
 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى
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جنجال دوباره
 امضاء  ها در مجلس؛
 اين بار عليه مطهرى

چرا احمدى نژاد تنهاست؟

7

شايد تمرينات
 تعطيل شود

بانوان مسجدسليمان  نايب قهرمان  كاراته  كشور شدند

آيا پل نهــم اهــواز  آيا پل نهــم اهــواز  هم  مانندهم  مانند
 پل ششم ابتر خواهند ماند؟ پل ششم ابتر خواهند ماند؟

در دوره جديد هيات مديره تالش شده، جايگاه سازمانى انجمن در بين سازمان ها، 
مجموعه هاى تخصصى و مرتبط با فعاليت انجمن ارتقا يابد. تا بتواند نقش موثر 
ترى در جهت عمران و ابادانى ميهين عزيز  داشته باشد. فرزاد حيدرى، دبير انجمن 
شركت هاى ساختمانى، در گفتگوى اختصاصى با بامداد زاگرس گفت: در حال 
حاضر در تعامل و رايزنى هاى متعدد با سازمان برنامه و بودجه، اداره كل كار، 

تعاون و رفاه اجتماعى و استاندارى خوزستان                             صفحه 8

از گياه خوارى 
تـا كـارون خـوارى

اگر جستجويى كوتاه و ساده در سايت ها و پايگاه هاى خبرى كشورمان داشته باشيد 
به سادگى به اين گونه از اخبار دسترسى خواهيد داشت : ”جنگل خوارى ” در شمال ،“ 
دريا خوارى“ در جنوب ،“ كوه خوارى“ در مجاور دماوند و باالخره ”كارون خوارى“ در 
اهواز .  طبق تحقيقات مختلف و بررسيها ى انجام شده  توسط تعدادى از كارشناسان  
و محققان علوم انسانى و علوم تغذيه ، چگونگى مصرف مواد غذايى و خوراكى 

ها  عالوه بر جسم انسان ها بر سرشت و خوى آنها نيز اثر  مى گذارد .
صفحه 6

دولت ظرفيتى براى حل مشكل بيكارى
 مردم خوزستان ندارد

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى گفت: ديگر دولت ظرفيتى براى حل 
مشكل بيكارى مردم در سطح كشور و استان ندارد و در ساختارهاى پيشرفته اقتصادى 

دنيا، دولت ها وظيفه اشتغالزايى ندارند.
همايون يوسفى اظهار كرد: انجام فعاليت هاى نفتى به سرمايه گذارى بسيارى احتياج دارند 
اما در نهايت اشتغالزايى بسيار كمى ايجاد خواهند كرد اما در بخش هاى كشاورزى و 
خدمات عكس اين قضيه صدق مى كند؛ به عبارتي بخش هايي همچون كشاورزي و 

خدمات با سرمايه گذارى كم اشتغالزايى بسيارى حاصل خواهند كرد.           صفحه 2

5

پدرهايى كه
 پدر بزرگند

1 تا 10 ميليون تومان، كمترين و بيشترين هزينه يك دانش آموز 

صفحه 4

انتقاد استاندار خوزستان از عملكرد شهردارى ها؛ 

شهردارى بنگاه كاريابى نيست
صفحه 2

استاندار خوزستان با بيان اينكه سهم شهردارى هاى كم كار از اعتبارات ارزش افزوده
 كاهش مى يابد گفت: 40 درصد اعتبارات ارزش افزوده شهردارى هاى استان

 بايد در زمينه عمران شهرى و محيط زيست هزينه شود.
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8 صفحــه
قيمــت: 500 تومــان

رئيس اتحاديه تيرچه و بلوك اهواز:رئيس اتحاديه تيرچه و بلوك اهواز:

توليدكنندگان تيرچه و بلوك اهواز توليدكنندگان تيرچه و بلوك اهواز 
سامانـدهى مـى شـوندسامانـدهى مـى شـوند

اتحاديه صنف توليدكنندگان تيرچه بلوك، قطعات بتنى، ايستگاه بتن اهواز از سال 1384 تشكيل شد. اين اتحاديه با هدف اوليه ساماندهى
 توليدكنندگان تيرچه و بلوك در سطح شهر اهواز كار خود را آغاز كرده بود در حال حاضر داراى 380 عضو مى باشد. براى آشنايى با وظايف و عملكرد

 اين اتحاديه گفت و گويى با كريم منجزى، رئيس  اتحاديه، انجام شد كه در ادامه مى خوانيد:

 ساماندهى توليدكنندگان تيرچه و بلوك
اين  اهداف  مهمترين  از  يكى  اهواز  بتنى  قطعات  و  بلوك  تيرچه  توليدكنندگان  صنف  اتحاديه  رئيس 
مجموعه را ساماندهى توليدكنندگان تيرچه و بلوك عنوان كرد و افزود: از ديگر وظايف اين اتحاديه مى 
توان به تعيين نرخ فروش محصوالت، تضمين خدمات پس از فروش، پاسخگويى به شكايات مشتريان، 
هاى  نمايشگاه  در  حضور  شده،  توليد  محصوالت  كيفيت  افزايش  توليدكنندگان،  براى  همگرايى  ايجاد 
ايجاد  تخصصى،  هاى  مجموعه  و  ها  سازمان  با  ارتباط  اتحاديه،  اعضاى  مشكالت  پيگيرى  تخصصى، 
فضاى رقابتى بين توليدكنندگان، صدور مجوز براى كارگاه هاى در حال تاسيس، جلوگيرى از واحدهاى 

غيرمجاز اشاره نمود.

