش نمى آمد و آنها همه تالش خود را براى تغيير رويكرد آمريكا به كار گرفتند. مصدق نيز با شناخت نسبى از 
استراتژى آمريكا براى عدم مداخله در امور داخلى ايران و حمايت آنها از موج هاى دموكراسى خواهانه با اعتماد به نفس 
بيشترى در برابر انگلستان مقاومت مى كرد. اما تغيير دولت آمريكا و صدارت جمهورى خواهان در آمريكا شرايط را تغيير داد. 
انگلستان با تفهيم اهميت منابع نفتى ايران در كنترل منطقه و حتى جهان، آمريكا را به همكارى در كودتا ترغيب كردند. 
اين همراهى هم باعث سقوط دولت مصدق و هم باعث شكل گيرى بى اعتمادى به آمريكا در حافظه تاريخى ايرانيان شد. 
بسيارى از ايرانى ها هنوز اين سوال (پرسش) را از آمريكايى ها دارند كه چرا در جريان رقابت دو طيف مستبد و آزادى خواه 
در جريان كودتاى 28 مرداد، آمريكا به حمايت از جريان استبداد برخاست؟! بى ترديد بخش اعظم بى اعتمادى امروز ايرانى ها 
ريشه در رفتار و تصميم جمهورى خواهان آمريكايى در آن روزگار دارد كه البته اين درس مهم را براى مسئوالن و افكار 
عمومى هر كشور دارد، كه در صحنه رقابت جهانى هر كشورى بيش از آن كه مترتب به رعايت اخالق و جانبدارى از 
حق باشد، به دنبال تحقق منافع ملى است و منافع ملى آمريكا در آن ايام ايجاب مى كرد با حمايت از كودتا كنترل منابع 
نفتى ايران و تحوالت ناشى از آن را به دست گيرد. كودتاى 28 مرداد همچون ديگر رويدادها و اتفاقات سياسى عبرت ها 
و درس هاى زيادى براى آموختن دارد. بررسى آنچه در آن روزها گذشت و نحوه رفتار با منتقدان و البته مدل تعامل با 
قدرت هاى جهانى و درك صحيح از مناسبات بين المللى مى تواند ما را از بسيارى از اشتباهات پيشينيان مصون سازد و 
مشعلى فروزان براى انتخاب هاى درست در عرصه جهانى و داخلى باشد./ به جاى مطلب يادگار امام  كار شود با عكس

3
يادداشت سياسى

مخالف در هيچ كجاى دنيا  اجازه تالش و فعاليت ندارد!
حاكميت ملك ِطلق  يك گروه نيست

عبدالحسين برزگرزاده *
ــي: به نقل از رسانه ها آقاى محمدرضا باهنر اخيرا در مصاحبه اى فرموده اند كه     گروه سياس
«در دنيا كسى را پيدا نمى كنيم كه عليه يك 
نظامى اقدام بكند و آزاد باشد.  اپوزوسيون نظام 
در هيچ كجاى دنيا اجازه تالش و فعاليت ندارد. مثل 
ــو اجازه انقالب  ــى بگوييم ت اين مى ماند كه به كس
ــان  ــتان هنرمندش دارى.»    اينكه جناب باهنر و دوس
حاكميت را ملت، نظام يا دولت تعريف مى كنند، خدا 

عالم است. اما ياد آورى مى شود.
حاكميت تبلور اراده اجتماع در يك يا چند شخص است. 
حاكميت بصورت قدرت و بصور مختلف مانند قدرت كارفرما در كارخانه، رهبر در حزب و باالخره فرمانروا در 
كشور متجلى مى شود. كه دراين بين قدرت دولت به سبب نمايندگى از افراد و صنوف بيشتر از ساير قدرت ها 
فزون تر است. در اين خصوص اوال نسبت قدرت مطلق دادن به هر فرد و يا گروهى به دليل خلقت محدود بشر 

نابخردى است. 
ثانيا منظور از برترى دولت در مقابل ساير قدرت ها به معنى برترى دولت در مقابل اجتماع همه آنها و يا همه 
مردم نيست. در دوران باستان عقيده بر اين بود كه فرمانروايان از خداوندانند، كه بعد از حضور مسيح (ع) اين 
عقيده به انتخاب فرمانروا توسط خدا تقليل يافت، به مرور زمان انتخاب فرمانروا را نه به خود خدا بلكه به مشيت 
الهى منتسب كرده و در نهايت عقل بشرى به دموكراسى رسيده است. كه باستناد حديث منتسب به على (ع) كه 
مى فرمايد عقل براى بشر دين داخلى است دموكراسى بعنوان يافته عقل بشر هم دينى و هم شرعى است. اصل 
56 قانون اساسى كه خود منبعث از آيه شريفه    ان اهللا اليغيير مابقوم و اليغيير. . . . است، آنجا كه مقرر مى دارد 
   حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته 
است. هيچكس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند ويا در خدمت منافع فرد و گروهى خاص قرار دهد و 
ملت اين حق خداد را از طريقى كه در اصول بعد مى آيد اعمال مى كند    نشان مى دهد كه در نظام حاصل از قانون 
اساسى جارى اعمال حاكميت از اختيارات و شئون ملت است. لذا نظام حاكم در جمهورى اسالمى يك نظام 

تئوكراتيك نبوده بلكه دموكراتيك است.
تاكيد اصل ششم قانون اساسى به اداره كشور با راى مردم و از راه انتخابات و انتخاب همه مسئوالن توسط مردم، 
وجود پارلمان و حضور چند دوره اى دكتر باهنر در مجلس همگى مويد دموكراتيك بودن نظام جمهورى اسالمى 
است. حضور افرادى در قامت نماينده مجلس و يا رئيس جمهور، كه بعضا، به حق و يا ناحق براى دوره هاى بعد 
رد صالحيت مى شوند دليل وجود اشتباه و مثبت غيرخدايى بودن انتخاب آنها و در نتيجه تئوكراتيك نبودن نظام 
جمهورى اسالمى است. به ديگر سخن مردم ايران در 12 فرودين 57 يك حكومت مردم ساالر و دموكراتيك 

منتها با محتواى اسالمى را برگزيده اند، هرچند عده اى تفسير ديگرى داشته باشند.
از سوى ديگر حاكميت در يك نظام دموكراتيك فارغ از اينكه حاكميت حاصل جمع آراء (حاكميت مردم) و 
يا تركيب آراء (حاكميت ملى) باشد، به هيچ وجه به معناى حاكميت دولت و يا نظام حاكم نيست. و در يك جمله 
حاكميت مال مردم است و نه مال حكومت. دموكراسى به معناى اداره كشور توسط اكثريت در عين رعايت تمام 
حقوق اقليت است و اصلى ترين حق اقليت دست يافتن به اكثريت با جلب نظر مردم است. بنابراين مخالفت غير 

مجرمانه اقليت با اعمال اكثريت با رعايت قانون اساسى نه تخلف، بلكه يكى از قواعد بازى است. 
در نظام دموكراتيك و بر خالف نظام تئوكراتيك، نه تنها اكثريت، مخالف را به حبس نمى كشاند بلكه براى 
جلب مجدد اعتماد مردم، حقوق اقليت را به اعالى درجه رعايت مى كند. پس جناب باهنر نبايد فراموش كرد كه 
حاكميت ملك طلق يك شخص و يك گروه و يا دولت و نظام حاكم نبوده، در دموكراسى قبله عالمى وجود 
نداشته و هيچ گروهى به تنهايى ملت محسوب نخواهد شد. در نتيجه مخالف يك شخص، يك گروه و حتى 
مخالف اكثريت را بدون اثبات جرم حبس كردن خارج از قواعد دموكراتيك و بى قانونى است.   چون حبس مخالف 
غير مجرم مفهومى جزء نابودى اقليت و بالوجه كردن اكثريت نخواهد داشت. ولى از آنجايى كه با وجود دهها 
سال قانون گذارى، هنوز حكومت را فعال مايشاء مى دانيد فكر مى كنيد همه چيز منوط به مجوز شماست. نه برادر 
انقالبى همچنان كه اراده ملت ايران در 57 مانند هر انقالب ديگر نيازى به درخواست مجوز و يا صدور آن نداشت. 
ملت به مفهوم كل ملت مطلقا و برخى از حقوق افراد مانند شنيدن، ديدن و از جمله مخالفت غير مجرمانه كردن 

با اكثريت حاكم محتاج هيچ اجازه و استخاره نيست.
* مدرس حقوق بين الملل

ی یا
سرانجام عارف، اصالح طلبان 
و فراكسيون اميد در مجلس دهم

با راي آوردن هر 30 نامزد ليست اميد در حوزه انتخابيه تهران در 
مرحله اول، فعاالن و رسانه هاي اصالح طلب تبليغات بيشترى در 
اول  دور  چراي  و  چون  بدون  فاتح  عنوان  به  خود  معرفى  راستاى 
انتخابات در 7 اسفند داشتند. در فاصله بين مرحله اول و مرحله دوم 
انتخابات كه در 10 ارديبهشت ماه و براي تعيين تكليف 69 كرسي 
باقيمانده برگزار شد اصالح طلبان معتقد بودند كه موج پيروزي آنها از 
مركز به شهرستان ها نيز خواهد رسيد و پيروزي بزرگ تري را كسب 
خواهند كرد. در اين راستا آنها به فعاليت و تبليغات خود به طور بى 
سابقه اى افزودند. گفته مي شود سرليست پيروز اميد در تهران بعد 
از پيروزي در انتخابات اسفند ماه هر روز از استاني به استاني ديگر و 
از شهري به شهر ديگر مي رفت تا كانديداهاي اصالح طلب را در 
رقابت با رقباي مستقل يا اصولگراي خود كمك كند. اين در حالي 

بود كه در دور دوم اصولگرايان بدليل 
باخت در تهران چندان تحركي براي 
پيروزي در شهرستان ها نشان ندادند و 
كنش سياسي آنها تحت الشعاع ناكامي 
قرار  پايتخت  در  آنها  اصلى  ليدرهاى 

گرفته بود.
دوم،  مرحله  انتخابات  نتايج  اعالم  با 
رسانه ها و مقامات اصالح طلب اين 
بار با شدت بيشتري بر طبل پيروزي 
تا   160 كسب  از  صحبت  و  كوبيدند 
170 كرسي در انتخابات مي كردند. اگر 
چه اين رفتار با قوت كمترى در ميان 

رسانه هاي اصولگرا نيز ديده مي شد.
در واقع اين بار اصالح طلبان تالش 
اصولگرايان  شكست  براى  مضاعفى 
جبهه  داشتند.  انتخابات  در  پيروزى  و 
نسبت  گام  چند  حتي  طلبان  اصالح 
رياست  انتخابات  در  خود  تاكتيك  به 

جمهوري يازدهم عقب نشيني كرده بودند و اگر آن ها در انتخابات 
قبلي تنها با اعتدالي ها متحد شده بودند اين بار برخي چهره هاي 
پايه  بر  و  بودند  داده  قرار  خود  انتخاباتي  فهرست  در  نيز  را  راستي 
ائتالفي متشكل از سه ضلع اصالح طلبان، اعتدال گرايان، و رهرواني 
ها تالش داشتند تا به هر طريق ممكن سهم كرسي هاي تصاحب 
شده خود را افزايش دهند.  بر اين اساس، تحليل هاي فراواني در 
رسانه هاي اصالح طلب صورت مي گرفت كه آنها سكاندار مجلس 
دهم خواهند بود و نقش تعيين كننده در آينده سياسي كشور بعد از 
سال ها دوري خواهند داشت. پربيراه نخواهد بود اگر عنوان كنيم 
كنش سياسي اصالح طلبان در تبليغات انتخاباتي تخريب آگاهانه 
مجالس قبلي، افزايش انتظارات در پايگاه راي خود و ديگر اقشار 
جامعه با دادن اين نويد كه مجلس و قوه مقننه اي بهتر شكل خواهد 

گرفت، بود.
واقعي  وزن  ها  كميسيون  و  رئيسه  هئيت  انتخابات  برگزاري  اما 
فراكسيون اصالح طلب را نشان داد. جايي كه عارف به عنوان ليدر 
فراكسيون اميد براي كسب كرسي رياست مجلس 103 راي بيشتر 
نتوانست بدست بياورد و اخيراً نيز عنوان شد كه در برخي جلسات 
فراكسيون اميد حدود 70 نفر شركت مى كنند. آنها بر سر موضوعاتى 

نظير استيضاح وزير كار نيز دچار انشقاق و دو دو دستگى شدند.
همچنين با گذشت حدود سه ماه از آغاز مجلس شوراي اسالمي هيچ 
فعاليت محسوسي در نمايندگان اصالح طلب ديده نمي شود. البته 
منظور از تغيير محسوس رفتار ساختار شكن نمي باشد؛ بلكه منظور 
اقدامى هماهنگ و جدى مبتنى بر كار فراكسيونى براى حل مشكالت 
واقعى مردم مى باشد. مثًال نمايندگان اصالح طلب در قبال بدعهدي 
آمريكا در برجام، توقيف دو ميليارد دالر 
عديده  مشكالت  ايران،  ها  دارايي  از 
اقتصادي، ركود و بيكاري و ... تاكنون 

فعاليت چشمگيرى نداشته اند. 
برخى اين بي تحركي و ضعف را به 
دليل كم تحركى عارف و عدم مديريت 
كارآمد و صحيح فراكسيون در مجلس 
نسبت مي دهند كه اگر روال بر اين 
گونه پيش برود تا قبل از پايان مجلس 
دهم ريزش در فراكسيون اميد چيزى 
به  را  آن  يا  گذارد  نمى  باقى  آن  از 
فراكسيونى كم خاصيت تبديل خواهد 

كرد.
اما بايد گفت حال كه تا حدود زيادى 
روشن  اسفند  انتخابات  هاى  واقعيت 
فراكسيون  واقعى  كشى  وزن  و  شده 
هاى  ائتالف  از  فارغ  مجلس  هاى 
انتخاباتى  زودگذر  و  سودمحورانه 
صورت گرفته، لزوم تحرك فراكسيونى براى تعامل صحيح با دولت و 
حل مشكالت مردم بيش از پيش احساس مى شود. در واقع مجلسي 
زماني كارآمد و پويا خواهد بود كه اصالح طلبان و اصولگرايان هر دو 
در آن حضور فعال و هدفمند داشته باشند و اين مسئوليت محمدرضا 
عارف را به عنوان ليدر نمايندگان اصالح طلب سنگين تر مي كند. 
محمد هاشمى در توصيف رفتار سياسى عارف مى گويد: «اين سوالى 
است كه بسيارى، از رفتار ايشان دارند. وى حتى درنشست مشترك 
دولت و مجلس نيز شركت نكرده بود .رفتارهاى وى را نمى توانم 
تفسير كنم،آقاى عارف نماينده مجلس است و با دولت روحانى در 
ارتباط است بنابراين دليل رفتارهاى وى را نمى توانم تفسير كنم».*
البته بررسى دلخورى هاى عارف از خاتمى ، روحانى و يارانى كه به 

آنها «اميد» بسته بود مجالى ديگر مى طلبد.

دولت روحانى فروتن و كم حرف است
گروه اقتصادي: وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى گفت: دولت روحانى دولتى فروتن، كم حرف و 

مسؤول است و به دنبال اين است كه خير جمعى را گسترش دهد.
بهار نيوز نوشت :على ربيعى  در همايش مسؤوليت هاى اجتماعى در عسلويه با اشاره به 
خصوصيت هاى دولت روحانى اظهار داشت: دولت روحانى دولتى فروتن و كم حرف و مسؤول 
است و به دنبال اين است كه خير جمعى را گسترش دهد.وى افزود: بعضى از بنيان ها و 
ارزش ها ضعيف شده كه ما در اين دولت تاوان آن را مى دهيم لذا بايد ارزش هاى اجتماعى و 
اخالقى اجتماعى را احيا كنيم.ربيعى گفت: وعده مى دهم در بهبود وضعيت اقتصادى موفق 

مى شويم اما همه بايد دست به دست هم دهيم.
 وى ادامه داد:  شعار هر ايرانى مسؤول همه ايران است را بايد سرلوحه كار خود قرار دهيم. در 
دوره گذشته به جاى اينكه آدم ها را توانمند كنيم تا عزت نفس پيدا كنند سياست صدقه اى در 
پيش گرفته شد و امروز نيز فروتنى دولت اين است كه مى گويد به تنهايى نمى تواند مشكالت 
را حل كند.وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى با بيان اينكه گوهر گم شده جامعه اعتماد و حمايت 
از يكديگر است، گفت: مى خواهيم سند مسئوليت اجتماعى را در دولت مطرح و به تصويب 

برسانيم و اين طرح را با نشان شهيد فياض بخش اجرا كنيم
 

عالج يابى 40ساله سد گتوند
ايسنا نوشت :هژير كيانى با اشاره به نشست سازمان هاى مردم نهاد زيست محيطى خوزستان با 
رييس سازمان محيط زيست كشور كه 25 مردادماه در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار 
شد، اظهار كرد: در اين نشست آقاى الهيجان زاده، مديركل محيط زيست خوزستان اعالم 
كرد كه طبق پژوهشى كه در دانشگاه شيراز انجام شده و مورد تاييد كشورهاى كانادا، آلمان 
و استراليا قرار گرفته است، عالج يابى سد گتوند توسط وزارت نيرو 30 تا 40 سال طول خواهد 
كشيد.وى افزود: طبق آنچه كه آقاى الهيجان زاده اعالم كرد وزارت نيرو مسئول اجراى 
عالج يابى سد گتوند است؛ با اين وضعيت، خوزستان به شوره زارى تبديل مى شود و آسيب هاى 

بسيارى به استان وراد خواهد شد و در حال حاضر نيز شاهد اين آسيب ها هستيم.
دبير شبكه تشكل هاى زيست محيطى خوزستان با اشاره به تاثير شورى سدگتوند بر اراضى 
درصدى  تا 30  افت 20  شاهد  جهادكشاورزى  رسمى  آمار  طبق  اكنون  گفت:  خوزستان 
زيست  تشكل هاى  اين كه  بيان  با  هستيم.كيانى  گتوند  حوزه  در  كشاورزى  محصوالت 
محيطى خوزستان مطالبات و خواسته هاى خود در زمينه انتقال آب كارون، مساله سد گتوند 
و آلودگى هاى نفتى را با خانم ابتكار مطرح كردند، عنوان كرد: ما خواستار آن بوديم كه خانم 
ابتكار به صورت كارشناسى و با آمار و ارقام اعالم كنند كه آيا انتقال آب از سرشاخه هاى كارون 

آينده جلگه خوزستان به خطر نمى اندازد؟
وى ادامه داد: ما خواستار شفاف سازى موضع خانم ابتكار در خصوص طرح هاى انتقال آب 
خصوص  در  زيست  محيط  سازمان  جدى  ورود  هم چنين  بوديم.  كارون  سرشاخه هاى  از 
حق آبه هاى تاالب ها و رودخانه هاى خوزستان با وجود سدهاى متعدد را خواستار شديم.دبير 
شبكه تشكل هاى زيست محيطى خوزستان اظهار كرد: بايد در خصوص جمع آورى گازهاى 
ناشى از فلرهاى نفتى در استان و عملياتى شدن اين طرح و هم چنين عالج بخشى سد گتوند 

برنامه زمان بندى مشخصى اعالم شود و اين خواسته در نشست با خانم ابتكار مطرح شد.
كيانى گفت: سازمان هاى مردم نهاد زيست محيطى خوزستان در اين نشست از پاسخ هاى خانم 
ابتكار قانع نشدند. خانم ابتكار در اين نشست گفت كه طرح هاى انتقال آب كارشناسى است و 
ما وظيفه خود را در اين خصوص انجام مى دهيم. اين در حالى است كه دكتر ابتكار گفت كه 
اين طرح ها فاقد مجوز است و بنابراين رييس سازمان حفاظت محيط زيست صحبت هاى خود 

را نقض مى كند و بايد اين تناقضات را حل و فصل كند.
وى عنوان كرد: خانم ابتكار در حالى تاكيد دارد كه طرح هاى انتقال آب كارشناسى شده است 
كه خود دستور توقف عمليات در اين طرح ها را داده اند.دبير شبكه تشكل هاى زيست محيطى 
خوزستان افزود: يكى ديگر از موارد مورد مطالبه تشكل هاى زيست محيطى خوزستان، اجراى 
مصوبه دولت در خصوص شركت نماينده تشكل هاى زيست محيطى استان در جلسات 
كارگروه تخصصى شوراى برنامه ريزى خوزستان است. متاسفانه با وجود گذشت يك سال از 
اين مصوبه دولت، تاكنون نماينده تشكل هاى زيست محيطى تنها دو جلسه در كارگروه پسماند 
استان شركت كرده است. از استاندار خوزستان درخواست داريم كه نسبت به اجراى اين مصوبه 

دولت كه بسيار مورد تاكيد خانم ابتكار، معاون رييس جمهور هم هست، اقدام كند.

نياز به 700 متخصص مغز و اعصاب
 سيدحسن قاضى زاده هاشمى در نشستى با مجمع نمايندگان استان كرمان با بيان اين كه 
بخشى از عقب افتادگى بيمارستان هاى اين استان به دليل در نظر گرفته نشدن منبع براى 
درمان اتباع بيگانه است، اظهار كرد: بايد نمايندگان استان حداقل براى بودجه سال 96 در 

زمينه افاغنه به ما كمك كنند.
وى افزود: بايد واقعا فكرى در اين زمينه بشود. اليحه اى را تنظيم كرده ايم كه با تأخير به 

جلسه دولت مى رسد. حداقل اين است كه بايد اين هزينه ها در بودجه سال 96 ديده شود.
هاشمى درباره كمبود پزشكان متخصص تصريح كرد: در رشته هاى راديولوژى، چشم، گوش 
و حلق و بينى، مغز و اعصاب در كشور با مشكل پزشك متخصص روبرو هستيم، ضمن آن 
كه نياز به 700 متخصص مغز و اعصاب در كشور داريم و اين در حالى است كه ساالنه 60 

نفر فارغ التحصيل از اين رشته مى شوند.

