
 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

4

دخترك سرطانى 
در اهواز 

پرنسس شد

سمن ها،نيازمند حمايت جدى دولت ها
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آقاى الريجانى
 60 ميليارد دالر 
خطوط اعتبارى

 پسابرجام كجاست؟

چرا هنوز مديران گذشته در بدنه دولت قرار دارند؟

متروى اهواز هنوزمتروى اهواز هنوز
 تعيين  تكليف نشده است! تعيين  تكليف نشده است!

عضو كميسيون فرهنگى مجلس با بيان اينكه بايد به فكر ايجاد برابرى جنسيتى در فرصت هاى 
مختلف شغلى بود؛ معتقد است ايجاد فرصت شغلى برابر در جامعه بايد بر اساس توانمندى و 
شايستگى افراد صورت گيرد. پروانه سلحشورى با تقدير از تالش دولت براى ايجاد عدالت 
جنسيتى در آزمون استخدامى آتى دولت، گفت: عدالت جنسيتى  حكم مى كند زنان بتوانند در 
عرصه هايى كه تخصص و شايستگى آن را دارند مشغول به كار شوند، متاسفانه در فرصت هاى 
شغلى مختلف                                                                                    صفحه 3

گذرى بر عملكرد
 تالشگران آبفاروستايى خوزستان
 طــى 3 سـالى كه گذشـت

درويشعلى كريمى گفت: با آغاز به كار دولت تدبير و اميد تكميل پروژه هاى 
نيمه تمام در دستور كار شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان قرار گرفت 
از اين رو طى سال هاى 1392 الى شهريور ماه 1395 تعداد 30 پروژه آبرسانى به 
روستاهاى استان خوزستان تكميل شد و به بهره بردارى رسيد. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روستايى خوزستان ادامه داد: با بهره بردارى از اين 30 پروژه 48 
هزار و 579 خانوار در غالب 385 روستا از نعمت                             صفحه 8

 تصميمات خوبى در راستاى
 اجراى ماده 53 گرفته شده است

كيانى زاده گفت: در خوزستان نيز خبرنگاران حوزه ورزش در شرايط سخت 
آب وهوايى همواره يار و ياور اداره كل ورزش و جوانان و تيم هاى مختلف 

استان بوده و در جهت اطالع رسانى نقش بسزايى داشته اند.
 ورزش خوزستان نسبت به سال هاى گذشته رشد و پيشرفت چشمگيرى داشته 
اما هيچگاه نقش رسانه هاى استان را در اين زمينه نبايد ناديده گرفت و همواره 

قدردان اين تالشگران عرصه اطالع رسانى خواهيم بود.               صفحه 7
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از تب دكترا گرفتن 
مسئولين  تا به سخره 

گرفتن علم

 هنر  پرسه زنى 

2

ضرورت تالش همه دستگاه ها
 براي  رونق بازار مسكن در خوزستان

صفحه 2

نخستين پايگاه خبرى صنعت ساختمان خوزستان
www.sazehnews.ir

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

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

با مــا در ارتباط باشـيد
 info@sazehnews.ir   تلفن: 061-32236705  

telegram.me/sazehnews :كانال تلگرام 

اسامى توليدكنندگان 
تيرچه سيمانى استاندارد  دراهواز 

شماره تلفنآدرس كارگاهنام واحد تجارىرديف

09166003677اهواز ابتداى جاده ماهشهر پشت پارس بتنمجيد تجارى1

اهواز شهرك صنعتى شماره3 كريم منجزى2
نبش خيابان انديشه بعد از ريل قطار

09163116846

09163188932بلوار صنايع فوالد روستاى دامغه كوچك خيابان4سلمان حسن پور3

اهواز جاده صنايع فوالد روستاى دامغه كوچكحميدرضا روح الهى4
 سمت راست نبش خيابان دوم

09161136550

زرگان ،روبروى مجتمع آلومينيوم سازى ،نرسيده به نيروگاه صفر مكوندى5
،بين خيابان 5 و نيروگاه

09166177118

ابتداى جاده خرمشهر، مقابل كارخانه يخمهدى هنديجانى6
 شهردارى خيابان بهشتى غربى

09166022100

7
سيدرضا قلى 

ظاهرى مطلق
جاده حميديه، جنب باسكول بركت

09163111458

09167778557

سه راه خرمشهر كيلومتر 3 جاده خرمشهر سبزوار قياسى8
خيابان 22 بهمن غربى سمت راست انبار 11

09161136416

فيض اهللا ميرزايى9
اهواز جاده خرمشهر مقابل شهردارى 

منطقه 6 كوى سادات خيابان 2
09161110204

09163137855اهواز بلوار صنايع فوالد ،روستاى دامغه كوچك ،خيابان سوممسلم نجفى10

11
حميد حسينى 

معدنى
09161185882 شهرك صنعتى شماره 3 ،خيابان پويا 3 ، سمت راست

09161114572اهواز ، سه راه خرمشهر ، جاده حميديه نرسيده به عين 2عبدالحميد چرخابى12

اتحاديه صنف توليدكنندگان تيرچه و بلوك و قطعات بتنى اهواز

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با تأکید بر کمک متام سازمان ها و دستگاه های ذیربط حوزه ساختامن 
براي كاهش  قیمت متام شده ساختامن به هر طریقی گفت:  همه باید براي

  رونق حوزه مسکن   و كاهش قیمت متام شده آن كمك كنيم.

يك  شــنبه -  14 شــهريور95 
ســال اول- شــماره شــانزدهم

8 صفحــه
قيمــت: 500 تومــان



  
  
  

 يك شنبه-14 شهريور95 
2 ذى الحجــه1437 قمــرى
4 سپتامبر  آگوســت2016
سال اول- شماره شانزدهم

Bamdadzagros.news@gmail.com2 ن تا ز و

جلسه  نهمين  در  رحمانى  منوچهر 
بخش  و  دولت  گفتگوي  شوراي 
خصوصي كه با موضوع مشكالت 
شد،  برگزار  اهواز  در  انبوه سازان 
اظهار كرد: با توجه به اين كه اكنون در 
بخش مسكن ركود وجود دارد، بايد 
از شهردارى تا سازمان نظام مهندسى، 
اداره كل ثبت اسناد، اداره كل راه و 
... همه و همه كمك  شهرسازى و 
ساختمان  شده  تمام  قيمت  تا  كنيم 
به هر طريقى كه ممكن است كاهش 

يابد. 
وى با بيان اينكه اداره كل ثبت اسناد بايد درك درستى از وضعيت فعلى 
داشته باشد، تصريح كرد: بايد پيگير اين مسئله باشيم كه صنعت مسكن 
استان را رونق دهيم و با تشكيل جلساتى ميان سازمان هاى ذيربط حوزه 
ساختمان، پيگير كاهش قيمت تمام شده باشيم و با يك نگاه واحد به 

رونق صنعت ساختمان كمك كنيم.
رحمانى با اشاره به لزوم حمايت از ساخت و ساز و كاهش قيمت 
تمام شده ساختمان خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه اكنون در كشور 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى پيگيرى مى شود، بايد به دنبال كاهش هزينه 

تمام شده ساختمان باشيم.

وي ادامه داد: به نظرم بايد يك جلسه 
ميان اداره كل راه و شهرسازى، اداره 
كل ثبت اسناد، شهردارى و انبوه سازان 
استان برگزار شود تا فرايندهاى فعلى 
برخى  برون سپارى  خصوص  در  كه 
تكاليف قانونى بخش دولتى به بخش 
خصوصى وجود دارد، مورد بررسى 
و اصالح قرار گيرد و حتى االمكان 

هزينه تمام شده مسكن كاهش يابد.
همچنين در اين نشست كوروش لطفى، 
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خوزستان اظهار كرد: اين سازمان طبق 
قوانين نظام مهندسى و مقررات ملى ساختمان داراى تكاليف و وظايفى كامال 
مشخص است كه تفكيك واحد و نقشه بردارى وظيفه جديدى است كه 
در چند سال اخير به سازمان نظام مهندسى محول شد و در برخى از استان 

هاى كشور نيز انجام گرفت.
وى افزود: وظايف سازمان نظام مهندسى در حوزه طراحى و نظارت 
كامال مشخص است و اگر وظيفه جديدي خارج از حوزه وظايف قبلى 
براى اين سازمان تعريف شود و يا برون سپارى از سوى بخش دولتى به 
اين سازمان صورت بگيرد، طبيعتا اين سازمان بايد تعرفه اى بابت انجام 

اين وظيفه جديد دريافت كند./ايسنا

ــر عدم  ــا تأكيد ب ــتان ب ــتاندار خوزس اس
ــردم در  ــه م ــف ب ــه مضاع ــل هزين تحمي
ــازمانهاى دولتى  ــپارى اختيارات س برونس
ــناد و  ــازمان ثبت اس و خصوصى گفت: س
ــرق اهواز نبايد در  ــركت توزيع نيروى ب ش
برونسپارى برخى وظايف خود به سازمان 
ــاختمان هزينه مضاعفى  نظام مهندسى س

ــد. ــل كنن ــردم تحمي ــه م ب
 غالمرضا شريعتى در نهمين جلسه شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصى كه با موضوع 
مشكالت انبوه سازان مسكن در اهواز برگزار 
شد، اظهار كرد: البته من هم صالح مى بينم كه 
اين امور توسط سازمان نظام مهندسى ساختمان 
انجام گيرد اما اين امر دليل براى تضييع حقوق 
مردم نمى شود. وي با اشاره به اينكه سازمان 
ثبت اسناد خدمت تفكيك واحد و نقشه بردارى 
ساختمان را به سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان واگذار كرده است، افزود: اين دو سازمان با 
وجود اين برونسپاري به صورت همزمان هزينه 
اين خدمت را از مردم اخذ مى كنند كه اين مساله 
باعث شده است دو بخش خصوصى يعنى انبوه 
سازان مسكن و سازمان نظام مهندسى ساختمان 

استان به جان هم بيفتند.
شريعتي با بيان اينكه سازمان ثبت اسناد بايد 
كرد:  تصريح  كند،  مشخص  را  خود  تكليف 
نبايد هزينه اضافه اى از مردم دريافت شود زيرا 
تحميل هزينه مضاعف به مردم ظلم است و بايد 
از آن جلوگيرى كرد كه ان شاءاهللا از تحميل هزينه 

مضاعف در خصوص تفكيك واحد و نقشه 
بردارى به مردم نيز جلوگيرى خواهد شد. 

وي با بيان اينكه سازمان نظام مهندسى در مقام 
تصويب قوانين نيست، خاطرنشان كرد: با هيچ 
دليلى نمى توانيم هزينه مضاعفى را به مردم 
تحميل كنيم. اخذ هزينه تفكيك واحد و نقشه 
بردارى به صورت همزمان از سوي سازمان نظام 
مهندسى خوزستان و سازمان ثبت اسناد، حق 
مردم را ضايع مى كند و بايد اين حق استيفاء شود. 
شريعتي بيان كرد: البته من نيز معتقدم كه كار 
تفكيك واحد و نقشه بردارى را صالح است تا 
سازمان نظام مهندسى انجام دهد زيرا كارشناسان 

بهترى دارد و اين امر سريعتر صورت مى گيرد.
مصوبات  اجراى  و  پيگيرى  بر  تأكيد  با  وي 
جلسات گذشته شوراى گفتگوى دولت با بخش 

خصوصى عنوان كرد: اگر اين جلسات مصوبه اى 
براي يكى از سازمان ها داشته باشد، آن سازمان 
بايد مصوبه مذكور را به تمام ادارات زيرمجموعه 
خود ابالغ كند. من براى امضاء خودم ارزش 
قائل هستم؛ بنابراين در شأن من و در شأن ديگر 
مسئوالن نيست كه پيگير اجراى مصوبات نباشيم.  
استاندار خوزستان در خصوص الزام خريداران 
انشعاب برق به عقد قراداد با پيمانكاران تعيين 
شده از سوى شركت توزيع نيروى برق اهواز 
گفت: در اين خصوص هم نبايد هزينه مضاعفى 
بر مردم تحميل كنيم و حق مردم و حق دولت 
نبايد ضايع شود.  شريعتي با بيان اينكه نبايد از 
حقوق مردم چشم پوشى كنيم، خاطرنشان كرد: 
اكنون حق مردم در برخى موارد ضايع مى شود 
زيرا در ادارات و دستگاه هايى كه تصميم گيرى 
ها صورت مى گيرد مردم حضور ندارند و افرادى 
كه قانونگذارى مى كنند بايد مشكالت و نواقص 
قوانين خود را بپذيرند و تصميمات اشتباه و غلط 

خود را اصالح كنند.
وي ادامه داد: در غير اينصورت به مردم و خود 
آن تصميم گيرنده ظلم مى شود و آن مسئول 
شايستگى خود را از دست مى دهد؛ بنابراين نبايد 

بر تصميم غلط اصرار كرد.
استاندار خوزستان اظهار كرد: اگر شركت توزيع 
نيروى برق اهواز قصد دارد برخى وظايف خود 
را به بخش خصوصى واگذار كند، بايد توجه 
داشته باشد با اين اقدام، هزينه مضاعفى بر مردم 

تحميل نشود./ايسنا

ــت: عدم  ــى كارون گف ــه مل ــو كميت عض
ــت منابع آب چهارمحال و بختيارى  مديري
ــال  ــزى دولت در 30 س ــدم برنامه ري و ع
ــته موجب چشم طمع ديگر استان ها  گذش
به سمت منابع آبى اين استان شده است.

عضو كميته ملى كارون گفت: عدم مديريت منابع 
آب چهارمحال و بختيارى و عدم برنامه ريزى 
دولت در 30 سال گذشته موجب چشم طمع 
ديگر استان ها به سمت منابع آبى اين استان شده 

است.
مهدى پژوهش اظهار كرد: اگر در 30 سال گذشته 

توجه  مورد  نفت  همانند  نيز  آب 
بختيارى،  و  چهارمحال  اكنون  بود 
بزرگ ترين منطقه توريستى – آبى 

كشور محسوب مى شد.
عضو هيئت علمى دانشگاه شهركرد 
افزود: اكنون وقت آن رسيده است 
كه به جاى انتقال آب، ذخيره آب و 
حفظ منابع آب زيرزمينى مد نظر قرار 
گيرد. وى چهارمحال و بختيارى را 
استان هاى  كننده  سيراب  استان 

و  سيرجان  كرمان،  قم،  يزد،  خوزستان،  اصفهان، 
رفسنجان  دانست و گفت: متأسفانه در چهارمحال 
و بختيارى، 13 دشت ممنوعه و 500 شهر و روستا 

فاقد آب شرب مناسب وجود دارد.
در  آب  برداشت  كرد:  خاطرنشان  پژوهش 
... محدود  سامان، خانميرزا و  شهرستان هاى بن، 
شده است اما از سوى ديگر 20 هزار هكتار برنج در 
استان خشك و كويرى همچون اصفهان زيركشت 
اعمال  آن ها  براى  محدوديتى  هيچ گونه  و  است 

نمى شود.
عضو كميته ملى كارون اظهار كرد: بحث انتقال، 
و  چهارمحال  مختص  تنها  آب  بحران  و  كمبود 
ميان  توازن  عدم  علت  به  بلكه  نيست  بختيارى 
مصرف و ذخيره آب، تمام استان هاى مركزى با اين 

بحران مواجه هستند.
وى با اشاره به نابرابرى ميزان ورودى و خروجى آب، 
تصريح كرد: عدم مديريت در منابع آب، باعث ايجاد 

اين نابرابرى شده است و به دنبال آن نارضايتى 
مردم و تجمعات مردمى را در بر داشته است.

پژوهش بررسى منابع آبى، برنامه ريزى در حوزه آب 
و ايجاد هماهنگى بين ميزان مصرف و مقدار ذخيره 
آب را مديريت صحيح در منابع آب دانست و گفت: 
بايد از منابع به گونه اى استفاده شود كه همه صنايع 
از قبيل صنايع كشاورزى، صنعتى، خانگى و شرب 

بهره مند شوند.
عضو هيئت علمى دانشگاه شهركرد در ادامه افزود: 
بحث مديريت به تنهايى حائز اهميت نيست زيرا 
مديران  ساليق  و  ديدگاه  اساس  بر  است  ممكن 

استفاده از منابع آبى به جهتى ديگر رفته و از حول 
محور مديريت پايدار فاصله بگيرد.

پايدار  مديريت  و  توسعه  اهميت  به  اشاره  با  وى 
تصريح كرد: تناسب با امكانات در يك منطقه سبب 
اقدام به توسعه آن منطقه مى شود و هر توسعه اى 
كه پايدار نام گذارى شود نياز به مديريت پايدار دارد.

پژوهش در پاسخ به اين سوال كه آيا در استان هاى 
بزرگ و كالن شهرها چيزى به نام توسعه پايدار 
وجود دارد، گفت: متأسفانه در ايران توسعه يعنى 
هركسى كه صاحب نفوذ و قدرت بيشتر باشد و 
امكانات را به منطقه خود گسيل دهد. و مسئولين 
تنها مشكالت و مسائل مربوط به شهر يا استان 

خود را در نظر مى گيرند.
عضو كميته ملى كارون در ادامه افزود: در كشور 
ما توسعه در برخى شرايط بر اساس ميزان جمعيت 
رأى دهنده، تعيين مى شود به عنوان مثال ديدگاه 
با  بختيارى  و  چهارمحال  استان  به  مسئولين 

جمعيت حدود 850 هزار نفر و استان اصفهان با 
جمعيت بالغ بر چهار ميليون نفر يكسان نيست و لذا 
سرمايه گذارى بر روى استان هايى صورت مى گيرد 

كه آمار باالترى در انتخابات داشته باشد.
وى با اشاره به نابرابرى  و عدم توازن امكانات و 
توسعه،  ناصحيح  تعيين  واسطه  به  شكاف  ايجاد 
از  مهاجرت  نابرابرى،  اين  وجود  با  كرد:  تصريح 
شهرهاى  سمت  به  كوچك  شهرهاى  و  روستاها 

بزرگ اتفاق خواهد افتاد.
پژوهش افزود: يكى از مهم ترين منابع كه حيات 
آبى  منابع  وجود  مى نمايد  تضمين  را  استان  يك 
وجود  عدم  صورت  در  كه  مى باشد 
و  صنعت  شهر،  توسعه  آبى،  منابع 

كشاورزى متوقف خواهد شد.
عضو هيئت علمى دانشگاه شهركرد 
خاطرنشان كرد: استان چهارمحال 
سهم  داشتن  دليل  به  بختيارى  و 
اندك از مديريت در مسئوليت هاى 
منابع  و  امكانات  وجود  با  كشورى، 
آبى سرشار، همچنان محروم باقى 
استان  كه  حالى  در  است  مانده 
اصفهان بواسطه داشتن نفوذ و قدرت روز به روز 
اظهار  پژوهش  است.  پيشرفت  و  توسعه  حال  در 
كرد: در صورت عدم مديريت دولت و عدم ايجاد 
توازن منابع آبى، جنگ آب كه فراتر از جنگ نرم و 
سخت تر از آن است شكل خواهد گرفت و به دنبال 

آن مشكالت فراوانى در كشور بوجود خواهد آمد.
به گفته وى، چرا بايد در استان اصفهان، كه استانى 
خشك و كويرى است، اكنون بزرگترين پارك آبى 
و آكواريوم خاورميانه، باغ خزندگان، چمن كارى و 
توسعه فضاى سبز وجود داشته باشد در حالى كه 
از  مناسب تر  وضعيت  كه  بختيارى  و  چهارمحال 
نظر آب و هوايى دارد، روز به روز شبيه به  مناطق 
بيابانى مى شود. عضو كميته ملى كارون از مطالبه 
28 ميليون متر مكعبى آب توسط نمايندگان طبس 
از آب سرشاخه كارون خبر داد و گفت: جديداً نيز 
نمايندگان طبس از كارون و تونل كوهرنگ اعالم 

سهم كرده اند.

استاندار خوزستان:

تحميل هزينه مضاعف به مردم توسط سازمان ها ظلم است

عملكرد دولتها عامل چشم طمع به سرچشمه هاى كارون

ضرورت تالش همه دستگاه ها
 براي  رونق بازار مسكن در خوزستان

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با تأکید بر کمک متام سازمان ها و دستگاه های ذیربط حوزه ساختامن براي كاهش  قیمت متام شده ساختامن به هر 
طریقی گفت:  همه باید براي  رونق حوزه مسکن   و كاهش قیمت متام شده آن كمك كنيم.

خبر
متروى اهواز هنوز تعيين

 تكليف نشده است!
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خوزستان با اشاره به پايان 
زمان يك ماهه براى تعيين تكليف متروى اهواز گفت: نمايندگان 
شوراى عالى فنى كشور هنوز گزارش نهايى خود را از اين طرح 
اعالم نكرده اند. احمد سياحى  اظهار كرد: طرح قطارشهرى اهواز 

قرار بود در يك ماه تعيين تكليف شود.
وى گفت: در زمان استاندار پيشين خوزستان برنامه اين بود كه 
فرآيند فسخ پيمان طرح قطارشهرى با پيمانكار فعلى (شركت 
چينى كيسون) پيگيرى شود ولى با تغيير استاندار مقرر شد بررسى 
هاى مجددى انجام شود. سياحى با اشاره به دعوت از گروهى از 
شوراى عالى فنى براى بررسى فرآيند فسخ پيمان و مزايا و معايب 
اين تصميم افزود: در جلسه اى كه برگزار شد همه چيز تغيير كرده 

و اين گروه مطالبات پيمانكار را بررسى كرده است.
به گفته وى شركت كيسون (پيمانكار) مدعى شده كه 2 هزار و 
300 ميليارد ريال بابت كارى كه انجام داده از كارفرما طلب دارد.

سياحى تاكيد كرد: معتقديم نگاه پيمانكار به طرح قطارشهرى 
اهواز بايد تغيير كند همچنين يك اراده جدى در استان براى تعيين 
تكليف اين طرح صورت بگيرد. معاون هماهنگى امور عمرانى 
استاندار خوزستان در ادامه با تاكيد بر معرفى مديرعامل جديد 
براى متروى اهواز گفت: مديرسابق اين سازمان بازنشسته شه و به 
درخواست خود كناره گيرى كرده است. بر اساس اين گزارش، 
غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان گفته بود طرح قطار شهرى 
اهواز و تصميم گيرى درباره ادامه كار با پيمانكار چينى تا اوايل 
مرداد تعيين تكليف مى شود. خط يك قطار شهرى اهواز به طول 

23 كيلومتر مسير زرگان تا بقايى را شامل مى شود.
مجرى و پيمانكار متروى اهواز شركت چينى كيسون است كه در 
سال 1385 كار را تحويل گرفت قرار بود آن را پنج ساله به اتمام 

برساند اما اين طرح اكنون تنها 28،5 درصد پيشرفت دارد.
آخرين وعده براى راه اندازى متروى اهواز آبان پارسال اعالم شده 
و قرار بود گام نخست آن (شش ايستگاه ميدان فرودگاه تا مصالى 
نمازجمعه) به بهره بردارى برسد. نارضايتى مسئوالن خوزستان و 
معاون عمرانى وزير كشور از پيشرفت متروى اهواز به حدى بوده 
كه مرداد 1394 مسئوالن اعالم كردند كه قصد خلع يد پيمانكار را 
دارند. عملكرد ضعيف كيسون اعتراضات كارگرى را نيز در اين 

سال ها در پى داشته است.
پارسال حدود 380 كارگر اين طرح اخراج شدند ضمن آنكه 
كارگران متروى اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 
خود تاكنون بيش از 11 نوبت اعتصاب كرده اند و اين اعتراض ها 

در سال هاى گذشته نيز اتفاق افتاده است.
مديرعامل سازمان قطار شهرى اهواز پيش از اين گفته بود تاخير 
در اجراى طرح متروى اهواز چهار هزار و 250 ميليارد ريال ضرر 

و زيان مالى به شهر اهواز تحميل كرده است.

آزمون ورود به حرفه مهندسان 
ساختمان خوزستان برگزار شد

با حضور “ غالمرضا شريعتى ”استاندار خوزستان ”،منوچهر 
رحمانى “ مدير كل راه و شهر سازى خوزستان و ”كورش لطفى 
”رييس سازمان نطام مهندسى ساختمان خوزستان ،آزمون ورود به 

حرفه مهندسان ساختمان برگزار شد
ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به 
خوزستان :در راستاى اجراى آيين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى 
و كنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهاى 

پنجشنبه و جمعه يازدهم و دوازدهم شهريور ماه برگزارشد
اين آزمون با حضور شش هزار و 244 داوطلب در خوزستان و 
همزمان با سراسر كشور برگزارگرديدكه از اين تعداد پنج هزار و 

181 نفر مرد و 1063نفر زن بودند

دزفول به عنوان پايلوت اجراى طرح هاى 
اقتصادى مقاومتى انتخاب شود

امام جمعه دزفول گفت: دزفول توانايى دارد كه به عنوان پايلوت 
اقتصاد مقاومتى در استان خوزستان معرفى شود.