 صدور پروانه هاى تخصصى
رئيس اتحاديه تيرچه و بلوك و قطعات بتنى در بخش ديگرى 
از اين گفتگو از بروزرسانى بانك اطالعات اعضا خبر داد و 
گفت: بايد پروانه هاى فعاليت كارگاه، تخصصى شده تا در 

روند توليد محصول با كيفيت تاثير بگذارد.
 اتحاديه اى با 380 عضو

وى عنوان كرد: اين اتحاديه در حال حاضر داراى 380 عضو 
مى باشد كه در تخصص «سنگ فروشى» 70 عضو، توليدكننده 
عضو،   110 سقفى  و  ليكا  بلوك  توليدكننده  عضو،  بتن10 
توليدكننده تيرچه صنعتى (شاسى) 4 عضو و 186 عضو توليد 

كننده تيرچه سيمانى هستند.
 هيات رئيسه اتحاديه

بتنى  قطعات  و  بلوك  و  تيرچه  اتحاديه  فعلى  رئيسه  هيات 
اهواز عبارتند از:  كريم منجزى، على ميرزايى، مجيد تجارى، 

محمدحسين فرجادى و مهدى هنديجانى .
 رسيدگى به شكايات مردمى

اين اتحاديه آمادگى دارد در روزهاى ادارى پاسخگوى شكايات 
مردمى از توليدكنندگان تيرچه و بلوك باشد. مراجعين پس از 
مراجعه به اتحاديه، فرم شكايت و بازرسى را تكميل و اتحاديه 

نسبت به پيگيرى شكايات آنان اقدام خواهد كرد.

 ارتقا وضعيت توليد از حالت سنتى به تخصصى
منجزى گفت: يكى از دغدغه هاى هيات رئيسه اتحاديه، ارتقا وضعيت توليد كارگاه ها 

از حالت سنتى به تخصصى است.
وى افزود: اميدواريم با استفاده از فناورى هاى نوين ساختمان و استفاده از نظرات 

كارشناسان بتوان، توليد كارگاه ها را بهبود بخشيده تا كيفيت كار بيشتر شود.
 لزوم رعايت استانداردهاى ملى

منجزى در خصوص رعايت استانداردهاى ملى در توليد تيرچه و بلوك گفت: رعايت 
استاندارد شماره 1- 2909در توليد و استفاده از تيرچه و  بلوك در پروژه ها الزامى است.

وى افزود: رعايت اين استاندارد هم زمينه براى رقابت توليد با كيفيت را فراهم مى آورد 
و هم كيفيت ساخت و ساز را افزايش مى دهد.

 انتظارات از مسئوالن
منجزى با اشاره به نياز اين اتحاديه به حمايت مسئوالن سازمان هاى تخصصى و 
دستگاه هاى اجرايى مرتبط خاطر نشان كرد: اميدواريم سازمان هايى مانند نظام مهندسى 
ساختمان، اداره كل استاندارد و سازمان آموزش فنى و حرفه اى خوزستان با مجموعه 
هيات رئيسه و اعضاى اين اتحاديه همكارى هاى الزم را داشته باشند تا كيفيت ساخت 

و ساز بيش از گذشته ارتقا يابد.
وى از نظام مهندسى و سازمان فنى و حرفه اى درخواست كرد كه كارت مهارت كارگران 
ماهر صنعت ساختمان هرچه زودتر صادر شده تا اعضاى اتحاديه بتوانند كارگران ماهر 

را شناسايى و در كارگاه هاى توليد به كار گيرند.
رئيس اتحاديه تيرچه و بلوك و قطعات بتنى همچنين يكى ديگر از مزاياى صدور اين 

كارت را استفاده از تخصص آنان در پروژه هاى متعدد ساختمانى ذكر نمود.