 مطهرى: مينو خالقى به مجلس مى آيد
 تابناك در گفتگو با على مطهرى طراح طرح استفساريه نوشت : مينو خالقى در صورتى 
كه اين موضوع در مجلس به نتيجه برسد به مجلس باز خواهد گشت، و وزارت كشور 
بايد اعتبار نامه وى را به مجلس ارسال كند تا نمايندگان ملت درباره آن تصميم گيرى 

كنند.
 اين نماينده مجلس شوراى اسالمى درباره عطف به ما سبق شدن قانون نيز گفت: 
استفساريه هميشه عطف به ما سبق هم مى شود، چون اين يك قانون جديد نيست و 
مربوط به قوانين قبلى مى شود، لذا عطف به ما سبق خواهد شد. حال اگر به هر دليلى 
نشود هم، ماده اى يا بندى را به آن اضافه خواهيم كرد تا شامل انتخابات مجلس دهم 

هم بشود.
 وى گفت: به هر حال طرح در مجلس است و نمايندگان مى توانند هر بندى كه بخواهند 
به آن اضافه كنند، اين به نظر ما بستگى دارد، ولى در هر حال قابل افزوده شدن است و 

سعى ما اين خواهد بود كه استفساريه شامل انتخابات مجلس دهم هم بشود.
اين  گفت:  نيز  نگهبان  شوراى  در  استفساريه  احتمالى  رد  خصوص  در  نماينده  اين   
احتمال وجود دارد كه شوراى نگهبان مصوبه مجلس را نپذيرد؛ اما به هر حال، اگر 
مجلس اصرار كند، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مى رود و ناچار بايد 

در آنجا بررسى شود.
 مطهرى در ادامه افزود: البته احتمال تأييد شوراى نگهبان هم وجود داد، يا به عبارت 
ديگر مى توان گفت كه شوراى نگهبان اين مصوبه را مى پذيرد، چرا كه بسيارى از 
اعضاى شوراى نگهبان نظريه مجلس را قبول دارند اما چون دبير شوراى نگهبان مخالف 

است به احترام وى مقدارى مالحظات دارند.
 

نابرابرى اجتماعى مهمترين
 عامل بروز آسيب هاى اجتماعى

 خبرگزارى مهر با اشاره به غيبت وزير ورزش و جوانان در  شصت و چهارمين جلسه ستاد ملى 
ساماندهى امور جوانان نوشت : معاون بهداشت وزارت بهداشت از لزوم تغيير رويكرد در برخورد 
با آسيبهاى اجتماعى گفت و افزود: شعار ما در مواجهه با آسيب هاى اجتماعى بايد كاهش 

نابرابرى هاى اجتماعى باشد.
 وى با انتقاد از عملكرد دولتها در موضوع رفاه اجتماعى اضافه كرد: بايد شرايط زندگى روزانه 
مردم را بهبود ببخشيم، زيرا طى چند دهه اخير شرايط زندگى مردم بر اساس شاخص هاى 
مختلف سخت تر شده است. بهره مندى ناعادالنه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ريشه 

هاى بروز آسيب هاى اجتماعى است كه بايد با آن مقابله شود.
 سيارى تاكيد كرد: در حال حاضر 30 درصد مردم كشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند كه اين 

آمار را وزارت رفاه هم تاييد مى كند.
 وى خاطرنشان كرد: بايد به دنبال عدالت اجتماعى، مشاركت مردمى، همكارى بين بخشى با 

تكنولوژى سالمت برويم كه اين موارد در قالب طرح تحول سالمت ديده شده است.
 سيارى با بيان اينكه 25 درصد جمعيت شهرى ايران حاشيه نشين هستند، ادامه داد: 10 
ميليون و 200 هزار نفر در سكونتگاه هاى غير رسمى شناسايى شده اند و حاشيه نشين ها 

بيشتر مهاجران روستايى و تهى دستان شهرى هستند.
 وى اضافه كرد: در حال حاضر يك ميليون و 200 هزار نفر در حاشيه شهر مشهد زندگى مى 

كنند. همچنين شهر تبريز 500 هزار نفر حاشيه نشين دارد.
 سيارى با بيان اينكه نابرابرى هاى پنهان در جامعه رو به افزايش است، افزود: فقر، محروميت 
اجتماعى، پايين بودن شاخص هاى توسعه انسانى، بى بهره ماندن از خدمات شهرى، پايين 
بودن سطح بهداشت عمومى و شيوع بيمارى ها از جمله مسائل حاشيه نشينى است، به 
طورى كه 94 درصد افراد ساكن در حاشيه شهرها اعالم كرده اند كه از سطح پايين بهداشت 

برخوردارند.
 

رشد اقتصادى كشور اصال مناسب نيست
وزير كشور با بيان اين كه اقتصاد ايران همچنان وابسته، ناكارآمد و ناتوان است، گفت: رشد 

اقتصادى كشور اصال مناسب نيست.
شكل  به  بايد  كه  اولين موضوعى  فضلى نوشت:  رحمانى   از عبدالرضا  نقل  به  فارس   
اساسى در تحقق اقتصاد مقاومتى با آن مواجه باشيم، اعتقاد راسخ به عملياتى شدن مبانى 
اقتصاد مقاومتى است چرا كه اگر اعتقادى نباشد اقتصاد مقاومتى مانند ساير طرح ها بعد 

از مدتى بى اثر و يا كم اثر مى شود.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود بيان كرد: ما تاكنون پنج برنامه توسعه را در كشور 
پشت سر گذاشتيم و برنامه ششم را در پيش رو داريم اما در اين مدت شاهد يك منحنى 
و  تأمل  يك  بايد  باب  اين  در  كه  بوديم  كشور  در  اقتصادى  رشد  و  توسعه  در  عجيب 

بازنگرى هايى را به صورت منطقى شاهد باشيم.
وى با بيان اينكه تحوالت منطقه اى نشان مى دهد  ايران در بهترين شرايط امنيتى قرار 
دارد، ادامه داد: شك نكنيد كه اگر غفلت كنيم با تهديدهايى روبه رو مى شويم و بهتر 

است ضعف و سستى را در داخل كشور از بين ببريم تا در ورطه سقوط قرار نگيريم.
وزير دولت يازدهم با اذعان به اين موضوع كه اقتصاد ايران همچنان وابسته، ناكارآمد و 
ناتوان است، اظهار كرد: اصًال رشد اقتصادى كشور مناسب نيست و ما با تكيه بر قيمت 
نفت كه هر روز تغيير پيدا مى كند، نمى توانيم در اقتصاد ثبات و آرامشى را تجربه كنيم.

وى بيان كرد: همه نظرسنجى هاى ما نشان مى دهد بزرگترين دغدغه و نگرانى مردم 
بيكارى، تورم و گرانى است كه به معناى واقعى همه اينها مردم را رنج مى دهد و بايد 

منطقى و درست حركت ها و هدف گذارى ها را انجام دهيم.

كواكبيان:قرار نيست اصالح طلبان
 از روحانى عدول يا عبور كنند

 دبيركل حزب مردمساالرى تاكيد دارد اصالح طلبان براى حمايت از روحانى در سال 96 
بحث هايى دارند ولى اين به معناى عبور از وى نيست.

به گزارش خبرآنالين، 9 ماه ديگر تا ارديبهشت ماه انتخاباتى باقيمانده است، انتخاباتى 
كه در نتيجه آن يا بار ديگر حسن روحانى راهى پاستور خواهد شد تا دومين دوره رياست 
جمهورى اش را آغاز كند يا فردى ديگر كه هنوز در ميانه زمزمه هاى سياسيون مشخص 

نيست قرار است از درون اصولگرايان باال بيايد يا اصالح طلبان.
ابهامى كه شايد نتيجه آن باشد كه هر دو طيف چپ و راست در شرايط فعلى كانديدايى 
راى آور براى قرار دادن در مقابل روحانى ندارند. با اين وجود اما هم جريان اصولگرا از 
معرفى كانديدا سخن گفته است هم اصالح طلبان گاها از شرط و شروط براى روحانى 
همين  در  دارند.  نظر  زير  هم  را  ديگر  كانديداهاى  كنند  مى  عنوان  و  زنند  مى  حرف 
راستا مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردمساالرى و عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اسالمي در پاسخ به اين سْوال كه آيا شرط و شروط اصالح طلبان براي حمايت از روحاني 
بحث عبور از وي را پررنگ َتر نمي كند، گفت: كسي نگفته است كه ما اصالح طلبان مي 

خواهيم از روحاني عدول با عبور كنيم.
وى اظهار داشت: بنده خودم از جمله اصالح طلباني بودم كه گفتم ما به كسي چك سفيد امضا 

نمي دهيم ولى اين به معناى عدم حمايت از روحانى نيست.
كواكبيان تاكيد كرد: ما براي حمايت از اقاي روحاني در انتخابات 96يكسري بحث ها رو داريم 

ولي اين به معاني عبور از وي نيست

جيره بندى 30 ساله آب آشاميدنى در ايذه!
 ايلنا نوشت :مجاهد مقصودى درباره مشكالت شهرستان ايذه با اشاره به معضل آب شرب 
اين شهرستان گفت: سال هاست آب شرب در ايذه جيره بندى است و مردم در طول شبانه روز 
آب ندارند. يعنى از صبح تا ساعت 12 ظهر آب لوله كشى در جريان بوده و از 12 تا 5 بعد از 
ظهر آب قطع است، از 5 تا ساعت 9 شب آب در لوله ها در جريان است و بعد از اين ساعت 

دوباره آب قطع مى شود.
وى با بيان اينكه مردم شهر ناچارند؛ در خانه هاى خود تانكر ذخيره آب نصب كرده و در ساعات 
قطعى از آب ذخيره شده در تانكرها استفاده كنند، ادامه داد: طى چند سال اخير در ساعاتى 
كه آب در جريان است؛ فشار آن ضعيف بوده و مردم مجبور هستند از پمپ هاى مخصوصى 

استفاده كنند تا بتوانند برفشار آب افزوده و تانكرها را از آب پر كنند.
مقصودى با اشاره به اينكه آب شهرستان ايذه از 12 حلقه چاهى كه در اطراف آن وجود دارد؛ 
تامين مى شود، اظهار كرد: گرد و خاكى كه در خوزستان وجود دارد، ممكن است؛ منابع آب ايذه 

را آلوده كرده باشد، هرچند كه آب آشاميدنى ابتدا تصفيه مى شود.
اولويت فعلى ايذه آب است نه ايجاد راه

نماينده ايذه در شوراى عالى استان ها با تاكيد براينكه شهرستان ايذه به لحاظ بيكارى در 
رتبه هاى نخست استان خوزستان قرار دارد، عنوان كرد: على رغم اينكه اطراف اين شهرستان 
و در حدود 20 كيلومترى آن رودخانه 60 كيلومترى كارون 3 وجود دارد، اما متاسفانه عزم و 

اراده اى براى انتقال آب به شهرستان هاى ايذه و باغ ملك وجود ندارد.
وى خاطرنشان كرد: انتقال آب به اين دو شهرستان مى تواند؛ كشاورزى را در اين مناطق 

دگرگون و بخش اعظمى از مشكل بيكارى را حل كند.

ثبت چند شركت با يك شماره 
در مناطق آزاد صحت ندارد

 اكبر تركان با اشاره به موضوع شركت هاى زيرزمينى در مناطق آزاد گفت: اين موضوع كه 
چند شركت در مناطق آزاد با يك شماره ثبت شود؛ امكان ندارد، ثبت شركت در مناطق آزاد 
به سازمان ثبت شركت ها در  مركز متصل است و ثبت هر شركتى در مناطق آزاد در سازمان 

ثبت انجام مى شود.
وى افزود: اما يك موضوع كه در مناطق آزاد رخ مى دهد؛ شركت هاى بخش خصوصى دفاترى 
را تجهيز كرده و در اين دفاتر به شركت هاى تازه تاسيس در ابتداى كار يك ميز اجاره مى دهند 
و اين ميز تا زمانى كه دفتر جديدى براى خود بگيرد، آدرس اوليه مى شود و در واقع اين 

ميز يك شركت براى ثبت مى شود.
دبير شوراى عالى مناطق آزادو ويژه اقتصادى با تكذيب واردات بيش از نياز به مناطق 
آزاد، ادامه داد: واردات كاال همراه با مسافر در مناطق آزاد 400 ميليون دالر هزينه دارد 

كه مقايسه اين رقم با واردات كشور يا قاچاق نشان دهنده كذب بودن اخبار است.
تسهيالت موجود تحركى در بازار مسكن ايجاد نمى كند/ مردم بدون تسهيالت قادر به 
خريد خانه نيستند  رئيس اتحاديه گچ و آهك و مصالح ساختمانى در مورد ركود در بخش 
ساخت و ساز كشور گفت: ركود شديد بخش مسكن تاثير خود را بر فروشندگان مصالح 

گذاشته به طورى كه ميزان فروش به شدت كاهش داشته است.
گفت:  بازار  در  آن  تاثير  و  مسكن  تسهيالت  پرداخت  خصوص  در  كاظمى  اسماعيل 
تسهيالت بايد منطقى و به نفع سازنده باشد. از تسهيالتى كه اثر سوء داشته باشد و به 

سبب افزايش ساخت و ساز براى فروش واهمه ايجاد كند، از آن استقبال نخواهد شد.
وى افزود: يكى ديگر از عوامل ركود عدم جانمايى صحيح براى انبوه سازى است. همين 
امر سبب شده كه اكنون ساختمان هاى خالى زيادى وجود داشته باشد و آينده اى نيز براى 

فروش آنها نمى توان متصور شد.
كاظمى تصريح كرد: دولت براى دادن تسهيالت بايد تدابيرى بيانديشد كه سبب ايجاد رانت 
نشود و اين وام ها مستقيما در بخش مسكن در جريان قرار گيرد. ضمن آنكه كاهش نرخ سود 

بانكى مى تواند در اين حوزه تاثير مثبت بگذارد.
وى تصريح كرد: كميته اى مركب از بانك ها ، وزارت راه و شهرسازى، انبوسازان ، وزارت 

صنعت و كارشناسان بايد تشكيل شود تا يك راهكار عملى براى حل اين موضوع ارائه شود.

ــتم خرداد 1395 آغاز به كار كرد. تا پيش از ــالمى هش ــوراى اس دهمين دوره مجلس ش
ــتند. ــي دانس ــات م ــده انتخاب ــود را برن ــدام خ ــر ك ــالح طلبان ه ــس اصولگرايان و اص ــاح مجل  افتت
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ــال هاست كه دچار  نماى شهرى اهواز س
ــت و از هيچ گونه سبك  آشفتگى شده اس
و الگوى خاصى تبعيت نميكند.از نماهاى 
اجرا شده به سبك قديمى و كالسيك گرفته 
ــدرن اروپايى و يا حتى گاهى  تا نماهاى م
ــف به راحتى  ــبك مختل تركيبى از چند س
ــهر به چشم مان ميخورد.نماى  در سطح ش
ــاختمان ها بايد متناسب با هويت،تاريخ  س
و اقليم هر منطقه باشد اگرچه در تمام دنيا 
ــمند است و همواره  خالقيت بسيار ارزش
ــورهاى  مورد توجه قرار ميگيرد اما در كش
ــرفته ضوابطى مشخص شده است كه  پيش
ــاس آنها نماى ساختمان ها طراحى و  براس
ــوند.قوانينى كه امروز در شهر ما  اجرا ميش

ــود. جاى خالى شان حسابى احساس ميش
اهواز از جمله شهرهايى است كه متاسفانه 
ــده و  ــازى بنا نش ــاس اصول شهرس بر اس
ــاختمان  ــذرا به س ــت نگاهى گ ــى اس كاف
ــا تفاوت در  ــهر بياندازيم ت ــطح ش هاى س
ــح به كار رفته  ــاع و نوع مواد و مصال ارتف
ــه مان را به خود جلب كند. در نماها توج
ــيما يا منظر شهرى از جمله عوامل موثر  س
در ميزان رضايت مردم از فضاهاى شهرى 
ــم مدام آن را ميبيند و  ــت چرا كه چش اس
سبب ساختن خاطرات در ذهن شهروندان 
ميشود.آلودگى هاى بصرى شهرها در بلند 
ــانى و بيمارى  ــان را دچار پريش مدت انس
ــاختمان  س ــاى  ميكنند.نم ــى  روح ــاى  ه
ها،تابلوها و تصاوير تبليغاتى و هرآنچه در 
ــهروندان با آن روبرو ميشوند  طول روز ش
ــودآگاه در ذهن خود  ــورت ناخ ــه ص و ب
مرور ميكنند عالوه بر كاهش تمركز ميزان 
ــز در جامعه افزايش ميدهد. عصبيت را ني

ــاختمان ها در اهواز بدون كوچك  نماى س
ــاختمان هاى مجاور  ــن هماهنگى با س تري
خود و بدون در نظر گرفتن شرايط اقليمى 
ــهر را نازيبا كرده  منطقه نه تنها چهره ى ش
ــهرى  اند بلكه رفته رفته هويت فضاهاى ش
ــت  ــهرى اس را هم از بين ميبرند.اهواز ش
ــا چهره  ــگ تحميلى ب ــش از جن ــه تا پي ك
ــاص خود به  ــخص و معمارى خ اى مش
ــت اما متاسفانه  حياتش ادامه مى داده اس
ــتگاه هاى متولى  ــه دليل كم توجهى دس ب
ــواز هرروز به  ــر بافت تاريخى اه اين ام
ــهر از چهره ى  ــر و ش ــك ت ــرگ نزدي م

ــود. حقيقى خود دورودورتر ميش
ــه در طراحى و  ــر از عواملى ك ــى ديگ يك
ــورد توجه  ــاختمان ها م ــاخت نماى س س
ــرار نميگيرد انتخاب جنس و نوع مصالح  ق
ــرايط آّب و هوايى  ــب با اقليم و ش متناس
ــت.در شهر اهواز  هر منطقه جغرافيايى اس
ــتان و  با توجه به گرماى هوا در فصل تابس
ــيدى از طريق  ــزان جذب انرژى خورش مي
ــه  ــتفاده از نماى شيش ديوار و پنجره ها اس
ــنگى و به خصوص سنگ هاى تيره  اى،س
ــته  ــود.در گذش به هيچ عنوان توصيه نميش
ــراى اين  ــدان دور از آجر ب ــه چن ــاى ن ه
ــت چرا كه آجر  ــتفاده ميشده اس منظور اس
ــش باعث دفع و  ــا توجه به جنس و رنگ ب
ــطح ميشود.اما امروز با  انعكاس گرما از س
ــليقه ى مخاطب و تمايل  در نظر گرفتن س
ــتفاده از  ــاى مدرن اس ــداران به نماه خري
ــد.در  ــر كمى دور از ذهن به نظر ميرس آج
ــهر اهواز با آب و هواى گرم و مرطوب  ش
ــتان ها هاى  ــرم و زمس ــتان ها گ كه تابس
ــالف درجه ى  ــى دارد و اخت ــبتا معتدل نس

ــت  ــب و روز خيلى زياد نيس ــرارت ش ح
ــتفاده از مصالحى كه جرم حرارتى كم  اس
ــت.چوب  ــن دارند بهتر اس ــگ روش و رن
ــتفاده  ــى از بهترين ها براى اس ميتواند يك
ــاختمان ها در مناطق گرم و  در نماهاى س
ــد چراكه حرارت ذخيره شده  مرطوب باش
ــيم  را به كندى منتقل ميكند و با وزش نس
ــت  ــا را به راحتى از دس ــاى خنك گرم ه
ميدهد تنها مشكل استفاده از چوب قيمت 
ــت و آن هم به دليل كمبود پوشش  آن اس
ــت پس  گياهى و درختان در اين مناطق اس
ــرف هزينه ى كمتر از  ــازندگان براى ص س
ــر كشور  مصالح بنايى كه به وفور در سراس
ــد اما براى حل  ــتفاده ميكنن وجود دارد اس
ــئله ميتوان از تركيب چوب با آجر  اين مس
ــاختمان ها  ــا هم نماى س ــتفاده نمود ت اس
ــوند و هم  ــب طراحى ش هماهنگ و متناس
ــتفاده شود. ــازگار با اقليم اس از مصالح س

ــهر با يك يا چند ساختمان روبرو  ما در ش
ــاختمان جزيى از  ــتيم و در واقع هر س نيس
ــهرى به شمار ميرود كه زشتى و  فضاى ش
ــاى عمومى  ــب بودن آن بر فضاه نامتناس
ــرط  ــت و زيبايى آن به ش ــز اثرگذار اس ني
ــاير فضاها به چشم مى آيد. هماهنگى با س
ــزوى و خودكفا  ــاختمان يك موجود من س
ــت كه با توجه به ويژگى هاى خودش  نيس
ــد عنصرى از  ــى كند بلكه ميتوان خودنماي
ــد.وجود  ــك جامعه ى وحدت يافته باش ي
ــن ميتواند نماى  ــط معي ــررات و ضواب مق
ــاختمان ها را به سمت و سويى هدايت  س
كند كه عالوه بر زيبايى و تناسب و هويت 
ــهرى احساس تعلق  بخشى به فضاهاى ش

ــهروندان را نيز تقويت كند. خاطر ش

ــو  ــت و گ ــا در گف ــى اعط عل
ــازه نيوز اظهار  اختصاصى با س
ــم از نظر  ــدا بايد ببيني كرد: ابت
ــهرى در چه  ــيما و منظر ش س
ــى خواهيم  ــطح و عمقى م س
ممكن  ــى  گاه كنيم.  ــت  صحب
است در ارتباط با سيما و منظر 
ــهرى صرفا در مورد پوسته  ش
ــداره ها  ــاختمانى و ج هاى س
ــى كنيم  ــت كنيم و بررس صحب
ــاى  ــى در نماه ــه اتفاق ــه چ ك
ــاختمانى مى افتد. اما گاهى  س
ــر نگاه  ــت عميق ت ــن اس ممك
ــهرى  ــيما و منظر ش كنيم و س
ــهر و  ــاختار ش را با توجه به س

فضاهاى شهرى بررسى كنيم.
ــف  مختل ــاى  ه دوره  در  داد:  ــه  ادام وى 
بسيارى از مواقع دستگاه هاى مسئول مانند 
ــتگاه هاى دولتى مرتبط  شهردارى ها و دس
ــهرى  ــيما و منظر ش براى ارتقاى كيفيت س
دست به دامن تدوين ضابطه و دستورالعمل 
ــده اند. اين اقدامات فى نفسه بد نيست،  ش
ــيم  اما بايد عميق تر نگاه كنيم و متوجه باش
كه هر شهر به خودى خود چه مزيت هايى 
ــاماندهى سيما و منظر شهرى  دارد كه در س

آن مزيت ها را مبنا قرار دهيم.
ــازى و  ــانه اى معاونت شهرس ــاور رس مش
ــازى خاطر  ــارى وزارت راه و شهرس معم
ــهر  ــر ذهنى ما از ش ــان كرد: در تصوي نش
ــواز، بارزترين عنصرى كه در ذهن حك  اه
ــت كه  ــود، رودخانه ى پراهميتى اس مى ش
ــهر را به دو نيمه تقسيم مى كند و بخش  ش
عمده اى از فضاهاى شهرى ما به نوعى در 

ارتباط با رودخانه تعريف مى شوند.
ــهر  ــا ادامه داد: هويت بصرى ش ــى اعط عل
ــاى آن گره  ــيه ه ــواز، با كارون و حاش اه
ــترك همه ى  ــى مش ــن ويژگ ــورده و اي خ
ــت كه نوار ساحلى دارند. اما  شهرهايى اس
متاسفانه ما در اهواز، با تغيير و تحوالتى كه 
در سالهاى اخير در نوار ساحلى ايجاد كرده 

ــهر و هويت بصرى آن را  ايم، حافظه ى ش
دچار تنش كرده ايم.