 حجت االسالم والمسلمين سيد محمدعلى قاضى دزفولى امروز 
در ديدار با برخى مسئوالن و فعاالن كشاورزى شهرستان دزفول 
اظهار داشت: كشاورزى يكى از مهمترين ظرفيت هاى دزفول 
براى توسعه و رفع بيكارى است. وى افزود: در صورت توجه 
زمينه  شهرستان  در  كشاورزى  محصوالت  توليد  به  مناسب 
گسترش اقتصاد داخلى و ملى ما فراهم مى شود و شاهد رونق 

اقتصادى منطقه هستيم.
امام جمعه دزفول گفت: براى رونق كشاورزى شهرستان بايد وارد 
عمل شد چرا كه كشاورزى براى شهرستان دزفول مقوله اى مهم، 
اساسى و كليدى است و من مقيد به انعكاس مشكالت اين قشر 
محروم به مسئوالن هستم. وى عنوان كرد: فراوانى آب از جمله 
مواردى است كه باعث شده اين نعمت الهى در استان خوزستان و 
شهرستان دزفول ارزش چندانى نداشته باشد كه اين مقوله صحيح 
نيست و ما بايد بدانيم از نعمات الهى و فرصت هاى شهرستان 
بايد بهتر و بيشتر استفاده كنيم.قاضى دزفولى بيان كرد: قانون براى 
مصلحت جامعه است و مسئوالن بايد با ارائه راهكار قانونى 
درصدد حل مشكالت مردم در چارچوب قانون باشند و هر جا 
كه الزم باشد از مسئوالن در راستاى حل مشكالت مردم حمايت 
و پشتيبانى مى كنم. وى افزود:  دزفول توانايى دارد كه به عنوان 
پايلوت اقتصاد مقاومتى در استان خوزستان معرفى شود چون 
اين شهرستان سبقه كشاورزى خوبى دارد و به همين جهت بايد 
متناسب با اين ظرفيت در مسير اصالح و توسعه امور برنامه ريزى 
كرد.  امام جمعه دزفول اظهار كرد: مسئوالن بايد مجدانه با اصالح 
زيرساخت ها درصدد عمل به منويات مقام عظماى واليت باشند 
و زمينه عمران و آبادانى جامعه را در بخش هاى مختلف فراهم 

كنند و به پيش برد امور بپردازند.

خبر
انتقاد انبوه سازان از افزايش 50 درصدي هزينه انشعاب برق

ــازان مسكن خوزستان گفت: شركت توزيع نيروى برق اهواز در  رييس انجمن صنفي انبوه س
ــت.  ــعاب برق كرده اس روزهاى اخير اقدام به افزايش 50 درصدى قيمت خريد انش

گفتگوى  شوراى  جلسه  نهمين  در  پورحاجت  فرشيد 
دولت و بخش خصوصى كه با موضوع مشكالت انبوه 
مصوبات  خصوص  در  شد،  برگزار  اهواز  در  سازان 
جلسات گذشته اين شورا اظهار كرد: در هفته گذشته 
موضوع اخذ هزينه تفكيك واحد و نقشه بردارى از مردم 
به صورت همزمان توسط اداره كل ثبت اسناد خوزستان 
و سازمان نظام مهندسى بررسى و اين موضوع با سازمان 

ثبت اسناد كشور مطرح شد كه قائم مقام سازمان ثبت اسناد كشور بر حل اين موضوع در خوزستان 
تأكيد كرد. 

وى افزود: اگر قرار است اداره كل ثبت اسناد خوزستان برخى از تكاليف خود را به ديگر سازمان 
ها برون سپارى كند، نبايد اين گونه باشد كه مجبور شويم هزينه يك خدمت را دو يا سه مرتبه به 
سازمان هاى مختلف پرداخت كنيم وگرنه از نظر ما مساله برون سپارى تكاليف و وظايف سازمان هاى 

دولتى ايراد و اشكالي ندارد.
پورحاجت با اشاره به بروكراسى ادارى پيچيده اى كه پس از برون سپارى تفكيك واحد و نقشه بردارى 
از سوى ادارت كل ثبت اسناد به سازمان نظام مهندسى خوزستان ايجاد شده است، خاطرنشان كرد: 
براى هر دستگاه و سازمان وظايف قانونى تعيين شده كه بايد بابت هر كدام از اين تكاليف و وظايف، 
يك مرتبه هزينه دريافت شود، نه اين كه برون سپارى برخى از اين وظايف صورت گيرد و در عين حال 

هزينه آن وظيفه يا تكليف قانونى توسط سازمان قبلى از مردم گرفته شود. 
وى همچنين در خصوص عملكرد شركت توزيع نيروى برق اهواز گفت: در اهواز هيچ شركتى به 
جز شركت توزيع نيروى برق از حق و اختيار فروش برق برخوردار نيست كه متأسفانه در سال هاى 
گذشته اين شركت تكاليف قانونى خود را انجام نداده است و مردم را وادار كرد تا قرارداد عمليات 
ايجاد انشعاب برق را با پيمانكاران تعيين شده منعقد كنند كه ما اين موضوع را از ديوان عدالت ادارى 

پيگيرى كرديم تا ابطال شود. 
پورحاجت تصريح كرد: طى دو روز گذشته قيمت خريد انشعاب برق افزايش 50 درصدى داشته 
است و با توجه به اين كه دولت در حال ايجاد انضباط و نظم دهى به دستگاه هاى خود است، اين امر 
براى ما مايه تعجب بود كه يك شبه و ناگهانى نرخ خريدارى انشعاب برق تا اين حد افزايش يابد.  
وي با اشاره به تفاهم نامه اخير سازمان نظام مهندسى ساختمان استان و شركت توزيع نيروى برق اهواز 
خاطرنشان كرد: بر اساس اين تفاهم نامه سازمان نظام مهندسى خوزستان مي تواند در ساختمان هايى كه 

ناظر برق وجود ندارد، يك بازرس يا ناظرى براى اين امر معرفى و تعيين كند. 
رييس انجمن صنفي انبوه سازان مسكن خوزستان ادامه داد: در صورتى كه ما اكنون هزينه طراحى و 
نظارت برق را تماما به شركت توزيع نيروى برق پرداخت مى كنيم و عالوه بر اين نيز هزينه مضاعفى 

را بايد به ناظرين يا بازرسين برق سازمان نظام مهندسى پرداخت كنيم./ايسنا

نظارت بر وضعيت عرضه آب در مصلى و مدارس اهواز
ــطح شهر، از نظارت بر  ــرق اهواز با اشاره به عرضه آب شرب در س ــت ش رييس مركز بهداش

ــر داد. ــدارس خب ــواز و آب م ــى اه ــه آب در مصل ــت عرض وضعي
دكتر آرش ياللى   اظهار كرد:  بهداشت آب مصرفى اماكن 
عمومى و محل تجمع افراد بسيار مورد تاكيد است؛ در 
آب  بهداشت  حفظ  جهت  در  اقداماتى  خصوص  اين 
مصرفى امكان عمومى و محل تجمع افراد مانند مصلى 

شهر،  پادگان ها و مدارس انجام مى شود.
وى افزود:  كلرزنى، جلبك زدايى، ميكروب زدايى مخازن 
و همچنين نظارت بر تامين آب مورد استفاده با هماهنگى 
عوامل اين امكان و اداره آبفا انجام مى شود. رييس مركز بهداشت شرق اهواز با بيان اين كه بر وضعيت 
تامين آب نمازگزاران در مصلى نظارت مى شود، تصريح كرد:  در اين خصوص مواردى نيز به عوامل 
اجرايى مصلى آموزش داده خواهد شد. از سوى ديگر با توجه به فصل بازگشايى مدارس اقداماتى در 
خصوص عرضه آب شرب در مدارس نيز انجام خواهد شد و جلساتى با مديران مدارس برگزار مى 
شود تا با شرايط بهترى به استقبال بازگشايى مدارس برويم . ياللى در خصوص عرضه آب در معابر 
شهرى نيز گفت:  وظيفه نيروهاى بهداشت اين است كه در هر محل كه آب عرضه مى شود نمونه 

گيرى كنند و آبهايى كه به عنوان آب مصرفى عرضه مى شود، مورد بررسى قرار گيرد.
وى ادامه داد:  از عرضه آبهايى كه نتايج آزمايش آن نامطلوب باشد جلوگيرى مى شود و اقداماتى در 

اين خصوص انجام مى شود./ايسنا
 

جانبازان سند حقانيت نظام هستند
ــاره به خدمات جانبازان به كشور گفت: اگر روحيه  ــتان با اش نماينده ولى فقيه در خوزس
ــمى نمى تواند  ــد، ضعف جس ــته باش ــريف وجود داش ــالص و قصد خدمت به ملت ش و اخ

ــرد. ــن كار را بگي ــوى اي جل
 آيت اهللا سيدمحمدعلى موسوى جزايرى در افتتاحيه مركز توانبخشى جانبازان نخاعى خوزستان  با 
بيان اين كه  اين مركز با تالش بنياد شهيد و پشتيبانى استاندار خوزستان راه اندازى شده است،  اظهار كرد: 
 خدا را شكر مى كنم كه بار ديگر شاهد خدمتى به ولى نعمت هاى خود هستيم. ولى نعمت هاى ما شهدا 
خانواده هاى آنها و شهداى زنده ما يعنى جانبازان هستند. شهدا به لقاى خدا رسيدند ولى جانبازان به 

عنوان شهيد زنده، براى ثبت واقعيت ها زنده ماندند و سند حقانيت نظام شدند.
 وى افزود:  خداوند خواسته است تا جانبازان با زنده ماندنشان به اسالم خدمت كنند و مظلوميت نظام،  

ملت و رهبرى را به نمايش بگذارنند.
 نماينده ولى فقيه در خوزستان با اشاه به اهميت نقش جانبازان و خدمتى كه به مردم كشور كرده اند، 
گفت: جانبازان فشارها و زجرهاى عميقى را تحمل مى كنند كه هر لحظه آن ثواب شهادت را دارد. 
ما از زحمات و خدمات آنها قدردانى مى كنيم، اگر روحيه و اخالص و قصد خدمت به ملت شريف 

وجود داشته باشد، ضعف جسمى نمى تواند جلوى اين كار را بگيرد./ايسنا
 

 گردشگرى دفاع مقدس در خوزستان توسعه مى يابد
ــتان گفت: به دنبال توسعه  ــگرى خوزس ــتى و گردش  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس

ــتيم. ــتان با هدف تقويت ارزش هاى دينى و دفاع مقدس هس ــگرى در اس گردش
خسرو نشان ضمن تاكيد  بر توسعه  همكارى ميان اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس در استان با هدف 
برنامه ريزى مستمر و جدى در زمينه  ميراث و گردشگرى 
دفاع مقدس اظهار كرد: اين سازمان از آمادگى الزم را به 
منظور انعقاد تفاهم نامه اى مشترك در اين زمينه برخوردار 
است و زير ساخت هاى مورد نياز را فراهم خواهد كرد.

وى با اشاره به تقارن هفته  ميراث فرهنگى و دفاع مقدس به شرح برنامه هاى پيشنهادى به اين مناسبت 
پرداخت و اضافه كرد: بايد در نام گذارى روزهاى هفته ى گردشگرى، روزى را به نام گردشگرى 
دفاع مقدس اختصاص داد. نشان، راه اندازى موزه  سيار را با هدف نمايش صحنه ها، خاطرات و آثار 
به جا مانده از دوران دفاع مقدس پيشنهاد كرد و افزود: اين موزه  سيار با همكارى اداره  كل راه آهن 
در قالب واگن هاى قطار حاوى آثار و خاطرات ارزشمند، در مسيرهاى اهواز، انديمشك، خرمشهر و 
ماهشهر قرار خواهد گرفت. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان همچنين 
موضوع گردشگرى آبى با محوريت دفاع مقدس را مطرح كرد و گفت: راه اندازى گشت آبى به همراه 
كاروان گردشگرى آبى دفاع مقدس در مسير رودهاى بهمن شير، اروند و كارون هم زمان با سال روز 
شكست حصر آبادان مى تواند با هدف توسعه  گردشگرى بسيارى از ظرفيت هاى ارزشمند اين مناطق 
را در معرض ديد عموم مردم قرار دهد. وى همچنين برگزارى تور گردشگرى خارجى براى فعاالن 
گردشگرى كشور صربستان به عنوان يكى از بازارهاى هدف استان در زمينه  گردشگرى بين المللى 
با هدف بازديد از مناطق عملياتى دوران دفاع مقدس را پيشنهاد كرد. نشان بر برگزارى نخستين 
سمپوزيوم هنر و صنعت با محوريت خالقيت هنرى با استفاده از منابع و ضايعات فلزى پااليشگاه 
آبادان به عنوان اقدامى ماندگار در حوزه  حفظ ارزش هاى دفاع مقدس و ايجاد زمينه هاى خلق و نمايش 
آثار هنرى با الهام گرفتن از نمادهاى ميراث فرهنگى استان تاكيد كرد و خواستار همكارى همه جانبه 
وزارت نفت، استاندارى خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 

مقدس با اداره  كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان شد./مهر
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شانس روحانى براى دوره دوم زياد است
بهار نيوز: حسن غفورى فرد كه از چهره هاى معتدل و برجسته جريان اصولگراست براين باور است 
كه روحانى تاكنون عملكرد بسيار خوبى داشته است. حسن غفورى فرد درباره برخى اخبار مبنى بر 
پيغام احمدى نژاد به اصولگرايان براى حمايت از او تا دقيقه 90 انتخابات گفت: پيغامى كه ايشان 
گذاشتند و در فضاى مجازى پخش شده، قابل بررسى نيست. اگر ايشان نامه هم بنويسند، ما در 
فضاى مجازى جواب نمى دهيم. وى افزود: ما تمام افرادى كه تمايل به كانديداتورى در انتخابات 
رياست جمهورى را دارند بررسى مى كنند، البته فعال تا به امروز به هيچ نتيجه اى نرسيده ايم. ما 
يك ليست 30 نفره تهيه كرده ايم. وى ادامه داد: روحانى ، جليلى و احمدى نژاد در ليست هستند 
ولى ما در حال حاضر تمركز خود را روى انتخابات سال آينده شوراى شهر گذاشتيم. تا انتخابات 
فرصت زيادى داريم و مى توانيم با فراغ بال بيشتر فكر كنيم و تصميم بگيرم.  غفورى فرد با اشاره 
به شرايط حاكم بر جبهه اصولگرايى تصريح كرد: در اين دوره تالش مى كنيم كه ائتالفى در جريان 
اصولگرايى صورت بگيرد. از طرفى ما با جامعه روحانيت مبارز تهران هماهنگ هستيم و با محوريت 
جامعه روحانيت مبارز به يك فرد مشخص ان شااهللا خواهيم رسيد.   وى درباره عملكرد دولت 
يازدهم گفت: آقاى روحانى اقدامات خيلى خوبى انجام داده است اما معيشت، تورم و ركود هنوز 
حل نشده است. معموال رياست جمهورى دو دوره اى بوده است .به نظر من ، رييس جمهورى كه 
عملكرد بهترى نسبت به بقيه دارد شانس بهتر و زيادترى نسبت به بقيه دارد كه اينجا هم دولت 

يازدهم عملكرد نسبتا قابل قبولى داشته است.

توافق هسته اى يك نياز متقابل بود
بهار نيوز: يك نويسنده آمريكايى كه مولف كتاب جديدى در باره روابط واشنگتن و تهران است، 
توافق هسته اى با ايران را يك نياز متقابل دانسته و گفته است كه ايرانيان بازى بسيار موثرى در 
جريان مذاكرات براى توافق انجام داده اند. جى سولومون خبرنگار كاركشته وال استريت ژورنال 
در زمينه سياست خارجى معتقد است، رفع تنگناهاى اقتصادى ناشى از سقوط قيمت نفت و نيز 
تحريمهاى شديد بين المللى براى ايران يك نياز بود و از سوى ديگر امريكا نيز نيازداشت از درگير 
شدن در يك جنگ ديگر در خاورميانه پرهيز كند. وى معتقد است بازى هوشمندانه و موثر ايران 
باعث شده است تا عالوه بر ادامه برنامه هسته اى اين كشور ، هيچ گونه محدوديتى در مورد 
برنامه توسعه موشكى و سالح هاى متعارف اين كشور ايجاد نشود. وى كه روز سه شنبه در مركز 
مطالعات استراتژيك و بين المللى يك انديشكده مستقر در واشنگتن صحبت مى كرد، گفت: آنچه 
در مذاكرات انجام شد اين بود كه ايران ‹ خواستار لغو تحريم ها بود ، امريكا نيز مى خواست از يك 
جنگ ديگر در خاورميانه پزهيز كند. ‹سولومون گفت : ايرانيان از قبل به اين نتيجه رسيده بودند كه 
امريكاييان به آنها حمله نخواهند كرد چرا كه پس از تهديد دولت سوريه به حمله با ادعاى استفاده 
از سالح هاى شيميايى حمله اى به دمشق صورت نگرفت و آنها خوب مى دانستند كه امريكا از 
حمله اسرائيل نيز حمايت نخواهد كرد. سولومون در كتاب خود با عنوان جنگ هاى ايران : بازى 
هاى جاسوسى ، نبردهاى بانكى و معامله محرمانه كه شكل خاورميانه را از نو تغيير داد ، نوشت : اين 
توافق هسته اى در واقع به نحوى يك ‹ شرط بندى سياسى ‹ براى ايجاد تغيير بود. در اين شرط 
بندى اعتدال گرايى حسن روحانى رئيس جمهورى ايران به رسميت شناخته شد. وى خاطرنشان 
كرد كه اكنون اقتصاد ايران يك رشد پنج درصدى را نشان مى دهد. اين مولف با باين اين كه 
نگرانى هاى عربستان سعودى و اسرائيل از شگردهاى سياسى ايران قابل درك است، به انتخابات 
رياست جمهورى در امريكا و ايران اشاره كرد و مى افزايد: هرچند كه روحانى يك اعتدال گرا است 
ولى واشنگتن نبايد فراموش كند كه وى مورد قبول دو جناح رقيب در ايران است. وى مى گويد، 
به اين دليل در عنوان كتاب خود از جنگ هاى ايران ياد كرده كه معتقد است اين جنگ ها از سال 

1979 هنگام تسخير سفارتخانه امريكا در تهران آغاز شده است.
رشيدپور به دادسرا احضار شد

بهار نيوز: مجرى برنامه «حاال خورشيد» به اتهام نشراكاذيب به دادسراى فرهنگ و رسانه احضار 
شد.  رضا رشيدپور با انتشار تصوير احضاريه خود در اينستاگرام نوشت: انتظار برعكس و نتيجه در 
عكس. آستانه تحمل و نقدپذيرى برخى مديران دولت محترم تدبير و اميد چقدر است؟ چند وقت 
پيش نقدكوتاهى نسبت به عزل و نصب هاى يك ساعته در يكى از زيرمجموعه هاى وزارت نفت 
در برنامه مطرح كردم كه نتيجه آن را در عكس مشاهده مى فرماييد. انتظار برعكس داشتيم و نتيجه 
در عكس گرفتيم. ضمن احترام به قانون و بازپرس عزيز، حتما در شعبه حاضر شده و عرايضم را 

تقديم ساحت دادگاه خواهم كرد. روحانى متشكريم.

وزير كشور: برجام به معناى اعتماد صددرصدى نيست
 ايسنا نوشت: وزير كشور با تأكيد بر اين كه «هيچ وقت برجام به معناى اعتماد صددرصدى به طرف 
مقابل نيست» گفت: ايران هم قبل و هم بعد از انقالب اسالمى اين موضوع را تجربه كرده است و 

مى داند كه مشكل اصلى غربى ها انقالب اسالمى ايران است.
  عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور ظهار كرد:  امروز شرايط كشور به گونه اى است كه بايد 

قدردان نعماتى چون امنيت، انسجام وحدت داخلى و اميد ايجاد شده در مردم باشيم.
وى با تأكيد بر اين كه «انسجام و وحدت داخلى از اصول كشور است»، اظهار كرد: امروز 
در شرايطى كه كشور با تنوعى نژادى، قومى و مذهبى مواجه است كه هر كدام مى تواند به 
يك شكاف تبديل شود و همچنين با توجه به دشمنى هاى دشمن در شرايطى قرار گرفته 
است كه هيچ اختالفى در جامعه وجود ندارد. وى در عين حال با بيان اين كه «اختالف نظر 
و تفاوت سليقه در جامعه وجود دارد»، خاطر نشان كرد: امروز در جامعه هيچ اختالفى كه 
منجر به نگرانى در آحاد مردم شود وجود ندارد. وزير كشور با بيان اين كه «زمانى كه در سطح 
باالى جامعه اختالفاتى وجود داشته باشد اين اختالفات به بدنه و در نهايت به سطح جامعه 
نيز كشيده مى شود» به برخى اختالفات در دوره هاى گذشته در سطح جامعه اشاره كرد و 
گفت: در دولت قبل در جلسه اى در مجلس اتفاقى افتاد كه انسان را غصه دار مى كند. در آن 
جلسه سران قوا در خانه ملت مسئله اى بسيار پوچ تبديل به دغدغه و نگرانى براى همه مردم 
به ويژه رهبرى شد كه رهبرى در اين باره فرمودند كه مسائل مطرح شده در آن جلسه از نظر 

اخالقى، قانونى و شرعى خالف بودند.
وى در ادامه با بيان اين كه «يك جامعه با اميد زنده است»، تأكيد كرد: در جامعه ما با توجه به 
نظرسنجى هاى كه انجام شده واقعا اميد براى كار رشد، توسعه و بهبود وضعيت وجود دارد. ما 

نيز بايد تالش كنيم كه اين اميد را تقويت نموده و نگذاريم كه دچار اشكالى شود.
وى در ادامه صحبت هاى خود مسائل اقتصادى را از جمله مهمترين چالش هاى پيش روى 
جامعه در شرايط كنونى عنوان و خاطر نشان كرد: در بحث مشكالت اقتصادى اشتغال 
مهمترين مسئله اى است كه جامعه با آن روبرو است. در اين زمينه نيز بايد به گونه اى تالش 

كنيم كه موضوع اشتغال از طريق موضوع اقتصادى برطرف شود.

نبايد مردم را بترسانيم و به آن ها توهين كنيم
 ايسنا نوشت :يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه «بايد به جامعه نگاه مثبت 

داشته باشيم» گفت: نبايد مردم را بترسانيم و به آن ها توهين كنيم.
 على اكبر ناطق نورى با بيان اين كه «روحانيت در تأسى به پيامبر(ص) بر مردم مقدم  هستند» يادآور 
شد: چون ما روحانيون خودمان راهنماى مردم هستيم در تأسى به پيامبر(ص) بايد بر ديگران مقدم 
باشيم. علما وارثان پيامبر(ص) هستند. ما وارث پيامبر(ص) در سختى كشيدن ها، دفاع از حق، دين 
و اتكاى به خدا و امر به معروف و نهى از منكر هستيم اما فاصله مان با پيامبر(ص) و ائمه(ع) بسيار 

زياد است. درحالى كه خودمان را پيروان آن ها مى دانيم.

هدف شايعات اخير از ياد بردن حقوق هاى نجومى بود
رئيس شوراى شهر تهران درباره مسائل اخيرى كه درباره عملكرد شهردارى مطرح شده گفت: 
طرح اين موضوع بيشتر با اهداف سياسى از سوى عده اى براى از ياد رفتن مسأله فيش هاى 

نجومى بوده است.
به گزارش مشرق، مهدى چمران رئيس شوراى اسالمى شهر تهران درباره طرح موضوع فساد در 
شهردارى تهران از سوى يك عده خاص كه تحت عنوان واگذارى برخى خانه ها مطرح مى شود، 
اظهار كرد: موضوع اصلى كه به شورا مربوط مى شود، يكى خود اعضاى شوراست و ديگرى كمك 

هايى است كه به برخى تعاونى ها شده است.
وى افزود: ما به نفس اين اقدام كارى نداريم كه درست بوده يا غلط؛ اما اينكه مثال شهردارى به 
103 تعاونى و 30 هزار نفر نظير كارمندان وزارتخانه ها و ادارات مختلف و... كمك كرده تا خانه دار 

بشوند، اقدامى قابل تقدير است.

رئيس شوراى اسالمى شهر تهران با تأكيد بر اينكه اگر بخواهيم هر كمكى به تعاونى ها و وزارتخانه 
ها را به عنوان يك مسأله نجومى ياد كنيم، بايد پروژه «مسكن مهر» را هم يك «پروژه نجومى» 
بدانيم، تصريح كرد: پس درباره اصل اين ماجرا بحثى نيست، اما اينكه به چه كسى كمك شده، به 

چه كسى داده شده و اينكه اين كمك ها چه مقدار بوده، مسأله ديگرى است.
وى ادامه داد: بر اساس آنچه ما اطالع داريم اين كمك ها به 103 تعاونى در نهادهايى مثل وزارت 
راه و شهرسازى، ارتش، سپاه و برخى وزارتخانه هاى ديگر و همچنين مديران و كاركنان بخش 
هاى مختلف و وزارتخانه ها انجام شده است. درستى يا غلط بودن اين ماجرا يا اينكه آيين نامه اجرا 

شده يا نه بحث ديگرى است.
چمران با اشاره به اينكه عده اى وقوع اين مسائل در شهردارى را «مسأله نجومى» عنوان مى 
كنند، گفت: نجومى خواندن اين موضوع از سوى يك عده با اهداف سياسى صورت مى گيرد و 
هدف اصلى آن پوشاندن مسأله فيش هاى حقوقى نجومى است كه مردم اين موضوع را به خوبى 

مى فهمند.
وى به نامه امروز قاليباف به دادستان كل كشور در مورد يك گزارش هم اشاره و تأكيد كرد: همانطور 
كه مالحظه كرديد شهردار تهران امروز نامه اى خطاب به دادستان كل كشور نوشت و طى آن 
تقاضاى بررسى اين موضوع را كرد. آقاى قاليباف همچنين درخواست كرده كه اگر تخلفى شده با 
عوامل آن برخورد قاطع صورت گيرد و در غير اين صورت با كسانى كه آبروى افراد را هدف قرار 

داده اند، برخورد شود.