نشانى اتحاديه صنف توليدكنندگان تيرچه و بلوك، قطعات بتنى خوزستاننشانى اتحاديه صنف توليدكنندگان تيرچه و بلوك، قطعات بتنى خوزستان
اهواز: امانيه، خيابان بهمن، روبروى اداره كل گمرك خوزستان- پالك 7

تلفن: 061-33361931 061-33363929
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غالمرضا شريعتى در كارگروه مديريت 
سالن  در  خوزستان  استان  پسماند 
جلسات استاندارى، اظهار كرد: شهردارى 
ها حداكثر مى توانند 60 درصد اعتبارات 
ارزش افزوده خود را صرف امور جارى 
هاى  طرح  صرف  بايد  مابقى  و  كنند 
عمرانى و محيط زيستى از قبيل مديريت 

پسماندهاى شهرى شود.
گزارش  و  ارزيابى  بر  تاكيد  با  وى 
شهرداران  هاى  فعاليت  روند  از  گيرى 
اظهار كرد:در صورت عملى نشدن اين 
به  را  افزوده  ارزش  اعتبارات  تعهدات، 
مى  اختصاص  فعال  هاى  شهردارى 

دهيم.
شهردارى  عملكرد  از  انتقاد  با  شريعتى 
گفت:شهردارى  خوزستان،  استان  هاى 
ها بنگاه هاى كاريابى نيستند و رويكرد 

مديريت شهرى در استان بايد تغيير كند و متحول شود.
به گفته وى، شهردارى هاى كوچك استان اصفهان اكنون براى تامين 
شده  پيشقدم  خود  شهرهاى  عمرانى  يا  فاضالب  هاى  طرح  اعتبار 
اند، در حالى كه شهردارى هاى خوزستان هنوز در پرداخت حقوق 

كارمندان خود ناتوان مانده اند.
عمومى  نهادهاى  به  بدبينى  با  هميشه  شهروندان  كرد:  تصريح  وى 
همچون شهردارى ها عوارض پرداخت مى كنند زيرا عملى نشدن 
وظايف شهردارى ها و ارتقاء نيافتن كيفيت خدمات رسانى باعث 

سلب اعتماد مردم شده است.
شريعتى در ادامه با تاكيد بر سرعت بخشى در طرح ساماندهى زباله 
هاى عفونى مطب ها و كلينيك ها در خوزستان اظهار كرد: با توجه 
به اينكه پزشكان از تمكن مالى خوبى برخوردارند پسنديده نيست 
كه در زمينه جمع آورى پسماندهاى مطب ها به آنها يارانه داده شود، 

البته شهردارى براى جمع آورى و دفع 
پسماندهاى عفونى بايد قيمت تمام شده 

واقعى را از پزشكان مطالبه كند.
پزشكان پول خرج نمى كنند

مديركل امور شهرى استاندارى خوزستان 
همه  گفت:تقريبا  نشست  اين  در  نيز 
شهردارى هاى استان با مشكل جمع آورى 

و مديريت پسماند روبرو هستند.
هاى  زباله  افزود:  نژاد  كاظمى  پيمان 
المللى  بين  تاالب  در  آبادان  شهرى 
شادگان تخليه مى شود و اهواز با وجود 
داشتن مدفن پسماند (در منطقه صفيره) 
هنوز نتوانسته مشكل زباله هاى اين شهر 

را حل كند.
برگزارى  وجود  كرد:با  اضافه  وى 
نشست هاى متعدد با شهرهاى ماهشهر، 
اى  نتيجه  هنوز  هنديجان  و  انديمشك 

حاصل نشده است.
كاظمى نژاد با بيان اينكه از سال 89 تا كنون تنها 70 ميليارد ريال به 
ساماندهى پسماند شهردارى ها اختصاص يافته گفت: كمبود اعتبار، 
كمبود تجهيزات، نبود مجوزهاى زيست محيطى، نبود زمين مناسب، 
نبودن  فعال  و  گذراران  سرمايه  در  تمايل  نبود  پيمانكاران،  ضعف 
فرمانداران از داليلى بوده كه باعث شده مساله پسماند در شهرها حل 

نشود.
وى همچنين با انتقاد از دانشگاه علوم پزشكى اهواز براى دفاع غيرواقعى 
از پزشكان و مطب داران اظهار كرد:پزشكان با وجود دريافت ويزيت 
هاى آنچنانى از بيماران و انجام عمل هاى غيرمجاز در مطب ها حاضر 
به پرداخت اندك هزينه اى براى دفع زباله هاى عفونى مطب هاى خود 
نيستند. وى پلمب مطب هايى كه از مصوبات كارگروه مديريت پسماند 

سرپيچى مى كنند را خواستار شد.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ديگر دولت ظرفيتى براى حل مشكل 
بيكارى مردم در سطح كشور و استان ندارد و 
در ساختارهاى پيشرفته اقتصادى دنيا، دولت ها 

وظيفه اشتغالزايى ندارند.
همايون يوسفى اظهار كرد: انجام فعاليت هاى 
نفتى به سرمايه گذارى بسيارى احتياج دارند 

اما در نهايت اشتغالزايى بسيار كمى ايجاد 
خواهند كرد اما در بخش هاى كشاورزى و 
خدمات عكس اين قضيه صدق مى كند؛ 
به عبارتي بخش هايي همچون كشاورزي 
و خدمات با سرمايه گذارى كم اشتغالزايى 

بسيارى حاصل خواهند كرد. 
وى با بيان اينكه صنايع بزرگ در خوزستان 
بخش هاى  ساير  رشد  عدم  موجب 
و  خدمات  بخش هاى  يعنى  اقتصادى 
كشاورزى شدند، عنوان كرد: صنعت تمام 
مسائل را تحت شعاع خود قرار داد و تا 
مردم  اقتصاد  بر  صنعت  سايه  كه  زمانى 
برون  شاهد  توانيم  نمي  دارد  قرار  استان 