ــت  ــوم نيس ــا گفت: امروز ديگر مرس اعط
ــت در اختيار  ــاحلى را دربس ــاى س نواره
ــى در بعضى از  ــد. حت ــا بگذارن ــين ه ماش
شهرهاى مهم دنيا، بعضى قسمت هاى نوار 
ــين اختصاص داشته،  ساحلى را كه به ماش
در اختيار فضاهاى شهرى پياده محور قرار 
ــواز اين روند  ــفانه در اه مى دهند اما متاس

معكوس طى شده است.
اعطا عنوان كرد: يكى از داليل آشفتگى در 
ــيما و منظر شهرى مربوط به نوع توسعه  س
ــهرها اتفاق مى  ــت كه در ش ى كالبدى اس

افتد.
ــا عمر  ــاختمان ها م ــرد: س ــه ك وى اضاف
مفيدشان به طور متوسط30 سال است و ما 
ــتمرا با تغيير و تحول و پوست اندازى  مس
چهره ى شهر مواجه هستيم. ساختمان هاى 
نيمه كاره، در خال تخريب، قديمى و جديد 
ــايل خاص  ــا ارتفاع هاى متفاوت و با مس ب
ــم در همه جاى  ــان همه در كنار ه خودش

شهر ديده مى شوند.
ــازى و معمارى  ــت شهرس ــاور معاون مش
ــان كرد: با  ــازى اذع ــهر س وزارت راه و ش
ــهرها كه  ــايل چهره اى از ش وجود اين مس
ــت انداختن است و اين  دائما در حال پوس

ــچ وقت  ــود هي موجب مى ش
ــدى را در  ــم هويت واح نتواني

ذهن متصور شويم.
ــه  ــوص ادام ــن خص وى در اي
ــه  ك ــت  جاس ــن  همي از  داد: 
ــهرهاى ما دچار بى  ــا ش اساس
ــوند اينكه دائم  ــى ش هويتى م
ــهرها پوست مى اندازند  اين ش
اگر در مورد نارضايتى از سيما 
ــت مى  ــهرى صحب ــر ش و منظ
ــش از اينكه وارد  ــم بايد پي كني
مباحث جداره سازى پوسته و 
نما شويم بايد فكر كنيم كه در 
واقع منشا جدى تر وجود دارد 
ــا و جداره هاى  كه فراتر از نم

شهرى است.
اعطا بيان كرد: از سوى ديگر در ساماندهى 
ــهرى كه نقش قابل توجهى در  فضاهاى ش
چهره ى شهرها دارند، بسيارى از مديريت 
هاى شهرى نگاه باثبات و درازمدت ندارند 

و تصميمات آنها دچار روزمره گى است.
ــه در تصميم گيرى  ــزود: تا زمانى ك وى اف
ــگاه باثبات و دراز  ــهرى ن براى فضاهاى ش
ــتابزده و  مدت وجود ندارد و تصميمات ش
ــت، شهرهاى ما چهره ى آرام و  ناگهانى اس

باثباتى را به خود نخواهند ديد.
ــازى و  ــانه اى معاونت شهرس ــاور رس مش
ــازى گفت:  ــارى وزارت راه و شهرس معم
ــاه مدت و بى  ــاى مديريتى كوت تصميم ه
ــا مطالعات جامع و  ــان مى دهد ي ثبات، نش
ــت تصميمات وجود ندارد  قابل دفاعى پش
ــى چندان مورد  و يا گزارش هاى كارشناس

توجه قرار نمى گيرد.
ــاخت هاى  ــاره به اينكه كه زيرس وى با اش
ــت و پتانسيل  ــيار زيباس ــهرى اهواز بس ش
ــب با  ــاى فوق العاده اى دارد، اما متناس ه
ــيل ها توسعه نيافته  اين ارزش ها و پتانس
ــت گفت: بايد تالش كنيم مزيت هاى  اس
نسبى شهر اهواز ره به مزيت هاى رقابتى 

ــم. ــل كني تبدي

خبر
ونداليسم؛ مرضى نوظهور

بامداد زاگرس- سيد محمد الرى
ــكالت جدى مديريت  امروزه يكى از مصائب و مش
ــهر هاى  ــهرهاى بزرگ و كالنش ــهرى بويژه در ش ش
ــور، ونداليسم يا تخريب آگاهانه، عمدى و ارادى  كش
ــهرى،  ــهرى اعم از مبلمان ش ــائل و تجهيزات ش وس
ــبز و نظاير آن  ــم راهنمايى و رانندگى، فضاى س عالئ
ــمندان آن را مرضى نوظهور  ــيارى انديش ــت. بس اس
ــى اجتماعى تا نيم قرن  ــته اند كه به مثابه معضل دانس

پيش مطرح نبود.
ــور  ــتم ثبت اطالعات در كش ــه به عدم سيس با توج
ــتم مديريت  برآورد هزينه هايى كه اين پديده به سيس
ــور تحميل مى كند امكان پذير نيست،  ــهرهاى كش ش
ــهرهاى كشور بويژه  ــيماى ش ليكن نگاهى گذرا به س
در شهرهاى بزرگ و كالنشهرها و بالخص در مناطق 
حاشيه اى شهرها مى تواند گواهى بر حجم خسارات 
ــيما و پيكر شهرها باشد. اما اهميت پديده  وارده بر س
ــطه بار مالى خسارات مادى بر  ونداليسم تنها به واس
ــان  ــت. فراوانى اين پديده نش ــاى مانده از آن نيس ج
ــت و  ــده نوعى التهاب در اليه هايى از جامعه اس دهن
ــان مى دهد حداقل بخشى از جمعيت شهر نشين  نش
ــعه شهرها هم آهنگ نبوده  با روندها و الگوهاى توس
اند و بدنبال فقدان امكان بروز، اعالم نظر و اعتراض 
ــيوه هاى مسالمت آميز، در حالتى منفعالنه  خود به ش
به تقابل با نظم حاكم برخاسته اند. ضمن آنكه همواره 
ــه اين بحران در آينده دور يا  اين خطر وجود دارد ك
نزديك به اشكال خشونت بارترى ظهور كند و تهديد 

آن مستقيما متوجه شهروندان گردد.
ــهرهاى  ــهرها و بويژه در ش ــر اين پديده در ش مظاه
ــهرها در همه جا قابل مشاهده است.  بزرگ و كالنش
عموما اين پديده از مدارس شروع مى شود. آسيب به 
ــدارس را مى توان اولين تجربه افراد  ميز و نيمكت م
ــت. تخريب صندلى اتوبوس ها، مبلمان  وندال دانس
ــى و نظاير آن گونه  ــهرى، فضاى سبز، ديوار نويس ش
هاى ديگرى از اين پديده است. يكى ديگر از مظاهر 
ــيار نگران كننده اين پديده كه عالوه بر خسارات  بس
مالى خسارات معنوى جبران ناپذيرى نيز برجاى مى 
ــانى به آثار باستانى و ابنبه تاريخى  گذارد، آسيب رس
ــايع است و از آن  ــت كه متاسفانه در ايران نيز ش اس
ــود. اما عرصه  ــم فرهنگى ياد مى ش با عنوان ونداليس
ــاى حقيقى محدود  ــت و عمل وندال ها به فض فعالي
ــت، گونه هاى  ــبكه اينترن ــترش ش ــود. باگس نمى ش
متنوعى از ونداليسم در فضاى مجازى نيز ظهور كرده 
ــت. ورود غير مجاز و ايجاد تغييرات در صفحات  اس
رسمى اشخاص و ارگان ها، هجوم گروهى و اقدام به 
ــخاص سرشناس در  توهين در صفحات مربوط به اش
شبكه هاى اجتماعى و نظاير آن را مى توان از مظاهر 

نوظهور ونداليسم در فضاى مجازى دانست.
ــم ياد مى كنيم،  آنچه ما امروزه از آن با عنوان ونداليس
ــترده  ــه ها و زمينه هاى بروز متنوع و گس داراى گون
ــت، ليكن در ميان تظاهرات گوناگون اين پديده  ايس
ــتراكاتى نيز قابل تشخيص است. اول آنكه عموما  اش
ــت كم از منظر مادى  وندال ها در بروز اين رفتار، دس
ــتى،  انتفاعى ندارند. دوم آنكه بروز رفتارهاى ونداليس
ــاگران  ــات تماش ــر اغتشاش ــواردى نظي ــى در م حت
ــابقات ورزشى كه بصورت گروهى رخ مى دهد،  مس
ــازماندهى و تصميم قبلى  ــرى، س ــا بدون رهب عموم
ــوم اينكه ونداليسم اصوال يك  صورت مى پذيرد. س
ــتا مظاهر آن  ــت و معموال در روس ــهرى اس پديده ش

مشاهده نمى شود.
ــى چرايى بروز رفتارهاى ونداليستى، طيف  در بررس
ــب نظران علوم  ــان و صاح ــترده اى از كارشناس گس
اجتماعى، جامعه شناسى، روان شناسى، جرم شناسى 
ــهرى، طراحان، برنامه ريزان  تا متخصصين مسائل ش
ــن بطور خالصه  ــى ارائه داده اند ليك ــهرى نظريات ش
ــته كلى  ــى توان به دو دس ــن نظريات را م ــد اي برآين
ــته اول آن كوشش هايى است  تقسيم بندى كرد. دس
ــه اين پديده را در رفتارهاى شخصى، ناشى  كه ريش
ــكالت تربيتى و حتى ويژگى  از سرخوردگى ها، مش
ــور كلى در  ــى، توانايى هاى ذهنى و بط ــاى ژنتيك ه
ــتجو مى كنند و  ــى هاى درونى فرد وندال جس ويژگ
ــت كه ناهنجارى هاى  ــته دوم شامل نظرياتى اس دس
ــى از  ــم را نه تنها ناش ــات و جراي ــى، انحراف اجتماع
ــاخت و  ــى از س ــروى و انحراف افراد بلكه ناش كج
طبيعت جامعه مى دانند. از نظر آنان مسائل اجتماعى 
ــيرت  ــص اخالقى افراد بلكه بخاطر س ــه بخاطر نق ن
ــى به عدم  ــتر به صورت واكنش خالق اجتماع و بيش
ــى و توزيع  ــى، تضاد طبقات ــن اجتماع ــى قواني كاراي
ــت  ناعادالنه منابع بروز مى كند. البته بايد عنوان داش
ــات نافى يا در  ــن رويكردها و نظري ــك از اي هيچ ي
ــده هاى اجتماعى دليل  ــتند. پدي تقابل با يكديگر نيس
ــه اى از عوامل در بروز و  ــدارد و مجموع واحدى ن
ــك بايد مجموعه  ــتند. بى ش ظهور آن ها دخيل هس
ــارى در فرد به  ــارى هاى رفت ــل و ناهنج اى از عوام
ــد تا در كنار  ــده وجود داشته باش صورت نهادينه ش
ــر به بروز رفتارهاى  ــل محيطى و اجتماعى منج عوام
ــتى گردد. ليكن شناسايى انگيزه ها  ناهنجار و ونداليس
و ريشه هاى بروز رفتارهاى ونداليستى در سكونتگاه 
هاى شهرى مى تواند در شناسايى راهكارهاى كنترل 

و مهار اين پديده راهگشا باشد.

پژوهش
تحليل رضايتمندى ساكنان شهر جديد شيرين شهر 

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

قسمت سوم 
 سوأالت ديگرى از ساكنين در خصوص مسائل اقتصادى زندگى به شرح ذيل پرسيده شد 

كه جمع بندى پاسخهاى دريافتى نيز جالب توجه است : 
در حال حاضر محل اشتغال شما كجا ميباشد ؟ در پاسخ 85 درصد مادرشهر اهواز، 10 درصد 
اطراف شيرين شهر و 5 درصد داخل شيرين شهر. بنابراين جمع بندى پاسخها نشان ميدهد 
كه وابستگى شغلى به مادرشهر اهواز باال بوده و با نتيجه گويه هاى پژوهش يكسان است. 

اين وابستگى باعث ميشود به لحاظ بعد مسافت و عدم برخوردارى از امكانات حمل و نقل عمومى مناسب بازگشت جمعيت به 
مادرشهر را باعث شود و در بلند مدت نرخ سرمايه گذارى در شهر را تضعيف نمايد.

جهت تبيين جوانب سوأل اول، از ساكنين شاغل در مادرشهر اهواز پرسيده شد كه مدت زمان رفت و آمد شما به مادر شهر 
چقدر است ؟ در پاسخ 75 درصد بيش از دو ساعت و 25 درصد كه اغلب داراى خودروى شخصى بودند كمتر از دو ساعت. اين 
مطلب به لحاظ طبيعت گرمسير منطقه و ضعف ناوگان حمل و نقل رفت و آمد را مشكل و امكان بازگشت سرريز جمعيتى مادر 

شهر را فراهم ميكند.
ارزشيابى شرايط كالبدى زندگى

به منظور ارزشيابى عملكرد شرايط كالبدى زندگى در شيرين شهر از شاخصهاى سيستم حمل و نقل، تأسيسات شهرى و مكان 
يابى شهر جديد استفاده گرديد. نرمال بودن داده ها نيز با آستانه 0/2 درصدى بوسيله آزمون كولموگروف اسميرنوف مورد تدييد 
قرار گرفت. نتيجه كلى حاكى از آن بود كه مجموع ميانگين شرايط كالبدى شهر از نظر ساكنين 2/75 درصد برآورد گرديد. در بين 
شاخصهاى متغير، دسترسى به تأسيسات و خدمات شهرى از نظر ساكنين شيرين شهر با ميانگين 3/3 درصد باالترين وضعيت 
و دسترسى به سيستم حمل و نقل كارآمد براى شهروندان با ميانگين 2/4 درصد پايينترين وضعيت را دارا بوده است (جدول 5).

جدول 5- ارزشيابى شرايط كالبدى زندگى در شهر جديد شيرين شهر
ميانگينخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كمگويه هاشاخص

32/528/914/812/611/22/1رضايت از سيستم حمل و نقل بين شهري
49/830/212/27/40/42/1رضايت از سيستم حمل و نقل درون شهري
11/612/942/120/812/63/0ميزان رضايت از توسعه راه هاي ارتباطي
20/429/330/210/49/73/3رضايت از امكانات بهداشتي و درماني
10/212/740/619/417/13/3رضايت از امكانات آموزشي و فرهنگي

9/811/235/327/616/13/5رضايت از خدمات شهري
9/816/742/517/613/43/1رضايت از مراكز خريد و تجاري
26/433/625/312/52/22/3تناسب محل استقرار شهر

12/316/335/518/817/12/8رضايت از جاذبه هاي گردشي و طبيعي شهر

سيستم حمل و 
نقل

تأسيسات 
شهري

مكان يابي شهر

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

مهمترين مشكل حمل و نقل شهر جديد شيرين شهر چيست ؟ پاسخها 75 درصد نبود وسايل حمل و نقل عمومى در شبانه 
روز جهت تردد شاغلين و خانواده هايشان به مادر شهر اهواز يا شهرهاى مجاور، 14 درصد باال بودن هزينه استفاده از وسايل 
حمل و نقل خصوصى، 11 درصد نبود وسايل حمل و نقل درون شهرى جهت جابجايى بين محالت شهر. بنابراين پاسخهاى 
دريافتى ضمن تاييد كامل گويه هاى مربوط به سيستم حمل و نقل كارآمد، نشان ميدهد كه عمده دغدغه ساكنين شهر مشكل 
اياب و ذهاب به مادر شهر است كه به تبع آن مشكالت معيشتى فراوانى براى ساكنين ايجاد ميكند. بويژه آنكه اغلب ساكنين 
از اقشار كم درآمد جامعه بوده و فاقد وسيله حمل و نقل جهت گذران كارهاى خود ميباشند. اين موضوع تهديدى بزرگ جهت 

ماندگارى در شهر است.
ارزشيابى جمعيت پذيرى

به منظور بررسى وضعيت جمعيت پذيرى در شهر جديد شيرين شهر از شاخصهاى دليل اقامت، محل اقامت قبلى و مدت 
زمان اقامت در شهر جديد شيرين شهر استفاده گرديد. نرمال بودن داده هاى پژوهش با نتيجه 0/7 بوسيله آزمون كولموگروف 
اسميرنوف مورد تأييد قرار گرفت. در مجموع ميانگين داده هاى مربوط به جمعيت پذيرى از نظر ساكنين شيرين شهر 3/2درصد 

برآورد گرديد (جدول 6).
جدول 6- ارزشيابى جمعيت پذيرى شهر جديد شيرين شهر

ميانگينخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كمگويه هاشاخص
15/218/737/316/312/53/5آسايش خانوادگي

12/616/544/215/311/42/6خدمات شهري مناسب
11/515/638/918/415/62/7كاهش هزينه هاي زندگي

13/915/337/517/415/93/3تسهيالت مناسب اداري و تجاري
9/211/340/322/516/73/7ارزان بودن مسكن و زمين

9/810/241/825/412/83/6اميد به آينده بهتر
15/819/836/916/411/12/9نزديكي به محل كار

12/315/725/328/618/13/4استفاده از مسكن سازماني
11/316/338/518/815/13/2هواي سالم نسبت به مادرشهر

هر
ن ش

يري
ر ش

ت د
قام
ل ا

دلي

برپايه اطالعات كسب شده از مديريت شهرى شركت عمران شيرين شهر و يافتههاى ميدانى از جامعه آمارى، محل سكونت 50 
درصد سرپرستان خانوارها مادرشهر اهواز و 50 درصد شهرها و روستاهاى ديگر بوده است. بنابراين در مجموع شيرين 
شهر در كاهش جمعيت شهرنشين نقش بااليى نداشته است (جدول 7). از عمده داليل اين وضعيت توسعه شهرى 
بسيار وسيع و سريع شهرى در سطح اهواز ميتواند باشد. اين توسعه در مناطق مختلف شهر در حال انجام است كه برخى 
مناطق آن از نظر سهولت در تأمين مسكن و دسترسى به خدمات شهرى بر شهر جديد شيرين شهر برترى دارد. از عمده 
داليل ديگر چنين موضوعى گسترش قارچى و سريع زندگى آپارتمان نشينى در سطح كالن شهر اهواز است كه امكان 

تهيه مسكن ارزان و در جاى مناسب از نظر تسهيالت شهرى را براى هر قشرى فراهم نموده است.
جدول 7- محل اقامت قبلى خانوارهاى ساكن شهرجديد شيرين شهر

نسبت تجمعىنسبتفراوانىمكان
505050شهر
5050100روستا

بررسى همبستگى بين متغيرهاى پژوهش
در اين تحقيق با توجه به نوع دادهها ضريب همبستگى (Correlation Coefficient)آنها از روش پيرسون به 
شرح جدول 8 تعيين گرديد. فراوانى دادهها در اين پژوهش برابر 100 خانوار ساكن شيرين شهر بوده است. ضريب 
همبستگى ابزارى آمارى براى تعيين نوع ودرجه رابطه يك متغيركمى با متغيركمى ديگر بوده و يكى از معيارهاى مورد 
استفاده در تعيين همبستگى دو متغيراست. ضريب همبستگى شدت رابطه و همچنين نوع رابطه (مستقيم يا معكوس) را 
نشان مى دهد. اين ضريب بين 1 تا 1- است و در عدم وجود رابطه بين دو متغير ، برابر صفر است.  همبستگى بين دو 

متغير تصادفى XوY به صورت زير تعريف مى شود:

كه درآنEعملگراميد رياضى،covبه معناى كو واريانس،corrنماد معمول براى همبستگى پيرسون،و سيگما نماد 
انحراف معيار است.با توجه به نتايج بدست آمده ارتباط مستقيم و معنيدارى بين متغير مستقل در پژوهش يعنى جمعيت 
پذيرى در شهر جديد شيرين شهر با متغيرهاى وابسته يعنى شرايط زندگى (كالبدى، اقتصادى و اجتماعى) وجود دارد. 
باال بودن مقدار آزمون همبستگى پيرسون در سطح خطاى 0/01 در تمامى متغيرهاى پژوهش فرضيه تناسب بين آنها 

تأييد ميگردد.
جدول 8- رابطه تناسب جمعيت پذيرى با شرايط زندگى

سطح معنا داريضريب همبستگي
0/590/00001وضعيت كالبدي
0/410/00001وضعيت اقتصادي

0/490/00001وضعيت اجتماعي

جمعيت پذيري                    متغير مستقل 
متغيروابسته

ميزان تأثيرگذارى وضعيت زندگى بر جمعيت پذيرى
براى بررسى ميزان تأثيرگذارى شرايط زندگى در شيرين شهر بر فرايند جمعيت پذيرى آن از منظر ساكنين از مدل 
رگرسيون گام به گام استفاده گرديد. در جدول 9 ضرايب معادله رگرسيون براساس ويژگيهاى وضعيت زندگى در پيش 
بينى جمعيت پذيرى شهر جديد شيرين شهر ارائه شده است. براساس مقدار ضريب تعيين 0/45 مشخص ميشود كه 
رگرسيون خطى متغيرهاى مستقل بر متغير وابسته 45 درصد از كل تغييرات را توجيه ميكنند. چنانكه در جدول 9 مشاهده 

ميشود تمامى متغيرها توان پيش بينى جمعيت پذيرى را دارند. مدل رگرسيونى به صورت ذيل بدست آمد :
وضعيت اجتماعى ×0/32 + وضعيت اقتصادى ×0/30 + وضعيت كالبدى ×0/36 + 0/98 = جمعيت پذيرى

تغيير سيماى ناموزون شهرى 
نياز فراموش شده شهروندان اهوازى

بامداد زاگرس_نگار نخلى

شهر اهواز متناسب با پتانسيل هايش 
توسعه نيافته است

ــازى گفت: بايد تالش كنيم  ــازى و معمارى وزارت راه و شهرس ــانه اى معاونت شهرس ــاور رس مش
ــهر اهواز را به مزيت هاى رقابتى تبديل كنيم. ــبى ش مزيت هاى نس

ن و ر کا
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ــركت عمران شهرجديد «شيرين  فرهاد زاده، مدير عامل ش
ــه ارائه گزارش  ــو با بامداد زاگرس ب ــهر»، در گفت و گ ش
عملكردى از پروژه هاى اجرا شده در اين شهر پرداخت و 
گفت: اين شهر از طريق جاده قديم شيرين شهر (اختصاصى 
ــعه نيشكر) به فاصله 45 كيلومتر از مبدا ورودى اهواز  توس
ــده است كه با بهره بردارى از جاده جديد از ابتداى  واقع ش

سال جارى اين فاصله به 27 كيلومتر تقليل پيدا كرد.
وى در رابطه با مشكالت احداث اين جاده اظهار كرد: كمبود 
ــه دليل عبور جاده از زمينهاى  ــارات و معارضين فراوان ب اعتب
كشاورزى، مهمترين موانع پيشبرد پروژه از سال 1389تا اواخر 
سال 1394 بودند كه خوشبختانه با همكارى مالكين و ساكنين 
مناطق همجوار و به همت اداره كل راه و شهرسازى خوزستان، 
شركت عمران شهرهاى جديد و شركت توسعه نيشكر  اين 
مهم با عمليات اجرايى به طول بيش از 18 كيلومتر و احداث 
بيش از 80 دهانه پل و ابرو به جهت حل مشكالت كشاورزان 

به بهره بردارى رسيد.
مدير عامل شركت عمران شهر جديد شيرين شهر  با بيان اينكه 
افق جمعيتى شهر جديد شيرين شهر 75 هزار نفر است تصريح 
كرد:  از مهمترين كارهاى برون شهرى، ارتباط با شهر مادر يعنى 
اهواز است كه مى تواند در ارتقا سطح شهر موثر باشد برهمين 

اساس جاده جديد به عنوان اولويت اجرايى پيگيرى شد.