آقاى الريجانى 60 ميليارد دالر 
خطوط اعتبارى پسابرجام كجاست؟

مشرق نوشت: اگر 60 ميليارد دالر خط اعتبارى خارجى در هفت ماهه اخير وارد كشور شده بود، 
بايستى به اندازه 10 سال اخير فعاليت هاى توسعه اى، زيربنايى، سرمايه گذارى و عمرانى در كشور 

كليد زده مى شد.
 على الريجانى رئيس مجلس و از مهم ترين حاميان برجام، در روزهاى اخير كه انتقادات از 
دستاوردهاى ايران از برجام به اوج رسيده، آمار و ارقامى در دفاع از برجام مطرح كرده كه قابل تأمل 

است.
به عنوان  مثال، روز دوشنبه الريجانى در جلسه شوراى ادارى گلپايگان اعالم كرد كه «بعد از برجام 

بيش از 60 ميليارد دالر خط اعتبار خارجى در ايران گشايش يافت.»
 رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: بعد از توافق هسته اى بيش از 60 ميليارد دالر خطوط اعتبارى 

توسط برخى كشورها براى انجام پروژه ها در ايران باز شده است.
وى با بيان اينكه بعد از برجام زمينه الزم براى سرمايه گذارى خارجى و داخلى در كشور مهيا شده 
است، افزود: مسئوالن مى توانند خارج از نقدينگى داخلى كشور از ظرفيت خطوط اعتبارى هم 

استفاده كنند.
وى با بيان اينكه ظرفيت هاى خوبى هم اينك براى كشور در حال فراهم شدن است، تصريح كرد: 

بايد از شرايط موجود به بهترين شكل ممكن استفاده شود.
الريجانى با بيان اينكه بعد از توافق هسته اى شرايط كشور در حال تغيير است، افزود: جذب 
سرمايه گذارى داخلى و خارجى در طرح هاى عمرانى كليد حل مسائل و توسعه اقتصادى كشور 

است و همه بايد به سمت جذب سرمايه ها گام برداريم 
رقمى كه الريجانى از گشايش يافتن خطوط اعتبارى خارجى در كشور در دوران پسابرجام مطرح 
كرد، رقم بسيار هنگفتى است كه در صورت صحت، يقيناً تحولى عظيم در اقتصاد ايران ايجاد 

خواهد كرد.
براى درك اهميت 60 ميليارد دالرى كه الريجانى درباره گشايش يافتن خط اعتبارى خارجى در 
هفت ماهه پسابرجام مطرح كرد، بايد آن را با ساير شاخص هاى اقتصادى مهم كشور مقايسه كرد.

درآمد نفتى كشور در سال گذشته فقط 33 ميليارد دالر بود؛ بنابراين تحقق 60 ميليارد دالر خط 
اعتبارى خارجى در هفت ماهه پسابرجام به اين معنا است كه در اين مدت به اندازه 2 برابر درآمد نفتى 
كشور در سال 94، براى دولت قدرت ارزى ايجاد شده است كه بايستى خروجى آن در اقتصاد ديده 
مى شد. 60 ميليارد دالر خط اعتبارى با دالر 3500 تومانى معادل 210 هزار ميليارد تومان مى شود. 
اين در حالى است كه كل بودجه عمرانى تحقق يافته در 10 سال اخير (1385 تا 1394) مجموعًا 

216 هزار ميليارد تومان بوده است.
به عبارت ديگر اگر 60 ميليارد دالر خط اعتبارى خارجى در هفت ماهه اخير وارد كشور شده بود، 
بايستى به اندازه 10 سال اخير فعاليت هاى توسعه اى، زيربنايى، سرمايه گذارى و عمرانى در كشور 
كليد زده مى شد كه انقالبى عظيم در اقتصاد كشور ايجاد مى كرد و سراسر كشور به كارگاه عمرانى 
تبديل مى شد و نه تنها هيچ بيكارى نمانده بود بلكه براى اجراى طرح ها و پروژه هايى كه با اين پول 

عظيم شروع شده بود، نيازمند واردات كارگر هم بوديم.

چرا هنوز مديران گذشته در بدنه دولت قرار دارند؟
رئيس فراكسيون اميد مجلس با انتقاد از از لغو كنسرت ها در برخى شهرها تاكيد كرد: با چه اختيارى 

اجازه نمى دهند كنسرت در يك شهر برگزار شود.
ايلنا نوشت:  محمدرضا عارف صبح امروز در نشست سراسرى شوراى نمايندگان انجمن اسالمى 
مدرسين دانشگاه ها اظهار كرد: مهمترين دستاورد اصالحات در سال 94 ، تشكيل شوراى عالى 
سياست گذارى و رسيدن به يك ائتالف فراگير بود. ما هيچ گاه دنبال سهم خواهى نبوديم و 

توانستيم به آرزوى وحدت دست يابيم.
وى در ادامه اظهار كرد: دستاورد ديگر ما ايجاد ائتالف با حاميان دولت بود. ما با اين 
خرداد  انتخابات  نتيجه  بخشيديم.  مشروعيت   92 خرداد  در  خود  اقدامات  به  ائتالف 
92 متعلق به اصالحات بود كه آن دستاورد بايد حفظ مى شد. البته ائتالف 94 براى 
اصالحات هزينه داشت و بعضى اقدامات ما سواالتى را براى جوانان اصالح طلب ايجاد 
كرد. ما در اين ائتالف برخى چهره هاى حزبى اصالحات را كنار گذاشتيم و اصالحات 
به خاطر رويكرد خود يعنى عقالنيت و آرامش اين هزينه را تحمل كرد. ما نشان داديم 
عقالنيت، اعتدال و آرامش نه شعار بلكه راهبرد ما بود كه اين اقدام ما هم با استقبال 
مردم روبرو شد به گونه اى كه رأى مردم ايران براى تحليل گران سياسى ناباورانه بود.

ريس شوراى سياستگزارى اصالح طلبان تاكيد كرد: ما سپس نام ائتالف را اميد گذاشتيم و 
فراكسيون اميد را ايجاد كرديم و شعار محورى خود را اميد، آرامش و رونق اقتصادى انتخاب 
كرديم. اين فراكسيون هم روند خوبى را چه در رابطه با طرح ها و لوايح و چه در رابطه با 
انتخاب نمايندگان در شوراهاى عالى داشت. در پيش برد و در انتخاب نمايندگان در شوراى 

عالى ما دستاوردهاى خوبى داشتيم كه از نظر رقيب باوركردنى نبود.
عارف با بيان اينكه به همين دليل حمالت به فراكسيون اميد تشديد شد، تصريح كرد: 
حمالت دو هفته اخير به فراكسيون اميد بى دليل نيست زيرا ما توانستيم دو نفر از اعضاى 
اين فراكسيون را به عنوان ناظر در كميسيون ماده 10 احزاب انتخاب كنيم. از دو ساعت بعد 
از اين اتفاق حمالت به فراكسيون اميد در فضاى مجازى آغاز شد. البته شعار ما آرامش و 
اميد است اما جريانى مى خواهد فراكسيون اميد را در جايگاه اپوزيسيون قرار دهد. هر چند 
من بارها مطرح كردم كه ما جريان اصلى و اصيل انقالب و نظام هستيم اما بايد خيلى هم 
مراقب باشيم كه در جايگاه اپوزيسيون قرار نگيريم. ما به رقابت سالم از طريق صندوق هاى 

رأى اعتقاد داريم.
وى  در ادامه گفت: حرف هاى تند زدن و ايجاد محبوبيت كاذب كوتاه مدت كار ساده اى 
است ولى ما اين كار را كم لطفى به جوانانى مى دانيم كه كارنامه خوبى در درك شرايط 

موجود كشور دارند.
اين نماينده مجلس شوراى اسالمى در بخش ديگرى از اظهارات خود با اشاره به انتخابات 
ارديبهشت 96 تأكيد كرد:  انتخابات شوراها به اندازه انتخابات رياست جمهورى براى ما 
اهميت دارد. ما بايد همان مسيرى كه در اسفند 94 طى كرديم را ادامه دهيم. در سال 92 
يك فضاى نااميدى وجود داشت اما ما موفق شديم و اتفاق خوبى افتاد و در سال 94 ما در 

شرايط بهترى موفق شديم و توانستيم به خيال خام بستن پرونده اصالحات پايان دهيم.
عارف با تأكيد بر اينكه ما بايد انسجام خود را حفظ كنيم، گفت: خواهش من از درون جبهه 
اصالحات اين است كه قدر انسجام را بدانند. ما اگر دچار غرور و خودبزرگ بينى شويم، گرفتار 
خواهيم شد. من انتقادات احزاب اصالح طلب را مى پذيرم و معتقدم عملكرد شوراى عالى 
سياست گذارى بايد نقد شده و اشكاالت آن برطرف شود. اما بايد بپذيريم كه فقط يك شورا 
و يك مركز فرماندهى داشته باشيم. يادمان نرود سال 90 در انتخابات مجلس چه جايگاهى 
داشتيم. يادمان نرود سال 84 چه اتفاقى افتاد. براى حفظ انسجام هم بايد آستانه تحمل خود 
را افزايش دهيم. در مقطع فعلى حركت جبهه اى الزم است و همه بايد در اين مسير گام 
برداريم. ما اگر خوب عمل كنيم مردم هم با ما خواهند بود زيرا معتقدم اكثر مردم گفتمان 

اصالحات را پذيرفته اند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگرى از اظهارات خود  گفت: احساس 
مى شود در خيلى از دستگاه ها شعار تغيير كه مردم به آن در اسفند 94 رأى دادند درك نشده 
است. برخى دستگاه هاى اجرايى در هفته هاى اول مجلس بسيار فعال بودند و گله ما اين 
است چرا آن ها در راستاى مطالبات مردم فعاليت خود را مديريت نمى كنند. مردم خواهان 
تغيير در نگرش ها هستند. 50 يا 60 درصد مديران دستگا ه ها متعلق به دوران گذشته هستند كه با 

دولت همراهى نمى كنند.

از فيش نجومى تا امالك نجومى

مالحظه كارى در پاستور؛ 
پيگيرى در بهشت

محبوبه نياورانى
 تنها چند روز پس از ماجراى امالك نجومى شهردارى تهران، شهردار خواستار بررسى و برخورد با 
فساد در سيستم شهردارى شد؛  اقدامى كه توصيه مكرر رهبرى به مسئوالن براى انقالبى عمل 

كردن را به ياد آورد.
گروه سياست: بيش از سه ماه از علنى شدن ماجراى حقوق هاى نجومى مى گذرد. ماجرايى كه از 
فيش حقوقى مديران يك شركت بيمه سر درآورد، اما رفته رفته نمونه آن در ساير سازمان ها، نهادها 
و بنگاههاى اقتصادى هم پيدا شد. كار به جايى رسيد كه در برخى نمونه ها مثل فيش حقوقى على 
صدقى مديرعامل سابق بانك رفاه كارگران، رقم بيش از 230 ميليون تومان در ماه، برق را از چشمان 

مردم ربود و فيش حقوقى مديران بيمه را كنار زد!
از همان زمان، دولت حسن روحانى كه اصرار داشت ماجراى فيش ها را سياسى كارى منتقدان 
يا اصلى و فرعى كردن مسائل جلوه دهد، از زبان رئيس دولت اعالم كرد كه نبايد اين ماجرا 
بزرگ كرد، اما فشار و ناراحتى افكار عمومى بزرگتر از آن بود كه با سخنرانى بتوان با سخنرانى 
از كنارش گذشت، بخاطر همين كمى بعدتر دولت اعالم كرد كه با اين ماجرا برخورد مى كند. 
حاال سوال اينجاست كه تا امروز چه اقدامى در مقابل پديده اى شده است كه به گفته رهبر 

انقالب، به اعتماد مردم آسيب  زده است؟!
آخرين اقدام دولت در اين زمينه از زبان سخنگوى دولت: «مديرانى كه پرداخت ها و دريافت هاى 
غيرعادالنه داشتند، شناسايى و تا االن 13 نفر عزل شده اند و بيش از 2 ميليارد تومان از ارقامى هم 
كه چه به صورت تسهيالت و چه به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است.» 

(8 شهريور 95)
اين اقدمات ماليم دولت در حالى است كه در ديدار هيات دولت با رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته 
دولت، مجددا ايشان در مورد فيش هاى نجومى تذكر دادند و خواستار پيگيرى و برخورد قاطع دولت 
در اين زمينه شدند. تعبيرات رهبر انقالب از حقوق هاى  نجومى در آن ديدار صريح تر و با هشدار 
بيشترى نسبت به دفعات پيش بود: «نبايد از اين قضيه به آسانى عبور كرد؛ اعتماد مردم در اين قضيه 
ضربه فراوانى خورده است، زيرا مردم و جوانان تحصيل كرده دريافتهاى خود را با اين دريافتهاى 
غيرعادالنه مقايسه مى كنند و اين سؤال را مى پرسند كه بر اساس چه معيار و امتيازى و به دليل 
انجام كدام كار ويژه اين حقوقها پرداخت شده است؟ در موارد بجا و الزم، قوه قضائيه نيز بايد 

ورود و با متخلفان برخورد كند.» (3 شهريور 95)

آمارى كه آب مى رود!
اما از مديران متخلفى كه رئيس جمهور در سفر استانى به كرمانشاه تعداد آنان را حدود 100، 
200 و يا 300 نفر اعالم كرده بود، تنها 13 نفر عزل شدند و نه تنها تاكنون هيچ برخورد قانونى 
با متخلفان صورت نگرفته، بلكه سخنگوى دولت نيز در آخرين نشست خبرى خود در توضيح 
علت عدم معرفى مديران متخلف به دستگاه قضا مى گويد: «حتى يك مورد خالف قانون در 
خصوص پرداخت هاى نامتعارف صورت نگرفته است، چرا كه بر اساس قانون از اين امكانات 
استفاده مى كردند و حتى رئيس يكى از دستگاه هاى نظارتى نيز گفت هيچ مواردى خالف قانون 

صورت نگرفته است.» (9 شهريور95)
زمانيكه رهبر انقالب از ضربه به اعتماد مردم سخن مى گويند، انتظار از دولت و قوه قضائيه براى 
برخورد با اين تخلف بزرگ بيشتر مى شود. بر همين اساس قوه قضاييه  براى پاسخگويى به افكار 
عمومى بدليل عدم همراهى دولت در معرفى متخلفان وارد عمل مى شود و حجت االسالم محسنى اژه 
اى معاون اول و سخنگوى قوه قضائيه در آخرين نشست خبرى خود در توضيح عملكرد دستگاه قضا 
در ماجراى فيش هاى نجومى مى گويد: «قوه قضائيه اقدامى كرد و نامه اى به دستگاه هاى مختلف 
نوشت كه ليست افرادى را كه دريافت هاى باال داشته اند، ارائه كند. برخى دستگاه ها گزارش هايى دادند 
اما ديديم كه مثًال فالن فرد فيش حقوقى يك جا را داده در حاليكه از 3 جاى ديگر حقوق مى گيرد. به 
همين جهت سازمان بازرسى كل كشور وارد شد تا هم در مقام راستى آزمايى خوداظهارى ها برآيد و 
هم اسناد و مدارك جديدى به دست آورد. اگر دستگاه قضايى وارد شد، عده اى را احضار كرد و 
گفت بايد مجازات شوند گله اى نشود و نگويند مى خواستند با دولت يا يك جناح برخورد كنند.به 

نظر من يك اتمام حجت كافى در بحث فيش هاى حقوقى صورت گرفته است».
 اما اين صحبت هاى سخنگوى دستگاه قضا هم كارساز نبود و نه تنها دولت از اين همراهى 
همايش  در  رئيس جمهور  روحانى  حسن  االسالم  حجت  بلكه   استقبال  نكرد،  همكارى  و 
شهيد رجايى در پاسخ به حجت االسالم اژه اى گفت: «اگر مى خواهيم با فساد مبارزه كنيم، 
بدانيم با بگير و ببند و يا اين را بگير و آن را  بگير فساد درست نمى شود، يا اينكه اگر كسى 
حقوق غيرعادالنه اى گرفته، بياييم دادگاهى درست كنيم و چوبى و شالقى بياوريم تا درست 
شود، خير؛ نه اينها نيست. بايد به ريشه ها بپردازيم، دولت به ريشه ها مى پردازد. دولت مى گويد 
دستگاه هاى نظارت بايد دقيق نظارت مى كردند و بايد نظارت داشته باشند. دولت مى خواهد با 
ذى نفعان برخورد كند. اين مشكل، مشكل يك قوه يا دو قوه نيست، مشكل سراسرى است».

پاتك رسانه هاى اصالح طلب به مطالبه عدالتخواهى با يك سناريو
هاى  رسانه  هماهنگ  تالش  شد،  برانگيز  تعجب  البته  و  توجه  جالب  ميان  اين  در  آنچه  اما 
حامى دولت بود كه در روزهاى اخير با هدف خروج دولت از فضاى پاسخگويى، با فرافكنى و 
ايجاد سناريوها و تاكتيك هاى مختلف، سعى در به فراموشى سپرده شدن ماجراى فيش هاى 
نجومى در اذهان و افكار عمومى جامعه داشتند؛ همزمان با اوج گرفتن انتقادها درباره حقوق 
هاى نجومى، در رسانه هاى حامى دولت موضوعاتى نظير كنسرت در مشهد و امالك نجومى 
شهردارى تهران مطرح شد و فضاى رسانه اى را به به بازى رقابتى تبديل كرد! يعنى، فيش 

نجومى در برابر امالك نجومى!

ماجراى امالك نجومى از آنجا آغاز شد كه يك چهره اصالح طلب شوراى شهر، در سايت خود 
چند بند از يك گزارش مقدماتى را منتشر كرد و اسم آن را پروژه زمين هاى نجومى گذاشت 
و اسم افرادى را هم رديف كرد كه از شهردارى زمين هايى به نصف قيمت و اقساط طوالنى 
مدت گرفته اند. البته انتشار اين ليست سياه آنهم در آستانه انتخابات هيات رئيسه شوراى شهر 
خود جاى تامل داشت. اما با سناريوى دروغ نجومى همه نگاهها از پاستور به سمت بهشت 
برگشت. همه منتظر بودند تا ببينند در شهردارى چگونه با اين امالك نجومى برخورد مى شود.

مكاتبه شهردار با دادستان كل
اما اين سوى ماجرا شهردار تهران خط قرمزى براى خود قائل نشد و متخلفان را ذخيره نظام 
ندانست؛ قاليباف در نامه اى سرگشاده به دادستان خواستار رسيدگى به اين پرونده شد. محمدباقر 
قاليباف در نامه اى به دادستان كل كشور تاكيد كرد: بايد در صورت اثبات جرم درخصوص استفاده 
غيرقانونى از امكانات بيت المال بدون هيچ اغماضى مطابق قانون برخورد شود، همان طور كه 
همچنان كه اگر اثبات شد جرمى صورت نگرفته بايد با كسانى كه آبروى افراد و حيثيت مجموعه 
خدمتگزار شهردارى تهران را هدف قرار دادند و خسارت هاى جبران ناپذيرى به اعتماد عمومى 

مردم نسبت به نظام اسالمى و كارگزاران آن وارد ساختند نيز قاطعانه برخورد شود.
باز هم بايد سخنان هشدارگونه رهبر انقالب در ماههاى اخير را به ياد آورد؛ آنجا كه در سخنرانى 
هاى متعدد بر لزوم جلب اعتماد مردم و اقدام قاطعانه براى برخورد با متخلفان تاكيد كردند. 
رهبر انقالب اين برداشت ها از بيت المال را غيرمنصفانه و ظالمانه خواندند و تاكيد داشتند: 
چنين برداشت هاى نامشروعى از بيت المال، گناه و خيانت به آرمانهاى انقالب اسالمى است. 
مسئوالن بايد موضوع حقوق هاى نامشروع را به طور جدى پيگيرى كنند و اينگونه نباشد كه 
سر و صدايى به پا و بعد هم قضيه به فراموشى سپرده شود. ايشان بارها تاكيد كرده اند كه: بايد 
دريافت هاى نامشروع باز گردانده شود و افرادى كه مرتكب بى قانونى شده اند، مجازات و افرادى هم 
كه از قانون سوءاستفاده كرده اند، بركنار شوند، زيرا آنان لياقت حضور در مراكز و مسئوليتها را ندارند. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى بيان داشتند كه مسئله عزل و بركنارى و بازگرداندن اموال به بيت المال 
بايد در دستور كار مسئوالن باشد، چراكه افكار عمومى نسبت به اين موضوع حساس است و اگر 
پيگيرى الزم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسالمى كاسته خواهد شد. اما نقطه تعجب ماجرا آنجاست 
كه با وجود تاكيدات معظم له، در اين سه ماه اراده اى در دولت در بخورد با متخلفان ديده نشده است 
يا اگر اراده هم بوده، با سياسى كارى و اهداى عناوينى مانند «ذخيره نظام» به نجومى بگيران، ابتر 
مانده است. تنها چند روز پس از ماجراى امالك نجومى شهردارى، شهردار تهران خواستار بررسى 
و برخورد با فساد در سيستم شهردارى شد. اين همان توصيه مكرر رهبرى به مسئوالن در انقالى 
ماندن و انقالبى عمل كردن است كه البته بايد منتظر بود و ديد كه آيا تا سرانجام دنبال مى شود 
يا خير.  اما انقالبى عمل كردن همان موضوعى است كه بويژه در سال جارى به يكى از مباحث 
محورى سخنرانى هاى رهبر معظم تبديل شده تا جائى كه ايشان در ديدار با مسئوالن قوه قضائيه در 
تعريف انقالبى گرى يادآور شدند كه «انقالبى گرى يعنى عادالنه، خردمندانه، دقيق، دلسوزانه، منصفانه، 
قاطعانه و بدون رودربايستى عمل كردن» و تنها راه پيشرفت جامعه را احياى روحيه انقالبى دانستند.

عضو كميسيون فرهنگى مجلس با بيان اينكه بايد به فكر ايجاد 
برابرى جنسيتى در فرصت هاى مختلف شغلى بود؛ معتقد است ايجاد 
فرصت شغلى برابر در جامعه بايد بر اساس توانمندى و شايستگى 
افراد صورت گيرد. پروانه سلحشورى با تقدير از تالش دولت براى 
ايجاد عدالت جنسيتى در آزمون استخدامى آتى دولت، گفت: عدالت 
جنسيتى  حكم مى كند زنان بتوانند در عرصه هايى كه تخصص و 
شايستگى آن را دارند مشغول به كار شوند، متاسفانه در فرصت هاى 
شغلى مختلف اولويت هايى براى مردان در يك موقعيت برابر در نظر 

گرفته مى شود كه توجيه پذير و قابل قبول نيست.  
نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 

شوراى اسالمى با بيان اينكه ساختار جمعيتى به سمت افزايش 
تجردگرايى و باالرفتن سن ازدواج بانوان مى رود لذا بايد قوانينى كه 
بر مبناى نان آور بودن مردها تنظيم شده  را تغيير داد، افزود: از انجا كه 
امروزه تعداد فرزندان يك خانواده بسيار كم شده در صورتى كه هر دو 
فرزند دختر باشند و بخواهند مخارج خود و والدينشان را تامين كنند 
نياز به شغل مناسب دارند لذا بايد به فكر ايجاد برابرى جنسيتى در 

فرصت هاى مختلف شغلى بود.  
وى با تاكيد براينكه ايجاد فرصت شغلى برابر در جامعه بر اساس 
توانمندى و شايستگى افراد ضرورى است، گفت: ايجاد 300 فرصت 
شغلى براى زنان، بعد از دستور توقف آزمون استخدامى دولت توسط 

رييس جمهور به منظور رفع تبعيض، نقطه عطفى براى از بين بردن 
ديگر تبعيض ها در جامعه است.