رفت از وضعيت فعلى بيكارى باشيم. 
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
بر  صنعت  سايه  مى توانند  تعاونى ها  گفت: 
اقتصاد استان را كنار بزنند يا آن را كم رنگ 
كنند. خوشبختانه ظرفيت فعاليت در تمامى 
عرصه ها براى تعاونى ها در خوزستان وجود 
استان نظير نفت و  دارد. تمام صنايع بزرگ 
فوالد به صنايع پايين دستى نياز دارند كه اين 
صنايع پايين دستى مى تواند اشتغال ايجاد كنند 
و تعاونى ها از بخش هايى هستند كه توانايي 

راه اندازى صنايع پايين دستى را دارند. 
هزار   550 طرح  ظرفيت  به  اشاره  با  وى 
فعاليت  براى  رهبرى  معظم  مقام  هكتارى 
تعاونى هاى استان اظهار كرد: مردم خوزستان 
خوب  كه  هستند  مردمى  فرهنگى  لحاظ  از 
تعاونى ها  كه  صورتى  در  و  مى كنند  خرج 
نيازهاى مردم در بخش خدمات را شناسايى 

كنند،  در اين مي توانند تاثيرگذار باشند. 
در  فعال  تعاونى هاى  وجود  گفت:  يوسفي 
زيرساخت هاى  بودن  فراهم  مستلزم  كشور 
اقتصادى است اما متأسفانه اين زيرساخت ها 
اكنون مهيا نيست و با توجه به وجود قوانين 
باز دارنده و مشكالت اقتصادى كشور، فضاى 
خوبى براى تمام بخش ها از قبيل بخش تعاون 

وجود ندارد. 
وى با تأكيد بر لزوم تسهيل شرايط و زمينه هاى 

سطح  در  تعاونى ها  فعاليت  براي  اقتصادى 
كشور توسط دولت و مجلس خاطرنشان كرد: 
تسهيل قانون فضاى كسب و كار از مهمترين 
اقداماتى است كه بايد انجام شود. به اين معنى 
كه بايد قوانين راحتى براى بخش هاى مختلف 
اقتصادى مانند تعاونى ها قرار دهيم. با شرايط 
سخت  بسيار  تعاونى ها  براى  فعاليت  فعلى 
در  بايد  مجلس  و  دولت  بنابراين  است. 
بهبود فضاى كسب و كار اقدامات الزم را 

انجام دهند. 
شوراى  مجلس  در  اهواز  مردم  نماينده 
اسالمى با بيان اينكه ديگر دولت ظرفيتى 
براى حل مشكل بيكارى مردم در سطح 
در  كرد:  عنوان  ندارد،  استان  و  كشور 
ساختارهاى پيشرفته اقتصادى دنيا، دولت ها 
اشتغالزايى  بلكه  ندارند  اشتغالزايى  وظيفه 
توسط مردم صورت مى گيرد و دولت ها بر 
اين امر تنها نظارت مى كنند. راهكار اصلى 
ايجاد اشتغال براى آينده در كشور تعاونى ها 
يا همان كسب و كارهاى كوچك و متوسط 
معظم  مقام  فرمايشات  به  وى  است.  
اشاره  مقاومتى  اقتصاد  خصوص  در  رهبرى 
و خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتى به معناى 
استفاده از ظرفيت ها و توان داخلى است و 
تعاونى ها يكى از همين ظرفيت ها محسوب 
اقتصاد  ابالغى  سياست هاى  در  مى شوند. 
مقاومتى 8 بند به بخش تعاون مربوط مى شوند 
نوعى  به  دانش بنيان  تعاونى  شركت هاى  كه 
همين  به  هستندو  مقاومتى  اقتصاد  شاه بيت 

علت اين موضوع بسيار مهم است.

به دنبال مشاهده لكه هاى نفتى 
فرودگاه  راه  سه  محدوده  در 
صبح  اوليه  ساعات  در  اهواز 
امروز، 17 شهريورماه بالفاصله 
محل  در  نشت  رفع  عمليات 
توسط  لكه ها  اين  مشاهده 
نفت خيز  مناطق  ملى  شركت 
جنوب آغاز شد. مسئول روابط 
گاز  و  نفت  شركت  عمومى 
كارون در محل مشاهده لكه هاي 
نفتي در گفت و گو با خبرنگار ان 
اظهار كرد: به علت نشت يكى از 
لوله هاى نفتى پوسيده و مشاهده 

لكه هاى نفتى نيروهاى اين شركت به سرعت در 
محل حاضر شدند. 