اتصال شيرين شهر به اهواز در آينده نزديك 
از طريق ريل باس وقطار شهرى

مدير عامل شركت عمران شهر جديد شيرين شهر  به خط 
ــى دولت در توسعه ريلى اشاره كرد و گفت:  دو مسير  مش
ــواز- بندر امام در طرفين  ــهر و اه خط آهن اهواز- خرمش
ــهر قرار دارند وطى رايزنى هايى  ــرق و غرب شيرين ش ش
ــد و همچنين  ــالمى انجام ش ــه با راه آهن جمهورى اس ك
ــتور وزير محترم راه و شهرسازى در خصوص  حسب دس
ــيرين شهر   به خط  راه اندازى ريل باس مقرر گرديد كه ش

آهن اهواز- خرمشهر متصل گردد،  الزم به ذكر است اين مسير 
15 كيلومتر عمليات اجرايى دارد، كه زير سازى آن انجام شده 
ومرحله ريل گذارى  در حال پيگيرى است و با راه اندازى ريل 
باس مى توان ظرف حدود 45 دقيقه از شيرين شهر به منطقه 
امانيه در اهواز متصل شد. وى با بيان اينكه شيرين شهر  يكى 
از مسيرهاى مصوب در بحث قطار شهرى است اظهار كرد: 
در اين زمينه طراحى اوليه انجام و مجوزها گرفته شده تادر 
آينده از طريق خط دو قطار شهرى به شهرستان اهواز متصل 
شود. فرهادزاده با تاكيد بر اينكه راه و ارتباطات محور توسعه 
هستند تصريح كرد: رسيدگى به موضوع راه و ارتباطات اهميت 
بسيار زيادى داردو به سرانجام رساندن ريل باس و قطارشهرى  

جزو برنامه هاى توسعه اى اين شهر خواهند بود
ــان كرد:  حدود 60 درصد از 25 كيلومتر  فرهاد زاده خاطر نش
خط حريم شيرين شهر منطبق با نوارساحلى كارون است كه 
يك موقعيت ممتاز را مى تواند به وجود آورد لذا برنامه ريزى 
هاى الزم در خصوص احداث يك سايت تفريحى توريستى 
با مشاركت سرمايه گذاران در حال انجام است كه در صورت 
تحقق برقرارى مسير آبى بين شيرين شهر و اهواز و بهره مندى 
از چشم اندازهاى بكر طبيعى و نخلستانها و بيشه زارهاى 
ــگرى آن امكان پذير  ــاحلى كارون و جاذبه هاى گردش س

خواهد بود.

ظرفيت ممتازناحيه صنعتى شيرين شهر
براى سرمايه گذارى واشتغال

فرهاد زاده با اشاره به حدود 6000هكتار حريم مصوب 
ــهر به 135 هكتار ناحيه صنعتى آماده واگذارى واقع  ش
ــه اندك به  ــه باتوجه به فاصل ــاره كرد ك در حريم اش
ــت  ــه آزاد اروند وهمجوارى با مجتمع هاى كش منطق
ــبى  ــكر وصنايع جانبى آن ظرفيت مناس ــت نيش وصنع
ــرمايه گذارى واشتغال محسوب مى شود ودر  براى س
ــتار گاه صنعتى خاور  ــوار آن احداث بزرگترين كش ج

ــدن  ــت كه در حال عملياتى ش ميانه از پروژه هايى اس
ــت ــرمايه گذار بخش خصوصى اس ــط س توس

فرهادزاده در رابطه با كشتارگاه شيرين شهر گفت: اين 
ــتارگاه از نظر آاليندگى كنترل شده و با فناورى ها  كش
ــتانداردهاى روز دنيا همخوانى دارد و 50 درصد  و اس
ــيه  ــورهاى حاش محصوالت آن براى صادرات به كش
ــده،  ــورها در نظر گرفته ش ــاير كش خليج فارس و س
ــخص شده و در حال نهايى كردن  زمين كشتارگاه مش
ــرمايه گذار  ــتيم تا س ــاير مراحل كار هس مجوزها و س

ــد. ــاز كن ــى را آغ ــات اجراي عملي
وى طرحهاى مصوبى چون واحد دانشگاهى وهنرستان 
ــاورزى بزرگترين بار انداز وپايانه شكر را از جمله  كش
ــرى معرفى كرد كه مجموعه  ــروژه هاى در حال پيگي پ
ــاره نقش موثرى در تامين اشتغال  فعاليتهاى فوق االش

ــهر ايفا خواهند كرد ــعه پايدار ش ــاكنين آتى وتوس س
ــدوده  مح در  ــه  :13محل ــرد  ك ــان  بي زاده  ــاد  فره
ــده وعمليات اجرايى  ــهر تعريف ش 1008هكتارى ش
ــدود 350هكتاروبادر نظر  ــاحت ح در 4 محله با مس
ــب  ــرانه هاى مناس ــن كاربرى هاى عمومى وس گرفت
ــازى آغاز  ــهر س ــتاندارد هاى روز ش ــاس اس براس

ــت. گرديده اس

بهره بردارى ازدرمانگاه
 20 تختخوابى در شيرين شهر

ــهر جديد شيرين شهر  از  ــركت عمران ش مدير عامل ش
ــگاه 20 تختخوابى در  ــيدن  درمان ــردارى رس ــه بهره ب ب
ــيرين شهر خبر داد و گفت:  اين درمانگاه با وسعت و  ش
امكاناتى مناسب ،ارديبهشت ماه سال جارى طى مراسمى  
ــما كار خدمت رسانى به  ــئولين رس با حضور مردم ومس
ــتاها ومناطق همجوار  عموم ساكنين شيرين شهر وروس

را آغاز نمود .

ــزود: در اين واحد درمانى 6 روز در هفته خدمات  وى اف
ــت خانواده،  ــك عمومى، مراقب ــامل پزش ــى كه ش درمان
ــه در زمينه  ــدو 2 روز در هفت ــه مى نماي ــه ارائ داروخان
ــكى و آزمايشگاه خدمات دهى مى نمايد كه با  دندانپزش

رشد جمعيت اين فعاليتها گسترده تر خواهد شد. 
ــارى در  ــجد ودو مركز تج ــك مس ــاخت ي ــه س وى  ب
ــى ازاين  ــت:  واحد هاى يك ــاره كردوگف ــهر اش اين ش
ــت و فعاليت هايى مانند  ــده اس مراكزتجارى واگذار ش
ــگاه و.... آغاز به كار كرده  ــوپرماركت، آرايش نانوايى، س
ــانى به  اندو فعاليتهاى ديگرى نيز به زودى خدمات رس

ساكنين را شروع خواهند كرد

اخذ مجوز مدرسه دولتى
 در شهر جديد شيرين شهر

ــال قبل  ــان كرد: تا س ــهر جديد خاطر نش مدير عامل ش
مدرسه غيرانتفاعى دخترانه شيرين شهر به ارائه خدمات 
ــارى تحصيلى به  ــال ج ــوزش مى پرداخت اما در س آم
ــتان كارون واين شركت  همت آموزش وپرورش شهرس
ــام مقاطع مختلف  ــه دولتى در تم ــران مجوز مدرس عم
ــده كه با كادر آموزشى مجرب  ــرانه اخذ ش دخترانه وپس
ــده در  ــاده حضور بيش از 200دانش آموز ثبت نام ش آم
ــهر با فضاهاى مناسب آموزشى  مدرسه مجهز شيرين ش

،فرهنگى ورزشى است .
ــط حراست  ــاكنين توس وى افزود :امنيت كافى براى س
ــده  ــركت عمران با همكارى نيروى انتظامى تامين ش ش
ــتقرار پاسگاه شيرين شهر  وپيگيرى  هاى الزم جهت اس

در حال انجام است . 
ــهر با مساحت  ــراى شيرين ش وى عنوان كرد: فرهنگس
ــرفت فيزيكى ،پمپ  ــع و 50 درصد پيش 2775 متر مرب
ــرفت ،گلخانه وتعدادى پارك در  بنزين با 60 درصد پيش
مناطق مخلتف شهر اجراشده  و مورد استفاده عموم قرار 
گرفته و تعدادديگرى پارك نيز در حال برنامه ريزى براى 

شروع اجرا مى باشد. 
ــيرين شهر   ــهر جديد ش ــركت عمران ش  مدير عامل ش
پيشرفت خدمات زير بنايى: آب، برق، فاضالب و گاز را 
ــب ساخت واحدها نسبتا»مناسب ارزيابى  كرد و  به تناس
ــت  ما تصفيه خانه آب هوشمند را در شيرين  اظهار داش
ــبى راجهت  ــرب با كيفيت مناس ــهر داريم كه آب ش ش
ــاكنين تامين نموده است وهمچنين اجراى شبكه برق  س
ــهر را از ويژگيهاى منحصر به فرد بين  زير زمينى اين ش

شهر هاى استان ذكر نمود
وى اشاره كرد: هسته اصلى سكونت شهر در محله كهن 
ــازى ايرانى اسالمى  ديار كه با الهام از معمارى و شهرس
ــتمل بر 750 واحد وياليى  ــده كه مش ــد.واقع ش اجرا ش
ــال حاضر 100 واحد آن  ــد و در ح و آپارتمانى مى باش
ــهر جديد شيرين  ــت. همچنين در ش مسكونى شده اس

ــكن مهر در حال اجراست  ــهر5476 واحد پروژه مس ش
ــه از اين تعدادعمليات اجرايى حدود 800 واحد رو به  ك
ــت كه با مراجعه متقاضيان و تامين نقدينگى و  اتمام اس

اعتبار به مرحله بهره بردارى مى رسد.

ويالهاى باتراكم كم (خانه باغ )
در شيرين شهر

ــعت بيش از 70  ــار كرد: محله اى با وس ــادزاده اظه فره
ــده جهت ساختمانهاى  هكتار به موقعيت هاى تجهيز ش
ــت با عنايت به  ــى با تراكم كم اختصاص يافته اس ويالي
ــول پيرامون  ــاى در فواصل قابل قب ــدان چنين فضاه فق
كالنشهر اهواز براى دوستداران طبيعت و محيط زيست 
ــى از  ــمى ناش ــارهاى روحى و جس (جهت گريز از فش
زندگى در فضاهاى متراكم شهرى و محيط هاى صنعتى 
ــاى صورت گرفته از نظر  ــن با توجه به فعاليته و همچني
شهرسازى هويت خاصى براى شهر ايجاد شده و تحقق 
ــرزندگى، ارتقاء فرهنگى،  ــن مهم عالوه بر رونق و س اي
ــهر  اجتماعى، اقتصادى و بالطبع ارزش افزوده اراضى ش

را به دنبال خواهد داشت.

ــزود: باز طراحى اين محله با  وى در اين خصوص اف
اولويتهاى: 

  طراحى و درجه بندى عملكردى دسترسيها بر اساس اصول 
طراحى شهرى ( معابر اصلى، جمع و پخش كننده فرعى )

ــب، راحت و ايمن با توزيع    ايجاد معابر پايدار ، مناس
متوازن سطوح معابر(طراحى پياده محور و بدون رجحان 

بى جهت سواره)

  كنترل سرعت سواره با استفاده از تكنيكها نوين طراحى شهرى 

  ايجاد حريم امن جهت فضاهاى پياده رو، فضاى سبز 
و مسير دوچرخه سوارى

ــى  ــايگى، دسترس ــد به تعريف واحدهاى همس   تاكي
محدود سواره براى ساكنين اين معابر و ايجاد فضاهايى 

جهت تعامالت اجتماعى همسايه ها، بازى بچه ها ..

ــاس تسطيح و پياده سازى بيش  ــده و بر اين اس نهايى ش
ــع كه عمليات  ــن 600 تا 1300 مترمرب ــه بي از 100 قطع
زهكشى و كاشت نهال بيش از 13000 اصله نهال توسط 

واحد فضاى سبز اين شهر انجام گرديده است .
ــركت عمران شهر جديد شيرين شهر عنوان  مدير عامل ش
ــاز گرديده و  ــرق و آب خام آغ ــبكه هاى ب كرد اجراى ش
فراخوان انتخاب پيمانكاران واجد شرايط جهت اجراى شبكه 

آب شرب و آماده سازى معابر صورت گرفته است.

مدير عامل شركت عمران شهرجديد «شيرين شهر»:

جاده جديد حد فاصل اهواز- شيرين شهر را 
به 27 كيلومتر كاهش داد

شهرجديد «شيرين شهر» در جنوب غربى اهواز، حد فاصل شهرهاى اهواز- آبادان 
در كنار رودخانه كارون و در جوار زمين هاى حاصل خيز كشاورزى، مراكز نفتى  (دارالخوبن  و اروندان و...)، منطقه آزاد اروندودر مركز 

ثقل مجتمع هاى عظيم كشت و صنعت نيشكر و صنايع جانبى آن، داراى امتيازات مكانى  بسيارى است. شركت عمران شهر جديد شيرين 
شهر در سال 1380 به عنوان مجرى طرح اين شهر تشكيل و مطالعات پايه احداث شهر جديد از سال 1381 آغاز گرديد 

و بازنگرى طرح جامع وتفضيلى شهردر دستور كار قرار گرفت و نهايتا طرح جامع اين شهر در آبان ماه 1383 
در شوراى عالى شهرسازى و معمارى به تصويب رسيد.

گفت و گو: سهيال باورى
ويالهاى باتراكم كم (خانه باغ ) شيرين شهرعكس: كوروش صالحى

  مدرسه دولتى  شهر جديد شيرين شهر

 بهره بردارى از جاده جديد شيرين شهردرمانگاه شهر جديد شيرين شهرنمايى از مسكن مهر شهر جديد شيرين شهرنمايى از مسكن مهر شهر جديد شيرين شهر

  تصفيه خانه هوشمند شيرين شهر
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امروزه گردشگرى مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و در برخى كشورها نقش محورى در اقتصاد دارد. 
ايرانى ها پس از آلمانى ها و گرجى ها، سومين كشور «صادركننده گردشگر» به آسياى صغير به حساب مى آيند. 
گفته مى شود اين صنعت در سال هاى گذشته به رشد خود حتى بيش از پيش بينى هاى نهادهاى بين المللى 
ادامه داده است. نمايندگان دولت هاى گذشته همواره از وجود ظرفيت هاى فراوان گردشگرى در خوزستان خبر 
مى دادند اما به باور فعاالن اين حوزه، برنامه اى مدون و عملى براى بهبود وضعيت گردشگرى استان پياده 
نكردند.  براى اطالع يافتن از وضعيت كنونى گردشگرى استان به گفت وگو با «سيد ابراهيم موسوى» فعال 
حوزه گردشگرى و نويسنده نشسته ايم. وى دبير اتاق فكر استان- زيرمجموعه مركز بررسى هاى استراتژيك 
رياست جمهورى- نيز هست. از موسوى تاكنون مقاالت كارشناسى متعددى در زمينه گردشگرى منتشر شده 
است. دبير اتاق فكر استان بر فرايند توسعه در استان هاى ديگر تمركز كرده و وضعيت گردشگرى خوزستان را 

نسبت به استان هاى پيشگام در اين حوزه بغرنج ارزيابى مى كند.

   وضعيت گردشگرى كشورمان و موقعيت خوزستان را چگونه مى بينيد؟
گردشگرى در دنياى امروز صنعتى پردرآمد و رو به توسعه است و با وجود همه بحران هايى كه در سطح جهانى 
در زمينه امنيت كشورها يا اقتصاد جهانى رخ داده، اين صنعت در سال هاى گذشته به رشد خود حتى بيش از 

پيش بينى هاى نهادهاى بين المللى ادامه داده است.
طبق گزارش سازمان جهانى گردشگرى در سال 2015 بيش از يك ميليارد و 184 ميليون گردشگر به خارج 

از كشورهاى خود سفر كرده اند. اين يعنى رشدى 4/4 درصدى. تحليلگران اين سازمان همچنين براى سال 
2016 كه در آن قرار داريم، پيش بينى رشدى 5/3 تا 5/4 درصدى دارند. در آمد ناشى از گردشگرى جهانى در 
سال 2015 طبق همين گزارش هزار و 260 ميليارد دالر بود. ايران نيز در اين ميان در زمينه جذب گردشگر به 
ويژه در دولت فعلى قدم هاى رو به جلويى برداشته و چشم انداز گردشگرى كشورمان طبق گزارش هاى جهانى 
اميدوار كننده است. توافق هسته اى هم موقعيت گردشگرى كشورمان را بسيار تحت تاثير قرار داده و شواهد 
از تمايل گردشگران براى سفر به ايران حكايت دارد و البته تقاضاى زياد براى سفر، ما را با چالش هاى جدى 
نيز مواجه كرده است. درآمد ايران در سال گذشته از گردشگرى 8 ميليارد دالر بود. گزارشى كه اخيرا منتشر شد 
هم نشان مى دهد كه در چهار ماه نخست امسال حدود 2 ميليارد دالر و 850 ميليون دالر درآمد كشورمان از 
اين منبع بوده و به تعبيرى در هر ساعت حدود يك ميليون دالر ما از اين صنعت درآمد داشته ايم. اين آمارها 
هم نشان دهنده جايگاه نامناسب گردشگرى ما در وضعيت كنونى جهانى است و هم در مقايسه با سال هاى 

گذشته بسيار اميدوار كننده است.
در مورد خوزستان بايد گفت با وجود ظرفيت هاى خوبى كه در زمينه هاى مختلف گردشگرى در استان داريم، 
هنوز اين صنعت جايگاه مناسب و درخورى در برنامه ريزى هاى كالن استان ما ندارد. براى رسيدن به نقطه 
مناسب در گردشگرى خوزستان نمى توان همه بار را بر دوش اداره كل ميراث فرهنگى خوزستان گذاشت. بلكه 
قبل از هر چيز مديران ارشد و برنامه ريزان استان يا با تعبيرى وسيع تر نخبگان خوزستانى بايد به اهميت و 
نقشى كه گردشگرى مى تواند در توسعه استان ايفا كند، واقف شوند. متاسفانه بايد بگويم كه در سال هاى گذشته 
نشانه هايى از توجه ويژه به اين صنعت در مديريت عالى خوزستان وجود نداشت. البته اين حرف به معناى اين 
نيست كه هيچ تالش و اقدامى در اين زمينه صورت نگرفت. بلكه تاكيد بر اين مهم است كه بدون تالشى 

وسيع و همه جانبه در گردشگرى استان نبايد انتظار معجزه داشت.
   آيا ديگر استان هاى كشور در اين زمينه از ما جلوترند؟

بله. برخى استان هاى كشور در سند توسعه خود گردشگرى را در صدر قرار داده اند. اصفهان يكى از آنهاست. البته من 
به هيچ وجه معتقد نيستم كه چون آنها چنين اولويتى براى خودشان قائل هستند، ما هم بايد چنين كنيم. منظور من اين 
است كه وقتى استان هاى ديگر در اين زمينه به شدت كار مى كنند، پس طبيعتا از ما جلوترند. و اين كه بدون اولويت 
بخشيدن به گردشگرى خوزستان در برنامه ريزى هاى كالن استانى، رسيدن به استان هاى ديگر، انتظار بجايى نيست.