عضو كميسيون فرهنگى مجلس با حمايت از كاهش تبعيضى كه 
32 درصد از شغل ها را منحصر به مردان و تنها نيم درصد از مشاغل 
را مختص به زنان كرده بود، افزود: اينكه زنان نمى توانستند در بيش 
از30درصد از مشاغل همكارى داشته باشند نسبت باال و نامتعادلى بود 

و به طور كلى انحصار بار مفهومى بسيار منفى به دنبال دارد.
رييس فراكسيون زنان مجلس در پايان تاكيد كرد: حق انتخاب، 
استعداد، تخصص، توانايى و شايستگى بايد در رأس انتخاب افراد 

براى يك شغل باشد، نه مرد يا زن بودن آنها./خانه ملت

يادداشت

مدنيت در كشور ما 
چگونه  حاصل ميشود؟

بامداد زاگرس- پيمان ميرزاوند
قسمت اول

ــاختارى  س و  ــگ  فرهن دار  ــراث  مي ــى  ايران ــه  جامع
ــتبدادى است كه موجب نامدنيت و عدم توان براى  اس
ــترك در  ــوأم با دركى مش ــى متمدنانه ت ــاد فضاي ايج

ــود. تمامى زمينه ها ميش
در سنجش تحوالت اجتماعى،گذر به تمدن را گذار از عصر 
بربريت به عصر مدنيت دانسته اند.با اين حال زندگى ايرانيان 
است  آميخته  بربرانه  هاى  ويژگى  با  نيز  مدنيت  عصر  در 
كه ميتوان آن را جلوه هايى از نامدنيت دانست. هرجامعه 
افراد،گروهها،اقشار و طبقات مختلفى تشكيل شده  اى از 
است كه از نظر منافع،مصالح فردى و گروهى،عقايد ،جهان 
بينى، ديدگاه سياسى، فرهنگ خانوادگى و عشيره اى، دين 
تمايز  اين  متفاوتند.  و  متمايز  يكديگر  از  مسائل  ساير  و 
اجتناب ناپذير است و در جوامعى كه به مدنيت رسيده اند 
تا جوامعى كه هنوز با آن فاصله دارند،تفاوت در برخورد 
اعضا با يكديگر است.ميزان تعامل،خشونت و ايجاد فضاى 
مشترك.ميتوانيم مدنيت را همچون راهكارى درك كنيم كه 
و  ها  تعارض  اين  از  ناشى  گرى  تخريب  و  خشونت  از 
مى  سياسى  و  اجتماعى  فردى،  زندگى  حوزه  در  تمايزها 
داشتن در عين تفاوت و تمايز  ارتباط  كاهد.مدنيت شيوه 
است. تقدم مصلحت عمومى و ملى بر خواست ها و منافع 
مجموعه  است.مدنيت  بربريت  و  تمدن  تفاوت  شخصى 
بسيارى از خودگذشتگى هايى است كه آنها را ميپذيريم تا 
با هم زندگى كنيم.اين از خودگذشتگى را نه تنها به خاطر 
ديگران بلكه براى خودمان انجام ميدهيم.مدنيت شديدا با 
مصلحت در پيوند است.مساله مدنيت اين است كه افراد 
و گروهها به واسطه تفاوت هاى فكرى و عملى بتوانند در 
تعامل باهم فضاى مشتركى ميان خود ايجاد كنند كه حوزه 

آرا و عمل مشترك است.
مدنيت شيوه ايجاد فضاى مشترك ميان خود و ديگرى در 
اين  در  تا  است  اختالفات  و  تمايز،تفاوت  به  وقوف  عين 
بماند. برقرار  ديگرى  و  خود  ميان  ارتباط  مشترك  فضاى 
مدنيت توانايى شهروندان يك جامعه در عمل به شيوه هاى 
دانستن  ديگران،محترم  عقايد  به  است.احترام  آميز  احترام 
آرا و نظرات آنان و نهايتٌا انجام غيرمشروط همان چيزى 
براى ديگران است كه براى خود به صورت غير مشروط 

انجام ميدهيم.
ظاهر  عليرغم  و  ندارد  وجود  فضايى  چنين  درجامعه 
مدرن،در باطن همان خصلت بربرانه در جامعه حاكم است./ 

ادامه دارد

قوانينى كه بر مبناى
 نان آور بودن مردان تنظيم شده ، بايد تغيير كند



  
  
  

 يك شنبه- يك شنبه-1414 شهريور شهريور9595  
22 ذى الحجه ذى الحجه14371437 قمــرى قمــرى
44 سپتامبر  آگوســت سپتامبر  آگوســت20162016
سال اول- شماره شانزدهمسال اول- شماره شانزدهم

Bamdadzagros.news@gmail.com4 ن و ر کا

 سازمان هاى مردم نهاد حلقه
 واسطه ميان دولت و جامعه

رضا فريدونى دبير كميته انجمن هاى مردم نهاد هفته دولت 
به  امسال  كرد:  اظهار  زمينه   اين  در  خوزستان  استان  در 
مناسبت نمايشگاه هفته دولت، عالوه بر كميته هاى معمول، 
كميته اى تحت عنوان ”كميته سمن ها و برنامه هاى جانبى“ 

ايجاد شد.
اميد،  و  تدبير  دولت  دستاوردهاى  از  يكى  افزود:  وى 
بسترسازى براى حضور و بروز سازمان هاى مردم نهاد در 

امر توسعه پايدار بوده است.
هشت  الى  هفت  نماشگاه  اين  در  اينكه  بيان  با  فريدونى 
سازمان مردم نهاد حضور دارند، خاطرنشان كرد: هدف از 
حضور اين سازمان ها در اين نمايشگاه، جذب و بازديد 

مخاطبان عام در كنار مخاطبان خاص مى باشد.
به  گفت:  دولت  هفته  نهاد  مردم  هاى  انجمن  كميته  دبير 
همين منظور يكى از راه هايى كه احساس مى كرديم، مى 
توان دستاوردهاى دولت را به آحاد مختلف مردم معرفى 
كرد، اين بود كه بستر حضور و ظهور تمامى اقشار مردم را 

با رنامه هاى عمومى فراهم نماييم.
حلقه  نهاد  مردم  هاى  سازمان  اينكه  بيان  با  فريدونى  رضا 
واسطه ميان دولت و جامعه هستند، خاطرنشان كرد: حضور 
NGO ها در نمايشگاه هفته دولت باعث تسهيل در معرفى 

دستاوردهاى سازمان هاى دولتى به مردم مى شود.
كه  ضرورتى  و  خوزستان  استاندار  تاكيدات  از  افزود:  وى 
توسعه  امر  در  نهاد  مردم  هاى  سازمان  حضور  براى  وى 

استان دارند، تشكر مى نماييم.

نهاد  مردم  سازمان  مديره  هيات  رئيس  صيادى  فهيمه 
كرد:  اظهار  نمايشگاه   اين  حاشيه  اين  در  نيز  فانوس 
نهاد فانوس از سال 85 و در زمينه فعاليت  مردم  سازمان 

هاى شهروندى آغاز به كار كرد.
وى افزود: عمده فعاليت هاى اين سازمان شامل، برگزارى 
كارگاه  برگزارى  همچنين  و  كتاب  بررسى  و  نقد  جلسات 

هاى مهارت و حقوق شهروندى مى باشد.
صيادى در تشريح اهداف سازمان مردم نهاد فانوس عنوان 
سطح  افزايش  و  پرورى  شهروند  ما  اصلى  اهداف  كرد: 

آگاهى شهروندان جامعه است.
رئيس هيات مديره سازمان مردم نهاد فانوس در خصوص 
سازمان  گفت:  دولت  هفته  نمايشگاه  در  حضور  از  هدف 
هاى مردم نهاد كه به عنوان رابط ميان مردم و دولت شناخته 
شده اند، وظيفه دارند تا اين ارتباط را با هر دو سطح حفظ 

كنند.
دارند،  دولت  از  انتظاراتى  مردم  كه  همانگونه  افزود:  وى 
دولت نيز از آنان انتظاراتى دارد، لذا هدف اصلى حضور ما 
در اين نمايشگاه ايجاد ارتباط بيشتر با اين دو نهاد خواهد 

بود.
صيادى در ادامه اظهار كرد: باتوجه به حوزه فعاليت سازمان 
مردم نهاد فانوس، يكى از فعاليت هاى ميدانى ما برگزارى 

سمپوزيوم عكس با موضوع حقوق شهروندى بوده است.
عكس   91 ارسالى،  عكس   261 حدود  بين  از  گفت:  وى 
چاپ شد و از اين تعداد نيز 21 عكس توسط هيات داوران 
دولت،  هفته  نمايشگاه  اختتاميه  در  كه  شدند  برگزيده  ما 

به برگزيدگان نهايى جوايزى اهدا خواهد شد.

اظهار  فرهنگى   ميراث  فعاالن  از  كثير  آل  منصور  قاسم 
كرد: سازمان مردم نهاد ما به نام مجموعه فرهنگى گرگيعان 
ميراث  غرفه  نام  با  نمايشگاه  اين  در  اما  كند  مى  فعاليت 

معنوى حضور پيدا كرده ايم.
وى افزود: بخش اعظمى از فعاليت هاى ميراثى در حوزه 
ميراث معنوى بوده است و ميراث معنوى متاسفانه تاكنون 
ميراث  اينكه  بيان  با  كثير  آل  بود.  گرفته  قرار  غفلت  مورد 
ميان  مستحكم  و  عميق  پيوندهاى  ايجاد  ظرفيت  معنوى 
مثال  براى  كرد:  خاطرنشان  دارد،  را  مختلف  هاى  فرهنگ 
و  رشت  مردم  و  ايران  عرب  مردم  ميان  ها  فرهنگ  تشابه 
مردم همدان در حوزه اساطير، جذابيت ويژه اى دارد. اين 
فعال فرهنگى گفت: براى استحكام بخشيدن به اين پيوندها، 
ابتدا از زمينه ميراث معنوى كودكان و موسيقى كه زبان بين 

المللى و مشتركى است، آغاز به كار نموده ايم.
عنوان  گرفته  صورت  هاى  فعاليت  اهداف  تشريح  در  وى 
از  معنوى  ميراث  ثبت  معنوى،  ميراث  سازى  مستند  كرد: 
جمله موسيقى علوانيه كه قبًال به ثبت ملى رسيده و اكنون 
مشترك  ميراث  عنوان  به  آن  جهانى  ثبت  فرآينده  در  نيز 
مردم عرب ايران و مردم عراق و همچنين ثبت آئين مذهبى 
مى  برگزار  (ع)  حسن  امام  ميالد  مناسبت  به  كه  گرگيعان 
به  اشاره  با  كثير  آل  باشد.  مى  ما  اهداف  جمله  از  شود، 
آقاى  گفت:  خود  غرفه  از  خوزستان  استاندار  بازديد 
اجراى  شاهد  زنده  صورت  به  خود  بازديد  در  شريعتى 
تا  دادند  قول  زمينه  اين  در  و  بودند  علوانيه  موسيقى 
و  توليد  ايشان  حمايت  با  علوانيه  رسمى  آلبوم  نخستين 

شود. منتشر 

 سازمان هاى مردم نهاد
 خودكفا هستند

مردم  سازمان  مديره  هيات  رئيس  پرويزى  پرورش 
يكى  گفت:  خوزستان  استان  طبيعت  رفتگران  نهاد 
براى  زمينه  كردن  باز  يازدهم،  دولت  دستاورهاى  از 
گذشته  سالهاى  در  نهاد  مردم  هاى  سازمان  فعاليت 

است. بوده 
با  كه  هايى  فعاليت  با  شد  موفق   NGO اين  افزود:  وى 
مجوز  داشت،  ديگر  هاى  سازمان  و  استاندارى  همكارى 

رسمى براى فعاليت هاى آتى را كسب نمايد.
پرويزى خاطرنشان كرد: سازمان مردم نهاد رفتگران طبيعت 
پاكسازى  خصوص  در  سازى  فرهنگ  زمينه  در  خوزستان 
منابع و محيط طبيعى فعاليت ى كند زيرا درحال حاضر، 
پسماند به يكى از معضالت بزرگ جهان تبديل شده است.

و  حمل  از  استفاده  سازى  فرهنگ  همچنين  داد:  ادامه  وى 
هاى  كيسه  از  كمتر  استفاده  سازى  فرهنگ  عمومى،  نقل 
بازارچه  در  حضور  مدارس،  در  آموزش  زباله،  پالستيكى 
ديگر  از  درختكارى  هاى  برنامه  در  حضور  خيريه،  هاى 

فعاليت هاى اين سازمان مردم نهاد است.
پرويزى در خصوص حضور سازمان هاى مردم نهاد در اين 
نمايشگاه اظهار كرد: به نظر بنده اين دولت لياقت اين را 
داشت كه ما براى معرفى فعاليت هايمان در نمايشگاه هفته 
دولت حضور داشته باشيم و دين خود را به دولت ادا كنيم.

طبيعت  رفتگران  نهاد  مردم  سازمان  مديره  هيات  رئيس 
خوزستان با اشاره بازديد استاندار خوزستان از غرفه سازمان 
هاى  سازمان  اينكه  به  باتوجه  كرد:  عنوان  نهاد  مردم  هاى 

مردم نهاد خودكفا هستند و مكانى براى برگزارى جلسات 
اين  در  محترم  استاندار  ندارند،  خود  هاى  انديشى  هم  و 
بازديد قول در اختيار قرار دادن مكان مناسب براى فعاليت 

اين NGO ها به ما دادند.
وى افزود: عالوه بر مشكل مكان، سازمان هاى مردم نهاد با 
مشكالت مالى دسته  پنجه نرم مى كنند كه آقاى شريعتى در 
اين خصوص قول همكارى ساير دستگاه ها براى در اختيار 

 قراردادن امكانات را دادند.
  فهیمه صیادی :

رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد فانوس 
منایشگاه  در  حضور  از  هدف  خصوص  در 
نهاد  هفته دولت گفت: سازمان های مردم 
که به عنوان رابط میان مردم و دولت شناخته 
شده اند، وظیفه دارند تا این ارتباط را با هر دو 

سطح حفظ کنند.
  رضا فریدونی:سازمان های مردم نهاد حلقه 
هستند.حضور  جامعه  و  دولت  میان  واسطه 
NGO ها در منایشگاه هفته دولت باعث تسهیل 
در معرفی دستاوردهای سازمان های دولتی به 

مردم می شود.
   قاسم منصور آل کثیر: بخش اعظمی از 
فعالیت های میراثی در حوزه میراث معنوی 
بوده است و میراث معنوی متاسفانه تاکنون 
مورد غفلت قرار گرفته بود.  میراث معنوی 
ظرفیت ایجاد پیوندهای عمیق و مستحکم 

میان فرهنگ های مختلف را دارد
در خالل برگزارى اين نمايشگاه، خانم دكتر مريم محبى فعال 
امور سمن هاى استان با حضور در غرفه اين سازمان هاى مردم 
نهاد، اظهار كرد: در جلساتى كه با حضور استاندار خوزستان 

برگزار شد، مشكل نبود خانه سمن ها مطرح شده است.
وى افزود: با پيگيرى هاى صورت گرفته، مقرر شد، تا زمانى 
كه مكان ويژه اى با عنوان خانه سمن ها ايجاد شود، محلى 
از سوى استاندارى در اهواز براى فعاليت هاى سازمان هاى 

مردم نهاد در نظر گرفته شود.
مريم محبى در خصوص سمن هاى كارآفرين خاطرنشان 
كرد: آقاى استاندار قول دادند تا تسهيالتى با بهره هاى سه 
تا پنج درصد در اختيار سازمان هاى مردم نهاد با اولويت 

سمن هاى كارآفرين قرار گيرد./ هورنيوز

خانه سمن ها در اهواز  ايجاد مى شود

احترام به جايگاه انجمن هاى مردم نهاد متعهد و انسان مدار باعث كسب مشروعيت و 
جلب اعتماد عمومى نسبت به عملكرد دولت ها و در نهايت ادامه بقاى حكومت هاست.

نماينده سازمان هاى مردم نهاد استان خوزستان در گفت و گو با بامداد زاگرس افزود: از 
زمان شكل گيرى دولت تدبير و اميد ، تعداد سمن هاى كشور نسبت به سه دولت قبلى 
افزايش چشم گيرى داشته است مجيد كيوانى با اشاره به وظايف و نوع فعاليت سازمان 
هاى مردم نهاد گفت:  سازمان هاى مردم نهاد بر اساس بخشنامه هاى جديد وزارت كشور 
در هفت حوزه ى ميراث فرهنگى و گردشگرى، محيط زيست، درمانى و حمايتى،خيريه، 
فرهنگى و هنرى، علمى و پژوهشى، اسيب هاى اجتماعى،  فعاليت مى كنند و در كنار 
اين حوزه ها براى موسسات و كانون هاى تخصصى با موضوعات كارافرينى، اقوام و 

مذهبى مجوزات قانونى صادر ميگردد.
وى توضيح داد: اين شبكه ها پس فراخوان از طرف اداره كل امور اجتماعى استاندارى 
ها و فرماندارى ها ،با انجام انتخابات قانونى اقدام به تشكيل هيات مديره  مى نمايند، در 

نهايت با حضور همه سمن هاى استان، فرايند انتخاب نماينده كل سازمان هاى مردم نهاد 
و عضو هيات نظارت بر فعاليت سمن هاى استاندارى خوزستان برگزار ميشود.

 از زمان اين شكل گيرى سمن ها در خوزستان و ديگر استان هاى كشور با شعار رعايت 
حقوق شهروندى و حمايت از جامعه مدنى، تكريم جايگاه حقوقى سازمان هاى مردم 
نهاد ما در اين استان فقط شاهد صدور مجوزات بى شمار از طرف معاونت سياسى و 

اجتماعى استاندارى بوديم.
نماينده منتخب سمن هاى استان  گفت :براى  پيگيرى مطالبات قانونى و مصوب 1384 
هيات دولت ،بارها اقدام  به نامه نگارى با مسئولين استاندارى، شهردارى و شوراى اهواز 
و  شهرهاى ديگر و در نهايت وزارت كشور  نموديم ولى متاسفانه تاكنون شاهد حمايت 

جدى و بنيادين براى توانمند سازى سمن هاى خوزستان نبوديم!
مجيد كيوانى خاطر نشان كرد:ابتدايى ترين نياز انجمن هاى مردم نهاد هر شهر راه اندازى 
خانه سمن ها است. زيرا داشتن يك پايگاه و  پل ارتباطى ماندگار بين مردم و دولت 

توسط سمن ها باعث جلب اعتماد سازى مردم و مشروعيت دولت ها ميشود.
نمايندگان  كثرت  و  تعدد  پر  تشكيالت  وجود  با  اهواز  شهر  كالن  در  متاسفانه 
شوراى شهر و  مجلس اسالمى و استاندارى ويژه در اين سه دهه گذشته هيچ 
كدام اقدام به راه اندازى خانه انجمن هاى مردم نهاد ننمودند وى با طرح اين 
سوال كه :آيا داشتن خانه سمن ها ثابت در مركز استان و ديگر شهرها كه جز 
قابل  غير  اى  پروژه  و  سخت  كارى  ميباشد  ها  شهردارى  و  استاندارى  وظايف 
اجرا ميباشد؟؟ گفت:متاسفانه در دوران تصدى اعضاى شوراى اسالمى شهر و 
روستاها خوزستان و شهرداران حمايت هاى جدى براى حمايت از انجمن هاى 

مردم نهاد نشده است.
وى اظهار اميد وارى كرد:با تغييرات و اصالحات جدى در بدنه استاندارى خوزستان و 
انتصاب استاندارى جوان -كه خود يك مدير عالقمند و پيشگام در عرصه فعاليت هاى 

مدنى  شاهد حمايت جدى از سمن ها در سطح استان باشيم

سمن ها،نيازمند حمايت جدى دولت ها
احترام به جايگاه انجمن هاى مردم نهاد متعهد و انسان مدار باعث كسب مشروعيت و جلب اعتماد عمومى نسبت به عملكرد دولت ها و در نهايت ادامه بقاى حكومت هاست.

اولين نشست هم انديشى سازمان هاى مردم نهاد استان در محل نمايشگاه بين المللى استان برگزار 
شد.

به گزارش  مدير عامل شبكه هاى تخصصى آسيب هاى اجتماعى خوزستان با اعالم اين خبر 
ــواد علمى و تخصصى و نيز بررسى حقوق  ــت ها باال بردن ميزان س گفت :هدف از اين نشس

حقه سمن هاست.
ــاد كارگاه ميزان  ــع آرا و خرد جمعى، ايج ــت ضمن تجمي ــوش مرادى افزود: در اين نشس داري
توانمندسازى سمن هاى تازه تاسيس و اطالع رسانى و نيز كارگاه آموزش سمن ها براى شناخت 

حقوق خود مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
وى گفت: قرار بر اين است كه با مديرانى كه در مورد چگونگى اهداف سمن ها اطالعى ندارند 
جلساتى برگزار شود. همچنين از استاندار نيز درخواست مى شود كه بر عملياتى شدن مصوبات 

هيئت دولت در خصوص اعمال حقوق سمن ها به مديران توصيه كنند.
مرادى يكى از خروجى هاى اين نشست را پيگيرى اجراى برنامه هاى فرح بخش و نشاط انگيز و 

موثر بر سالمت روح و روان شهروندان ذكر كرد.
ــبكه هاى تخصصى آسيب هاى اجتماعى استان مقابله با جنگ نرم كه ارزش هاى  مدير عامل ش
انقالب اسالمى ما را هدف قرار داده است را از جمله اهداف مهم سمن ها دانست و افزود: قرار 
است تا ضمن شتاب دادن به سياست تسهيلگرى، پذيراى همه ساليق از ميان دانشگاهيان، نخبگان 

و صاحب نظران فارغ از افكار قوم گرايانه و جناح بندى ها سياسى باشيم./

  كودكان سرطانى كه يكى از مهمترين و دردآورترين قسمت از 
زندگى خود را روزانه با انواع روش هاى درمانى سپرى مى كنند، 
بايد با روحيه اى شاد و اميدوارانه به مبارزه با اين بيمارى بروند.

اين  آرزوى  تحقق  براى  هايى  مراسم  برگزارى  شاهد  همواره 
كشور  سراسر  در  دوست  نوع  مردم  گسترده  حضور  با  كودكان 

بوده ايم.
اكنون نيز موسسه فرهنگى هنرى پنجمين فصل قشنگ با همكارى 
سازمان فرهنگى و ورزشى شهردارى اهواز و برخى از سازمان 
هاى مردم نهاد، آرزوى دختر اهوازى كه مبتال به بيمارى سرطان 

بوده را برآورده كردند.

با حضور جمع زيادى از شهروندان اهوازى، در محل نمايشگاه 
دختر  «امل»  و  شد  برگزار  باشكوهى  جشن  اهواز،  المللى  بين 
با  7  شود  شهر  اين  پرنسس  داشت  آرزو  كه  اهوازى  خردسال 

ماشين اسكورت به محل برگزارى جشن آمد.
اين دخترك اهوازى سپس سوار بر يك كالسكه از ميان زنجيره 

انسانى عبور و روى ِسن رفت.
«هدا رشيدى» مدير موسسه پنجمين فصل قشنگ در اين زمينه به 
خبرنگاران گفت: از آذرماه سال گذشته طرحى مبنى بر برآورده 
كردن آرزوهاى اين كودكان به صورت ميدانى با كاشت درخت 

آرزو در خيابان نادرى اهواز كليد خورد.

وى در ادامه افزود: امشب آرزوى «امل» دختر هشت ساله اى كه 
مى خواست پرنسس شود، برآورده شد. به اسم زيباى اين دختر 

خيلى عالقه دارم چرا كه خودش به معناى آرزوست.
رشيدى تصريح كرد: «امل» امشب تنها پرنسس كشور مى شود و 
تا كنون به جز او هيچ كسى در ايران پرنسس نشده است. امل با 
وجود سن و سال كمى كه دارد عالقه اى به شهرت مانند «عباس» 
كه مى خواست رئيس كالنترى باشد، نداشت. او حتى عالقه اى 
نداشت كه مردم از بيمارى وى مطلع شوند و طى صحبت هايى 
كه با او داشتيم، متقاعد شد تا در اين برنامه زيبا به آرزوى خود 

دست پيدا كند.

افزايش سواد علمى، تخصصى
 سمن ها بررسى شد

دخترك سرطانى در اهواز پرنسس شد
 آرزوى دخترك اهوازى مبتال به سرطان، با حضور گسترده مردم برآورده شد.