وى افزود: به علت نامعلوم بودن محل اصلي 
نشت يا نقطه آسيب ديده، اكيپ ها و نيروهاى 
شركت سريعا گودبردارى زمين را از فضاى 
سبز كناري سه راه فرودگاه اهواز آغاز كردند و 
پس از جستجو معلوم شد كه محلي كه دچار 
نشتى شده، در فضاى سبز قرار ندارد. بنابراين 
حدود ساعت 12 ظهر الين اول اتوبان جهت 

انجام عمليات گودبردارى بسته شد.
عمليات  اين كه  به  توجه  با  گفت:  محب 
ساعاتى  تا  جاده  دوم  الين  در  گودبردارى 

محل  در  حفاظ هايى  شود.  آغاز  شايد  ديگر 
داده  قرار  اتوبان  اول  الين  گودبردارى شده 
خواهد شد تا مسير عبور وسيله نقليه در الين 

اول باز شود. 
يعنى  منطقه  اين  تمام  در  كرد:  عنوان  وي 
و  نفتى  كريدور  فرودگاه  راه  سه  محدوده 
اين  تمام  و  دارند  قرار  نفت  انتقال  لوله هاى 
لوله ها از زير زمين عبور مى كنند، بنابراين يافتن 
مستلزم  است،  شده  نشتى  دچار  كه  لوله اى 
گودبردارى محل بود و اكنون در جستجوى 
لوله اى كه دچار نشت شده هستيم كه مدتى 
زمان مى برد.  محب افزود: قبل از آغاز عمليات 
گودبردارى در منطقه به نهادها و سازمان هايى 

گاز،  شركت  شهردارى،  مانند 
سازمان آب و برق، مخابرات 
در  كه  نهادهايى  ديگر  و 
تأسيساتى  داراى  منطقه  اين 
هستند اطالع رسانى كرديم و 
و  عملياتى  ايمنى،  گروه هاى 
آتش نشانى شركت ملى مناطق 
نفت خيز جنوب نيز در منطقه 

استقرار دارند. 
تا يافتن خط لوله آسيب ديده، 
گودبرداري در الين هاي محل 
انجام  نفتي  لكه هاي  مشاهده 
مي شود كه بنا به گفته شركت 
مناطق نفت خيز جنوب عمليات گودبردارى با 
رعايت تمام جوانب ايمنى انجام خواهد شد تا 
پس از يافتن خط لوله اى كه دچار نشتى است، 

عمليات رفع نشت انجام شود. 
يك  ظرفيت  با  كارون  گاز  و  نفت  شركت 
ميليون بشكه در روز شهرستان اهواز را تحت 
پوشش خود قرار مى دهد و تأسيسات و خط 
لوله انتقال نفت اين شركت از محور پليس 
راه شهرستان ماهشهر تا محور انديمشك ادامه 
دارند كه بخشى از اين لوله ها از عرض اتوبان 
فرودگاه  راه  سه  محدوده  در  پاسداران  بلوار 

اهواز عبور مى كنند.

نماينده مردم اهواز، باوى، كارون و حميديه در مجلس: 

دولت ظرفیتی برای حل مشکل بیکاری مردم خوزستان ندارد 

نفتى كه در اهواز نشت كرد ...

انتقاد استاندار خوزستان از عملكرد شهردارى ها؛ 

شهردارى بنگاه كاريابى نيست
استاندار خوزستان با بیان اینکه سهم شهرداری های کم کار از اعتبارات ارزش افزوده کاهش می یابد گفت: ٤٠ درصد اعتبارات ارزش افزوده 

شهرداری های استان باید در زمینه عمران شهری و محیط زیست هزینه شود.

خبر
فعاليت اصحاب رسانه ارزيابى و 

ساماندهى مى شود

آرمان مورى احمدى، رييس اداره ارشاد مسجدسليمان،  در گفتگويى 
در مورد نقش ارزنده رسانه هاى جمعى در اطالع رسانى و اگاهى 
بخشى و ارتباط خوب و صميمى با مردم و تاثير گزارى درانعكاس و 
رفع نارسايهاى جامعه فعاليهاى اصحاب رسانه رادر حوزه مطبوعات 

خصوصا فضاى مجازى ستود.
 مورى احمدى افزود: ما در آينده فعاليتهاى اصحاب رسانه را ساماندهى 
و ارزيابى خواهيم كردسازو كار اينكار اماده و براساس ان در انتخاب 
ومعرفى خبرنگاران فعال اقدام خواهيم كرد.ايشان گفتند در همه حوره 
هاى مختلف براساس معيارهاى مشخصى افراد نمونه انتخاب ميشوند 
مثل اداراتى چون آموزش و پرورش و نظام ادارى كشور در انتخاب 
معلم نمونه و يا كارمند نمونه ما نيز بر اساس معيارهايى كه وجود دارد 
خبرنگاران فعال و نمونه را انتخاب خواهيم كرد. ما در بحث مطبوعات 
و خبرنگارى و روزنامه نگارى ضمن اينكه بايستى تفاوت ايجاد كنيم 
براى كسانى كه در حوزه مطبوعات كار مى كنند خبر توليد مى كنند 
خبر تهيه مى كنند خبر كپى مى كنند مقاله مى نويسند براساس سوابقى 
كه براى ما ارسال مى كنند فعاليتهاى انان ارزيابى و بر اساس بررسى 
هاى انجام شده در پايان سال خبرى كه روز خبرنگار مى باشد افراد 