   مقايسه ورودى گردشگر در خوزستان و استان هاى ديگر چه چيزى را بيان مى كند؟
 ما دو جامعه آمارى از گردشگران مى توانيم داشته باشيم؛ اول گردشگران داخلى و ديگرى هم گردشگران خارجى. در 
مورد گردشگران داخلى به ويژه در 3 سال گذشته تالش شده كه در سطح ملى بتوان مكانيسم مورد قبولى را طراحى 
و اجرا كرد تا آمار دقيق ترى از گردشگران داخلى داشت. ولى اين مكانيسم در خوزستان عموما در ايام عيد جدى گرفته 
مى شود. مثال اگر شما همين االن به معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى خوزستان مراجعه كنيد، از ارائه آمار 
گردشگران فصل بهار به شما ناتوانند. شخصا معتقدم اگر در اين حوزه ما تعداد كاروان هاى راهيان نور را از مجموع 

گردشگران داخلى خوزستان كم كنيم، شواهد نشان دهنده جايگاه مناسبى نيست.
اما در مورد تعداد گردشگران خارجى كار آسوده تر است و با هماهنگى برخى نهادها در هر استان مى توان آمار 
دقيقى از تعداد و مليت گردشگران هر استان به دست آورد. استان هاى مطرح كشورمان در حوزه گردشگرى سال 
هاست كه آمار دقيقى از وضعيت خود در اين زمينه دارند. متاسفانه در خوزستان در اين زمينه هم در سال هاى 
گذشته اقدام مناسب و شايسته اى صورت نگرفته و البته اين امر به داليلى كه توضيح خواهم داد، بسيار نگران 
كننده است. با وجود اين شايد بتوان به صورت نسبى آمار گردشگران خارجى خوزستان را طبق آمارى كه 

چندى پيش سرپرست اداره ميراث فرهنگى شوش اعالم كرد به دست آورد. وى در آمارى شمار گردشگران 
بازديدكننده از شوش در طول سال 94 را 13500 نفر اعالم كرد. اگر اين آمار را دقيق فرض كنيم، با توجه به 
اين كه تقريبا اكثر گردشگران خارجى خوزستان حتما سرى به شوش و زيگورات مى زنند، مى توان تعداد ورودى 
گردشگر خارجى خوزستان را با كمى افزايش محاسبه كرد. اين افزايش هم يكى به دليل تعداد گردشگرانى 
است كه تمايلى به بازديد از اماكن تاريخى مثل شوش ندارند و نيز به دليل گردشگران عراقى است كه به منظور 

گردشگرى سالمت به خوزستان سفر مى كنند.
طبق آمار ارائه شده مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور، در سال گذشته حدود 6 هزار گردشگر 
سالمت در خوزستان داشتيم. با جمع اين دو عدد به رقم تقريبى 20هزار گردشگر خارجى در سال 94 براى 
خوزستان مى رسيم. حاال همين رقم را اگر با استان اصفهان مقايسه كنيم كه حدود 250هزار گردشگر خارجى 
در سال 94 داشته اند، متوجه مى شويم كه استان اصفهان در سال گذشته بيش از 12 برابر ما ورودى گردشگر 
خارجى داشته است. در مقايسه اى ديگر و اين بار با استان خراسان رضوى كه ساالنه 2 ميليون گردشگر خارجى 
دارد، متوجه مى شويم كه اين استان حدود 100 برابر خوزستان ورودى گردشگر خارجى دارد. البته همان طور كه 
عرض كردم چنين آمارى به دليل نبود مكانيسم آمارگيرى گردشگران خارجى خوزستان تا حدودى تقريبى است، 
ولى همين هم نشان دهنده فاصله بسيار زياد ما با استان هاى رده اول كشور در حوزه گردشگرى است. اين را هم 
اضافه كنم كه با توجه به حجم زياد سرمايه گذارى در استان هايى مانند اصفهان، فارس، يزد، آذربايجان شرقى 
و غربى و خراسان رضوى در حوزه گردشگرى، اگر ما در خوزستان برنامه ريزى جدى و موثرى در اين حوزه 
نداشته باشيم، اين فاصله در سال هاى آينده بيشتر هم خواهد شد. اين پيش بينى هرچند كمى تلخ و بدبينانه به 

نظر مى آيد، ولى اميدوارم كه مسئوالن استان را در اين زمينه حساس تر كند.
   فاصله ها تكان دهنده است...

بله. براى دوست داران توسعه خوزستان تكان دهنده است.
   چرا نداشتن آمار گردشگران براى استان نگران كننده است؟

اگر بدانيم كه مقدمه هر برنامه ريزى براى توسعه زيرساخت ها و مراكز ارائه خدمات در حوزه گردشگرى 
خوزستان داشتن برآوردى دقيق از خواست ها، انتظارات و امكانات مورد نياز گردشگران است، آن وقت اين 
سوال پيش روى متوليان گردشگرى ما در سال هاى گذشته قرار مى گيرد كه بدون داشتن آمار دقيق از تعداد و 
نوع گردشگران خوزستان بر پايه چه اطالعاتى به تدوين استراتژى توسعه گردشگرى خوزستان اقدام كرده اند؟ 
بايد تاكيد كنم كه بدون داشتن آمار گردشگران - چه در بعد داخلى و چه در بعد خارجى - برنامه ريزى ما به 
بيراهه مى رود. من يك مثال ساده مى زنم. كشور عراق ساالنه حدود 2 ميليون گردشگر به ايران مى فرستد. از 
طرفى بعد از برجام كشور ما با تقاضاى زياد گردشگران اروپايى و آمريكايى مواجه شده است و همين گردشگران 
مى توانند در خوزستان به گردش بپردازند. زيرساخت هاى گردشگرى ما نظير هتل و اقامتگاه ها هم محدوديت 
فراوانى دارند. با همين 3 ضلع، يك سوال اساسى و يك دوراهى براى ما پيش مى آيد؛ آيا ما بايد اولويتمان 
گردشگران عراقى باشد يا گردشگران اروپايى و آمريكايى؟ پاسخ اين سوال و ده ها سوال ديگر بدون داشتن آمار 
و اطالعات دقيق از گردشگران و نيازهاى آنها و تناسب امكانات ما با نيازهاى آنها ممكن نيست و ما را به بيراهه 
مى برد. ما براى تدوين سياست هاى بازاريابى گردشگرى خوزستان به مكانيسم جمع آورى آمار گردشگران نياز 
داريم كه متاسفانه در سال هاى قبل از آن غفلت شده است. داشتن چنين آمارى البته يك مزيت ديگر هم دارد؛ 
ما مى توانيم ارزيابى درستى از ميزان موفقيت برنامه هاى توسعه گردشگرى خوزستان داشته باشيم. در نبود چنين 
آمارى هر مديرى مى تواند عملكرد خود را در زمينه گردشگرى خوزستان موفق ارزيابى كند. چون ما ميزان و 
معيارى براى ارزيابى چنين سخنانى نداريم و همين امر باعث شده در سال هاى گذشته همه مديران ميراث 
فرهنگى استان، عملكرد خود را مثبت ارزيابى كنند، ولى در واقعيت امر ما چيز ديگرى مى بينيم و در اين حوزه 

چالش هاى اساسى داريم.
   به طوردقيق چه چالش هايى؟

ببينيد دكتر «خسرو نشان» مدير كل ميراث فرهنگى استان از مديران قوى خوزستانى است كه در نيمه دوم 
پارسال سكان اين اداره را به دست گرفت. سابقه وى هم نشان مى دهد در هر مجموعه اى كه بوده، كارهاى 
بزرگ و اساسى انجام داده است. از روزى كه وى اين منصب را پذيرفته، با چالش هاى متعددى مواجه بوده 
است. يكى از اين چالش ها همين موضوع 80 پرسنل ميراث است كه از مديريت قبلى منتقل شده است؛ 80 
نفرى كه با وجود كار و حضور در مجموعه ميراث استان شرايط استخدامى مشخصى نداشتند و من اطالع دارم 
كه دكتر نشان وقت و انرژى بسيارى صرف برطرف كردن مشكل اين عزيزان كرده است. در حوزه بناهاى 
تاريخى وخامت وضعيت خوزستان در كشور اگر نگوييم بى نظير، كم نظير است. در همين شهر اهواز تقريبا هيچ 
دستگاه و ارگانى حاضر نيست از محل اعتبارات خود بناهاى تاريخى ثبت ملى شده تحت تملك خود را مرمت و 
احيا كند. از آموزش و پرورش گرفته كه دانشسراى مقدماتى پسران را در اختيار دارد، تا دانشگاه شهيد چمران كه 

ساختمان دانشكده ادبيات را دارد تا راه آهن كه عمارت هشت بنگله آن در حال ويرانى هستند.
   اما شهردارى اهواز به صورت جدى مى تواند وارد شود.

شهردارى اهواز هم به صورت جدى وارد اين موضوع نشده است. در بودجه امسال شهردارى اهواز مبلغ 200 
ميليون تومان براى احياى بافت تاريخى اين شهر در نظر گرفته شده است. به نظر شما با چنين مبلغ ناچيزى 
مى توان خانه ها و اماكن تاريخى اهواز را حفظ كرد و از آنها براى توسعه مراكز گردشگرى استان استفاده 
كرد؟ موارد متعدد ديگرى هم وجود دارد. در شهرستان ها هم كه معموال مظلوم تر از اهواز هستند، وضعيت 
زيرساخت هاى گردشگرى مناسب نيست. در واقع يكى از چالش هاى اساسى اداره كل ميراث فرهنگى استان، 
همكارى نكردن ساير ادارات با اين مجموعه است. همه انتظار دارند اين سازمان يك تنه بار مسئوليت توسعه 

گردشگرى خوزستان را بر دوش بكشد.
   با اين توضيحات پيشنهاد شما چيست؟

آنچه امروز ما در استان هاى ديگر در زمينه زيرساخت هاى گردشگرى آنها مى بينيم، ناشى از ورود همه دستگاه ها 
و نهادهاى ادارى آنها در حوزه گردشگرى است. در راس آنها هم استاندار هر استان است. من يك مثال براى 
روشن تر شدن موضوع بزنم. ماه گذشته اداره كل ميراث فرهنگى فارس 28 بناى تحت تملك در شيراز را براى 
مرمت به شهردارى اين شهر واگذار كرد. آنچه براى من جالب بود، اين بود كه چطور اداره كل ميراث فرهنگى 
فارس فقط 28 بناى تحت تملك در شيراز دارد؟! در حالى كه همه اماكن تحت تملك اداره كل ميراث فرهنگى 
خوزستان در اهواز به اندازه انگشتان يك دست هم نمى رسد. در تماسى كه با يكى از مديران كل پيشين فارس 
داشتم، اين سوال را مطرح كردم. پاسخ ساده و شفاف بود. ايشان گفتند كه ما در سال هاى گذشته، تعدادى 
از اماكن تاريخى فارس را از محل اعتبارات ملى و استانى تملك كرده ايم. اين امر نشان دهنده توجه آنها به 
بحث گردشگرى و ميراث فرهنگى آنهاست. نكته جالب در اين خبر كه عرض كردم اين است كه شهردارى 
شيراز در اين ميان متعهد شده كه مبلغ 33 ميليارد تومان براى مرمت اين بناها هزينه كند. اگر بودجه 200 
ميليون تومانى شهردارى اهواز و بودجه 33 ميليارد تومانى شهردارى شيراز را مقايسه كنيم، متوجه مى شويم كه 
بودجه اختصاصى آنها فقط در يك قرارداد 165 برابر ما در اهواز بوده است. به نظر شما درآمد ساالنه شهردارى 
شيراز 165 برابر ما در اهواز است؟ جواب قطعا منفى است. بايد گفت توجه آنها به ميراث فرهنگى و گردشگرى 
165 برابر ماست. نتيجه اين مقايسه ها براى ما شهروندان خوزستانى نگران كننده است. البته ما بايد از توسعه 
زيرساخت هاى گردشگرى در نقاط مختلف كشور عزيزمان خوشحال باشيم، اما اگر همين تفاوت در توجه به 
ميراث و گردشگرى بين خوزستان و استان هاى ديگر براى سال هاى ديگر هم ادامه پيدا كند، آيا مى توانيم 
اميدوار باشيم كه گردشگرى خوزستان و به تبع آن خوزستان توسعه يابد؟ اى كاش استانداران پيشين خوزستان 
به جاى اين كه در سخنرانى ها بر اين امر تاكيد كنند كه ما ظرفيت هاى فراوانى در حوزه گردشگرى داريم، در 

عمل براى حفظ و استفاده از اين پتانسيل ها تالش مى كردند.
به نظرم استاندار بايد در اين زمينه شخصا ورود پيدا كند و ادارات مختلف را مكلف به هماهنگى براى توسعه 
گردشگرى خوزستان و حفظ هويت تاريخى استان كند. چون وضعيت گردشگرى خوزستان به قدرى بغرنج 
است كه بدون مداخله استاندار و بسيج همه ادارات استان و حمايت همه جانبه از اداره ميراث فرهنگى، صنايع 

دستى و گردشگرى براى پيشبرد برنامه هاى خود چشم انداز مناسبى پيش روى ما نخواهد بود.
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ميراث

گاوها و گوسفندها به معبد 3200 ساله چغازنبيل در شهرستان شوش هجوم 
مى آورند تا خود را در فضاى آزاد آن ها بى قيدوبند رها كنند؛ اما جا ماندن 
حجم زيادى از فضوالت احشام ازجمله گاو، گوسفند و سگ ها در سايت 
باستانى اين زيگورات منجر به اعتراض عمومى در شبكه هاى اجتماعى 

شد.
عبور اين حيوانات از سه اليه حصار اين معبد و نزديك شدن به سازه 
اصلى نشان از بى توجهى مسئوالن نسبت به نگهدارى اين اثر باستانى 
دارد چراكه اين حيوانات هم ازنظر حفاظتى براى اين اثر باستانى و آجرهاى 
كتيبه دارش مشكل ساز هستند هم ازنظر بصرى و زيبايى تا جايى كه 
زيگورات  تماشاى  براى  شده اند  مجبور  خارجى  و  داخلى  گردشگران 
چغازنبيل از كنار فضوالت اين حيوانات گذر كنند. «عليرضا رازقى»، مدير 
پايگاه ميراث جهانى چغازنبيل علت حضور گاوها و ساير احشام در اين 
محوطه «عيالمى» را آتش زدن زمين هاى كشاورزى توسط كشاورزان 
منطقه مى داند و مى گويد: «در حال حاضر وضعيت زيگورات پاك سازى 

شده است.»
عكس هايى كه خبر از پخش فضوالت در سايت جهانى زيگورات چغازنبيل 
دارد و حضور گردشگران خارجى در آن ها نمايان است را مجتبى گهستونى، 
سخنگوى انجمن ميراث فرهنگى تاريانا خوزستان خوزستان تهيه كرده و در 

اختيار خوزنيوز قرار داده است.
 او گفت: «اين عكس ها در فواصل مختلف سال گرفته شده است.» او در 
زمان تهيه اين عكس ها به همراه گردشگران خارجى و ايرانى به اين سايت 
رفته بود. البته راهنمايان تور ديگرى هم از اين وضعيت عكس تهيه كرده اند 
آن هم درزمانى كه گردشگر خارجى را براى ديدار يكى از آثار ثبت جهانى 

شده كشور به شوش برده بودند
به گفته گهستونى گاوها متعلق به چند روستاى اطراف محوطه باستانى 
هر  در  باستانى  محوطه  مى دهد  اطالع  او  كه  آن طور  هستند.  چغازنبيل 

شيفت دو نگهبان دارد كه از سوى يگان حفاظت مأمور شده است.
گهستونى افزود: «وسعت محوطه چغازنبيل هزار هكتار است و حصار هم 
ندارد؛ بنابراين گاو ها خيلى راحت وارد منطقه مى شوند.» البته احشام ديوار 
كوتاه بناى اصلى زيگورات را هم ناديده گرفته و از روى ديوارهاى خشتى 

گذشته و به پاى بخش اصلى زيگورات رسيده اند.
باوجوداين وى اعتقاد دارد به دليل وسعت بسيار زياد و نيروى كم خيلى نمى توان 
به پايگاه ايراد گرفت. او خود شاهد گاو و گوسفند هايى بوده كه از در وارد 
زيگورات شده اند! اما گاوها گله اى مى آيند و از روى ديوار ها مى گذرند. به بناهاى 

خشتى فشار مى آورند و آن ها را له مى كنند.
گهستونى اظهار داشت: «البته كارشناسان چغازنبيل مى گويند كه ما ديوارها را با 
خشت روكش كرده و مالط زده ايم. اصل بنا زير خشت ها قرار دارد.» زيگورات 
چغازنبيل كه ازجمله نخستين آثار تاريخى كشور است در سال 1979 به ثبت 

جهانى رسيده است.
به گفته گهستونى هيچ نيروى دائمى از چغازنبيل حفاظت نمى كند: «تنها دو نفر 
در جلوى در وجود دارد كه از گردشگران بليت مى گيرند و درنهايت يك نفر از 

آن ها به همراه گردشگر وارد سايت مى شود.»
گله ها اما سر ظهر كه هوا گرم است مى آيند. زمانى كه به گفته گهستونى 
به احتمال قوى نگهبان در اتاقك خود نشسته است. بر اساس گفته هاى گهستونى 
چغازنبيل سه شيفت نگهبانى دارد كه هر شيفت دو نفر از آن نگهبانى مى كنند. 
دونفرى كه هيچ وسيله نقليه اى ندارند، نه موتور، نه شوكر و نه حتى تفنگ. 
نگهبان ها حقوق نگرفته اند به گفته گهستونى در بهترين حالت سايت يك هزار 
هكتارى چغازنبيل در هر شيفت تنها سه نفر نگهبان دارد كه از پس حفاظت 
از سايت برنمى آيند. وى مى گويد: «اين افراد ماه هاست كه حقوق نگرفته اند.» 
به اعتقاد او همين موضوع باعث شده تا انگيزه الزم را براى حفاظت از تنها 
زيگورات كشور نداشته باشند. گهستونى همچنين از برداشته شدن آجرهاى 
چغازنبيل توسط افراد متفرقه خبر مى دهد و مى گويد: «بارها گردشگران آمده اند 

و درباره لق بودن آجرهاى سه هزارساله سايت تذكر داده اند.»
به گفته او وقتى گاوها در اين حجم به راحتى وارد سايت مى شوند ورود افراد 
متفرقه و برداشتن آجرها دور از انتظار نيست. مسئله ديگرى هم وجود دارد. به 
گفته او اگر كسى شبانه مسلح داخل سايت شود نگهبان با دست خالى جرئت 
نمى كند با او روبه رو شود. به گفته گهستونى نه تنها دوربين مداربسته در سايت 
وجود ندارد كه حتى يك پهپاد هم وجود ندارد كه حداقل يك بار سايت پايش 
شود. او مى گويد: «يگان حفاظت در سايت حتى يك چراغ قوه ندارند و از وسايل 

شخصى خودشان استفاده مى كنند.»
از سوى ديگر سخنگوى انجمن دوستداران ميراث فرهنگى تاريانا درباره حضور 

احشام در معبد عيالمى چغازنبيل مى گويد: «چراى گاو و گوسفند و حضور اين 
احشام در محوطه باستانى چغازنبيل موضوع تازه اى نيست و هيچ كسى نقش 
عشاير منطقه و ساكنان دائمى روستاهاى اطراف چغازنبيل را به عنوان پيكره 
جدانشدنى از آن كهن سرزمين ناديده نگرفته، فقط اينكه چرا گردشگران بايد 
در كنار حيوانات و فضوالت آن ها در يك اثر جهانى راه روند، جاى تأمل دارد!»

يك موتور به نگهبانان چغازنبيل داده شد
عليرضا رازقى، مدير پايگاه جهانى چغازنبيل مى گويد: «در حال حاضر شرايطى 
كه در اين عكس ها ديده مى شود در زيگورات وجود ندارد و پاك سازى شده 
است.» به گفته او هرساله در فصولى از سال مردم روستا مزارع را آتش مى زنند 
و گاو ها و ساير احشام را به سمت زمين هاى اطراف يعنى مجموعه زيگورات 
هدايت مى كنند. او مى گويد: «نگهبان ها نتوانسته اند از پس هجوم گاوها به 
زيگورات چغازنبيل بربيايند بنابراين تعداد نگهبان ها را اضافه كرديم.» به گفته 
او يگان حفاظت دو نگهبان در اختيار زيگورات گذاشته اما پايگاه كاربرى شغلى 
نيروهاى خود را تغيير داده تا اآلن 18 نفر در سه شيفت از چغازنبيل حفاظت 

كنند!
او در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به تعيين حريم سايت چغازنبيل چرا اطراف 
آن با سيم خاردار محصور نمى شود مى گويد: «يكى از گزينه هاى ما اين روش بود 

اما نمى خواستيم پيوستگى منظرى- طبيعى مجموعه را به هم بزنيم.»
او اعتقاد دارد كه گردشگر بايد هم تاريخ و هم محيط زيست زيگورات را به تماشا 
بنشيند اما از سوى ديگر باز بودن فضاى سايت باعث حضور گاو ها و تخريب 
تاريخ و محيط زيست آن مى شود؛ يعنى دليل اصلى حضور گردشگر در اين 

سايت را زير سؤال مى برد!
رازقى حضور گاو ها را مربوط به يك روز تعطيل مى داند تا اين سؤال از سوى ما 
پيش بيايد كه مگر نگهبانى از سايت باستانى باز، روز تعطيل هم دارد؟ كه پاسخ 
واضحى دريافت نمى كند. رازقى اعتقاد دارد كه برخالف خبرها گاوها نه از ديوار 
كه از سه «در» چغازنبيل واردشده اند! تا اين سؤال پيش بيايد كه آيا واقعاً گاو ها 
تفاوت ديوار و در را متوجه مى شوند! درنهايت رازقى قبول مى كند كه گاوها از 

روى ديوارهاى كوتاه هم رد شده اند.
همچنين او حضور گاو ها در سايت را بسيار كوتاه مدت مى خواند اما حجم 
فضوالت به جاى مانده از گاو ها كه در عكس ها هم مشخص است حرف او 

را رد مى كند.
رازقى در پاسخ به اين سؤال كه چرا يك سايت جهانى مثل چغازنبيل نبايد چند 
موتور را در اختيار نيروهاى يگان خود بگذارد مى گويد: «به تازگى يك موتور در 
اختيار آن ها قرار داده شده است.» او درباره حقوق كاركنان پايگاه هم مى گويد: 

«به محض اينكه استان حقوق آن ها را ابالغ كند، پرداخت مى شود.»
وى درباره حفاظت هرچه بهتر از محوطه چغازنبيل با اشاره به سه راهكار عملى 
مى گويد: «براى جلوگيرى از ورود احشام به محوطه معبد سه راه وجود دارد. 
نخست آنكه كل پيرامون محوطه با حفاظى مناسب بسته شود كه كيفيت 
منظرى مجموعه را تحت الشعاع قرار مى دهد و ما تاكنون سعى كرده ايم 
حالت طبيعى و بكر اين مجموعه و ارتباط توپوگرافى آن را حفظ كنيم. دوم 
فرهنگ سازى و آموزش جوامع محلى و افزايش شناخت آن ها نسبت به محوطه 
و سوم افزايش نيروهاى محافظ.» به گفته رازقى براى اينكه بتوان سايت 
چغازنبيل را به صورت اصولى حفاظت كرد زيگورات نياز به 24 نگهبان دارد 
كه در هر شيفت 8 نفر مسئوليت حفاظت از آن را بپذيرند! در حال حاضر هر 

شيفت 2 نگهبان دارد.
اين اظهارات متناقض رازقى در حالى است كه پيش از اين در همين گفت و 
گو اعالم كرده بود كه سايت 18 نگهبان در سه شيفت دارد يعنى 6 نگهبان در 
هر شيفت. كمبود نيروهاى يگان حفاظت نه تنها در محوطه باستانى چغازنبيل 
وجود دارد بلكه در ديگر سايت هاى باستانى و تاريخى و همين طور اداره هاى 
ميراث فرهنگى استان خوزستان محسوس است اين در حالى است كه مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان خوزستان 80 نفر از نيروهاى 
اين اداره را كه تعداد چشمگيرى از آن ها از نيروهاى يگان حفاظت بوده اند، 
تعديل كرده است. گفتنى است محوطه باستانى چغازنبيل در نزديكى رودخانه 
و جنگل دز ساخته و وجود مراتع باارزش باعث شده است تا عشاير و ساكنان 
روستاهاى مجاور چغازنبيل احشام خود را براى چرا به اطراف ببرند؛ اما اين 
موضوع نبايد دليلى بر تعرض به محوطه باستانى چغازنبيل شود چون گستردگى 

منطقه به گونه اى است كه مى توان مانع تردد اين احشام شد.
بااين وجود عدم توجه گله داران و فاصله اى كه متصديان بليت فروشى از حياط 
مركزى زيگورات دارند مانع ديد اين افراد نسبت به حضور احشام مى شود مگر 
اينكه نگهبانان از حياط مركزى سركشى كنند يا گردشگران به اتاق نگهبانى و 

بليت فروشى شكايتى ببرند!/ منبع :خوزنيوز

خوزستان 
مکانيسم جمع آوری 
آمار گردشگران ندارد
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واقعا در ميراث فرهنگى خوزستان  چه خبر است؟
ــاله چغازنبيل بدون دريافت هيچ  ــرقى هفت تپه و در پيرامون زيگورات سه هزارس ــام موجود در بخش ش احش
ــانند تا به  ــان بخواهد خود را به صحن اصلى معبد مى رس ــبانه روز كه دلش ــاعت ش بليتى و مجوزى در هر س

ــانى را خوب مى دانيم! ــاهكار انس ــوند كه ما هم ارزش اين ش ــگران ايرانى و اخراجى يادآور ش گردش

 سال گذشته ما 
20هزار گردشگر 
خارجى در استان 

داشتيم و اصفهان 
حدود 250هزار 

گردشگر خارجى داشت؛ 
يعنى استان اصفهان 
بيش از 12 برابر ما 

ورودى گردشگر
خارجى داشت



خبر
اسامى بازيكنان تيم ملى نوجوانان اعالم شد

  دور جديد تمرينات تيم ملى نوجوانان از اول شهريورماه زير نظر كادر 
فنى پيگيرى مى شود.