 يكى از دستاوردهاى دولت تدبير و اميد، بسترسازى براى حضور و بروز سازمان هاى مردم نهاد در امر توسعه پايدار بوده است
  عالوه بر مشكل مكان، سازمان هاى مردم نهاد با مشكالت مالى دسته  پنجه نرم مى كنند
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يادداشت

 عوام ؛ موجوداتى براى همه فصول !
 حسن دهقانى*

ــان بزرگ زدند  ــت به اختراعى به اصطالح خودش مى گويند: اولين بارى كه ”خواص“ دس
ساختن كلمه ”عوام“  بود كه با ساز و ُكرنا نيزبه تبليغ آن پرداختند و از طريق راههاى مختلفى 
ازجمله، روشن كردن آتش، انتقال دهان به دهان، پيك ،  راديو، تلويزيون، ماهواره ، اينترنت 
ــبكه هاى اجتماعى  آن را به گوش زمين و زمان رساندند .اينكه عوام چه  ــت آخر ش و دس
ــتند و ماهيت وجودى آنان چيست؟ براى چه كشف شده اند؟ چه فوائدى  موجوداتى هس
دارند؟ در كجاهها مى شود از آنها استفاده كرد؟ در اين يادداشت مى خواهيم به گوشه اى از 
ــى،  مردمان فرومايه و دون . (ناظم االطباء).  ــد عوام بپردازيم . عوام در لغت يعن فوائ

ــواص .(1) ــل خ در مقاب
ــتند كه وقتى پودر رختشويى 3000 تومان مى شود  ــت اول: عوام مردمى هس برداش
ــج تايلندى را  ــود.وقتى برن ــه 4000 هزار تومان ش ــد پيش از آنك ــد بخرن ، مجبورن
ــتند كه به كارت ملى،  ــند، مى خرند!  عوام مردمى هس ــزار تومان مى فروش 7000ه
پاسپورت مى گويند، نان تافتون را به جاى سنگگ مى خرند.بچه هايشان به مدرسه 
ــران همرنگ خودشان ازدواج مى كنند. در  ــان با پس هاى دولتى مى روند و دخترانش
ــتان اكثريت با عوام است چون خواص كمتر مى ميرند و وقتى هم دارفانى را  گورس
ــوزان آرام مى گيرند  ــت هاى آفتان س وداع مى كنند در مقبره خانوادگى دور از دس

ــوند! تا مبادا آفتاب زده ش
ــوند چون اصوالً نمى  ــوار اتوبوس واحد نمى ش ــت دو: خواص هيچ وقت س برداش
ــتگاه اتوبوس كجاست . عوام در مناطق حاشيه نشين زندگى مى كنند و به  دانند ايس
ــود راى مى دهند تا به بهارستان  نمايندگانى كه چون رابين هود !  برآنان نازل مى ش
ــود در  ــه دهند و … . عوام را مى ش ــتان تكي ــبز بهارس ــد و بر صندلى هاى س برون
ــاده روى خانوادگى دعوت كرد و در پايان  ــك  روز تعطيل گرم بهارى به بهانه پي ي

ــيده به امان خدا رها كرد. راهپيمايى در كنار كارون پالس
ــتند كه روزنامه 500 يا 1000  تومانى محلى  و  ــانى هس ــه : عوام كس ــت س برداش
ــت و به فرمان  چه كسى مى چرخد ،  ــت كيس كذالك را مى خرند تا بدانند دنيا دس
ــينند و از اينترنت همه جور  اما خواص زير كولرهاى چند تيكه پاى كامپيوتر مى نش

ــت پيدا مى كند. ــت ، دس اطالعاتى كه حتى جن هم از آنها بى خبر اس
ــتند كه پاى تلويزيون مى نشينند و به شبكه استانى  ــت چهار: عوام كسانى هس برداش
ــگاه مى كنند كه فالن مجرى در فالن برنامه از فالن مدير چكونه تعريف و تمجيد  ن
ــيند كه هزار بار از شبكه هاى ديگر ديده  ــينمايى مى نش مى كند يا پاى فالن فيلم س
است. اما خوش به حال خواص كه    شبكه هاى رنگارنگ ماهواره را از تلويزيون هاى 

65  اينچ  خميده ثانيه به ثانيه عوض مى كنند تا به چيز دلخواهشان برسند.
برداشت پنج: عوام كسانى هستند كه در هشت سال دفاع مقدس پاى در ركاب نهاده و 
به مناطق جنگى مى رفتند و جان در طبق اخالص مى نهادند و تا آخرين قطعه خونشان 
ــاع مى كردند.خوش به حال  ــوس خود و ديگران در مقابل متجاوزان دف ــاك و نام از خ
ــه  و امريكا براى تحصيل رفتند تا  خواص كه با آغاز جنگ تحميلى به انگليس، فرانس
بتوانند دكتر و مهندس شوند و بعد از جنگ به ايران عزيز بيايند تا  بيماران شيميايى را 

درمان كنند و از ويرانه هاى جنگ ساختمان هاى مجلل بسازند!!!
ــلطه بر عوام بود تا هميشه  ــير س نتيجه: مى گويند آخرين اختراع خواص يافتن اكس
ــين قلى خان  ــود از ميرزا حس ــت بگيرند اين را مى ش ــار آنان را در دس بتوانند افس
ــالم  ــيد. البته ، اگرپيدايش كرديد س ــما پرس ــته در كنار من و ش به فرنگ نرفته نشس
ــانيد. راستى، ما ازعواميم ، اين را مى شود از نام خانوادگى مان فهميد!  ــان برس ما را به ايش

ببخشيد، شما؟!
*روزنامه نگار

ارتباط با رسانه ها ، حلقه مفقوده  در روابط عمومى ها
  نيما رحيم پور*

ارتباط با رسانه ها و ارائه اخبار به آن ها يكى از وظيفه هاى ذاتى روابط عمومى هاست  
اما متاسفانه برخى از مديران روابط عمومى  اين وظيفه را يا به فراموشى سپرده اند و يا 
بعضا ناديده مى گيرند و به قراردادن اخبار در سايت اداره متبوع خود بسنده مى كنند.

در نقطه مقابل متاسفانه برخى از روابط عمومى ها براى رقابت با رسانه، به سرعت خبر را در 
سايت خود قرار مى دهند تا به اصطالح زودتر از رسانه هاى جمعى خبر رسانى كرده باشند.
اطالع  مشترك  رويكرد  يك  با  ها  رسانه  و  ها  عمومى  روابط  كه  است  حالى  در  اين 
رسانى در جهت ارتقاء سطح آگاهى مردم و مخاطبان همواره نياز به تعامل و پويايى 

بيشتر در حوزه هاى اطالع رسانى مشترك دارند.
مى توان گفت رسانه ها امروز از ابعاد و مفاهيم عالى و گسترده ترى برخوردار شده 
اند و به مدد فراهم آمدن چنين پيشرفت و تكنولوژى در عرصه رسانه هاست كه دنياى 
جديد با ابزارهاى نوين سراسر گيتى را درنورديده كه ارمغان آن زندگى توام با آگاهى و 
تدبير و درايت و روشن بينى نسبت  به حال و آينده است اگر نگاهى به شرح و ظايف 
و مسئوليتهاى واقعى روابط عمومى ها و رسانه هاى جمعى داشته باشيم به اين واقعيت 
انكارناپذير خواهيم رسيد كه بخش قابل توجهى از شرح وظايف هر كدام از اين مجموعه 
ها در ارتباط با يكديگر تعريف و تبيين شده است به عبارتى ديگر يك روابط عمومى موفق 
آن است كه بتواند ارتباط مناسب، علمى و منطقى با رسانه هاى جمعى برقرار كند و بخشى 

از وظايف و اهداف سازمانى خود را از اين طريق جامه عمل بپوشاند.
نخستين فصل مشترك هر روابط عمومى اطالع رسانى است كه دستيابى به اين مهم بدون 

رسانه ها محقق نخواهد شد.
برگزارى كنفرانس هاى خبرى، گفت وگوى هاى اختصاصى، ارتباط با مطبوعات، ارتباط با 

رسانه هاى تصويرى از اين قبيل اقدامات است.
اگر چه اين واقعيت را بايد پذيرفت كه متاسفانه برخى از مديران روابط عمومى در انتخاب 
رسانه ها گزينشى عمل نموده و بعضاً در اطالع رسانى به موقع ضعيف عمل مى نمايند 
مثال خبر جلسه مهم مدير دستگاه با يك مقام عالى را در همان روز اطالع رسانى نمى كنند 

وفرصت فراهم سازى شرايط را از رسانه ها جهت حضور باز خواهند گرفت.
دريك مثال ساده با بروز بحران دريك حادثه سيل كار عمده روابط عمومى هاى ادارات  درگير 
بحران آغاز مى شود ، شايعات و اخبار دروغ ويا اشتباه ، كارروابط عمومى ها را با مشكل مواجه 
مى نمايد در اين ميان رسانه ها بخش عمده اى از كار را بر عهده مى گيرند پس بايد براى 

جلوگيرى از اخبار اشتباه همكارى با رسانه ها را به سرعت آغاز كرد.
بنابراين به نظر مى رسد با توجه به اينكه كارگزاران و كارشناسان روابط عمومى ها و رسانه ها، عوامل 
تاثيرگذار در بالندگى و پيشرفت حوزه هاى مختلف اطالع رسانى كشور مى باشند، ضرورت 
توجه هر چه بيشتر مديران و مسئوالن حوزه هاى ذكر شده به آموزش، پژوهش،توسعه، 
تحرك بيشتر و باالخره ايجاد فضاى مناسب براى تحول هدفمند در ساختارها، شيوه هاى 

ارتباطى ، چگونگى تعامل و تفاهم مورد تاكيد است.
رسانه ها داراى قدرت قابل مالحظه اى براى شكل دادن به عقايد و باورها، دگرگون كردن 
عادات زندگى مردم دارند امروزه هرچه رسانه ها قدرتمندتر مى شوند تاثير مستقيم ترى بر 
روى زندگى افراد مى گذارند و رسانه ها موفقيت يك نهاد اجتماعى مهم را كسب كرده اند 

و روز به روز مسائل زندگى عموم مردم در عرصه رسانه ها متجلى خواهد شد.
اطالع رسانى روابط عمومى ها نسبت به عملكرد اداره خود مى تواند توجه مخاطبان 
را به خود جلب كند وقتى عملكرد ادارات پنهان شود فرض بر اين است كه آن اداره 
وظايف خود را به خوبى انجام نمى دهد ولو آنكه كارهاى مثبتى انجام شده باشد اما 
متاسفانه ضعف برخى از مديران روابط عمومى ها در اطالع رسانى و عدم ارتباط با 

رسانه ها اين حلقه را مقفول نهاده است.
به هرحال اميد داريم كه اكنون در نظام نوين جهانى، ما در عصر رسانه ها زندگى مى 
باشد  زندگى ما مى  جدايى ناپذير  هاى گروهى جزء  رسانه  كنيم، عصرى كه در آن 
مديران روابط عمومى ها با ارتباط مستمر با رسانه ها بتوانند فرآيند اطالع رسانى را به 
شيوه مناسب به سرانجام مقصود رسانند و از نقش رسانه ها غافل نشوند و در انتخاب 

رسانه ها نيز گزينشى عمل ننمايند چرا كه هر رسانه مخاطب خاص خود را دارد.
*مدير روابط عمومى وامور بين الملل
شهردارى خرمشهر

مسجدسليمان با نرخ بيكارى باالى 43 درصد رتبه اول بيكارى در استان 
خوزستان را به خود اختصاص داده است. و اين مى تواند همچنان تبعات 
بسيارى را در باال رفتن آسيب هاى اجتماعى خصوصاً براى قشر جوان 
به همراه داشته باشد. لزوم حمايت از واحدهاى صنعتى همچون آلومينيوم 
و پتروشيمى و فعال شدن واحدهاى مستقر در شهرك صنعتى، همچنين 
برنامه ريزى جهت فعال نمودن پتانسيل هاى شهرستان مى تواند راهكار 
اساسى براى حل بخشى از مشكالت شهرستان باشد… در بحث خدماتى 
و آموزشى متاسفانه دانشگاه آزاد مسجدسليمان اين روزها حال و روز 
خوشى ندارد. دانشگاه آزاد اسالمى واحد مسجدسليمان با داشتن بزرگ 
ترين فضاى آموزشى مجتمع، اماكن پژوهشى و… هر روز در معرض 
تهديدهاى متعددى مانند معارضين زمين و… قرار دارد و بيم آن مى رود 
با ادامه اين روند آسيب جدى به ادامه فعاليت اين واحد آموزشى كه عالوه 
بر فعاليت آموزشى در شهرستان، وجود آن در حيات اقتصادى شهرستان، 

حمل و نقل، فعاليت اصناف و… بسيار مثمر ثمر است 
وارد شود…

واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  كه  است  واقعيت  يك  اين 
مسجدسليمان بيمار است و بخشى از اين بيمارى حاصل 
واحد  اين  در  مختلف  ادوار  در  صحيح  مديريت  عدم 
دانشگاهى ست و به هيچ وجه نمى توان يك نفر را مقصر 
دانشگاهى  واحد  اين  براى  آمده  پيش  مشكالت  اصلى 
معرفى كرد. اما با نگاهى به عملكرد مديران ادوار مى توان تا 

حدودى سهم هر كدام را مشخص كرد)…
30 تير نود و پنج ايرج رشيدى معاون ادارى مالى دانشگاه 
نگاران  روزنامه  باشگاه  خبرى  سايت  با  گفتگو  در  آزاد 
ماندگارى  خواهان  مسئولين  اگر  گفت:  مسجدسليمان 

تا  كنند  ورود  معارضين  مسئله  در  هستند  مسجدسليمان  آزاد  دانشگاه 
همانند دبيرستان صنعتى ارتش جمع آورى نشود… وى ادامه داد: دانشگاه 
آزاداسالمى واحد مسجدسليمان عالوه بر مشكالت عمومى كه گريبانگير 
همه واحدهاست با معضل بزرگى چون معارضين (زمين) متعدد ملكى 
درگير است كه متاسفانه به دليل كم توجهى ادارات ذى ربط در زمان 
هاى گذشته و تحويل زمين به واحد صورت گرفته و اكنون به يك بحران 
تبديل شده است… وى در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار داشت: 
در حال حاضر على رغم ادعاى يكى از معارضين به كشاورزى بودن زمين 
تصرفى توسط دانشگاه، حكم دادگاه بر اساس عمرانى و ساختمانى بودن 
عليه دانشگاه صادر و عالوه بر چند صدميليون اجرت المثل تقاضاى چند 
ميليارد تومان براى فروش زمين را نموده است كه از عهده دانشگاه خارج و 

نيازمند كمك مسئولين مى باشيم. رشيدى گفت: چنانچه مسئولين خواهان 
ماندگارى اين واحد دانشگاهى هستند انتظار مى رود تمام تالش خود را 
در اين زمينه به كار گيرند تاهمانند دبيرستان صنعتى ارتش اين واحد جمع 

آورى نشود…
اين بخشى از مشكالتى ست كه گريبانگير دانشگاه آزاد مسجدسليمان شده 
است اما شايد يكى ديگر از داليل پيش آمدن مشكالت، عدم استفاده از 
نيروهاى متخصص در بعضى بخش هاى  اين دانشگاه باشد… شنيده ها 
حاكى از آن است بيش از 3 ميليارد طلب دانشگاه آزاد از دانشجويان هنوز 
وصول نشده است و از اين مبلغ حدود 1ميليارد و نيم آن مربوط به كسانى 
ست كه مدت ها از زمان پايان تحصيالت آن ها گذشته است… اميدواريم 
صحت و سقم اين موضوع را مسئولين اين دانشگاه بررسى كنند چراكه در 
صورت صحت اين موضوع و وصول اين مبالغ بخش عظيمى از مشكالت 

دانشگاه مرتفع خواهد شد…

معارضين زمين اما حكايت ديگرى دارد، مشكل زمينى كه شايد در سال 
هاى گذشته با 200 ميليون قابل حل و فصل بود در حال حاضر بيش از 
800 ميليون و تنها بابت اجرت المثل به يكى از معارضين پرداخت شده 

است و بدهى زمين همچنان باقى ست…
مديران پروازى

مديران  پروازى  هميشه باعث بروز مشكالت فراوانى براى خود، سايرين 
و اداره اى كه در آن خدمت مى كنند مى شوند. سردرگمى  و بالتكليفى  
ارباب  رجوع  و كاركنان  اداره  مربوطه ، عدم  دسترسى  به موقع  به  مدير در 
حوادث  غيرمترقبه ، خستگى  ناشى  از رفت  و آمد رانندگى  و تاثير منفى  
در روند كيفى  و كارى  مديران  و… از جمله  مشكالت  پيش روى  مديران  

پروازى  است. بحث پروازى بودن مديران يكى از معضالت مديريتى 
با  همراه  و  وجود  تمام  با  نيست  حاضر  پروازى،  مدير  است.  منطقه 
و  همكارانش  هاى  دغدغه  و  خدمتش  محل  نياز  عمق  خود  خانواده 
نياز شهرستان را درك كند. پروازى بودن يعنى هم خدا و هم خرما 
را خواستن! پروازى بودن يعنى دائماً به فكر رفت و آمد بودن و…! 
مدير پروازى معموالً خانواده خود را به هر دليل به محل خدمت خود 
نمى آورد، همين امر باعث مى شود تا تمام روزهاى هفته را در ديار 
محل خدمت خود نباشد و اين يعنى، مسئول مورد نظر، از تمام وقت 
خود براى خدمت به مردم بهره نمى برد. به هر حال صاحبنظران علم 
مديريت، پديده مديران پروازى را پديده اى زشت، و ناعادالنه، دانسته 
و بر ضرورت حذف اين پديده تاكيد دارند. متاسفانه يكى از معضالت 
دانشگاه آزاد مسجدسليمان پروازى بودن رييس و بعضى از تصميم 
گيرندگان اين دانشگاه مى باشد و همين مسئله باعث مى شود دغدغه 
از  قطعاً  و  شود  بيشتر  ها  آن  روحى  تشويش هاى  و  ها 
حضور مستمر، ثبات راى و نظارت پيوسته در محل كار 
آن ها كاسته شود. اميدواريم دانشگاه آزاد خوزستان براى 

حل اين مشكل چاره انديشى كند…

ريزش دانشجو در دانشگاه آزاد 
مسجدسليمان

آزاد  دانشگاه  در  دانشجو  ريزش  از  حاكى  رسيده  اخبار 
اسالمى واحد مسجدسليمان دارد. به نوعى كه در سال هاى 
گذشته بالغ بر 10 هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول 
به تحصيل بود اما متاسفانه به داليل متعدد در حال حاضر 
ورودى اين دانشگاه حدود 4 هزار نفر مى باشد. اگر اين امر 
ادامه پيدا كند و سير نزولى جذب دانشجو در دانشگاه آزاد مسجدسليمان 
ادامه يابد بى شك به زودى شاهد تعطيلى اين دانشگاه خواهيم بود و در 
نهايت اين امر عالوه بر اين كه به توسعه علمى كشور لطمه مى زند به 
توسعه شهرستان نيز لطمه وارد خواهد كرد. اميدواريم با برگزارى جلسات 
تخصصى، دعوت از كارشناسان و يا ايجاد بعضى تغييرات اين مسئله 
پيگيرى، ريشه يابى و در نهايت منجر به چاره انديشى و نجات دانشگاه 
آزاد واحد مسجدسليمان شود. على ايحال حال اين روزهاى دانشگاه آزاد 
مسجدسليمان به داليل گفته شده و نگفته شده زياد خوب نيست و قطعًا 

اين بيمار احتياج به جراحى فورى دارد.!
*مدير مسوول سايت باشگاه روزنامه نگاران مسجد سليمان

متأسفانه غروب 31 مرداد با خبر شديم دو دبير از دبيران خوب شهرستان 
ــتر جان باختند و مردم خوزستان و جامعه  باوى در رودخانه كارون شوش

فرهنگيان و بويژه خانواده هاى آن دو مرحوم داغدار شدند .
ــن دو معلم به علت  ــان روز از اي ــت كه ظهر هم ــن در حالى اس اي
ــى تجليل  ــگان كنكور به عنوان معلمان نيكوكار آموزش تدريس راي

ــده بود. ش
ــده كه اين دو مرحوم به دليل بى احتياطى  ــنيده ش  از برخى افراد ش

ــدند. ــنا در منطقه ممنوعه رودخانه غرق ش ــنا نبودن با فن ش و آش
ــه از  ــؤوليت هميش ــانه خالى كردن از بار اين مس نمى توان براى ش
ــى توان همه  ــتفاده كرد و نم ــنا در مناطق ممنوعه « اس ــخه « ش نس
تقصيرها را گردن غرق شده هايى كه قادر به سخن گفتن و دفاع از 
ــتان اين دو معلم غرق  ــتند انداخت . به گفته يكى از دوس خود نيس
ــنا كنار آب رفته  ــده ، يكى از آنان با لباس كامل و بدون قصد ش ش
ــروع به فرياد زدن كرده و  ــده و ش ــن هاى زير پاى او خالى  ش و ش
ــد آنچه كه شد .  ــتش را دراز مى كند و ش نفر دوم براى نجاتش دس
ــت مى كنند ، مقدس تر  ــتانى كه خدم جمله اى كه مى گويد « دس
ــب العين خود قرار  ــا مى كنند « را بايد نص ــتند كه دع از لبانى هس
ــيار خوب و يك خدمت  ــپ و آب نما و .... بس ــتن الم داد . گذاش

ــه اينها  ــود اما هم تلقى مى ش
ــان  ــراى آرامش و امنيت انس ب
ــى پيدا مى كنند لذا اگر  ها معن
ــا را مخيّر بين  ــع مالى ، م وض
ــن دو كند بايد گزينه دوم را  اي

ــم . ــح دهي ترجي
ــته جدى در  اكنون يك خواس
ــت و آن اين  ــردم هس ميان م
ــت كه متولى و مسؤول اين  اس
وجود  آيا  ؟  ــت  كيس رودخانه 
ــت يا «  رودخانه « نعمت « اس

ــاهد  نقمت « ؟ اين وضعيت تا كى بايد ادامه پيدا كند ؟ چه وقت ش
ــيم ؟ و آيا باز هم  ــت و اراده اى مبنى بر تغيير وضع موجود باش هم

ــيم ؟! ــاهد رونمايى از غريقى ديگر باش بايد ش
ــك رودخانه بايد متولى داشته باشد اما شنيده مى شود برخى  بى ش
ــايد به جهت هزينه بر بودن آن - از زير  ــتگاههاى اجرايى – ش دس
ــؤوليت آن شانه خالى مى كنند . با نگاه انسانى و اسالمى به  بار مس
امر مهم ارزش حيات انسان ، واقف خواهيم شد كه هر چه در اين 
ــيار  ــان از اهميتى بس خصوص هزينه كنيم مى ارزد . حفظ جان انس
ــدس از تأكيد بر آن هيچگاه  ــارع مق برخوردار بوده به حدى كه ش

ــت . غفلت نكرده اس
ــد به مرگهايى كه هر از  ــت چه رس مرگ حتى يك نفر هم زياد اس
ــت متوليان امر به  ــوند . خوب اس چند گاهى در خبرها ذكر مى ش

ــأله ، به حل آن بپردازند .  جاى پاك كردن صورت مس
ــال قبل كه هالل احمر و شهردارى امكاناتى را   اگر به مانند چند س
ــنا مهيا مى كردند ، امسال هم مهيا بود  ــاحل شطيط در فصل ش درس
ــاهد اينگونه حوادث نمى شديم و يا به حداقل ممكن مى رسيد . ش

بازتاب اين غرق شدنها اثرات منفى را بر ورود مردم شهرهاى دور 

و نزديك به شهر ما مى گذارد . مردم ترجيح مى دهند براى گذران 
ــالم در مناطق امن حضور پيدا كنند و لذا  اوقات فراغت و تفريح س
ــرمايه گذار  ــت و به تبع آن جذب س ــتغال ، جذب توريس ايجاد اش

ــد . ــيب خواهد ش دچار آس
ــده و  ــالت ، موقعيت اجتماعى افراد غرق ش ــن ، تحصي ــر به س اگ
ــات پيدا كردن  ــن افراد در صورت نج ــم مى بينيم اي ــت كني .... دق
ــأ خيرات و بركات براى جامعه باشند . اين مهم  ــتند منش مى توانس

ــناگران باالتر مى برد .  ــؤوليت همه را در حفظ جان ش مس
از دست دادن دو انسان فرهيخته و خدمتگزار به جامعه قابل جبران 
ــرمايه هاى مادى جبرانشان سخت و گاهى  ــت . تلف كردن س نيس

ــت . ــانى محال اس ــرمايه هاى انس ــت اما جبران اين س ناممكن اس
ــتان وجود ندارد ؟ آيا تابستان كه   آيا مديريت بحران در اين شهرس
ــود و تعطيلى مدارس و دانشگاهها و  ــنا ياد مى ش از آن به فصل ش
ــاحل رودخانه ها  ــيارى از افراد و خانواده ها به س روى آوردن بس

ــؤولين ما به صدا در نمى آورند ؟  زنگ خطر را براى مس
ــانها با آبهاى بى  ــدن انس آيا اكنون بحرانى مهمتر از خطر قربانى ش
ــا وجود دارد  ــدن خانواده ه ــان كارون و داغدار ش رحم و خروش
ــده اند و  ــهر ظاهر ش ــا اين رودخانه امروز يا ديروز در اين ش ؟ آي

ــل براى حفظ جان  ــم ؟ عدم پيدا كردن راه ح ــده اي لذا غافلگير ش
ــؤال دارد .  ــناگران جاى س ش

ــت ؟ آيا در اصول  ــى به فكر نيس ــا حادثه اى رخ ندهد كس ــرا ت چ
ــده  ــش بينى حوادث و بحرانها تعريف نش ــت جايى براى پي مديري
ــت ؟ اگر مدير فاصله هاى بسيار دور را نبيند و اقدامات الزم را  اس
ــى  ــال نكند آيا مى توان از آن به عنوان مدير ياد كرد ؟ آيا كس إعم
ــد ؟ آيا در  ــادران اين قربانى ها نمى هراس ــه پدران و م از آه و نال
ــت ترديدى هست ؟  اينكه خداوند دادرس افراد مظلوم و ناتوان اس
ــنا و حضور پرسنل آموزش ديده – و چه بسا  تعيين نقاطى براى ش
ــؤولين از عهده اين مهم بر  ــب – چقدر هزينه دارد ؟ آيا مس داوطل
ــش خصوصى را وارد  ــت حداقل بخ ــى آيند ؟!! اگر اينچنين اس نم