فعال و خبرنگاران نمونه را انتخاب و معرفى خواهيم كرد 
وى هدف از انجام اينكار را ساماندهى كار اصحاب رسانه دانست و 
اعالم كرد: روز خبرنگار ادم هاى زيادى مى ايند و مى گويند من هم 
خبرنگارم ولى در ارشاد هيچ گونه سوابقى ندارند بايد توجه داشته 
باشيم روز خبرنگار است نه روز اگهى بگير و غيره اگرچه ما به 
تمام انهايى كه در حوره انديشه و قلم و كالً حوزه فرهنگ فعاليت 
مى كنند احترام بسيارى قائليم و انها را تكريم مى كنيم ولى براى 
هر كارى بايد معيار ها و خط مشى ها و افق هايى ترسيم و هدف 
گزارى شود شايد بعضا دوستانى گله مند باشند ولى مناسبت روز 
خبرنگار با سنخيت سنجش فعاليتها مارا نا گريز به پرداخت به نوع 
اخص فعاليتهاى خبرى مى كند حتى ممكن است در ارزيابى فعاليتها 
خبرهايى با ادبيات سخيف و ضعيف ونا مناسبى انتشار يابد ويا ممكن 
است مقاله اى در جامعه تاثير و اثر بسيار مثبت و ارزنده اى داشته باشد 
اينها همه بررسى ودر نظر ارزيابى فرار خواهد گرفت مورى احمدى 
افزود مسجد سليمان ازديرباز در حوزه خبر زبانزد وافراد عالقه متد 
بسيارى دراين حوزه مشتاقانه قلم و قدم گذارده چنانچه از همان ابتدا 
سوابق و خالصه اى از فعاليتهاى اين عزيزان در ارشيوى بايگانى 
ميشد االن داراى گنجينه ارزشمتدى از اطالعات همچون روزنامه 
هاى كثيراالنتشار كشور در اختيار داشتيم ويكى از قوى ترين سامانه 
هاى خبرى را ميتوانستيم داشته باشيم بنابرين فعاليتهاى خبرنگاران 
واصحاب رسانه زمانى مورد توجه و بررسى قرار مى گيرد كه در 
هرمرحله نسخه اى از ان به اداره ارشاد شهرستان ارسال شود واين 

بايستى مورد عنايت اصحاب رسانه قرار گيرد 
مورى احمدى خبر خوشى هم عالقمندان به خبرنگارى داشتند و آن 
اينست كه بزودى كالس هاى تخصصى خبرنگارى در اداره ارشاد 

شهرستان داير خواهد شد.

سازه هاى آبى حميديه در بالتكليفى قرار دارند

يك فعال ميراث فرهنگى گفت: يكى از بزرگترين و قديمى ترين تثبيت 
كنندهاى رودخانه كشور در حميديه وجود دارد كه در بالتكليفى به 

سر برده و نياز به توجه مسؤوالن دارد.
احمد جعفرى ماجد اظهار كرد: قرار گرفتن حميديه در مسير رودخانه 
كرخه كه روزگارى يكى از پر آب ترين رودخانه هاى كشور، به آن 

ويژگى هاى خاصى داده است.
جعفرى ماجد ادامه داد: نبود پژوهش و كاوش در حوزه هاى ميراث 
فرهنگى و آثار تاريخى حميديه، بسيارى از مردم و حتى پژوهشگرانى 
كه در اين رابطه تحقيق مى كنند را از وجود چنين آثار بسيار مهم و 

ارزشمند بى اطالع گذاشته است.
اين فعال ميراث فرهنگى در رابطه با آثار تاريخى موجود در مسير 
رودخانه كرخه كه روزگارى آن را «نهر تيرى» مى گفتند افزود: بر 
روى رودخانه امروزى كرخه حميديه، پل بندها، تثبيت كننده ها، 
سدها و ديگر سازه هاى آبى وجود دارند كه نياز است در اين رابطه 
پژوهش هاى باستانى شناسى صورت گيرد تا جزئيات بيشترى از 

كاربرى و كاربرد اين آثار به دست آيد.
جعفرى ماجد با اشاره به بزرگترين تثبيت كننده رودخانه كشور 
كه در حميديه وجود دارد گفت: يكى از بزرگترين و قديمى ترين 
تثبيت كنندهاى رودخانه اى كشور در حميديه وجود دارد، اين اثر را 
مردم محلى به نام «سن األبيض» مى شناسند و اين با اشاره به رنگ 

سفيد آن است.
وى با اشاره به معضل هايى كه اين آثار مهم و منحصر به فرد با آنها 
روبه رو است اظهار كرد: اين آثار تاريخى كه در رودخانه قرار دارند 
عالوه بر عوامل بشرى و انسانى همچون آتش سوزى هايى كه در 
نى زارهايى كه بر روى آنها قرار دارند ضربه هاى جبران ناپذيرى وارد 
مى كنند. جعفرى ماجد ادامه داد: ديگر عوامل بشرى ديگر نيز تاثير 