 تيم ملى نوجوانان كه خود را براى مسابقات قهرمانى زير 16 سال 
هند آماده مى كند، اردوى جديد خود را از روز دوشنبه اول شهريورماه 

در آكادمى ملى فوتبال از سر مى گيرد.
برهمين اساس، عباس چمنيان سرمربى نوجوانان 28 بازيكن را به اردو 

فراخواند. اسامى بازيكنان دعوت شده به شرح زير است:
اسدآبادى،  عليرضا  شريفى،  محمد  نامدارى،  وحيد  عشاير،  مبين 
اميرحسين اسماعيل زاده، عارف محمدعلى پور، معراج اسماعيلى، طاها 
شريعتى، اميرحسين حسين پور، عليرضا سوارى، اميرحسين خدامرادى، 
سعيد آهنى، احمدرضا جاللى، محمد قادرى، حسين نخودكار، يونس 
سردارى،  محمدمهدى  صيادمنش،  الهيار  حيدرى،  اميرضا  دلفى، 
اميرسامان رنجبر، محمد غبيشاوى، احمد داوسر، سيدرضا موسويان، 
على غالم زاده، محمدامين رضايى، محمدرضا داورى و محمدرضا 

جعفرى
همچنين حسين مرادى سرپرست تيم ملى نوجوانان از لغو اردوى 
عمان خبر داد و گفت:  به دليل پروسه زمان بر ويزا و با موافقت كادر 
فنى، تيم ملى نوجوانان به عمان اعزام نمى شود و تمريناتمان را در 

تهران پيگيرى مى كنيم.
الزم به توضيح است كه بازيكنان دعوت شده بايد ساعت 14 روز 
دوشنبه اول شهريورماه در مهمانسراى شماره يك آكادمى ملى 
فوتبال خود را به كادر فنى معرفى كنند. اردوى فوق تا روز دوشنبه 8 

شهريورماه ادامه خواهد داشت.

گروه بندى ليگ دسته دوم در فصل 96-95
فوتبال  دوم  دسته  ليگ  مسابقات  جديد  فصل  گروه بندى 
باشگاه هاى ايران به انجام رسيد و تيم هاى خوزستانى حريفان خود 
را شناختند. به گزارش خوزستان اسپورت، فصل جديد مسابقات 
ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى ايران از روز نهم شهريورماه 
با حضور 36 تيم در سه گروه 12 تيمى آغاز خواهد شد و استان 
خوزستان با 7 تيم در اين رقابت ها حضور خواهد يافت. تيم هاى 
فوالدنوين اهواز، نفت نوين آبادان، نفت اميديه، اروند 
و  شوشتر  پتروكيان  ماهشهر،  شهردارى  خرمشهر، 
شاهين ماهشهر نمايندگان فوتبال خوزستان در اين 
مسابقات هستند اما شاهين ماهشهر تنها تيم خوزستانى است كه 
با هيچ كدام از تيم هاى اين استان همگروه نشد و بايد در گروه 

سوم به مصاف تيم هاى غيرخوزستانى برود.
گروه بندى مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى ايران در 

فصل ورزشى 95-96 بدين ترتيب است:
گروه اول

فوالدنوين اهواز، نفت اميديه، اروند خرمشهر، نفت وگاز 
گچساران، گيتى  پسند اصفهان، كيميا فرايند تهران، زاگرس ياسوج، 
برق جديد فارس، بعثت كرمانشاه، خلخال دشت خلخال، قشقايى 

شيراز و شهردارى اراك
گروه دوم

نفت نوين آبادان، شهردارى ماهشهر، پتروكيان شوشتر، 
آبى  پوشان اردبيل، بادران نوين تهران، استقالل آبى تهران، شهردارى 
اروميه،  شهردارى  كاشان،  شهردارى  گيالن،  داماش  عباس،  بندر 

شهردارى فومن و شهيد كريمى جويبار
گروه سوم

كارا  همدان،  پاس  هرمزگان،  آلومينيوم  ماهشهر،  شاهين 
كاسپين  تهران،  نيروى زمينى  بوشهر،  شهردارى  شاهين  شيراز، 
قزوين، شاهين توسعه كيش، سردار بوكان، شهردارى تبريز، هف 

سمنان و شهردارى همدان

سعداوى: هماهنگى تيمى بايد بيش تر شود

سرمربى تيم فوالد خوزستان از احتمال برگزارى يك اردوى آماده 
سازى در خالل تعطيالت ليگ برتر خبر داد.

 نعيم سعداوى سرمربى فوالد خوزستان در اين باره به سايت 
باشگاه فوالد گفت: با توجه به وقفه طوالنى بوجود آمده بين 
مسابقات و لزوم افزايش سطح آمادگى بازيكنان، در حال برنامه 
ريزى براى برپايى يك اردوى تداركاتى در خارج از استان هستيم. 
وى با اشاره به برنامه شروع تمرينات فوالد، گفت: پس از يك 
استراحت چندروزه بنا داريم كه تمرينات را امروز از سر بگيريم، 
همچنين فردا (پنجشنبه) به صورت صبح و بعد از ظهر كارمان را 
ادامه خواهيم داد و به احتمال زياد روز جمعه يك ديدار دوستانه با 
يكى از تيم هاى فوتبال استان برگزار مى كنيم. سرمربى فوالدى 
ها در ادامه با اشاره به شرايط تيم، افزود: بايد تالش و پيگيرى 
هاى الزم را انجام دهيم تا به يك مرز آمادگى بهترى برسيم، 
هماهنگى بازيكنان تيم بايد بيشتر شود و در فرصت هاى باقيمانده 
مى توانيم با جذب چند بازيكن شرايط را تغيير دهيم. سعداوى در 
پايان به بررسى وضعيت مصدوميت اسماعيل شريفات در تمرين 
تيم  پزشكى  كادر  حضور  با  گفت:  و  كرد  اشاره  تيم  اين  امروز 
بررسى هاى نهايى را انجام مى دهيم و اميدواريم كه در طول 

تمرينات و مسابقات از حضور اين بازيكن بهره الزم را ببريم.

خداحافظى   هميشگى از كشتى نيست
دارنده مدال برنز بازى هاى المپيك 2016 مدالش را به خانواده اش 
تقديم كرد. سعيد عبدولى پس از كسب مدال برنز بازى هاى المپيك 
2016، اظهار داشت: خوشحالم كه پس از آن همه حق خورى امروز 
مدال المپيك را گرفتم. هيچ وقت اين حس خوشحالى را نداشته ام.  
وى با بيان اينكه «خوشحالم روسفيد به ايران برمى گردم»، گفت: 
مدالم را به خانواده ام تقديم مى كنم. خيلى وقت است كه در كشتى 
هستم. از سال 84 در تيم هاى ملى كشتى هستم و فرصتى زيادى 
براى اينكه در كنار همسر و فرزندانم باشم، در اختيار نداشتم. بهتر است 
از اين به بعد بيشتر به خانواده ام برسم.   دارنده مدال برنز المپيك در 
رشته كشتى فرنگى افزود: كشتى بس است! البته منظورم خداحافظى 
هميشگى از اين رشته نيست و ممكن است دلتنگ شوم و مجدداً به 

سمت آن برگردم.

در  بازی  تا  فوتبال  رشوع  از 
استقالل اهواز

احمد حرف هايش را اين گونه آغاز 
در 13  را  فوتبالم  سال 83  مى كند: 
سالگى با تيم لشكر 92 زرهى اهواز 
شروع كردم كه در آن زمان اين تيم 
در ليگ نونهاالن خوزستان بازى مى 
كرد. اما اين تيم پس از مدتى منحل 
شد و من بعد از مدتى كه در محالت تمرين كردم، متوجه شدم باشگاه استقالل اهواز 

در حال تست گيرى از بازيكنان خوزستانى است.
او ادامه مى دهد:  در سال 84 رفتم و تست باشگاه استقالل اهواز را با موفقيت پشت 
سر گذاشتم و به عضويت تيم نوجوانان اين باشگاه نيز درآمدم كه در آن زمان مربيانم 
آقايان حشمت شيخ رباط و خليل خدادادى بودند. بعد از يك سال حضور در تيم 
نوجوانان استقالل اهواز، كاپيتان اين تيم شدم و سال بعد از آن نيز به تيم جوانان كه 

شهرام غالمى سرمربى آن بود، منتقل شدم.
فضيع زاده مى افزايد: سپس در سال هاى 87 و 88 به عضويت تيم اميد باشگاه  درآمدم 
و در نهايت نيز در فصل 88-89 و زمانى كه تيم بزرگساالن تازه از ليگ برتر به ليگ 
يك سقوط كرده بود، به اين تيم رفتم و زير نظر على فيروزى كار كردم كه البته پس 
از مدتى فيروزى از تيم رفت و داريوش يزدى سرمربى تيم شد و در اين زمان من 
بازيكن ثابت تيم شدم؛ به طورى كه پنج  بازى آخر نيم فصل اول آن سال را فيكس 

بازى كردم.
وى اضافه مى كند:  پس از چند بازى داريوش يزدى نيز از تيم بركنار شد و آقاى فيروز 
كريمى جاى او را در تيم گرفت كه اتفاقا او نيز به من اعتقاد داشت و من را فيكس 
بازى مى داد، اما نمى دانم چه اتفاقى افتاد كه زمانى كه بازى هاى ليگ اميد كشور آغاز 
شد به من گفتند با توجه به اين كه هنوز سنم به اميدها مى خورد و با توجه به اين كه 
تيم اميد به من نياز دارد، بايد به اين تيم بروم. البته من كامال با تيم بزرگساالن تمرين 

مى كردم و تنها براى مسابقات به تيم اميد مى رفتم.

جدایی از استقالل اهواز و رفنت به امیدهای فوالد
اين فوتباليست جوان خوزستانى در ادامه عنوان مى كند: در پايان فصل 90-89، تيم 
بزرگساالن به ليگ دسته 2 سقوط كرد و من نيز تصميم گرفتم از باشگاه جدا شوم، 
چرا كه باشگاه پولى نداشت كه از نظر مالى من را ساپورت كند. سال 89 در ليگ يك 
با تيم هشت ميليون تومان قرارداد بستم ولى حتى يك ميليون تومان هم دستم نيامد 
و باشگاه نيز به من گفت اگر مى خواهى جدا شوى بايد باقى مانده ى قراردادت را 

ببخشى كه من نيز چاره اى جز اين كار نداشتم.
او بيان مى كند:  پس از جدا شدن از استقالل اهواز به تيم اميد فوالدخوزستان رفتم و 
انگيزه ام اين بود كه مانند زمانى كه از اميدهاى استقالل اهواز به بزرگساالن راه پيدا 

كردم، در فوالد نيز اين اتفاق برايم رخ دهد.

دریافت پیشنهاد از رسپرست استقالل خوزستان
احمد مى گويد:  پس از دو ماه كه با اميدهاى فوالد تمرين كردم، 
پيشنهادى از باشگاه استقالل صنعتى خوزستان كه سال اول تاسيس 
خود را مى گذراند، دريافت كردم و اين پيشنهاد را شخص خود  آقاى 
بهمن روشنايى به من داد؛ چرا كه زمانى كه من در استقالل اهواز 
بودم، او سرپرست تيم ما بود و شناخت كاملى از من داشت و در 
آن مقطع نيز سرپرست استقالل خوزستان شده بود. روشنايى به من 
گفت «حيف است در اميدها بازى كنى و به تيم ما بيا و در بزرگساالن 
بازى كن.» من هم دو دل بودم و به آقاى روشنايى گفتم به نظر شما 
قراردادم را با اميد فوالد فسخ كنم؟ كه او نيز به من اطمينان داد كه 
مى توانم به استقالل صنعتى بيايم و خود افشين كمائى نيز شاهد اين 
موضوع است. وى با بيان اين كه سرمربى اميد فوالد با جدايى اش 

موافقت كرد، مى افزايد:  در شرايطى كه فرداى آن روز قرار بود با فوالد به اردوى مالير 
اعزام شويم، با سيدكوروش موسوى سرمربى وقت اميد فوالد صحبت كردم و او به 

من گفت «اگر حتما تو را مى خواهند برو.»

از فسخ قرارداد با فوالد تا دیپورت غیرحرفه ای توسط باقری نیا
فضيع زاده اظهار مى كند: خالصه من با فوالد فسخ كردم و به استقالل صنعتى در ليگ 
يك كشور رفتم. زمانى كه سر تمرين اين تيم رفتم، بهمن روشنايى به من گفت كه 
«هنوز با باقرى نيا (سرمربى تيم) در مورد تو صحبت نكردم و امروز صحبت مى كنم!» 
من نيز باتوجه به اين كه بدنم آماده بود، باكى نداشتم و گفتم مشكلى نيست و االن 

صحبت كنيد.
او مى افزايد:  وقتى روشنايى با باقرى نيا صحبت كرد، او پيش من آمد و گفت هيچ 
تضمينى نيست كه حتى يك دقيقه در طول فصل بازى كنى؛ چرا كه سه بازيكن در 
پست تو دارم. من نيز در پاسخ گفتم اين حرف منطقى نيست و من تمرين مى كنم؛ اگر 
خوب هستم كه حقم را مى گيرم و اگر بد بودم، آن  موقع خط مى  خورم و اين درست 

نيست كه از حاال بگوييد بازى نمى كنم، چرا كه بازى من را نديده ايد.
اين بازيكن خوزستانى ادامه مى دهد: خالصه در نهايت باقرى نيا من را نخواست و 
روشنايى به من گفت «برو به تيم اميدها تا در آينده به بزرگساالن راه پيدا كنى» كه 
من گفتم من روى حساب حرف شما، اميدهاى فوالد را رها كردم و به استقالل 
آمدم و اگر قرار بود در اميدهاى استقالل بازى كنم، در همان فوالد مى ماندم. آن زمان 
عبداهللا ناصرى و مهدى نيايش پور، بازيكنان فعلى فوالد كه در ليگ برتر بازى مى كنند، 

هم بازى هاى من در اميد فوالد بودند.

حضور پرفروغ در نفت مسجدسلیامن و دعوت به تیم ملی امید
وى مى گويد:  اين موضوع باعث شد چند هفته اى بدون تيم بمانم و هم فوالد و هم 
استقالل صنعتى را از دست بدهم. پس از اين چند هفته، داريوش يزدى كه از من 
شناخت داشت و به تازگى به جاى سياوش بختيارى زاده سرمربى نفت مسجدسليمان 
شده بود، من را به اين تيم برد و سه بازى آخر نيم فصل اول ليگ دسته اول كشور 
در فصل 91-90 را براى نفت بازى كردم و آن قدر در اين تيم كار كردم كه در پايان 
فصل من و صادق صادقى، هم تيمى ام در نفت به تيم ملى اميد كه هدايت آن را عليرضا 
منصوريان برعهده داشت، دعوت شديم و به همراه اين تيم به اردو رفتيم. به نظرم در 
آن چند سالى كه فوتبال بازى كردم، بهترين دورانم همان دوره اى بود كه در تيم ملى 

اميد و اردوهاى آن بودم، زيرا خيلى آماده بودم و خيلى خوب بازى كردم.
احمد صحبت هايش را اين گونه ادامه مى دهد: من در تيم ملى اميد به ليست 50 نفره 
اين تيم راه پيدا كردم و سپس اين ليست به دو ليست 25 نفره تقسيم شد كه يكى از 
آن ها شامل بازيكنان اصلى و ليگ برترى و ليست ديگر شامل بازيكنان ليگ يكى و 
ذخيره بود كه من باتوجه به اين كه در ليگ يك بازى مى كردم، در ليست ذخيره بودم 
و جالب اين كه هم پستى من در ليست اصلى تيم، امين حاج محمدى بازيكن فعلى 

استقالل بود.

پیوسنت به ملی حفاری در لیگ ٢ پس از یک سال دوری از فوتبال
او مى افزايد: چند ماهى عضو تيم ملى اميد بودم و با اين تيم تمرين مى كردم تا اين كه 
براى فصل بعد مسابقات ليگ، مشمول شدم و يك فصل كامل نتوانستم بازى كنم. 
سپس دانشگاه قبول شدم و مستقيما به واسطه يكى از دوستانم، جذب تيم  ملى حفارى 
در ليگ 2 شدم. راستش را بخواهيد وقتى كه مشمول شدم و يك سال نتوانستم فوتبال 
بازى كنم، قصد داشتم ديگر فوتبال بازى نكنم؛ چرا كه زده شده بودم و يك سال 
دورى از فوتبال من را از تيم ملى نيز دور كرده بود. زمانى كه در ليست 25 نفر ذخيره 
تيم ملى اميد قرار گرفته بودم، اهداف بلندى در سر داشتم و در ذهنم روياى بازى در 
ليگ برتر و بازى در تيم ملى بزرگساالن را مى پروراندم، چرا كه تيم ملى اميد، تيم دوم 
ملى كشور است و قطعا از آن جا مى توانستم به تيم بزرگساالن برسم؛ اما متاسفانه اين 
اتفاقات من را از فوتبال زده كرد. با وجود اين، تصميم گرفتم از يك جايى دوباره 
شروع كنم و اين شد كه به تيم بزرگساالن ملى حفارى در ليگ 2 كشور پيوستم كه 
هدايت آن بر عهده آقايان ناصر مطلق و احسان طيبى بود. قراردادم هم با اين تيم 10 
ميليون تومان بود. اين مبلغ را در شرايطى قبول كردم كه زمانى كه در تيم اميد استقالل 

اهواز بازى مى كردم، قراردادم با آن ها هشت ميليون تومان بود.

پارگی رباط صلیبی در آستانه پیوسنت به تیم عبدالله ویسی
اين فوتباليست خوزستانى عنوان مى كند: در سه بازى اول كارت بازى من صادر نشده 
بود. بعد از بازى سوم دفاع چپ تيم مصدوم شد و مسووالن تيم مجبور شدند به 
تهران بروند و كارت من صادر شد و من فيكس تيم شدم تا اين كه در فاصله پنج بازى 
به پايان فصل 93-92 و در شرايطى كه در كورس قهرمانى بوديم، در مقابل تيم اتكاى 
آمل مصدوم شدم و براى اولين بار رباط صليبى پاره كردم. اين مصدوميت در شرايطى 
براى من اتفاق افتاد كه بعدا فهميدم در آن مقطع جزو گزينه هاى اصلى عبداهللا ويسى 
براى پيوستن به تيم استقالل خوزستان در فصل اول حضورشان در ليگ برتر بودم كه 
متاسفانه اين مصدوميت همه چيز را خراب كرد. اين مصدوميت درست در زمانى كه 

بعد از آن همه مشكالت دوباره در حال احيا شدن بودم،  گريبان گيرم شد.