ــد . ــدان كنن مي
ــت كه شهرستان دزفول توانسته است گروه نجات غريق  چگونه اس
ــتان  ــق و نيروهاى آموزش ديده را در بوس ــهردارى مجهز به قاي ش
ــدارهاى الزم به  ــتقر كند و ضمن ارائه هش ــاحلى  على كله   مس س
ــتابد اما  ــگران ، به كمك افراد حادثه ديده در رودخانه دز بش گردش

ــد ؟ ــى آي ــا برنم ــده م از عه

ــتگاه هاى  ــد با هماهنگى دس ــتر مى توان ــتان شوش مديريت شهرس
ــنا و حضور پرسنل آموزش ديده  مربوطه و با تعيين نقاطى براى ش
ــت عوارض ،  ــه رودخانه و درياف ــردن ورودى ها ب ــخص ك و مش
ــتقرار اكيپ هاى نجات غريق  ــان اس خدمات ويژه اى كه مهمترينش
ــه ظرفيتها براى جلوگيرى از تكرار  ــت ارائه دهد . ما بايد از هم اس
اين حوادث تلخ استفاده كنيم مهمانان شهرستانى اطالعاتى از عمق 

ــد .  ــز ندارن ــه خي ــاط حادث ــه و نق رودخان
ــتى اگر كسى بى سواد باشد و قادر به خواندن تابلوهاى هشدار  راس
ــدار دهنده محدود  ــد چه بايد كند ؟ يعنى آيا عالئم هش دهنده نباش
ــتند ؟ آيا عالوه بر تابلوهاى خطر نمى توان از اكيپ  به تابلوها هس
گشت زنى و سيستم صوتى انذارهاى پى در پى در ساعات خاصى 

ــتفاده كرد . از روز اس
ــت و تابلوى شنا « ممنوع «  ــنا « مسموح « اس تازه در اماكنى كه ش
نيست امكانات ويژه اى مشاهده نمى شود . فرق بارز اين نقاط اين 
ــت كه شهروندان بيشترى شنا مى كنند و در صورت بروز حادثه  اس

ــهروندان اقدام به نجات غريق مى كنند . ، ديگر ش
ــه  ــه كه اداره بخش هاى كوچكى از قبيل خانواده ، مدرس همانگون
ــتان  ــت كه اداره يك شهرس ــت طبيعى اس ــخت اس ، اداره و ..... س
ــخت تر و نياز به  به مراتب س
كار جهادى ، تشكيل كارگروه 
ــتفاده از  ــاى تخصصى ، اس ه
ــان و ... است  نظرات كارشناس
ــينى و تايم  ــت ميز نش و با پش
ــازگازى  س ــردن  ك كار  ادارى 

ــدارد .  ن
ــد به آن  ــرى كه باي ــه ديگ نكت
پرداخت اين است كه متأسفانه 
ما تا حدودى از ُخلق احمدى 
و سيره علوى دور شده ايم چرا 
ــدن ها ، خانواده هاى مصيبت زده  كه پس از حوادثى از قبيل غرق ش
شهرستانى دچار مشكالت عديده اى از جمله اسكان ، تغذيه ، به دنبال 
ــوند  ــتن و تقديم هزينه ها و .... مواجه مى ش يك يا چند غواص گش
ــالم سنت است كه ديگران براى كم كردن مشكالت  در حاليكه در اس
ــه شبانه روز آنان را تقبل كنند. نمى دانم  خانواده هاى داغدار غذاى س
به اين خانواده ها چه كمك هايى شد اما آنچه مى توان گفت اين است 
كه تاكنون از برخى مسؤولين شوشتر كه انتظار مى رفت اظهار ناراحتى 

، همدردى ، تأسف و تأثر در رسانه ها رؤيت نشده است .
ــؤولين ما كم رنگ و  ظاهراً واژه عذرخواهى در قاموس ملت و مس
ــت . در جاهاى ديگر بابت مشكلى به مراتب كوچكتر  ناشناخته اس
از اين نوع ، از مردمشان عذرخواهى مى كنند .وزير نيروى ژاپن به 
ــان مدت 20 دقيقه در برابر  ــت قطعى برق 20 دقيقه اى ، به هم عل
ــردم تعظيم كرده و عذرخواهى نمود كه مدتى پيش تصوير آن در  م
ــترده اى داشت . اين در حالى است كه بروز  ــانه ها بازتاب گس رس
ــش از ديگر جوامع  ــالمى بي ــور اينگونه رفتارها از جامعه اس و ظه

ــت . مورد انتظار اس
*پايگاه خبرى شوشـتر نامه

حال اين روزهاى دانشگاه آزاد مسجدسليمان خوب نيست

ريزش دانشجو در دانشگاه 
 سعيد مرادى*آزاد مسجدسليمان نگران كننده است 

متولى رودخانه هاى شوشتر و آب هاى بى رحم كيست؟ 
حميد سالم پور*

باال رفنت آمار غرق شدگان استان در سالهای گذشته بسیار نگران کننده شده است لذا سامل  سازی سواحل  و اطمینان دادن
 به مردم - که یکی از برنامه تفریحی آنان شنا است - در خصوص امنیت جانی مهم خواهد بود .
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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 چهارم و پايانى 

جدول 9- ضرايب معادله رگرسيون براساس ويژگيهاى وضعيت زندگى 
در پيش بينى جمعيت پذيرى شيرين شهر

معنى دارىtضريب استاندارد بتاخطاى استانداردمقدارمتغير پيش بين
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بحث و نتيجه گيرى
نتايج بررسى ها نشان ميدهد كه برنامه كالن اقتصادى، سياسى، اجتماعى شهرهاى نوظهور در ايران آنگونه كه پيش 
بينى شده بود به اهداف خود نرسيد. شهر جديد شيرين شهر ضمن داشتن موقعيت بسيار ممتاز در جذب و ساماندهى 
جمعيت از كالن شهر اهواز و ساير شهرهاى اهواز موفق نبوده است. بخشى از اين معزل به توسعه بسيار سريع مناطق 
مادر شهر اهواز بويژه در اراضى و اماكن دولتى منتقل شده به خارج از شهر همانند كيان شهر و كوى جواهرى مربوط 
بوده و بخشى ديگر نيز الحاق مناطق حاشيه اى به مادرشهر مثل مالشيه، زرگان و كوت عبداهللا و استفاده از امكانات 
شهرى ميباشد. اين توسعه بدون نظم باعث ايجاد بافت شهرى ناموزون و رشد قارچى مجتمع هاى مسكونى ارزان 
قيمت گرديد كه خود ضمن افزايش بار جمعيتى شهر و نقصان خدمات شهرى جايى براى سرريز جمعيتى باقى نگذاشته 
است. از سوى ديگر فراهم نبودن شرايط زندگى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و كالبدى ضمن كاهش شديد نرخ مهاجرت 

به شهر جديد شيرين شهر، زمان ماندگارى در شهر را به ميزان زيادى كاهش داده است.

پيشنهادات
يكى از بارزترين مسائلى كه مسئولين شهر مى بايست به آن توجه نمايند اتصال شبكه حمل و نقل عمومى مادر 
شهر اهواز به شيرين شهر ميباشد كه تأثير قابل مالحظه اى در آسايش اجتماعى و اقتصادى ساكنين خواهد 
گذاشت.  با توجه به توسعه بسيار سريع مادر شهر و سهولت برخوردارى از امكانات رفاهى براى جمعيت ساكن، 
الزم است امتيازات ويژهاى از جمله تسهيالت بانكى خاص با بهره كمتر يا بازگشت طوالنى تر، كاهش تعرفه 
در هزينه هاى آب، برق، تلفن و گاز و غيره جهت جلب سرمايه گذارى در مسكن و واحدهاى تجارتى بوجود آيد.

واگذارى مسكن به ارگانها، شركتها و سازمان هاى دولتى (بويژه حومه شهر) بعنوان منازل سازمانى گسترش 
بيشترى داشته باشد.

جلب سرمايه گذار در بخش شهرك صنعتى شيرين شهر با اعطاى امتيازات مناسب.
واگذارى زمين جهت احداث دانشگاه يا مراكز علمى و تحقيقاتى به بخش هاى دولتى و خصوصى و واگذارى 

بخشى از محالت شهر جهت مجتمع هاى خوابگاهى يا مهمانسرا.
توسعه پارك ها و فضاى سبز در سطح معابر، محالت و مكانهاى عمومى شهر.

توسعه مراكز خاص تفريحى يا گردشگرى با جلب و حمايت سرمايه گذار از جمله شهرك سينمايى، فرهنگسراها، 
ويالهاى تفريحى، پاركهاى علمى، درياچه هاى مصنوعى، باغ وحش، باغ گلها، كارگاه هاى صنايع دستى، مجتمع 

هاى تفريحى چند منظوره و مشابه آن.
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اين روزها در اكثر اداره ها از مديران تا معاونين و مسئولين بخش 
ها مدرك دكترا دارند.

بعد از انقالب يكي از اهداف بزرگ انقالب فرهنگي در دانشكاه ها و مدارس 
پروش انسان هايي صالح و خداشناس بود كه در لواي تعليمات اكتساب شده 
بتوانند خود و جامعه را به تعالي واقعي برسانند.اما با گذر سال هاي اوليه انقالب 
و پايان جنگ سيستم آموزش و پروش به سمت نظام كنكوري شدن پيش رفت.

آن قدر اين بيماري مسري ادامه يافت تا اين كه تمام موفقيت و آينده جوانان 
در گذر از سد كنكور خالصه شد.تب و تاب قبولي در دانشگاه با هدف بدست 
آوردن آينده اي بهتر ملكه ذهن خانواده ها شد و تمامي تالش خود را مي كردند 

تا فرزند آنان از اين سد  بزرگ و سخت گذر نمايد.
كنكور و كنكوري شدن موجب پيدايش صنعت علمي و آموزشي كنكور شد 
يعني به موازات اين رشد صدها موسسه و مدرس اختصاصي كنكور بوجود آمد 
و بازار اقتصادي داغ و پر رونقي را رقم زدند.در خالل اين كنكور هزاران ميليارد 
تومان در سال صرف كالس هاي پر زرق و برق كنكور مي شد.تبليغات گسترده 
ي رسانه اي به در و ديوار شهرها و رسانه ملي و حتي شبكه هاي آموزش 
هجوم آوردندنتيجه اين سيستم چيزي جز تستي بار آوردن دانش آموزان بدون 
قدرت و قوه تخيل و تفكر بود و بايد دانش آموز تمام تالش خود را مي كرد 
تا راهكارهاي خالصه شدن تست را كسب نمايد.اين ضرب آهنگ سريع و 
پرمخاطره ي ليسانسيه شدن آنچنان به پيش مي رفت كه مسولين و نهادها هر 
كجاي كشور و شهرها و ده كوره ها توانستند با كمترين امكانات و پيش نيازها 
هاي  فرهنگ  گوناگون  شهرهاي  در  ها  دانشگاه  كردند.اين  تاسيس  دانشگاه 
خاص خود را بوجود آوردند(مشكالت فرهنگي و اجتماعي و....) مردم فرزندان 
خود را روانه اين شهرها مي كردند تا به قول معروف كسب علم نمايند و براي 
خود كسي شوند اما گاهاً نتيجه خارج از انتظار و عرف مي شد و بعد از اتمام 
تحصيل فرزند با هزاران مشكل فرهنگي و اجتماعي به خانه عودت مي كرد. 

بعد از دانشگاه هم كه معموال بدليل وضعيت سخت بازاركار فارغ التحصيالن 
سرخورده از اين همه تالش دچار ياس و نااميد مي شدند و در خوش بينانه 
ترين حالت ها تا حدود نيمي از آنها مي توانستند سر كار و شغل مناسبي 
بروند.بعد از گذشت سالها جمعيت جوان كشور شروع به نزول كرد. ورودي 
دانشگاه ها كم و كمتر شد به طوري كه بسياري از دانشگاههاي بوجود آمده 
بدون متقاضي رها شدند و حتي تعدادي برچيده يا در هم ادغام شدند و البته 

اين برچيدن و ادغام شدن هنوز هم ادامه دارد.
بعد از گذر از مرحله كارشناسي و زياد شدن اين مدرك در سطح جامعه همه 
به فكر ارتقاي اين مدارك برآمدند.زيرا جامعه از اين همه دانشگاه و مدارك 
اعطا شده اشباع شده بود. اين بار تب و تاب ارشد گرفتن بعنوان مد جديد 
هر  در  كشور  معتبر  دانشگاههاي  روزگاري  شد.  هويدا  جامعه  در  فراگير  و 
رشته نهايت تا 4 نفر دانشجوي ارشد مي گرفتند و پرورش مي دادند ولي 
اكنون به يمن همان دورهاي باطل و تجربه ناموفق گذشته اكثر دانشگاهها 
ظرفيت  بالترين  با  را  تكميلي  تحصيالت  دولتي  غير  مراكز  و  ها  پرديس  و 
ارائه مي دهند در واقع به فكر كسب منابع مالي بيشتر هستند تا  پذيرش 
اينكه دانشجوياني خالق و با سواد را تربيت نمايند.اين حركت رو به جلو 
اين بار با قدرت بيشتري در دوره هاي ارشد و دكترا نمايان است. پذيرش 
دوره هاي تحصيالت تكميلي بعنوان يك صنعت پردرآمد و تمام عيار مالي 
در كشور مطرح است.اين مطرح بودن از در و ديوار شهرها و سايت هاي 

اينترنتي و تبليغات پيامكي و رسانه اي مشخص است.
كنند  مي  احساس  مسوالن  و  مديران  حتي  و  جوانان  تمامي  هجوم  اين  با 
موفقيت  تمام  زيرا  بمانند  جا  كشور  در  علمي  بزرگ  مسابقه  اين  از  نبايد 
هر  به  است.جوانان  خورده  گره  مدارك  اين  در  آنان  تعالي  و  شخصيت  و 
دري مي كوبند كه وارد اين حركت و گردش گردند تا  دوباره انس خود 
را امتحان و آينده اي درخشان براي خود رقم بزنند. مديران هم بفكر نام 
وزين دكترا و افزايش حقوق و مزايا از هر كوشش براي كسب اين عنوان 
دريغ ندارند. اكثر مديرن بدليل ذيغ وقت يا سطح نامناسب سواد امكان گذر 
از پروسه هاي كنكور دانشگاههاي مهم را ندارند لذا بواسطه تمكن مالي 
مناسب و يا بورسيه هاي بادآورده دولتي و خصوصي به دنبال دانشگاهاي 
دست چندم و پرديس ها و مراكز خصوصي و غير انتفاعي هستند تا با هر 

طريق ممكن بتوانند عنوان دكترا را تصاحب و به يدك بكشند.
مدارك  داراي  ادارت  كارشناسان  و  كارمندان  شود  مي  مگر  آخر 

را  پايينتري  مدرك  عنوان  آنان  از  مدير  ولي  باشند  ارشد  كارشناسي 
داشته باشد.اين روزها صنعت بزرگ مسابقات علمي و دانشگاهي كشور 
روزها  اين  چگونه؟  پرسيد  به  شايد  ندارد.  مانند  و  نظير  دنيا  در  ايران 
چه  را  خود  رغبت  و  ميل  با  مطابق  علمي  مقاالت  انواع  توانيد  مي  شما 
بنام  و  خريداري  را  كشور  از  خارج  چه  داخل  سمينارهاي  و  مجالت  در 
پايان نامه اي را خريداري  خود ثبت نماييد. مي توانيد انواع موضوعات 

نماييد. دفاع  و 
مي توانيد در هر رشته اي وورد نماييد و حتي مي توانيد بواسطه مدير بودن و 
نفوذ خود نمرات مطلوب و دلخواه را كسب نماييد.مدارك بين المللي زبان را با 
نمرات باال بگيريد و ضميمه مدارك تحصيلي خود نماييد. اما خداوكيل چه تعداد 
از مديران دكتر يدك كش كشور مي توانند محاوره زبان انگليسي و يا شنيدار و 
گفتار انگليسي داشته باشند و يا به اصطالح گليم خود را از آب بيرون بكشند؟ يا 
اگر روزگاري دادگاه علمي تشكيل گردد چند درصد از اين مديران مي توانند به 

سواالت مطرح شده در سطح كارداني آن رشته جواب دهند.
   سيل دكترا گرفتن آن قدر مهيج و جذاب است كه حتي وزير مرحوم يكي 
دولتي  بزرگ  دستگاه  چندين  مدير  بود.  زده  كاري  چنين  به  دست  دولتها  از 
كشور اين چنين كردند. شهردار اكثر شهرهاي كشور چه كوچك و بزرگ اين 
روزها عناوين دكترا را يدك مي كشند. جامعه مسولين ايراني به سمت دكتر 
شدن پيش مي رود اما بسياري از كارها لنگ كوچكترين تصميم هاي درست 
كارشناسي اسير شده اند و در مانده اند. به راستي اين دكتر شدن چه لذتي دارد 

كه مديران در تكاپوي آن غرق شده اند.
صحيح  انجام  فكر  به  بيشتر  بيهوده  مشغوليات  دل  اين  جاي  به  نبود  بهتر   
كارهاي خلق خدا مي بودند.بهتر نبود به جاي پز دادن با عنوان دكترا به فكر 
نمايش واقعي انسانيت مي بودند تا همان هدف تعريف شده در نظام آموزش 
محقق  ها  انسان  شدن  متعالي  و  عالي  يعني  كشور  عالي  نظام  و  پروش  و 
گردد. آيا غير از اين است كه اين اقدامات را  بايدحركت هايي پوپوليستي 
و بي اعتبار دانست كه علم را هم به مسخره گرفته اند. نهادهاي مسئول 
آيا  باشند؟  فروشي  مدرك  و  علم  هاي  ريشه  اين  خشكاندن  فكر  به  نبايد 
تعدادي از اساتيد دانشگاهها از اين مدارك و مقاالت بهره نبرده اند و ارتقا 
نيافته اند؟چه كسي بايد به فكر اين چالش بزرگ علمي كشور و گسست بوجود 
آمده باشد و اين موضوعات مهم را پيگيري نمايد تا الاقل علم بيشتر از اين 

مورد تمسخر واقع نگردد.

 هنر
 پرسه زنی

       حسام محمدى
 در دنياى مدرن شايد تنها چيزى كه مى تواند تسالى خاطر دلهرة انسان مدرن 
باشد، همانا دل كندن از تمامى چيزهاييست كه بدان ها دل بسته است. 
فارغ شدن از دلبستگى ها كار چندان راحتى نيست، و تنها انسان هايى مى 
توانند به چنين لذتى نايل آيند، كه توانايى عبور از چارچوب ها را داشته 
باشند.پرسه زن انسانيست كه چنين توانايى را در خود مى بيند. از براى 
همين است كه پرسه زنى را مى توان واكنشى در برابر تمام دلبستگى ها 
دانست. پرسه زنى تنها به قدم زدن در شهر محدود نمى شود، گاه مى 
توان در حيطه تفكر نيز پرسه زنى كرد. بى هدف از نقطه اى به نقطه ديگر؛ 
از انديشه اى به انديشه ديگر حركت كرد و خوانشى مجزا از ساختارهاى 
اجتماعى ارائه داد. پرسه زنى با ولگردى و وقت گذرانى بى هدف تفاوت 
دارد، بواقع پرسه زنى نوعى مطالعه بى واسطه زندگى روزمره اى است كه 

در هر شهرى جاريست.
 پرسه زدن در خيابان هاى شهر، پاساژها و فروشگاه ها، بدون هيچ همراه 
و هيچ هدف به غايت خاصى، شور و حال ديگرى دارد كه تنها پرسه زن 
هاى واقعى لذت ان را مى فهمند.به گفته بنيامين، راه درست مشاهده و 
مغازه هاى  مقابل  از  گذشتن  و  خيابان ها  در  زدن  قدم  مدرن،  دنياى  فهم 

شهرهاى بزرگ است.
بنيامين نيز همچون بودلر معتقد بود كه اينپرسه زن ها هستند كه بهترين 
مناظر  به  ناظر  زن  پرسه  نگاه  اين  در  دارند.  مدرنيته  ماهيت  از  را  درك 
شهرى بوده و تمام جزئيات را در ذهن خود ذخيره مى كند، هيچ چيز از 
نگاه كنجكاو او دور نمى ماند. او از هنر خريدن، خود را محروم مى كند و 
تنها به هنر، بودن در بين مردمان شهر بسنده مى كند. او درك متفاوتى از 
ماهيت شهر و تغييرات شهرى دارد و دريافت كننده مشاهدة بى واسطه اى 
از ساختارهاى زندگى روزمره و مصرف فرهنگى دارد. در واقع پرسه زن به 
دنبال شيوه جديدى از معنا دهى به زندگى روزمره خود مى باشد، چرا كه 
مردمان ديگر تنها بواسطه مصرف كاال است كه به خودشان هويت مى 
بخشند و اين چيزيست كه پرسه زن از آن دورى مى كند. او نه مصرف 

كننده كاال بلكه به تعبيرى مصرف كننده مكان است و زيستى متفاوت 
را تجربه مى كند.

شهرى،  روزمره ى  و  ناپايدار  و  زودگذر  رخداد هاى  به  واقعى  زن  پرسه 
عالقه مند است. او به چيز پايدارى دلبسته نيست و تنها مكان است كه 
برايش مهم تلقى مى شود. اما در سال هاى اخير با نوعى تغيير در اين 
روند مواجه شده ايم دنياى رسانه و ارتباطات نيز بر پرسه زنى تاثر خود را 
گذاشته است. پرسه زن ها در اين جهان تنها بين تصاوير پرسه مى زنند.

دستگاه  مقابل  در  كاناپه اى  به  را  ها  زن  پرسه  پاى  و  دست  بودريار  ژان 
تلويزيون مى بندد. و او ديگر غرق در دنياى رسانه است و هرگز نمى تواند 
لذت پرسه زنى واقعى را با جان و دل درك كند.بواقع در جهان بودريارى 
تلويزيونى،  تصاوير  ميان  در  او  اكنون  نمى زند.  پرسه  ديگر  ها  زن  پرسه 
بيننده ى  مقابل  در  و  تبليغ  آن ها  در  كه  خوشى هايى  و  كاالها  آگهى هاو 
هيپنوتيزم شده جارى مى شوند، پرسه مى زند و تماشا مى كند.در اين نگاه 
پرسه زن تنها تصويرى از خيابانى كه بايد در آن باشد را مى بيند. او وارد 
جهانى خيالى مى شود كه در آن هيچ چيز واقعى وجود ندارد. تنها چيزى 

كه مى بيند،تصويرى از خيابان ها مى باشد.
لذا مى توان گفت كه در جهان بودريارى پرسه زنى حالتى معكوس به خود 
مى گيرد.چرا كه در اين نگاه پرسه زن تنها تصويرى غيرواقعى از خيابانى 
كه بايد در آن پرسه بزند را مى بيند. در يك جا مى نشيند و اين تصاوير 
خيابان ها هستند كه از مقابل او عبور مى كنند. تماشا يگانه فعاليتى است 
كه در جهان بودريارى پرسه زن ها همچون پرسه زن هاى واقعى آن را 

دنبال مى كنند.
از اين منظر ما در جهان كنونى با يك چرخش مواجه مى شويم و پرسه 
زن هاى خيابان گرد بودلرى-بنيامينى به پرسه زن هاى تماشاگر بودريارى 
تبديل مى شوند. با اين تفاوت كه تماشاگر بودريارى تحت سلطه است، 
در جهان بودريارى تصاوير بر فرد پرسه زن تلقين مى شوند و او ناخواسته 
تحت سلطه وانموده ها قرار مى گيرد و آنها را واقعى مى پندارد. پرسه زن 
در اين جهان تنها نشخوار كننده تصاوير و وانموده هاست. در اين نگاه 
پرسه زن ها در درون تصاوير بلعيده شده اند و جهان انسان ها به اندازه 
قاب يك تلويزيون كوچك مى شود. اما در جهان بودلرى پرسه زن آزاد 
است، و همين حس آزادى خواهيست كه او را فراى تمام محدوديت ها و 
بدون هيچ چارچوب و نظمى از پيش تعيين شده به پرسه زنى وا مى دارد.

مى  معرفى  زنى  با همين مفهوم پرسه  را  مدرن  نيز دنياى  بنيامين  والتر 
كند. در نگاه بنيامينى پرسه زنى مولود زندگى مدرن است. بنيامين خود 
يك پرسه زن بود و تئورى پاساژهاى او بر همين مبنا پى ريزى شده بود. 
پاساژها براى بنيامين مكان هايى بودند كه زندگى شهرى مدرن در آنها 

شكل مى گرفت. فروشگاه هاى بزرگ و پاساژها، معابدى بودند كه در آن 
ها كاالها به عنوان بت پرستيده مى شدند.