بسيار منفى و مخربانه اين آثار وارد كرده است.
وى در ادامه تصريح كرد: اين آثار در زمانى كه رودخانه پر آب بود، زير 
آب قرار گرفته بودند اما امروز كه رودخانه در سطح پايينى قرار گرفته 
است، اغلب آنها با سطح هوا تماس دارند و اين گرما، سرما، حركت، 

جريان آب عوامل فرسايشى و تخريبى براى آنها ايجاد كرده است.
جعفرى ماجد در پايان با بيان اينكه انتظار مى رود از اين آثار براى انجام 
تحقيقات علمى و پژوهشى دانشجويان رشته هاى مهندسى عمران، 
آب و غيره استفاده كرد و پژوهشگاهى در اين رابطه در حميديه 
ايجاد شود خاطرنشان كرد: همه آثار تاريخى و باستانى موجود نياز به 
نگهدارى و حفاظت دارند كه در اين رابطه ميراث فرهنگى استان بايد 

كارهايى جدى و عملى انجام دهد.
گفتنى است كه اين آثار به همراه ديگر آثار مهم و تاريخى ديگر كه در 

حميديه قرار دارند تاكنون ثبت ملى نشدند.

خبر
تعريف 9 پروژه براي توسعه 

اقتصاد دانش بنيان در خوزستان
ــعه اقتصاد  ــروژه براى توس ــتان از تعريف 9 پ ــه خوزس ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ريي

ــتان خبر داد. دانش بنيان در خوزس

اميد حاجتى در جلسه ستاد راهبرى و مديريت اقتصاد 
مقاومتى و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كه روز سه 
شنبه، 16 شهريورماه در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: در 
برنامه ميان مدت اقتصاد مقاومتى كشور 12 برنامه در سطح 
ملى تعريف شد كه يك برنامه به صورت اختصاصى به 
توسعه اقتصاد دانش بنيان مى پردازد و اين مساله نشانگر 
اهميتى است كه اقتصاد دانش بنيان در اقتصاد مقاومتى دارد. 

وى افزود: در اين راستا 9 پروژه براى توسعه اقتصاد دانش بنيان در خوزستان تعريف شده است كه 
دو پروژه به پارك علم و فناورى، سه پروژه به اداره كل ارتباطات و فناورى اطالعات و چهار پروژه 
به دانشگاه شهيد چمران اختصاص دارد و تاكنون مراحل تدوين منشور پروژه ها بسيار پيشرفت كرده 

است.
حاجتى با انتقاد از مشخص نبودن آمارى از سهم اقتصاد دانش بنيان در اقتصاد ملى خاطرنشان كرد: در 
واقع ما به دنبال آمارسازى و به توليد ارقام كاذب نيستيم اما بايد بدانيم كه اقتصاد دانش بنيان خوزستان 
در چه جايگاهى قرار دارد و چه سهمى را از اقتصاد ملى و توليد ناخالص داخلى استان به خود 

اختصاص داده است. 
وى عنوان كرد: بايد پروژه هاى مربوط به برنامه هاى توسعه اقتصاد دانش بنيان، هدفمند و داراى 
زمانبندى مشخص باشند و همچنين بايد سهم و نقش هر دستگاه در اين پروژه ها مشخص شود و 
حتما به مركز آمار ايران پيشنهاد خواهيم كرد كه آمارى از سهم اقتصاد دانش بنيان از اقتصاد ملى و 

همچنين از ميزان صادرات را احصا كند. 
حاجتي با اعالم آمادگى كارگروه راهبرى و مديريت اقتصاد مقاومتى در حمايت از شركت هاى 
دانش بنيان و پارك علم و فناورى گفت: اين امر مشروط بر تدوين يك برنامه شامل تشريح جايگاه 
فعلى اقتصاد دانش بنيان خوزستان و زمانبندى مشخص است تا ان شاهللا سهم خوزستان در اقتصاد 

دانش بنيان و توليدات و صادرات دانش بنيان افزايش يابد. 
وي با اشاره به مشكالتى كه در روند اخذ استعالم از اداره امور مالياتى و بيمه، در پروسه اعطاي 
تسهيالت احياگر ايجاد مى شود، گفت: بايد همسو با بخشنامه بانك مركزى سياستگذارى هايى جهت 

روان سازى مشكالت و مسائل مرتبط با اين دو دستگاه، در روند اجراى اين بخشنامه صورت بگيرد.