جراحی زانو و داستان آوردن فاکتور هزینه برای باشگاه
وى توضيح مى دهد: بعد از اين مصدوميت نزد دكتر كيهانى كه در بين فوتباليست هاى 
مطرح، بسيار شناخته شده و از برجسته ترين فيزيوتراپ ها و جراحان كشور در تهران 
است، رفتم و زانويم را حدود 9 ميليون تومان جراحى كردم. زمانى كه مصدوم شدم 
قرارداد سه ساله با ملى حفارى داشتم و اين اتفاق براى من در سال اول قراردادم رخ 
داد. به باشگاه گفتم بايد عمل كنم ولى پول ندارم و به من گفتند «تو خرج كن و بعد 
فاكتور بياور» كه من گفتم «اصال پولى ندارم كه بخواهم خرج كنم»؛ نمى دانم كجاى 
دنيا به اين شكل است كه بازيكن تيمى مصدوم شود و به او بگويند فاكتور بياور! در 
همه جاى دنيا بازيكن را خود باشگاه با هزينه و نظارت خود درمان مى كند و بازيكن 

حتى كرايه هم از جيب خودش نمى دهد.
قول پرداخت ٧٠ درصد از 

هزینه عمل و ناپدید شدن فاکتور در باشگاه
احمد با اشاره به بى مهرى هاى صورت گرفته نسبت به وى در دوران مصدوميت، 
مى گويد: با خودم فكر كردم و ديدم اگر بخواهم به اميد باشگاه منتظر بمانم، فايده اى 
ندارد و خودم ضرر مى كنم، چرا كه يك روز هم برايم يك روز بود. متاسفانه هيچ 
يك از اعضاى باشگاه و حتى مديرعامل، پاسخگوى من نبودند، چرا كه دلشان 
نمى سوخت و حتى 10 سال هم مى گذشت، خبرى از آن ها نمى شد. بنابراين به 
هر ترتيبى كه بود، به اين در و آن در زدم و پول عملم را تهيه كردم و مبلغ 9 
ميليون و 300 هزار تومان براى باشگاه فاكتور بردم. جالب اينجاست حاال كه 
فاكتور را بردم به من مى گويند خرج رفت و برگشت به تهران، كرايه و اسكان با 
ما نيست و خالصه به هر ترتيب، سر و ُدم اين مبلغ را زدند و گفتند ما فقط 70 

درصد اين مبلغ را مى پردازيم.
او ادامه مى دهد: وقتى اين را شنيدم، شاخ در آوردم و گفتم مگر نه اين كه من 
در اين باشگاه مصدوم شدم؟ كه آن ها گفتند «اين وسط شما هم سودى كردى 
و فوتبال بازى كردى!» پاسخ هايى كه مسووالن باشگاه مى دادند غيرحرفه اى و 
غيرورزشى بود. آن ها حتى گفتند «تو به واسطه بازى در اين تيم مطرح شدى و 
پول گرفتى و اگر نيايى، بازيكن ديگرى جايت مى آيد.» خالصه من همان 70 
درصد را قبول كردم ولى دو سه ماه گذشت و خبرى نشد و مدام من را به اين  

طرف و آن  طرف پاس مى دادند و تلفن بازى مى كردند.
فضيع زاده با اشاره به مفقود شدن فاكتورش در باشگاه بيان مى كند: پس از چند 
بار كه به جد پيگير شدم، كاشف به عمل آمد كه آقايان اصال فاكتور من را گم 
كرده اند ولى خوشبختانه من يك كپى برابر اصل از فاكتورم داشتم و مجددا آن 
را براى شان آوردم كه اين دفعه به من گفتند،  اين مبلغ را روى قرارداد فصل 

آينده ات مى آوريم!

فصل جدید و باز هم پاره شدن رباط صلیبی!
فصل  آن  در  بازيكنان  از  خيلى  مى گويد:  خوزستانى  مصدوم  فوتباليست  اين 
قراردادهاى 30،40 ميليونى داشتند ولى در مجموع 10 مسابقه هم بازى نكردند 
ولى من كه قراردادم كمتر از همه بود، بيشترين بازى را كرده بودم. در فصل بعد 
از آن احسان طيبى مربى تيم گفت «در اين فصل سقف قرارداد 20 ميليون تومان 
است و اگر بازيكن فيكس باشيد يك ميليون تومان و به ازاى هر برد نيز يك 
ميليون تومان روى قراردادتان مى آيد» اين گفته آقاى طيبى به ضرر من بود؛ چرا 
كه اگر مصدوم مى شدم و اگر بازى نمى كردم پول نمى گرفتم! آن فصل با من 
قرارداد 15 ميليون تومانى به شرط بازى بستند كه در اول فصل بازهم رباط پاره كردم 

و تيم هم تا پايان فصل فقط يك برد كسب كرد و به ليگ 3 سقوط كرد!

تداوم مشکالت مالی برای عمل دوم
او در ادامه مى گويد: باز هم به دكتر كيهانى مراجعه كردم كه باز هم دكتر گفت 
بايد عمل كنم، آن هم در شرايطى كه نيمى از پول عمل قبلى را قرض گرفته بودم. 
باشگاه هم 70 درصدى را كه قول داده بود و معادل 6,5 ميليون تومان مى شد، به من 
نداده بود. جالب است بدانيد آن هايى كه قول دادند 6,5 ميليون تومان روى قراردادم 
بابت عمل قبلى بيايد، تنها پنج ميليون به قراردادم اضافه كردند و با من در آن فصل 
درمجموع قرارداد 20 ميليون تومانى بستند و معلوم نشد 1,5 ميليون تومان از پولم 

آن وسط چه شد!
از احمد مى پرسم چرا طى اين مدت هيچ گاه به كميته انضباطى فدراسيون شكايت 
نكرده است؟ كه در پاسخ با نااميدى جواب مى دهد: «به هر حال شكايت كردن نيز 
هزينه هايى دارد و چند بارى بايد به تهران رفت و آمد كرد. از طرفى نيز بايد مبلغى را 
به حساب كميته انضباطى فدراسيون جهت رسيدگى به شكايت واريز كرد كه با توجه 

به مبلغ قراردادمان، اصال نمى صرفيد كه بخواهيم شكايت كنيم.»

جراحی ناموفق در اهواز
فضيع زاده مى گويد: اگر مى خواستم عمل دومم را به صورت خصوصى نزد دكتر 
كيهانى انجام دهم، هزينه آن بيشتر از عمل اول مى شد كه نمى توانستم از عهده هزينه 
آن برآيم. اين شد كه تصميم گرفتم پايم را در همين اهواز به تيغ جراحان بسپارم ولى 
متاسفانه نتيجه نگرفتم و در حال حاضر همه مى گويند براى آن كه نتيجه بگيرم، بايد باز 

هم نزد دكتر كيهانى عمل كنم كه واقعا پرداخت هزينه اش در توانم نيست.

تشدید مصدومیت به دلیل ناتوانی مالی جهت انجام عمل سوم
احمد با لبخندى تلخ كه از ابتداى صحبت بر لبانش است، ادامه مى دهد: راستش را 
بخواهيد در حال حاضر وضعيت زانويم اصال خوب نيست و حتى راه رفتن را نيز 
براى من مشكل كرده است و اگر هم قرار باشد فوتبال را ادامه دهم،  پزشكان گفته اند 
كه بايد حتما عمل سوم را انجام دهم. كمى نااميد شده ام چرا كه من در حال حاضر 
25 سال سن و مشكل خدمت سربازى نيز دارم و اگر بخواهم دو سال هم خدمت 
بروم، 27 ساله مى شوم و پس از آن نيز حداقل يك سال زمان مى خواهد تا آماده شوم. 
متاسفانه سنم در حال افزايش است و اين اصال براى من كه عاشق فوتبال بوده ام و 
با آن زندگى كرده ام، قابل تحمل نيست. من براى فوتبال از خيلى چيزها گذشتم. از 
نظام وظيفه پرسيده ام و به من گفته اند كه اگر زانويم را سه بار جراحى كرده باشم، از 
خدمت معاف مى شوم ولى من ديگر پولى براى جراحى سومم ندارم. از طرفى نيز تا 

زمانى كه معاف نشوم، عمر فوتبالى ام در حال هدر رفتن است.

ظهور رگه های امید در اوج ناامیدی
وى مى افزايد: با موسى سوارى مربى سابقم و مربى كنونى تيم بزرگساالن فوالد 
صحبت كردم و او به من گفت باتوجه به اين كه پستم دفاع است 
مى توانم در 28 سالگى هم مفيد باشم و به اوج برگردم. او  عبداهللا 
كرمى را براى من مثال زد و گفت كرمى االن 33 ساله است و راحت 
تا سه سال آينده نيز مى تواند بازى كند. اگر بتوانم عمل سوم را انجام 
دهم و سپس معاف شوم، حداقل مى توانم فكر كنم دو سالى كه 

مصدوم بوده ام، به خدمت رفته بودم و كمتر حسرت بخورم.

تنها ١٨ میلیون تومان دریافتی طی قرارداد سه ساله
اين فوتباليست مصدوم خوزستانى كه باوجود لبخند روى لبش، 
مى شد ناراحتى را در وجودش حس كرد، بازهم تاكيد مى كند: 
باور كنيد باشگاه ملى حفارى حتى حق و حقوق كامل قرارداد 
سه ساله ام را هنوز نداده است. براساس قانون فدراسيون هر سال 
بايد 20 درصد به قرارداد سال قبل بازيكن اضافه شود كه من 
سال اول 10 ميليون تومان بستم، سال دوم 20 ميليون تومان (با 
احتساب نيمى از هزينه عمل سال قبل از آن) و سال سوم قاعدتا بايد بيشتر باشد 
كه من در مجموع تاكنون 18 ميليون تومان گرفته ام! من حتى به دليل مشكالت 

مالى از برج هشت سال گذشته ديگر نتوانستم فيزيوتراپى بروم.

کار در شیشه بری؛ حرست و ناامیدی 
حال  در  مى گويد:  است،  شده  يكديگر  با  بغضش آميخته  و  او كه ديگر لبخند 
حاضر كه به دليل مصدوميت فوتبال را به طور كامل كنار گذاشته ام، در شيشه برى 
مشغول به كار هستم تا بتوانم خرج خودم را در بياورم و بتوانم هزينه عمل سومم 
را تا حدودى تهيه كنم، چرا كه پدرم راننده تاكسى است و واقعا ديگر نمى تواند 
براى عمل هاى من هزينه كند. ته دلم دوست دارم باز هم به فوتبال برگردم ولى 
الزمه آن انجام عمل سومم است كه همان طور كه گفتم پولش را ندارم، زيرا اگر 
بخواهم از عملم مطمئن باشم، بايد نزد دكتر كيهانى به صورت خصوصى عمل 

كنم تا مانند عمل دومم پشيمان نشوم.
مدتى دكه فالفلى زدم ولى نتوانستم بمانم و به كار ادامه دهم چرا كه در تلويزيون 
رفيق ها و هم دوره اى هايم را مى بينم كه دارند بازى مى كنند ولى من نمى توانم 
بازى كنم. االن هم كه در شيشه برى هستم، به صورت كامل نمى توانم آن جا كار 
كنم، چون آن جا فقط حضور فيزيكى دارم و ذهن و قلبم در مستطيل سبز است. 
هزينه عمل آخرم حدود 12 ميليون تومان مى شود و من در اين زمينه كامال از 
باشگاه نااميد شده ام. باشگاه زمانى كه در اوج بودم و تيم هم در كورس قهرمانى 
بود، به فكر من و هزينه هايم نبود و به من گفتند فاكتور بياور، ديگر چه برسد به 

االن كه قراردادم تمام شده و بيش از دو سال هم است كه بازى نكرده ام.

صحبت پایانی احمد و درخواست او...
احمد در انتهاى صحبت هايش در اوج نااميدى، سعى مى كند اميد را در خودش 
زنده كند و مى گويد: اميدم را از دست نداده ام و فقط مشكلى كه پيش رويم 
است، مشكل عمل است. از مسووالن  مى خواهم فقط هزينه عمل من را بدهند تا 
بتوانم برگردم و باز هم بازى كنم؛ هزينه  عمل هاى قبلى را هر طورى كه بود دادم 
و گذشت ولى واقعا از عهده اين يكى برنمى آيم. مسووالن باشگاه ملى حفارى 
هم متاسفانه انسان هايى نيستند كه براى ورزشكار دل بسوزانند و من هم وقتى 
مى دانم آن ها قرار نيست كارى براى كسى كنند، پس انتظارداشتن از آن ها نيز 
بيهوده و بى جا است. ديگر درخواستم را عمومى مطرح مى كنم و مى گويم هر 
كسى از هر قشرى كه مى تواند كارى برايم انجام دهد و كمكى كند، آن را دريغ 
نكند تا فقط بتوانم به فوتبال باز گردم، چرا كه از باشگاه خيرى نديدم و خيرى 
هم نخواهم ديد. آن ها هيچ سراغى از من نمى گيرند و حتى نمى دانند كجا هستم! 

و با مصدوميتم، خودم نيز به فراموشى سپرده شدم.
گزارش: سيدجواد خراسانى (ايسنا)

قصه فوتباليستى كه از تيم ملى به شيشه برى رسيد
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ايسنا:  اين روزها در گوشه اى از شهرمان فوتباليست جوانى زندگى مى كند كه با تالش و پشتكار خود حتى به تيم ملى اميدهاى ايران رسيد 
 اما مصدوميتى ناخواسته، سرنوشت  ورزشى او را  در پرده اى از ابهام قرار داده است. احمد فضيع زاده است بازيكنى است كه مصدوميت او را از فوتبال دور كرده

 و پدر تاكسى رانش هم ديگر توان هزينه هاى جراحى اش را ندارد. اين فوتباليست جوان خوزستانى كه  براى تأمين هزينه هاى
 درمان مصدوميتش به كار  شيشه برى مشغول شده است



ر و  رنگ  و  نگ 

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

اين يك قصه نيست
 

آقا جمشيد ، ميگم متوجه شدى اين روزا 
 » ميگن  صحبتاشون  تو  مسئولين  همه 

اقتصاد مقاومتى « تو ميدونى يعنى چه ؟
و  كرد  جمع  خودشو  كمى  جمشيد  آقا 
گفت : بابا تو كه انگار اصًال تو باغ نيستى 
، مگه نميدونى امسال سال اقتصاد مقاومتيه 
،بهمين خاطر همه مديرا و مسئوال وقتى 

مصاحبه ميكنن يا حرف ميزنن حتماً از اى شعار استفاده ميكنن كه بقيه 
فكر نكنن طرف نميدونه امسال چه ساليه ! شيرفهم شد ؟!

آقا رضا سرشو تكون داد و گفت : بابا من ميگم اقتصاد مقاومتى يعنى 
چه ؟ اقتصاد كه تقريباً معنيش معلومه ولى مقاومتيش نميدونم چيه ؟ ! 
اونوقت قراره كه امسال اقدام و عمل هم بكنيم ... ! واقعا! نميدونم اگه 
ميتونى برام توضيح بده ... آقا جمشيد در حالى كه با تلفن همراهش 
ور ميرفت گفت ميخواستم يه متن جالب تو گوشيم بود برات بخونم 
اما پيداش نمى كنم ولى خودم يه چيزايى ميدونم كه با مسئوليت 
خودم برات ميگم ، اما اگه بعداً يه جايى فهميدى كه غلط بود از چشم 
من نبينى ، چون منم دقيق نميدونم ؛ ولى اصل مطلب اينه : ديدى 
مثًال  و  كردن  تحريم  كشورمونو  نامرد  دنياى  اين  كه  ساله  چند 
خيلى كشورا بامون بده بستون نداشتن و مثًال با همين كاغذ پاره 
ها!! ميخواستن فشار بمون بيارن كه هنوز هم ادامه داره ... اينارو 
كه ميدونى آقا رضا ؟ آقا رضا پشت سرشو خاروند و گفت آره ، 
درسته ! آقا جمشيد ادامه داد و گفت :خوب حاال حرف اينه كه 
بايد يه كارى بكنيم كه اگه دوباره تحت فشار قرار بگيريم  بتونيم 

مقاومت كنيم ، همين ...
آقا رضا لباشو رو هم فشار داد و تابوند و گفت : خوب ؛ مگه اينا 

مرض دارن هر دقيقه ميخوان حال مارو بگيرن ؟!
اين  كه  همش  ؛  زدم  مثال  من  حاال  گفت  بالفاصله  جمشيد  آقا 
اونقد  اقتصادى  لحاظ  از  بايد  كشور  يه  صورت  هر  در   ، نيست 
قوى باشه كه هر اتفاق بدى پيش بياد بتونه در برابر سختى ها و 

نا ماليمات مقاومت كنه...
آقا جان يه مثال ساده ميزنم ؛ اگه يه نفر درآمد و هزينه زندگيش 
با هم برابر باشه يعنى هشتش گرو نه باشه ، بعد يدفعه مثًال خداى 
نكرده يكى از اعضا خونوادش مريض بشه ، يا تصادف كنه كه 
، چه  نداشته باشه  تومان خرجش كنه و  مثًال بايد پنجاه ميليون 
ميشه ؟ ! خوب كم مياره ديگه ...حاال حرف اينه كه اين خونوادًه 
بايد هميشه مراقب باشه اتفاق بدى نيفته و  يه پس انداز هم داشته 

باشه كه اگه مشكلى پيش اومد نابود نشه ديگه ؟! فهميدى ؟؟
آقا رضا گفت : اى جانم حاال فهميدم چى ميگى ، پس چرا اى 
مسئولين محترم نميان همينارو به مردم بگن ؛ واال من تا حاال نمى 

فهميدم اينا چى ميگن ؟ !
خوب پس اگه كشور ما ميخواد اقتصادش مقاومتى بشه ، با حرف 
زدن كه انجام نميشه ، بايد همه مردم كامًال توجيه بشن ، بدونن و 
بعدش هم دولت برنامه داشته باشه ، ولى اينجاشو نميدونم اقتصاد 

مقاومتى فقط مال دولتى هاست ؟!
آقا جمشيد پريد تو حرف آقا رضا و گفت:نه عزيزم ، شما ببين 
وقتى ميگيم اقتصاد ، فقط يه طرفش قانون و نظارت و تصميم 

گيرى دولتى هاست ولى بقيه اش مردمن ديگه ، همه مردم 
اما اونائيكه دارن كار اقتصادى ميكنن بيشتر ...

 آقا جمشيد گيجم كردى ؛ تو هم عين دولتيا دارى توضيح ميدى 
، مردم بايد چكار كنن ، اصًال من بايد چكار كنم ...؟ آقا جمشيد 
كه حاالاز عالقه آقا رضا به وجد اومده بود گفت: آقا رضا اول 
نوبت مسئولينه كه مردمو توجيه كنن كه مثل االن تو عالقه مند 
بشن برا همراهى و همفكرى با دولت و به اصطالح امروزى 
جبهه  اى  تو  مردمو  عظيم  قدرت  تا  كنن  سازى  فرهنگ  ها 
باشن... داشته  توقع  مردم  از  كنن...وبعد  همراه  خودشون  با 

ميكنم  خواهش  ميگم...ولى  برات  بعدن  بزار  بقيشو  رضا  آقا 
خودتم يه كم مطالعه كن كه راحتتر موضوع رو بفهمى...اوكى 
نميشه  ميگم  گفت:  كردو  جانانه  تشكر  يه  رضا  آقا  برادر؟؟ 
استفاده  هم  مردم  بقيه  شايد  كنى  صحبت  تلويزيون  تو  برى 
هم  اينجا  رضا  :آقا  گفت  و  زد  لبخند  يه  جمشيد  آقا  كنن...؟؟ 
ميكنه  فروشى  ثانيه  وقتشو  تلويزيون  نميدونى  و  نيستى  باغ  تو 
برا تبليغات و بقول خودشون پيام بازرگانى...انگار نميبينى هر 
شبكه اى ميزنى آشپز خونه است...هيشكى نيست به اينا بگه بابا 
يه كم بفكر مردم فقير هم باشين كه دكوراسيون و غذا هاى شمارو 
فقط تو تلويزيون ميبينن و حرص ميخورن و تبعات ديگه اون...آقا 
شرمنده از بحث خارج شدم...ولى آقا رضا چشم قول ميدم اگه مليونر 

شدم برم تلويزيون ...
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

رويداد
«به مناسبت روز جهانى عكاسى» 

 باز هم متولد شوم، عكاس ميشوم
28 مرداد ماه يا 19 آگوست در تقويم 
همه كشورهاى دنيا روز جهانى عكاسى 
نام گرفته است در واقع اين روز مختص 
حرفه و افرادى است كه با يك شات و 
فشردن يك دكمه تصويرى را خلق و 
ثبت ميكنند كه ممكن است، دنيايى را به 
تغيير بكشاند.  درست 190 سال پيش 
اولين تصوير در تاريخ عكاسى جهان خلق شد كه در آن اشرافزادهاى 
فرانسوى چشم انداز پنجره اتاق خود را ثبت كرد و بعد از 16 سال از 
اين واقعه اولين عكس در ايران ثبت شد و تا امروز روند رو به رشد و 
پيشرفتى را پشت سر گذاشته است و دنياى عكاسى سبكهاى مختلف، 
ابزار و تجهيزات و دوربينهاى مختلفى را به خود ديده است. مسلما تفاوت 
در نگاه در عكاسى يكى از شاخصهاى اين هنر است كه براساس آن از 
يك چشمانداز تصاوير متفاوتى ثبت خواهد شد. اين تفاوت و تنوع در 
كار عكاسى شاخصه خاص اين هنر است و ماندگارى و تاثير ويژهاى را 
رقم خواهد زد. عكاسان عليرغم تالش وافرى كه كه براى ثبت حوادث و 
رخدادها دارند و اين تالششان گاه اتفاقات بزرگى را در پى دارد، عموما 
حداقل در ايران خود مورد توجه جدى قرار نميگيرند و عليرغم سختيهاى 
خاصى كه اين حرفه برايشان به ارمغان ميآورد، اما همچنان كملطفيها به اين 

قشر و حرفه روا داشته ميشود.
عكاسى در ژانرهاى مختلف همچون عكاسى خبرى، طبيعت، مدلينگ، 
پرتره، معمارى، صنعتى، تبليغاتى، نجوم و ... تصاويرى را منعكس ميكند 
كه گاه نميتوان به سادگى از آنها گذشت و توليد هركدام دشواريهاى خاص 
خود را به همراه دارد. عكاسى شب يكى از خاصترين سبك هاى عكاسى 
است كه هنوز به معناى واقعى شناخته نشده است و حتى گاه افراد سوال 
ميكنند كه مگر در شب هم امكان عكاسى وجود دارد، در حالى كه عكاسان 
حرفهاى با تصاوير فوقالعاده خود از شب و آسمان شب هنر خود را به منصه 
ظهور رساندهاند. اين شايد يكى از خاصترين و زيباترين انواع عكاسى باشد 
كه حاصلش چشم هر بينندهاى را نوازش ميدهد، ژانرى كه صبورى بسيارى 

مى طلبد و البته خطرات خاصى را در خود نهفته دارد.
هفته نامه «بامداد زاگرس» ضمن گراميداشت ياد و نام عكاس جوان 
خوزستانى -زنده ياد على هويسى - روز جهانى عكاسى را به همكاران 

و فعاالن عرصه عكاسى مطبوعات استان تبريك مى گويد
كتابخانه

«شاخه ى زرين»
(پژوهشى در جادو و دين)
نويسنده: جيمز جرج فريزر

ترجمه: كاظم فيروزمند
ناشر: آگاه، چاپ هشتم 1394 
861 صفحه، 45000 تومان

 آيا تابه حال در مورد تاريخ ابتدايى بشر انديشيده ايم؟ بشر نخستين، 
و  اعتقادات  و  آداب  منشأ  درباره ى  مى كرد؟  نگاه  عالَم  به  چگونه 
تفكر  تاريخ  توصيف  و  قديم  جهان  در  نخستين  بشر  متعّدد  مناسك 
آن ها  خاطره ى  مردمان،  كه  مناسكى  و  ابتدايى  اديان  تاريخ  و  آدمى 
را طى قرن ها حفظ كرده اند تا چه اندازه اطالع داريم؟ سير زندگى 
بشر از جادو به دين و بعد به علم بوده است. بشر نخستين در مورد جادو 
اعتقادات خاصى داشت. جالب است بدانيم شـاهان نخستين به خاطر هنر 
سياه (جادو) يا  سپيد (مذهب) بر  اريكه ى قدرت مى نشستند و در آن جامعه، 
الزمة پادشاهى، جادوگرى و كاهنى بود. مثال در مـعبد «نـمى» درختى 
مى روييد كه هيچ يك از شاخه هايش نبايد مى شكست و كسى كه مى توانست 
يكى از شاخه هاى آن را بـشكند بـا  كاهن  معبد مى جنگيد و او را  مى كشت،  

سپس فـرمانرواى بيشه زار مى شد.
شاخه ى زرين، نوشتارى است كه در اين راستا بدين مسئله مى پردازد. اين 
اثر، مشهورترين كتاب جيمز جورج فريز است كه بر مـطالعات  انسان شناسى 
تـأثير عـميق داشته و جّو فرهنگى قرن بيستم را تحت  تأثير  قرار داده است. 
هدف اوليه شاخه ى زرين تشريح آيين ها  و مـراسم  خـاص جادويى در 

دوران باستان است.
اين كتاب، پژوهشى تطبيقى است كه با رويكردى اجتماعى و با تكيه بر 
دو محور اسطوره و دين، به تحقيق در مبانى خرافه پرستى، اديان ابتدايى و 
اعتقادات و مناسك مردمان آغازين مى پردازد. اين پژوهش درصدد اثبات 
اين اّدعاست كه سير انديشه انسان ها براى توجيه وقايع زندگى و طبيعت 
پيرامونشان، و نيز براى گره گشايى يا گريز از پيچيدگى هاى حيات، چگونه 
ابتدا به جادو و خرافه ها روى آورد و بعد از آن به دين گرويد و سرانجام از 

دين به علم متمايل گشت.
سينما

آمارهفتگى فروش فيلم هاى ايرانى  
فروش كل/تومانكارگرداننام فيلم
  2,528,313,800رضا درميشيان النتورى
9,985,456,500مصطفى كيايى باركد

3,952,271,100برزو نيك نژادزاپاس 
 355,945,299فريدون حسن پور ناردون  
2,456,713,300رضا ميركريمى   دختر
3,614,054,300رضا عطاراندر اكوال

كل اگر طبيب بودى سر خود دوا نمودى
 Physician, heal thyself

 منفورترين چيزهاي حالل در پيش خدا طالق است .