هدف بنيامين از پروژه پاساژها، آوردن اين حقايق پنهان به درون خود آگاهى 
نسل معاصر بود.ساده ترين راه براى خودآگاه كردن اين است كه نشان داده 
شـود ايـن ايمـاژ ها ادعاهايى كــاذب انــد. فرد پرسه زن تنها بايد از اين 
ايماژها آگاهى داشته باشد تا بتواند از گير افتادن در دام خلسه رهايى يابد. بواقع 
در جهان كنونى افــراد در وضـعيـت خلسه وارى گرفتار آمده اند، يعنى وضعيتى 
كه در آن به مصرف زياد و ديـدن صحنـه هاى نمايشى كاالها ترغيب مى 
شوند و تنها از براى خريد است كه به پاساژها مى روند، اما پرسه زن واقعى 

تحت تاثير اين صحنه ها قرار نمى گيرد.
نمايشى  ايماژهاى  دايره  در  شدن  گرفتار  از  بايست  مى  واقعى  زن  پرسه 
رهايى يابد. بنيامين مى گويد پرسه زن با هرگام نيرويى جديد كسب مى 
كند.نام يك خيابان كه هميشه جذابيتى ايجاد مى كند كه در برابرش نمى 
يك  انجام  سر  كه  است  گرسنگى  احساِس  سپس  و  كرد  مقاومت  توان 
پرسه زنى را رقم مى زند. او مانند حيوانى رياضت كشيده، در محله هاى 
ناشناخته پرسه مى زند تا در اتاق بيگانه و سرد خويش، خسته و خراب 

از پاى درآيد.
نظم  تمام  برابر  در  طغيانى  تواند  مى  زن  پرسه  نيست،  راه  پايان  اين  اما 
ها و ناظمان باشد. پياده رو براى او مى تواند جوالنگاهى از براى ايجاد 
خللى در فضاى شهرى قلمداد شود. شهر بيش از همه نظم و انظباط را 
مى جويد، اما اين پرسه زن است كه خارج از قواعد شهرى در پياده رو 
ها جوالن مى دهد. پرسه زن بنيامينى نقطه مقابل روزمره گى هاست. او 
قهرمان دنياى مدرن است و از تمام چيزهاى ماللت آور گريزان است. از 
تمام يكنواختى ها و روزمره گى هايى كه بيشتر مردم در آن غذق شده 
اند.از منظر بنيامين،  تفرج بدون هدف، واالترين آرزوى پرسه زن است. او 
از جلوى ويترين مغازه ها عبور مى كرد، كاالها را تماشا مى كرد و از آنها 
لذت مى برد، بدون آنكه واقعاً به مصرف كاال بپردازد.پرسه زن خالق است، 
نسبت به امور آگاه است. او در ميان ازدحام جمعيت مى چرخد، ديد مى زند، 
به ويترين مغازه ها نزديك مى شود، اما هرگز دغدغه خريد ندارد. پرسه زن 
فعال است و القيدانه همه چيز را زير نظر مى گيرد. او فردى بيگانه است 
كه درجست وجوييك تساليخاطر درشلوغى جمعيت ناشناس مى چرخد. او 
در جستجوى رازها و ابهامهاى نهفته در اشكال زندگى است و در پى يافتن 
نشانه ها و سرنخهايى است، از آنچه در ميان هزارتوى جمعيت، هزارتوى 

خاطرات و هزارتوى روابط پنهان شده است.
 كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعى دانشگاه شهيد بهشتى
 منبع :وب سايت علوم اجتماعى ايران

از تب دكترا گرفتن مسئولين
 تا به سخره گرفتن علم

بامداد زاگرس- نويد قائدي



خبر
بانك سرمايه پنجمين قهرمان ايران در آسيا؛
واليبال، پيش پرده جدال
 ايران و قطر در آزادى

تيم واليبال بانك سرمايه با پيروزى 3 بر يك العربى قطر 
ــيا شود. تيم  ــگاه هاى آس ــت داد تا قهرمان باش را شكس
ــم فردا در آزادى ديدار  ــاى ملى فوتبال ايران و قطر ه ه

حساسى خواهند داشت.
  بعد از صنام، پيكان، متين ورامين و كاله مازنداران، بانك سرمايه 
پنجمين تيم ايرانى بود كه توانست كاپ قهرمانى باشگاه هاى آسيا 
را باالى سر ببرد. بعد از متيم ورامين كه در سال 2014 قهرمان 
اين رقابت ها شده بود وقفه اى يك ساله در كسب مدال طال براى 
تيم هاى ايرانى پيش آمده بود چرا كه سال گذشته پيكان سوم 

قاره كهن شده بود.
حاال بانك سرمايه براى اولين حضور راهى مسابقات قهرمانى باشگاه 
هاى آسيا شد و با كمترين دردسر توانست قهرمانى اين رقابت ها شود. 
شاگردان مصطفى كارخانه در ديدار نهايى مقابل العربى قطر قرار گرفتند 
كه بازيكنان خارجى مطرحى داشت اما حضور كواشكويچ و ويسيتو در 

تيم مقابل هم نتوانست از شكست 3 بر يك آنها جلوگيرى كند.
 مهدى مهدوى، لوكاس ژيگالدو، ودوين چاچيچ، ميالد عبادى پور، 
فرهاد قائمى، قاسم كارخانه، سيد محمد موسوى، عادل غالمى، على 
شفيعى، شهرام محمودى، عليرضا جاللى و فرهاد ظريف بازيكنان 
بانك سرمايه در اين تورنمنت بودند كه با همين نفرات شاگردان 

مصطفى كارخانه راهى ليگ برتر خواهند شد.
تيم واليبال بانك سرمايه ست اول را با امتيازات 26 بر 24 واگذار كرد اما 
در سه ست بعدى با امتيازات 25 بر 18، 25 بر 16 و 25 بر 19 پيروز شد 
تا يازدهمين قهرمانى نماينده هاى ايران در جام باشگاه هاى آسيا را رقم 
بزند. فردا هم تيم ملى فوتبال ايران در رقابت هاى انتخابى جام جهانى 
2018 رو در روى قطر قرار مى گيرد تا پيروزى امروز واليباليست هاى 

بانك سرمايه پيش پرده برد مقابل تيم هاى قطرى باشد.

كشتى گير خورستانى مقام  پنجم  
جوانان جهان را كسب نمود .

امين ميرزازاده قهرمان نوجوانان جهان در سال گذشته ، مقام 
پنجم  جوانان جهان را نيز كسب نمود .

به گزارش روابط عمومى هيئت كشتى خوزستان ، امين ميرزازاده 
قهرمان كشتى فرنگى نوجوانان جهان در سال گذشته كه به ديدار 
رده بندى رقابتهاى كشتى فرنگى جوانان قهرمانى جهان در وزن 120 
راه يافته بود ، با شكست مقابل حريف مجارى خود به عنوان ارزنده 
پنجم قهرمانى جوانان جهان رسيد .گفتنى است تيم كشورمان در اين 
مسابقات با كسب 34 امتياز عنوان سوم جهان را به دست آورد كه از 
مجموع امتيازات كسب شده توسط تيم ملى ، نمايندگان ملى پوش 
استان خوزستان توانستند 26 امتياز آن را براى ميهن قهرمان پرورمان 

به دست آورند .

 مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال 
باشگاه هاى ايران

فصل جديد مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى ايران 
با انجام 17 مسابقه آغاز شد و پنج تيم خوزستانى  در هفته اول 
ــد اين رقابت ها به ميدان رفتند اما بازى تيم هاى  از دوره جدي

شهردارى ماهشهر و نفت نوين آبادان به تعويق افتاد.
در هفته نخست، تيم اروند خرمشهر قدرت نمايى كرد و بعثت كرمانشاه 
را با نتيجه چهار بر يك شكست داد و شاهين ماهشهر با يك گل 
برابر سردار بوكان پيروز شد.همچنين تيم پتروكيان شوشتر در مقابل 
شهردارى كاشان با تساوى يك بر يك متوقف شد و نفت اميديه كه 
در 20 دقيقه پايانى 10 نفره شده بود، بازى يك بر صفر برده در زمين 
تيم فوالدنوين اهواز را در دقيقه 86 با تساوى يك بر يك عوض كرد.
رقابت هاى ليگ دسته دوم با حضور 36 تيم در سه گروه 12 تيمى 
برگزار مى شود و تيم هاى برتر هر گروه راهى مرحله نهايى مى شوند 
تا براى صعود به ليگ يك تالش كنند. هفت تيم خوزستانى در اين 
مسابقات حضور دارند كه وضعيت تيم نفت نوين امروز مشخص شد و 

قرار است اين تيم از هفته هاى بعدى در مسابقات حاضر شود.

نتايج هفته اول از فصل جديد ليگ 
برتر فوتبال جوانان كشور

دوره جديد مسابقات ليگ برتر فوتبال جوانان ايران  آغاز 
ــتان و صنعت نفت  ــان فوالد خوزس ــد و تيم هاى جوان ش
ــدند. فوالدى ها دو بر  آبادان در مقابل حريفان مغلوب ش
يك به ذوب آهن اصفهان باختند و نفتى هاى آبادان با دو 

گل بازى را به تيم برق جديد شيراز واگذار كردند.
اما تيم نفت اهواز كه در اين شهر ميزبان گهر دورود بود، موفق شد 
با گل مصطفى ربيعى مقابل ميهمان به پيروزى برسد و تنها تيم 
خوزستانى پيروز در هفته اول باشد. نتايج مسابقات هفته نخست از 
فصل جديد ليگ برتر فوتبال جوانان ايران بدين ترتيب است: * مس 
كرمان 0 - سپاهان اصفهان 2 * شاهين بوشهر 0 - البدر بندركنگ 
1 * گل گهر سيرجان 1 - تراكتورسازى تبريز 1 * ذوب آهن اصفهان 

2 - فوالد خوزستان 1 * صنعت نفت آبادان 0 - برق جديد شيراز 2
* نفت اهواز 1 - گهر دورود

پاداش مدال شامل حال
 مجتبى عابدينى نمى شود

محمود گودرزى كه هفته گذشته اعالم كرده بود پاداش مدال شامل 
حال مجتبى عابدينى نمى شود، امروز از تصميم خود منصرف شد و 

براى اين شمشيرباز جايزه دارنده مدال برنز را در نظر گرفت.
 سيد مناف هاشمى معاون پشتيبانى و توسعه وزارت ورزش و جوانان با 
تاييد اين خبر گفت:« در جلسه اى كه با حضور وزير ورزش و جوانان 
و رئيس فدراسيون شمشيربازى و بنده برگزار شد مقرر گرديد براى 
قدردانى از تالش و نتيجه بسيار مطلوب مجتبى عابدينى شمشيرباز 
المپيكى ايران در بازيهاى ريو كه در نهايت به مقام چهارم رسيد ، 
معادل مدال برنز اين بازيهاى به وى 120 سكه بهار آزادى تعلق گيرد.»

او در پايان هم اضافه كرد: «همانطور كه آقاى گودرزى اعالم كرد 
با توجه به ناداورى و حق كشى آشكارى كه در مسابقه فوق سنگين 
بازيهاى المپيك براى بهداد عزيز رخ داد به او هم معادل قهرمان 

بازيهاى المپيك پاداش تعلق خواهد گرفت.»
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 مرحله اول ليگ كشتي فرنگي باشگاه هاي كشور روزهاي 10 و 11 
شهريورماه در سالن تختي شهر خرم آباد برگزار شد.

در پايان اين رقابت ها كه با حضور 8 تيم در دور گروه چهار تيمي 
برگزار شد، تيم بيمه رازي به عنوان قهرماني رسيد و تيم هاي آنزان ايذه، 
سينا صنعت ايذه، پيام نور خوزستان، يگانه انديمشك، هيأت كشتي قم، 
فلك االفالك تهران و شهداي چهار آذر انديمشك به ترتيب دوم تا 

هشتم شدند. نتايج اين رقابت ها به شرح زير است:
ديدار فينال: بيمه رازي 7- آنزان ايذه يك* ديدار رده بندي: سينا صنعت 
ايذه 6- پيام نور خوزستان 2* ديدار براي كسب مقام پنجم: يگانه 
انديمشك 6- هيأت كشتي قم 2* ديدار براي كسب مقام هفتم: فلك 

االفالك تهران 5- شهداي 4 آذر انديمشك

خبر
آخرين خريدهاى فوالد در نقل و انتقاالت تابستانى

ــتانى تيم فوتبال فوالد خوزستان  ــپورت- پرونده نقل وانتقاالت تابس خوزستان اس
ــد. ــته خواهد ش با جذب دو بازيكن ديگر بس

 تيم فوالد خوزستان از جمله تيم هايى بوده كه 
تعداد بازيكنان خروجى آن در دوره نقل وانتقاالت 
تابستانى، بيشتر از بازيكنان ورودى آن بوده است. 
فصل  بازيكنان  از  بازيكن  تعداد 14  فوالدى ها 
گذشته را از دست داده و تعداد 9 بازيكن جديد 
را به ليست اضافه كرده اند. در عين حال و در 
فاصله پنج روز مانده به بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت تابستانى از باشگاه فوالد خوزستان 
خبر مى رسد كه اين تيم در روزهاى پايانى دوره نقل وانتقاالت اقدام به جذب دو بازيكن 

شامل يك بازيكن بزرگسال و يك بازيكن سهميه زير 23 سال خواهد كرد.
طبق اعالم مسئوالن تيم فوالد خوزستان، گزينه هاى موردنظر مربيان اين تيم از بين بازيكنان 
ايرانى و خارجى هستند اما اسامى اين بازيكنان تا زمان نهايى شدن قرارداد آن ها اعالم 

نمى شود.
پنجره نقل وانتقاالت تابستانى ليگ برتر فوتبال ايران در پايان روز دوشنبه 15 شهريورماه 95 

بسته خواهد شد.

پرونده مالكيت استقالل اهواز در دادگاه تجديدنظر
ــد تا اين  ــه دادگاه تجديدنظر ارجاع ش ــتقالل اهواز ب ــگاه اس پرونده مالكيت باش

ــد. ــادر كن ــگاه رأى ص ــن باش ــت اي ــن مالكي ــاره تعيي دادگاه درب

  سهام باشگاه استقالل اهواز در تابستان سال 94 از سوى 
ارسطو جهاندارى مالك سابق اين باشگاه به محمد ملكى 
واگذار گرديد و اين تيم با در اختيار گرفتن امتياز ليگ 
برتر  ليگ  پانزدهم  دوره  در  اهواز  فوالدنوين  تيم  برترى 

شركت كرد.
تيم  امتياز  خريدارى  هزينه  نشدن  پرداخت  به  توجه  با 
فوالدنوين اهواز و سقوط تيم استقالل اهواز به ليگ دسته 
اول، اختالفاتى بين مالك سابق و فعلى تيم آبى پوش ديار 

كارون در رابطه با مالكيت باشگاه و پرداخت مطالبات طلبكاران به وجود آمد كه در 
نهايت كار را به محاكم قضائى كشاند.

در همين راستا، پس از برگزارى جلسات ابتدايى و صدور رأى اوليه، پرونده اختالف طرفين 
به دادگاه تجديدنظر ارجاع شده است تا اين دادگاه در رابطه با پرونده مالكيت استقالل اهواز 

اعالم رأى كند.

تقدير فرمانده سپاه وليعصر (عج) خوزستان
 از سعيد عبدولى

ــعيد عبدولى و افتتاح سالن ورزشى  ــپاه وليعصر (عج) خوزستان از س  تقدير فرمانده س
سپاه مسجدسليمان از مهم ترين عناوين اخبار كوتاه سپاه در  خوزستان است.

سپاه  فرمانده  شاهوارپور،  حسن  سردار    
از  خوزستان  استان  (عج)  وليعصر  حضرت 
سعيد عبدولى، دارنده مدال برنز المپيك 2016 

ريو تقدير كرد.
استان  (عج)  وليعصر  حضرت  سپاه  فرمانده 
عبدولى،  سعيد  از  تقدير  لوح  اهدا  با  خوزستان 

دارنده مدال برنز المپيك 2016 ريو قدردانى كرد.
لوح تقدير فرمانده سپاه حضرت وليعصر (عج) استان خوزستان با حضور جمعى از مسئوالن 
شهرستان يك هزار شهيد انديمشك و جمعى از فرماندهان سپان اين شهرستان به سعيد 

عبدولى اهدا شد.
سعيد عبدولى در رقابت هاى كشتى فرنگى المپيك 2016 ريو در كشور برزيل موفق به كسب 

مدال برنز در وزن 74 كيلوگرم رشته ورزشى شد.
عبدولى پس از كسب مدال برنز در ريو آن را به شهداى مدافع حرم انديمشك اهدا كرد.

تجليل از بسيجيان نمونه بسيج
با حضور جمعى از مسئوالن محلى از بسيجيان نمونه بسيج انديمشك تقدير به عمل آمد.

در اين مراسم از بسيجيان و مربيان نمونه كه در برنامه هاى جوانه هاى صالحين پايگاه رسالت 
شهرستان انديمشك در تابستان 95 حضور فعال داشته اند قدردانى به عمل آمد.

افتتاح سالن ورزشى سپاه مسجدسليمان
شهرستان  ناحيه  سپاه  ورزشى  منظوره  چند  سالن  محلى  مسئوالن  از  جمعى  حضور  با 

مسجدسليمان افتتاح شد.
در اين برنامه عليرضا گوروئى، فرماندار شهرستانمسجدسليمان، سيد عبدالمطلب رحيمى 
حسيمى، فرمانده سپاه، رييس اداره تبليغات اسالمى مسجدسليمان و جمع ديگرى از مسئوالن 

ادارات و نهادهاى دولتى اين شهرستان حضور داشتند.
اين سالن ورزشى به منظور استفاده اقشار مختلف مورد بهره بردارى قرار گرفت.

بختيارى زاده: پول در صعود تعيين كننده نيست
ــرمربى نفت مسجد سليمان در بازگشت دوباره به اين  سهراب بختيارى زاده - س
ــعى خواهد كرد  ــت و مى گويد تيمش با تالش س ــده اس تيم به آينده اميدوار ش

ــد. يكى از تيم هاى نيمه باالى جدول باش

اين  وضعيت  مورد  در  زاده  بختيارى  سهراب   
با  گويد:  مى  سليمان  مسجد  نفت  تيم  روزهاى 
شرايط خاصى براى بازى با گل گهر به سيرجان 
بازى  اين  در  خوبى  نمايش  حال  اين  با  رفتيم. 
داشتيم و با كسب يك امتياز دست پر به مسجد 
سليمان برگشتيم. تيم روزهاى خوبى را سپرى مى 

كند. بچه ها با جديت تمرين مى كنند و اين من را به آينده اميدوار كرده است. تيم ما هم در 
بعد فنى خوب است و هم در بعد اخالق.

سرمربى نفت مسجد سليمان در پاسخ به اين سوال كه آيا تيم با مشكل مالى مواجه است يا 
نه؟ ما شايد قابل قياس با تيم صنعت نفت آبادان نباشيم اما امكانات سخت افزارى خوبى در 
اختيار داريم. يك سرى مشكالت ادارى در مسير هزينه براى تيم وجود دارد اما بايد همه به 

هم كمك كنيم تا مشكالت برطرف شود.
در گذشته يك سرى مشكالت در تيم وجود داشت. برخى مى خواستند به هر قيمتى كه 
هست بازى كنند اما مسئولين به خوبى در كنار ما ايستادند و اكنون اين مشكل برطرف 
شده است. خوشحالم كه اين اجازه را به من دادند كه اين ذهنيت را در تيم از بين ببرم. در 
خصوص سوء تفاهماتى كه به وجود آمده بود نشستيم و همه مشكالت را برطرف كرديم و 
اكنون حمايتى كه از تيم ما مى شود حمايت خوبى است. من جا دارد از مديريت تيم هم در 

شهر مسجد سليمان و هم در شهر اهواز تشكر كنم.
باز هم مى گويم موفقيت در گروى همدلى است و ما اينجا كار هم هستيم كه به يكديگر 
كمك كنيم و اگر اشتباهى انجام مى دهيم به يكديگر بگوييم. تنها دلخوشى جوانان شهر 

مسجد سليمان تيم نفت است.
سهراب بختيارى زاده در پاسخ به اين سوال كه تيم نفت مسجد سليمان به ليگ برتر صعود 
مى كند يا نه گفت: رقباى سر سختى داريم. البته من هميشه گفته ام شرايط مالى در صعود 
تعيين كنده نيست و اين طور نيست هر تيمى بيشتر هزينه كرده باشد شايستگى صعود به ليگ 
برتر را داشته باشد. ما همه تالش خود را بكار مى گيريم كه در نيمه باالى جدول باشيم و 

با مدعيان صعود بجنگيم.

نشان برنز فرنگى كار خوزستانى در مسابقات جوانان جهان

حریفان پرتوشیمی در بسکتبال باشگاه های آسیا مشخص شدند

ورزشكار خوزستانى تيم ملى كشتى فرنگى جوانان ايران در رقابت هاى قهرمانى جهان موفق به 
كسب نشان برنز شد.

  آرمان عليزاده كشتى گير خوزستانى وزن 84 كيلوگرم تيم ملى ايران موفق شد در ديدار رده بندى 
با پيروزى برابر حريفى از روسيه، گردن آويز برنز را به دست آورد.

 محسنى نژاد، الياسى و ميرزازاده نيز ديگر فرنگى كاران خوزستانى تيم ايرن بودند كه در اين پيكارها 
از رسيدن به مدال بازماندند. اين سه كشتى گير در رده پنجم اين مسابقات قرار گرفتند.

 در پايان اين پيكارها تيم ايران با كسب دو مدال برنز و 34 امتياز، عنوان سوم جهان را به دست آورد.
 اين رقابت ها نهم و دهم شهريورماه در فرانسه برگزار شد.

تيم بسكتبال پتروشيمى بندرامام حريفان خود در 
مرحله مقدماتى باشگاه هاى آسيا را شناخت.

  رقابت هاى بسكتبال باشگاه هاى آسيا از هفدهم 
اين  كشى  قرعه  مراسم  كه  مى شود  آغاز  مهر 
مسابقات برگزار شد و پتروشيمى در گروه اول با 
نمايندگان لبنان، هند،  قطر و چين تايپه قرار گرفت.

 طبق قرعه كشى انجام شده پتروشيمى با الرياضى 
لبنان،  ONGC هند، الريان قطر و پايويان چين 
تايپه هم  گروه شده است و بايد در چين به مصاف 
چين،  ژينجيانگ  دوم  گروه  در  برود.  تيم ها  اين 
الشرطه عراق، بارسى قزاقستان، دراگونز مالزى و 

االهلى امارات حضور دارند.

رقابت هاى بسكتبال باشگاه هاى آسيا پس از سه سال 
وقفه و با حضور نماينده چين برگزار مى شود و اين 
دوره مى تواند شروع يك اتفاق خوب براى مسابقات 
باشگاهى باشد چرا كه در سال هاى گذشته تنها نماينده 
هاى غرب آسيا حضور داشتند اما امسال چينى ها نيز با 

گرفتن ميزبانى وارد عرصه رقابت شده اند.

تيم كشتي فرنگي آنزان ايذه
  نايب  قهرمان  ليگ باشگاه هاي كشتي كشور

ــته است. ــپوليس گذاش ــى ها مى گويد تمام تمركزش را براى موفقيت پرس رضا كرمال چعب خريد جديد پرسپوليس

كرمالچعب: از پرسپوليس به تيم ملى مى رسم
رضا كرمال

ك

رضا كرمال چعب در گفت و گو با «ورزش سه»، درباره پيوستنش به پرسپوليس گفت: من با انتخاب خودم به 
پرسپوليس آمدم و بسيار از اين انتخاب خوشحال هستم. تمام تمركزم براى موفقيت پرسپوليس گذاشته ام و به هيچ 

وجه كارى به حاشيه ها ندارم.
كاپيتان تيم ملى جوانان ايران همچنين افزود: مى خواهم راه بازيكنانى شهرستانى كه به پرسپوليس آمدند و توانستند 
موفق باشند را بروم و در اين راه از تجربه همبازيانم كمك مى گيرم تا زودتر پيشرفت كنم. من از تمام اسطوره هاى 
باشگاه پرسپوليس الگو مى گيرم تا موفق شوم. اميدوارم بتوانم از پرسپوليس به تيم ملى برسم چرا كه هدفم اين است.

 وى در مورد ليگ برتر نيز افزود: 4 هفته از ليگ گذشته است و قضاوت در مورد تيم ها زود است اما در همين 4 هفته 
پرسپوليس در حد و اندازه هاى خودش ظاهر شده است و مطمئناً مدعى اصلى قهرمانى خواهد بود تا بتواند اين جام 

را به هواداران تقديم كند.
كرمال چعب درباره خاطره گلزنى اش به پرسپوليس در لباس نفت مسجدسليمان گفت: باالخره من آن زمان بازيكن 
نفت مسجدسليمان بودم و در دقيقه آخر توانستم گل بزنم و خوشحالى كردم، اكنون بازيكن پرسپوليس هستم و اميدوارم 

بتوانم با عملكرد خوب براى تيمم مؤثر باشم.