حضرت محمد(ص)

آيينه سكندر جام مى است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا
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   داريوش امامى

 هنگامى كه به نقش دولت در ايجاد نمايه اى استراتژيك در 
بستر فرهنگ و هنر سخن مى گوييم، به معناى دخالت و يا 
صرفا به منزله حمايت از توليد محصوالت فرهنگى نيست 
بلكه ايجاد جهت دهى به فعاليت هاى فرهنگى كشور است. 
هنگامى كه به نقش دولت در ايجاد نمايه اى استراتژيك در 
بستر فرهنگ و هنر سخن مى گوييم، به معناى دخالت و يا 
صرفا به منزله حمايت از توليد محصوالت فرهنگى نيست 
بلكه ايجاد جهت دهى به فعاليت هاى فرهنگى كشور جهت 
قرار گرفتن در مسيرى شايسته از پايه هاى اعتقادى اين 
سرزمين است. مساله اى كه متاسفانه به دليل عدم درك 
موقعيت و فقدان نگاهى راهبردى در اين 3 سال از روى 
كارآمدن دولت يازدهم نتوانسته به اجرا درآيد.اما حقيقت امر 
چيست؟ چگونه مى شود كه رئيس جمهور دولت يازدهم پيش 
از انتخابات رياست جمهورى دم از عناوين زيبا و وارسته اى 
چون اخالق، تالش، متانت، عدالت، تدبير، عزت و مفاهيمى 
بالقوه دلپسند بزند و هنگام اجرا كه مى رسد حداقل در فضاى 

فرهنگى و هنرى اين مفاهيم را كامال دورمانده مى يابيم!

طرفداران ديروز و منتقدان امروز دولت

براى اين كه متهم به يك جانبه گرى و برداشتى سياسى از 
اين يادداشت نگرديم، بهتر است كمى زاويه توجهمان را به 
سمتى ديگر بدوزيم. راه دورى نخواهيم رفت و تنها الزم 
است سرى بچرخانيم و از نگاه و گفته هاى اهالى دلبسته 
به دولت «تدبير و اميد» نمونه هايى را جهت اثبات ناتوانى 
دولت يازدهم در حوزه فرهنگ و هنر به ميان آوريم. شايد از 
اين جهت براى اندك افراد دلخوشى كه همچنان در انتظار 
بهار تغييرات نشسته اند، شرايط موجود روشن تر شود و حتى 
به اين نتيجه برسيم كه شايد توقع مان از اين كه دولتمردان 
بايد در مسير پيشروى فرهنگ و هنر نقشى بايسته ايفا كنند، 
رنگ ببازد ! در واقع در نگاه دولتى كه دغدغه هاى سياسى 
اش حتى لزوم توجه به معضالت اقتصادى مردم را تحت 
الشعاع قرار داده است، نبايد چندان انتظارى از وجود توجه 
به مساله فرهنگ و برنامه ريزى هاى كوتاه و بلند مدت 
براى رسيدن به چارچوب هايى استراتژيك داشت. حتى براى 
رياست محترم جمهور چنان فضاى فرهنگ و هنر دور و 
2غريب است كه وى بعد از گذشت 2 سال از عمر دولت زمانى 
را براى حضور در شوراى عالى سينما در نظر نگرفت و به قول 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، برگزارى جلسات شوراى عالى 
سينما منوط به اين بود كه رئيس جمهور براى حضور در اين 
جلسات وقت داشته باشند كه البته اين مساله ميسر نشد و در 

نهايت شورا هم متالشى شد!
با اين شرايط شايد تصور دورافتاده و انتظار نابجايى است كه 
ارزش و جايگاه فرهنگ و هنر را از نگره و برنامه هاى دولتى 
بجوييم كه در اين سال هاى حضور عمال نشان داده كه 
فرهنگ و هنر جزو توجهات دسته چندمش هم نمى باشد! 
موضوعى كه به وضوح در ميان گفته ها و نظرات هنرمندان و 
اديبان حامى همين دولت بارها بيان شد كه نمونه اخيرش را 
در انتقادات صورت يافته توسط فرهاد اصالنى و باران كوثرى 
مشاهده كرديم. حتى باران كوثرى كه به صورت خانوادگى از 
جمله فعال ترين افراد عالقمند به دولت «تدبير و اميد» بود، 
در گفت و گوى اخيرش در برنامه اينترنتى «35» به صراحت 

اظهار پشيمانى از راى دادن به روحانى كرد.

برنامه هايى كه تنها به زبان مى آيد!
برنامه هاى برخى از مسئوالن دولتى هنگامى كه بر زبان مى 
چرخد   و انعكاسى به شعاع آرزوهاى مخاطب مى يابد، بسيار 
دلنشين است اما حقيقت اين است كه حتى درصدى كوچك 
از اين ادعاها به مرحله عمل درنمى آيد و تنها اهالى انتظار مى 
مانند و دولتى كه عمرى بسيار از زمان روى كارآمدنش رفته و 
تنها اندكى به پايانش باقى مانده است. براى انعكاس مواردى 
از انبوه وعده هاى عمل نيافته رئيس جمهور دولت يازدهم در 
حيطه فرهنگ و هنر مى توان به يكى از گفته هاى پيش از 
انتخابات رئيس رجوع كرد كه در آن اشاره به تحولى اساسى 

در حوزه سينما وجود داشت؛ تغييراتى كه در اين سال هاى 
فعاليت دولت يازدهم صورت يافت اما نه در مسير صعود و 

بهروزى بلكه بالعكس!
بايد  ابتدا  در  معتقدم  بود: «من  گفته  زمان  آن  در  روحانى 
انقالبى در سينما به وجود آيد. من نمى بينم چيزى از سينما 
باقى مانده باشد. امروز مردم از رسانه هاى ديگر در حال ديدن 
فيلم هاى ايرانى هستند. بياييم سينما را به اهالى و آنانى كه 
هنرمند و فيلمساز هستند واگذار كنيم. »اما برآيند شعار فوق 
منتهى به توليد و حمايت از يكسرى فيلم هاى سخيف و كم 
مايه شد كه حتى استقبال تماشاگر از آن ها نه تنها نمايه اى 
از رشد نخواهد بود بلكه نمايانگر حقيقت تلخ ديگرى است! 
از سويى رئيس جمهور در همان اولين ماه هاى شروع به كار 
اين دولت در نشستى با اهالى فرهنگ و هنر طى سخنانى 
گفت: «هنرمند نه قرار است نوك پيكان تحوالت سياسى 
باشد و نه قرار است گوشه نشين خرابات و خانه» درباره زينت 
المجالس بودن برخى از هنرمندان و گوشه نشينى برخى ديگر 
3در همين دوران 3 ساله مى توان نمونه هاى بى شمارى آورد 
و ذكر سابقه و نوع مواضع موافق يا مخالف اين افراد با دولت 
يازدهم، نشانگر تفاوت وضعيت آن ها و تعبير مناسبى از اين 
خواهد بود كه منظور جناب رئيس جمهور، عدم خانه نشينى 

كدام دسته از هنرمندان بوده است.
در  بسيارى  سخنان  صميمانه،  نشست  همان  در  روحانى 

باب فرهنگ و هنر داشته و به وظيفه هنرمند در خصوص 
ايستادگى در برابر تهاجمات فرهنگى دشمن اشاره كرده و 
عنوان داشتند: «بايد به فرهنگ ايرانى و اسالمى توجه كنيم 
تا سينماى ما در اين چارچوب بدرخشد» اما نتيجه فعاليت 
هاى فرهنگى دولت، خبر از نگاهى ديگر مى دهد و بايد از 
شخص اول اجرايى مملكت پرسيد كه چه فيلمسازانى با چه 
نگاه و عقبه اى مى بايست با آثارشان جهادگر عرصه فرهنگى 
باشند؟ چرا كه افراد صاحب هويتى در اين خصوص يا خانه 
نشين شده و يا به اجبار گام در فضاى ديگرى گذاشته اند. البته 
ايشان پيش از ورود به منصب فوق اشاره به اين داشته كه به 
وجود ناتوى فرهنگى اعتقاد دارند و عنوان كردند: «به جاى 
مهندسى فرهنگى بايد از واژه معمارى فرهنگى استفاده كرد، 
عدهاى از اين كلمه مهندسى فرهنگى سوء استفاده مى كنند؛ 
بنابراين مقصود ما همان معمارى و طراحى است كه اسالم و 
فرهنگ ايرانى از آن سخن مى گويد. »اما نه معمارى توانا در 
اين مدت پايه هاى فرهنگ ما را استوار ساخت و نه طرحى از 

هنر باشكوه شكل گرفت!

برنامه هاى اجرا شده توسط دولت يازدهم
البته نبايد تنها نيمه خالى ليوان را ديد و بايد به اندك آب 
موجود در ته ليوان هم توجهى داشت. و اندكى اميد به روح 
خود جارى كرد و تدبير را هم همسفر اين نوشته ساخت تا 
نگاشته شود كه برخى از وعده هاى شخص اول اجرايى 
كشور در اين سال ها حداقل به مرحله اجرا نزديك شد، هر 
چند موانع موجود نتوانستند رنگ واقعيت بدان بپوشند. از جمله 
اين موارد مربوط به يكى از شعارهاى پيش از انتخاباتى جناب 

حسن روحانى است كه عنوان كرد: «ما فكر كرديم اگر در 
بحث ماهواره چند ديش را جمع كنيم، مسائل حل مى شود، 
ما بايد خودمان را با مسائل روز منطبق كنيم و برنامه هاى 
درستى در اين زمينه داشته باشيم. »وعده انتخاباتى فوق از 
جمله مواردى بود كه از طريق وزارتخانه فرهنگ دنبال شد و 
حتى صحبت هايى درباره تغيير قوانين موجود درباره آزادسازى 
استفاده از ماهواره صورت يافت! به اين اميد كه با وجود اجرايى 
نشدن اين موضوع، بيان اين مساله براى طيفى محدود از 
طبقات جامعه خوش بنشيند! وعده ديگرى از سخنان رئيس 
جمهور كه حداقل از طريق برخى همراهان دولت در مقام 
نظر هم درآمد، درباره آزادى ناشران از انتشار كتاب ها و خروج 
مميزان ارشاد بود. البته با وجود اين كه طرح فوق تاكنون به 
مرحله قانونى نرسيده است، اما در عمل شاهد انتشار كتاب 
هاى ناگوارى هستيم كه مشخص است ناظرى برايش وجود 
نداشته است و شايد اين در راستاى عينيت بخشيدن به وعده 
هاى انتخاباتى رئيس دولت بوده كه «نبايد در انتشار كتاب 
زياد در مميزيها سخت گيرى شود. نظارت را مى شود بعد از 
چاپ نيز صورت داد زيرا چاپهاى اول عموما كم تيراژ هستند 
»! البته رئيس جمهور در سخن ديگرى عنوان كرد: «تنوع 
بخشى به بخش كتاب سبب افزايش عالقه نسل جوان به 

كتاب خوانى خواهد شد»

وزير؛ تو افتخار مايى ...
 حسن روحانى در ميان سخنرانى هاى زيبا و باشكوهى كه 
در اين سال ها داشته اند، درباره تاثيرات هنر مطالبى را بيان 
كردند، مثال در گفته اى اشاره داشتند: «زيباترين راه براى 
بيان فرهنگ و ارتقاء آن سينماست. بگذاريم تشكل هاى 
سينمايى آزاد باشند ». سخنى كه آرزوى بسيارى از هنرمندان 
است اما در عمل ديديم كه چگونه رئيس سازمان سينمايى 
در خصوص اهداى مجوز به برخى فيلم ها به شخصه اقدام 
كرده و حتى افرادى از بدنه شوراى نظارت را به دليل مواضعى 
نقادانه بركنار كرد! در سخن ديگرى جناب رئيس جمهور 
درباره رسانه ملى فرمودند: «صداوسيما بايد پيشرفت داشته 
باشد، بايد كانال هايش بيشتر باشد، بيننده هايش بيشتر 
باشد؛ ما مى خواهيم صدا وسيمايى داشته باشيم كه با آن 
فخر بفروشيم و به دنيا بگوييم اين صدا وسيماى جمهورى 
اسالمى ايران است كه اگر به كسى اهانت شد مى آيد در 
صداوسيما از خودش دفاع مى كند. »جدا از عملكرد كمى 
و كيفى صدا و سيما بايد اشاره به اين موضوع داشت كه 
يكى از مهم ترين معضالت مديران تلويزيون به دليل عدم 
همكارى دولت در خصوص كمك هاى مالى و همكارى 
هاى ديگر بوده است، چنان كه معاون پيشين سيماى رسانه 
ملى در اين باره گفته بود: «مسئوالن ما عمال دارند به سمتى 
حركت مى كنند كه تلويزيون تعطيل شود و مردم به ماهواره 
سوق پيدا كنند. اين رويكرد، خسارتهاى فرهنگى زيادى دارد. 
سريال هاى نمايشى تعطيل شده و هنرمندان عمال بيكارند. 
ميليارد پولى نيست كه از تلويزيون دريغ  براى دولت 200

مى كند. »
درباره وعده هاى عمل نشده رئيس دولت يازدهم در عرصه 
فرهنگ و هنر مى توان موارد متعدد ديگرى را هم نمونه آورد 
و ليستى بلندباال از آن تهيه كرد. از انواع شعارهايى كه در 
كالم خوش خواهد آمد و در عمل ناخوشى براى اهالى 
هنر و مردان فرهيخته و اصحاب منتقد رسانه به بار مى 
آورد. از فقدان آزادى رسانه ها و مطبوعات و نبود كرسى 
هاى آزادانديشى و چندگانگى نگاه ها نسبت به خودى ها 
و غيرخودى ها توسط مسئوالن دولتى فرهنگ كه نفس 
هايى  شماره  به  مستقل  و  واقعى  هنرمندان  براى  را  ها 
هاى  نارسايى  انواع  وجود  با  است.  درآورده  مرگ  به  رو 
اين عرصه و نبود حمايت دولت براى اكران برخى فيلم 
ها، رئيس جمهور اما در يكى از نشست هاى صميمى با 
اهالى فرهنگ و هنر و رسانه با تمجيد از وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى عنوان كرد: «به امثال آقاى جنتى ها به عنوان 
مدافع حقوق هنرمندان و آزادى افتخار مى كنيم »/ منبع: 

سينما پرس

بازخوانى وعده هاى انتخاباتى رئيس جمهورى در حوزه فرهنگ و هنر 

 برنامه هايى كه تنها به زبان مى آيد

قائم مقام معاونت انتظامى سازمان نظام 
پزشكى نتايج پرونده كيارستمى را اعالم 

كرد .
وى با اشاره به 20 محور بررسى شده در 
پرونده اين كارگردان ايرانى و فرستادن 
سازمان  انتظامى  بدوى  هيأت  به  آن 
نظام پزشكى، توضيح داد: «ما اين 20 
محور را از زمانى كه آقاى كيارستمى 
كه  زمانى  تا  شد  جم  بيمارستان  وارد 
آراد  بيمارستان  از  شخصى  رضايت  با 
درباره  او  كرديم»  بررسى  شد،  خارج 
مورد  دو  و  پزشكى  قصور  مورد  دو 
قصور انتظامى هم توضيح داد: «قصور 
باشد  درمان  ارايه  در  ميتواند  پزشكى 

پرونده  اداره  هاى  دستورالعمل  اجراى  در  تواند  مى  يا 
باشد، در مورد اول قصور پزشكى است و در مورد دوم 
درباره  خليلى  است.»  گرفته  صورت  انتظامى  قصور 
سرانجام پرونده پزشكى كيارستمى در فرانسه هم گفت: 
« هنوز اين پرونده پزشكى به دست ما نرسيده، نه نظام 
پزشكى فرانسه و نه حتى مركزدرمانى و بيمارستانى كه 
مرحوم كيارستمى در آن روند درمان را ادامه داده و نه 
خانوادهاش، پرونده را براى نظام پزشكى نفرستاده اند. 
بنابراين نمى توانيم اظهار نظرى درباره علت تامه مرگ 
ارايه كنيم، بنابراين اگر خانواده كيارستمى دنبال مشخص 
شدن علت مرگ هستند، بايد اين پرونده را به دست ما 

برسانند.
 با اين همه مقرر شده تا هيأت بدوى انتظامى در كوتاه ترين 

زمان و خارج از نوبت پرونده را بررسى و اعالم رأى و نظر 
كند »او ادامه داد:« ما حتى نميدانيم مرحوم كيارستمى، در 
زمان مرگ چه عاليمى داشته و برايش چه اقدام درمانى 
انجام شده و در آنجا كالبدشكافى نشده و همينطور هم 

دفن شده است. »
به  پاسخ  در  پزشكى  نظام  سازمان  در  مسئول  اين   
به  كسى  چه  شد،  مشخص  ها  بررسى  اين  در  اينكه 
«كيارستمى» اجازه خروج از كشور داده، تأكيد كرد: «بنا 
به گفته پزشك خانوادگى كيارستمى كه درتمام جلسه ها 
هم شركت داشت، آنها به شدت با سفركردنش، . مخالف 
است،  خطرناك  او  براى  سفر  كه  كردند  اعالم  و  بودند 
آقاى كيارستمى با نظر خود و خانوادهاش از كشور خارج 
نيست  معلوم  هم  هنوز  داد:«  ادامه  »خليلى  است  شده 
چه كسى جواز دفن صادر كرده. . اينها سواالت ما هم 

دادگاه  رئيس  خسرونيا،  ايرج   «« هست 
بدوى سازمان نظام پزشكى هم دراينباره 
به  كيارستمى  مرحوم  «پرونده  گفت: 
اين  ازسوى  هنوز  اما  آمده  بدوى  هيأت 

هيأت مورد بررسى قرار نگرفته است. 
براين اساس ابتدا پرونده بايد درهيأت بدوى 
صحبت  پزشكان  و  شاكى  و  شود  مطالعه 
هايشان را انجام داده و مدارك را بررسى 
كنيم تا بعد از آن دادگاه درباره آن اعالمنظر 
وى  خير.  يا  است  بوده  قصور  آيا  كه  كند 
افزود: «بنابراين مدارك كارشناسى به هيأت 
ما  اعالمنظر  منتظر  و  شده  ارسال  بدوى 
هستند. زمان برگزارى جلسه هيأت بدوى 
هنوز مشخص نشده است. »بيست وسوم 
مردادماه بود كه عضو ناظر كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس ناگفته هايى از پرونده اين كارگردان ايرانى اعالم 

كرد
 او با مطرح كردن اين موضوع كه معلوم نيست چه كسى 
مجوز سفر كيارستمى براى ادامه درمان به فرانسه را صادر 
كرده و چه كسى جواز دفن او را داده، گفته بود: «براى من 

يك چيز مشخص است.
 اگر آقاى كيارستمى به اين سفر نمى رفتند، به احتمال 
قريب به يقين االن زنده بودند، چون تقريبا تمام عوارض 
عمل در روزهاى آخر درمانشان در ايران كنترل شده بود. 
»سيامك مرهصدق در بررسى هاى انجام شده، يكى از 
براى  پزشكى  تيم  ديرهنگام  ورود  را  پزشكى  قصورات 

جلوگيرى از خونريزى پس از جراحى دوم اعالم كرده بود.

عاقبت پرونده پزشكى كيارستمى