مديركل ورزش و جوانان خوزستان:

 تصميمات خوبى در راستاى
 اجراى ماده 53 گرفته شده است

 فرامرز كيانى  زاده در آئين تجليل از خبرنگاران 
كه با حضور رحيمى،مديركل صدا و سيماى 
خانه  مديره  هيأت  نيا،عضو  فروغى  و  استان 
مطبوعات در اهواز برگزار شد،اظهار كرد: رسانه 
ها همواره در شرايط سخت، هم پاى دستگاه 
شفاف  جهت  در  و  برداشته  گام  اجرايى  هاى 
سازى و آگاهى بخشى به مردم نقش موثرى را 

ايفا كرده اند.
كيانى زاده افزود: در خوزستان نيز خبرنگاران 
وهوايى  آب  سخت  شرايط  در  ورزش  حوزه 
همواره يار و ياور اداره كل ورزش و جوانان و 
تيم هاى مختلف استان بوده و در جهت اطالع 

رسانى نقش بسزايى داشته اند.
وى ادامه داد: ورزش خوزستان نسبت به سال 
هاى گذشته رشد و پيشرفت چشمگيرى داشته 
اما هيچگاه نقش رسانه هاى استان را در اين 
زمينه نبايد ناديده گرفت و همواره قدردان اين 

تالشگران عرصه اطالع رسانى خواهيم بود.
تصريح  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
كرد:باتوجه به تحريم هاى ظالمانه اى كه به كشور 
و دولت تدبير و اميد گذشت، انجام خيلى از 
كارها سخت تر از قبل شد. البته دولت تدبير و 
اميد تمام تالش خود را داشت كه به وظايف 
و مسووليت هايش عمل كند. اداره كل ورزش و 
جوانان نيز يكى از گسترده ترين مسووليت ها را 
بين ادارات دارد، چرا كه حوزه هاى مختلفى از 

جمله ورزشى، جوانان، فرهنگى و عمرانى را 
شامل مى شود.

برنامه ريزى هايى  به  باتوجه  كرد:  بيان  وى 
و  برنامه ريزى  محورى،  علم  ايم،  داشته  كه 
برنامه مدارى، شعار اداره كل ورزش و جوانان 
باتوجه  نيز  گذشته  سال  در  است.  خوزستان 
به برنامه ريزى هايى كه داشتيم، نتايج خوبى به 
دست آورديم و ورزش و جوانان خوزستان در 

تمام حوزه ها رشد داشت.
گفت:  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
در سال 95 نيز تالش مان برطرف كردن نقاط 
است.  بوده  قوت مان  نقاط  تقويت  و  ضعف 
كمك همه عزيزان نيز باعث شد كه اداره كل 

ورزش و جوانان خوزستان در ارزيابى عملكرد 
سال 94 رتبه دوم كشور را به دست آورد.

وى بيان كرد: استاندار خوزستان نيز در چند ماه 
حضورش در اين سمت، خستگى ناپذير نشان 
داده و تالش كرده است و مطمئنا با حمايت 
ها و مساعدت هاى او، سال 95 مى تواند سال 
نيز  ما  باشد.  خوزستان  ورزش  براى  خوبى 
هدف مان را بر مبناى كار كردن گذاشته ايم و 
شعار ورزش و جوانان خوزستان «كار، كار و 

بازهم كار» است.
كيانى زاده گفت: در راستاى حمايت هاى استاندار 
خوزستان جلسه اى در خصوص تحقق و اجرايى 
شدن ماده 53 داشتيم كه با دستور آقاى شريعتى 
تصميمات خوبى در اين راستا گرفته شد و قرار شد 

كه ما پيگير اجرايى شدن اين ماده باشيم.
وى افزود: يكى ديگر از مواردى كه دكتر شريعتى 
به آن توجه دارد، بحث جوانان است كه يك 
جلسه نيز در اين زمينه با وى داشتيم و استاندار 
تاكيد داشت كه جلسات ستاد ساماندهى امور 
جوانان نيز حتما تشكيل شود و در اين راستا 
قرار شد كه اين جلسه روز شنبه هفته آينده با 
حضور نزديك به 25 عضو اصلى و با حضور 

استاندار خوزستان برگزار گردد.
از  مراسم  اين  گزارش،در  اين  اساس  بر 
پيشكسوتان عرصه خبر و رسانه و خبرنگاران 

با اهدا لوح تقدير و هديه تجليل به عمل آمد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: با حامیت ها و مساعدت های استاندار خوزستان 
مطمئنا سال ٩٥ می تواند سال خوبی برای ورزش خوزستان باشد.
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هفته نامه منطقه اى

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

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

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

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

، خوب اينجا كه مستقيم به جان و مال مردم داره خسارت وارد مى شه...!
همه قوانين و قانون گذارا و اقتصادداناو مسئولين و همه و همه دارن تالش 
مى كنن كه وضع مردم بهتر بشه خوب يكى از راهاشم اينه كه از ضررهاى 
مردم جلوگيرى كنن....ببين چطور ميشه كه جاده اهواز خرم آباد كه از بدى 
زبانزد همه بود بايه ايده خوب تبديل ميشه به يه جاده بى نظير تو كشور و 
ثمرات اقتصادى اون هم نصيب مردم ميشه و هم مملكت ولى جاده ميان بر 
اهواز مسجدسليمان تبديل شده به يه داستان بى پايان....! اكبرآقا تو ديگه چرا 
اين حرفو مى زنى ؟! اكبرآقا يه ليوان آب براى آقا محمود ريخت و گفت 
پسر مواظب فشارت باش، اوكى حق با شماست ،من اشتباه كردم،آقا محمود 
ليوان آبو سركشيده و بعدازكمى مكث گفت: البته هم مسئوالن استان به اين 
نتيجه رسيدن كه اينكارو انجام بدن و هم مسئوالن شهر و خوشبختانه نماينده 
جديد هم قول پيگيرى جدى داده،من كه نااميد نيستم ولى اين موضوع شده 

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

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

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

نخور انشاهللا درست ميشه.

 كوزه گر از كوزه شكسته آب مى خورد
 The shoemaker›s wife goes the worst shod

 بهترين ياران كسى است كه ناسازگاريش اندك باشد و 
سازگاريش بسيار

حضرت محمد(ص)

ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم
اى بى خبر ز لذت شرب مدام ما
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   داريوش امامى

ــرد و در مخيله اش  ــه اى تنيس را دنبال مى ك حرف
ــود اما ديدن  ــى گنجيد زمانى وارد عرصه هنر ش نم
ــر و رو كرد با تعريف  ــى او را زي يك تابلوى نقاش
ــايه، به خانه ى آن ها  ــر همس و تمجيد مادر از پس
ــى  ــراى اولين بار تصوير زنده از نقاش ــى رود و ب م
كشيدن را مى بيند و انگيزه نقاشى در مصطفى جان 
مى گيرد. از دنياى ورزش خداحافظى كرده از سال 
63 زيرنظردكتر نگارنده در آموزشگاه شهابى  براى 
ــورت حرفه اى كار  ــى مى رود. به ص آموزش نقاش

نقاشى را تا كنون دنبال مى كند. 
مصطفى زند متولد 1348 تهران از محضر استادانى 
ــال،  ــه مدت 6 س ــم ب ــى در ق ــادى هالل ــون ه 6چ
ــنى  ــگاه علم و فرهنگ ، محس ــى ذاكرى دانش عل

كرمانشاهى ، عليرضا اسانلو و ... استفاده كرد. 
ــر كودكان ، ادبيات  ــد تصوي در زمينه فرايند رش
ــنايى با  ــيقى كودكان ، آش ــالق كودك ، موس خ
ــى، جايگاه بازى  آموز ش هنر در الگوى آموزش
ــتثنايى  ــنايى با هنر كودكان اس ــوزش ، آش در آم
ــير ،  ــتادانى چون: فاطمى، اردش و... زير نظر اس
ــماعيلى  رضا عبدلى كيهانى ، مباركى ، مهدى اس
ــتاد آسمانى مدرسه باغچه  و خانم حكيمى و اس
ــه  ــت. آقاى زند مدتى نيز در مدرس بان فراگرف

ــد .   ــران دوره دي ــودكان كار ته ك
ــگاه آزاد هنرى صدرا است.  وى اكنون مدير آموزش
ــالى است كه هفته اى سه روز در تهران  5و مدت 5 س
ــه روز در اهواز به  آموزش مى دهد و همچنين و س
ــى وتجسمى آموزش مى دهد. در  عالقه مندان نقاش
طول دوران فعاليت در اين عرصه در چند نمايشگاه 

گروهى در تهران و اهواز شركت كرده است.

   به نظرمی رسد بیشرت عالقه مندی شام کار با کودکان است؟
ــال نيز كار مى كنم  ــه من در زمينه ى بزرگ س  البت
ــژه تر در  ــودكان رابه صورت وي ــوز ش به ك ونآم
ــودكان با بزرگ  ــگاه دنبال مى كنم. دنياى ك آموزش

ساالن  متفاوت است.
ــه خلق آثار مى  ــناخت درونى ب  آن ها از طريق ش
ــان  ــى ش ــال نقاش ــد. كودكان بين 3 تا 7 س 3پردازن
خالقيتى  است و آن چه كه بر روى كاغذ مى كشند 
تصورات ذهنى كودكان  است كه دردرونشان اتفاق 
مى افتد .كودكان دنياى  پيچيده اى دارند. بايد سعى 
ــايى و كشف استعداد هاى  ــد با شناس ما بر اين باش
ــدى آن ها را  به هنر  ــودكان روز به روز عالقه من ك
نقاشى بيشتركنيم. با ورود شبكه هاى اجتماعى نياز 

ــته اهميت  ــبت به گذش كودكان در زمينه هنرى نس
ــت.  اگر خانواده ها بتوانند با  بيشترى پيدا كرده اس
شناخت كافى ، فرزندان خودرا به اين سمت هدايت 
كنند،  كودكان به آرامش درونى مى رسند و آثار اين 
تغييرات در مراحل جوانى و بزرگسالى تاثير خود را 
به نمايش مى گذارد. و تخصصى كار كردن در زمينه 
ــگاه  ــه و دانش هاى هنرى مى تواند در محيط مدرس
اثرگذار باشد و به نمايش گذاشتن آثار هنرى عاملى 

براى ديده شده باشد. 

 هرن تا چه اندازه می تواند در بلوغ انسان تاثیرگذار باشد.
ــير آموزش هنر، راهى صحيح همراه  اگر از ابتدا مس

با تحقيق ، تفحص و كمال گرا باشد به همان اندازه 
مى تواند در دوران بلوغ تأثيرمطلوبى داشته باشد.

ــان  ــگ ، نقش و خطوط رروح و روان انس  كار بارن
ــفافيت در اثر يك  را صيقل مى دهد و در نهايت ش
ــد.  با ارزيابى يك  هنرمند، كامًال متجلى خواهد ش

ى ل

ــر هنرى مى توان پى برد كه هنرمند، چه مدارجى  اث
ــيده  ــا به تكامل روحى الزم رس ــى نموده وآي را ط
ــل اوليه  تكامل روحى  ــت يانه . هنرآموز، مراح اس
ــير ، رشد مى كند، بالغ مى  را آغازكرده  و در اين س

ــود و در صورت دارا بودن توانايى هاى الزم، به  ش
تكامل غايت مى رسد.

آثارتــان  در  تکنیکــی  و  ســبک  چــه  از   
اســتفاده مــی کنیــد؟

رئاليسم، امپرسيونيسم ودر تعداى از كارها از سبك 
اكسپرسيونيسم استفاده مى كنم.

  بــا توجه به این که مراکز فروش و و اســتقبال آثار 
هرنی در اهواز محدود می باشــد شــام بــرای عرضه  

تولیدات هرنی آموزشگاه چه پیشنهادهایی دارید؟
ــالمى بايد مانند سازمان  ــاد اس اداره فرهنگ و ارش
ميراث فرهنگى و صنايع دستى اكسپودر فصل هاى 
ــال برپا كند. تا مردم عالوه برآشنايى با  مختلف س
آثار نقاشى درصدد خريدارى برآيند. در خوزستان 
ــت  ــت و بازار كار ضعيف اس ــت كافى نيس حماي
ــاى تهران،  ــتان ه ــروش آثار در اس ــد و ف و خري

آذربايجان ، فارس ، اصفهان وقم بيشتراست. 

  دانشــکده هــرن در اســتان به ویژه اهــواز مکان 
مناســبی بــرای برگزاری ورک شــاپ و کارهای عملی 

هرنجویان است؟
دانشگاه كه به دانشجويان اختصاص دارد و امكانات 
محدود منحصرا به دانشگاه است يك مكان خوب در 

شهر اهواز جهت ورك شاپ وجود ندارد . 

 نظر به این که شام مدیر آموزشگاه هرنی هستید 
سطح آموزشگاه های اهواز را چگونه ارزیابی می کنید؟    
ــيوه  ــگاه هاى آزاد اهواز هركس به ش در آموزرش
ــاس آموخته هاى قبلى  خودش كار مى كند و براس
ــگاه هاى  ــه و تجربه ها ادامه مى دهند آموزش ، نتيج
ــدن باشد و  ــان بر به روز ش ــمى بايد سعى ش تجس
ــم پيش ببرند.   ــورى و عملى را در كناره ــث تئ مباح
هرچند در حال حاضر كار كپى زياد رواج پيدا كرده و 
عده اى تنها در زمينه كپى كار مى كنند( هايپر رئال) و 
رئال شبيه عكس كه در دانشگاه وبين  هنرمندان پذيرفته 
نيست هنرى مهم كه با فراآيند دست صورت گيرد و به 
شكل زنده نمايان شود ولى كپى و تصويرسازى اگر به 
صورت مقطعى باشد خوب است .  هنر فرآيندى است 
ــاس انسان نشات مى گيرد و آدمى  كه از روح و احس
را به آرامش و تجلى روح مى رسد و نه طبيعتى است 
كه به انسان اضافه شود. هنرمند بايد حمايت شود چه 
ــاظ معنوى و چه مادى تا بتوانند با دلگرمى و  از لح

پشتيبانى بيشتر به كارش ادامه دهد.

اهواز، شهر بى بضاعت هنرمندان 

تكميل30پروژه آبرسانى 
به روستاهاى خوزستان

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى 
خوزستان مهندس درويشعلى كريمى گفت: با آغاز به كار 
دولت تدبير و اميد تكميل پروژه هاى نيمه تمام در دستور 
كار شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان قرار گرفت 
از اين رو طى سال هاى 1392 الى شهريور ماه 1395 تعداد 
30 پروژه آبرسانى به روستاهاى استان خوزستان تكميل شد 

و به بهره بردارى رسيد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان ادامه 
داد: با بهره بردارى از اين 30 پروژه 48 هزار و 579 خانوار در 
غالب 385 روستا از نعمت آب آشاميدنى پايدار و بهداشتى 

برخوردار شدند.
وى با اشاره به مراحل عمليات اجرايى پروژه هاى آبرسانى 
روستايى اظهار كرد: در راستاى آبرسانى به اين تعداد خانوار 
شبكه  كيلومتر  و 399  انتقال  خط  كيلومتر  روستايى 340 
توزيع كار گزارى شده  و براى پايدارى شبكه آب شرب 
اين روستاها 38 دستگاه مخزن هوايى فلزى و زمينى بتنى 

با ظرفيت 17 هزار و 355 متر مكعب احداث شده است.

شاخص كيفيت آب شرب روستاييان
 به 97/9 درصد  افزايش يافت

كريمى يادآور شد: يكى از اقدامات ارزنده دولت تدبير و 
اميد توجه جدى به بهبود كيفيت آب شرب روستاهاى استان 
خوزستان است، در اين راستا شاخص مطلوبيت نتايج آزمون 
هاى ميكروبى در شبكه توزيع آب شرب روستاهاى استان تا 
شهريورماه سال 95 به 97/9 درصد مطلوبيت و نتايج آزمون 

هاى كلرسنجى به 94/2 درصد افزايش يافته است.
وى گفت: اقداماتى همچون تجهيز و راه اندازى 4 آزمايشگاه 
آب شرب روستايى با اعتبارى افزون بر 350 ميليون تومان، 
نصب و راه اندازى 40 دستگاه كلريناتور، آزمايش و بررسى 
مكرر وضعيت كيفى آب شرب روستاهاى خوزستان توسط 
در  خوزستان  استان  آبفاروستايى  شركت  خدوم  كاركنان 
راستاى بهبود كيفيت آب شرب از جمله اقدامات انجام  شده 

است.
اين  كرد:  اظهار  خوزستان  آبفاروستايى  شركت  مديرعامل 
شركت طى 3 سال گذشته در راستاى مديريت شرايط ناشى 
از خشكسالى اقدام به اصالح، توسعه و بازسازى 45كيلومتر 
خط انتقال و 170 كيلومتر شبكه توزيع كرده است اما يكى 
از مهمترين اقدامات انجام شده استفاده از سيستم Drive و 

جمع آورى مخازن هوايى فرسوده بوده است.
مهندس كريمى ادامه داد: تبديل سيستم هاى پمپاژ سرى كه 
داراى هزينه هاى استهالكى بااليى بودند به سيستم پمپاژ 
صرفه  كه  است  بوده  آبرسانى  تاسيسات  برخى  در  شناور 
جويى بيش از 4 ميليارد تومان را در پى داشته و باعث كاهش 
هدر رفت آب آشاميدنى به ميزان 1/6 ميليون متر مكعب در 

سال شده است.
اختصاص 64 ميليارد تومان به مجتمع هاى آبرسانى و تك 

روستاها از صندوق توسعه ملى
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به تخصيص 
اعتبارات صندوق توسعه ملى به پروژه هاى آبرسانى روستايى 
خوزستان گفت: از اعتبارات صندوق توسعه ملى براى مجتمع 
هاى آبرسانى 64 ميليارد تومان و پروژه  هاى آبرسانى به تك 

روستاها 7 ميليارد تومان مصوب شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان با بيان 
اين مطلب افزود: با توجه به نياز استان براى رسيدگى به تك 
روستاها مقرر شد سهم مجتمع هاى آبرسانى به 62 ميليارد 
كاهش پيدا كند و 2 ميليارد ديگر به پروژه هاى تك روستايى 

اختصاص داده شود.
مهندس درويشعلى كريمى ادامه داد: اعتبار مورد نياز براى 
اتمام مجتمع هاى آبرسانى 393 ميليارد و براى تك روستاها 
20 ميليارد تومان است كه بايد عالوه بر مبلغ فوق در سال 

هاى آتى تامين شود.

وى با بيان اينكه تا پايان سال جارى تعدادى از اين پروژه ها 
به بهره بردارى خواهند رسيد، گفت: آبرسانى به 32 روستا 
با جمعيتى بالغ بر 23 هزار و 373 نفر در قالب  مجتمع 
آبرسانى به روستاهاى شميط و ملچ شهرستان اهواز، مجتمع 
آبرسانى شهيون و مجتمع آبرسانى توت عليا و سفلى و چنبره 
شهرستان دزفول، مجتمع آبرسانى جنگيه شهرستان كارون و 
مجتمع آبرسانى به روستاهاى عقيلى گتوند و همچنين پروژه 
هاى تامين آب شرب 4 روستاى احمد آباد بركه شهرستان 
هاى  صادقى  روستاى  بهبهان، 6  بيدبلند  روستاهاى  اللى، 
انديكا و ابوشانك آبادان با جمعيتى بالغ بر 2 هزار و 142 نفر 

تا پايان سال جارى به بهره بردارى خواهند رسيد.
كريمى همچنين از تعريف 44 مجتمع آبرسانى در سيستم 
ستاپ خبر داد و گفت: از اين تعداد تا كنون 14 مجتمع 
آبرسانى تامين اعتبار شده كه با توجه به شرايط خشكسالى و 
نياز مبرم به تكميل اين مجتمع ها براى گذر از بحران آب بايد 
تامين اعتبار مورد نياز در سال هاى آتى در مد نظر قرار گيرد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان يادآور 
شرب 3  آب  پايين  كيفيت  و  آب  كمبود  آب،  فقدان  شد: 
اولويت اصلى در تعريف پروژه هاى اّبرسانى روستايى است 

كه از صندوق توسعه ملى تامين اعتبار شده اند.
به 10  آبرسانى  هاى  پروژه  همچنين  داد:  توضيح   كريمى 
شهرستان  رگيه  و  طاهريه  روستاهاى  دز،  حاشيه  روستاى 
اهواز، 21 روستاى تشان شهرستان بهبهان، روستاهاى شاوه 
هاى شهرستان رامشير، روستاهاى منطقه جفال شهرستان 
آب  ميان  و  موزان  بيت  روستايى  هاى  شادگان،مجتمع 
حسن  سيد  و  رغيوه  مسير  روستاهاى  شوش،  شهرستان 
هاى  پروژه  اهواز  غيزانيه  روستاهاى  و  هفتكل  شهرستان 
ديگرى هستند كه از محل بند (ح) تبصره 5 قانون بودجه از 

محل صندوق توسعه ملى تامين اعتبار مى شوند.
مديرعامل شركت آبفاروستايى خوزستان اظهار كرد: با اجراى 
تمامى اين پروژه هاى آبرسانى 25 هزار و 515 نفر از آب 

شرب پايدار سالم و بهداشتى بهره مند مى شوند.

9 پروژه اى كه در هفته دولت افتتاح شدند
مديرعامل  شركت آبفاروستايى خوزستان با اشاره به 9 پروژه 
آماده افتتاح در هفته دولت در سالجارى گفت: با بهره بردارى 
از اين پروژه ها كيفيت و كميت آب شرب اهالى روستاهاى 

تحت پوشش بهبود يافت.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى 
خوزستان مهندس درويشعلى كريمى ادامه داد: اين 9 پروژه 

آبرسانى شامل 5 روستاى پرچستان شهرستان ايذه با 2 هزار 
و 762 نفر جمعيت، بهره بردارى از چاه كمتوله رامهرمز 
با 18 روستا و 1762 نفر جمعيت، حفارى چاه 4روستاى 
حاج چراغ رامهرمز با 600 نفر جمعيت، احداث و توسعه 
و بازسازى چاه عميق، لوله گزارى و مخازن فلزى هوايى 
3 روستاى جنت مكان با 8 هزار و 400 نفر جمعيت، تامين 
آب شرب 7 روستاى غريبى هاى شهرستان ايذه با 1523 
نفر جمعيت، تجهيز چاه عميق 5 روستاى برد بران شهرستان 
ايذه با 2 هزار و 370 نفر جمعيت، فاز سوم پروژه آبرسانى 
به 4 روستاى رامسه و طراح شهرستان حميديه با 900 نفر 
جمعيت، پروژه آبرسانى به 11 روستاى صادقى ها و سرپر با 
2000 نفر جمعيت و آبرسانى به 5 روستاى مسير دين راك 

شالل انديكا با 368 نفر جمعيت است.
وى بيان كرد: با افتتاح اين 9 پروژه 62 روستا با جمعيتى بالغ 
بر 20 هزار و 785 نفر از آب شرب پايدار سالم و بهداشتى 

برخوردار شدند..
كريمى گفت:: در مجموع 7 ميليارد و 572 ميليون تومان براى 

بهربردارى از اين پروژه ها هزينه شده است.
 

مرد كهنه كار صنعت آب از 3سال تالش در آبفا روستايى خوزستان ميگويد:

گذرى بر عملكرد تالشگران آبفاروستايى خوزستان
 طــى 3 سـالى كه گذشـت

و  روستا  و ١٥  هزار   ٤ از   برخورداری  با  خوزستان  استان 
جمعیتی بالغ بر ١ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر یکی از استان 
های پر جمعیت روستایی کشور است. تعداد باالی روستاها 
و پراکندگی و بعضا سخت گذر بودن آنها سختی کار  رشکت 
آب و فاضالب روستایی خوزستان را برای آبرسانی دوچندان 

کرده است.
خدمت رسانی به روستاها همواره اولویت دولت های مختلف 
نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است. یکی از منادهای بارز 
خدمت رسانی به روستا آبرسانی به آنهاست. در این راه مشکالت 
عمده ای وجود دارد که مهمرتین آن تامین اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل پروژه های آبرسانی است. در همین زمینه دولت تدبیر 
و امید طی اقدامی اساسی مبنی بر تامین اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل پروژه های آبرسانی روستایی از محل صندوق توسعه 
ملی گامی مهم برداشته است که با موافقت مقام معظم رهربی 
و مجلس شورای اسالمی روند پیرشفت پروژه ها شتاب قابل 
توجهی گرفته بطوریکه با بهره برداری از پروژه های آبرسانی 
شاهد تحول اساسی در تامین آب رشب روستاهای استان طی ٢ 

سال آینده خواهیم بود.
فاضالب  و  آب  رشکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس 
آبرسانی  های  پروژه  با  ارتباط  در  خوزستان  روستایی 
روستایی در حال تکمیل که از محل صندوق توسعه ملی 
تامین اعتبار شده اند عملکرد رشکت آبفاروستایی خوزستان 
از سال ٩٢ لغایت شهریور ٩٥ و پروژه های قابل افتتاح در 
هفته دولت توضیحاتی ارایه کرده است که چکیده ای از آن 

در ذیل آمده می آید.

   بامداد زاگرس- فريبا حيدرپور

برگزارى كنسرت ها
 با رعايت مسايل شرعى مانعى ندارد 

امام جمعه مسجدسليمان در خطبه هاى 
نماز جمعه اين شهر در ارتباط با مسائل 
هاى  كنسرت  با  ارتباط  در  آمده  پيش 
موسيقى گفت: اگر كنسرت هاى موسيقى 
با رعايت حقوق و مسائل شرعى انجام 
شود بعيد مى دانم مشكلى وجود داشته 

باشد. حجت االسالم امينى ادامه داد: تاكنون در مسجدسليمان هيچ 
مشكلى در اين رابطه پيش نيامده است و اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمى شهرستان بخوبى مسائل را كنترل كرده است.

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد مانند سازمان 
ميراث فرهنگى و صنايع دستى اكسپو

در فصل هاى مختلف سال برپا كند.