اهدا اعضاى دختر 20 ساله اهوازى به بيماران نيازمند
ــواز از اهدا اعضا يك  ــاپور اه ــگاه جندى ش ــاون مركز پيوند و فراهم آورى اعضا دانش مع

ــر داد ــد خب ــاران نيازمن ــه بيم ــوازى ب ــوان اه ــر ج دخت

دكتر عباس چنانه اظهار كرد:  "زهرا شحيطى" بيمار ديابتى 
20 ساله اهوازى از 9 شهريورماه در بيمارستان گلستان 
اهواز بسترى بود و در پى تشديد مشكالت بيمارى و با 

كاهش سطح هوشيارى متاسفانه دچار مرگ مغزى شد.
بيمار  اين  مغزى  مرگ  شدن  محرز  از  پس  افزود:   وى 
اعضاى  اهداى  با  شحيطى  خانواده  پزشكان،  توسط 

فرزندشان موافقت كردند.
چنانه ادامه داد:  عمل اهداى اعضاى اين بيمار اهوازى، ساعت 20 شب گذشته (15 شهريور) در اتاق 
عمل پيوند اعضا بيمارستان گلستان اهواز انجام و دو كليه زنده ياد زهرا شحيطى به دو بيمار جوان 
خوزستانى پيوند شد. كبد اين بيمار نيز جهت پيوند به يك بيمار نيازمند به بيمارستان نمازى شيراز 

منتقل شد.

انصراف شهردار منتخب آبادان رسما وصول نشده است
ــه انصراف  ــهردارى به منزل ــراف از قبول ش ــزاوى در خصوص انص ــاى حوي ــك آق پيام
ــهر آبادان وصول شود و  ــوراى ش ــمى به ش ــت؛ براى انصراف بايد نامه رس قطعى نيس
ــده و تصميم گيرى شود كه شورا  ــمى اين موضوع به راى گذاشته ش ــه اى رس در جلس

ــر ــا خي ــد ي ــت كن ــراف موافق ــن انص ــا اي ب

عضو شوراى شهر آبادان با اشاره انصراف شهردار منتخب 
آبادان از كار در اين سمت گفت:  پيامك آقاى حويزاوى 
در خصوص انصراف از قبول شهردارى به منزله انصراف 
قطعى نيست؛ براى انصراف بايد نامه رسمى به شوراى 
اين  رسمى  جلسه اى  در  و  شود  وصول  آبادان  شهر 
موضوع به راى گذاشته شده و تصميم گيرى شود كه 

شورا با اين انصراف موافقت كند يا خير.
خليلى  جنامى اظهار كرد:  به دنبال برخى مخالفت ها با انتخاب آقاى حويزاوى به عنوان شهردار 
آبادان، يكى از اعضاى شورا پيامكى از طرف ايشان مبنى بر انصراف از قبول سمت شهردارى 

آبادان دريافت كردند.
وى با بيان اين كه شهردار منتخب آبادان هنوز در شهردارى آغاز به كار نكرده است، افزود:  پس از 
انتخاب آقاى حويزاوى به عنوان شهردار منتخب در شورا، ايشان مورد بى مهرى برخى دوستان در 
شورا و بيرون از شورا قرار گرفت و مخالفان حرف هايى درباره وى زدند كه در نهايت آقاى حويزاوى 

از اين موضوع متاثر شده و اين پيامك را به يكى از اعضاى شورا فرستاده است.
جنامى ادامه داد: اين پيامك به منزله انصراف قطعى نيست بلكه براى انصراف بايد نامه رسمى به 
شوراى شهر آبادان وصول شود و در جلسه اى رسمى اين موضوع به راى گذاشته شده و تصميم گيرى 

شود كه شورا با اين انصراف موافقت كند يا خير.
وى گفت:  هر چند آقاى حويزاوى گزينه مورد نظر برخى از اعضاى شوراى شهر نبود ولى برخالف 

ميلشان به هر حال به وى راى دادند با اين حال پس از آن، مخالفت ها با ايشان ادامه داشت.
عضو شوراى شهر آبادان اظهار كرد:  در اين شرايط هنوز انصراف شهردار منتخب آبادان به طور رسمى 

وصول نشده و تصميم گيرى در اين زمينه به تشكيل جلسه رسمى شورا موكول خواهد شد.
وى افزود: از آنجا كه شوراى شهر آبادان به دليل برگزار نشدن انتخابات هيات رييسه، اكنون رييس و 
هيات رييسه ندارد؛  جلسه بعدى شورا بايد با هماهنگى و از سوى فرماندار آبادان تشكيل شود كه اين 

جلسه احتماال جمعه يا شنبه برگزار خواهد شد.
جنامى گفت:  در حال حاضر آقاى حسين زال بهبهانى سرپرست شهردارى آبادان است؛ 19 شهريورماه 
اولين دوره سه ماه سرپرستى شهردارى آبادان پايان مى يابد و اگر حكم آقاى حويزاوى ابالغ نشود، 

سرپرستى براى يك دوره ديگر ادامه خواهد يافت.
وى اظهار كرد:  پروسه انتخاب و تاييد شهردار به طور طبيعى طول مى كشد؛ آقاى حويزاوى 22 تيرماه 
امسال با راى اعضاى شوراى شهر به عنوان شهردار آبادان انتخاب شد ولى به دليل صادر نشدن حكم 

ايشان،  هنوز در شهردارى آغاز به كار نكرده است.

جناب آقاى رحيم جليلى
 مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان 

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان عضو هیأت منایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع 
،معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق بازرگانی و صنایع ایران - فرانسه مایه 

مرست و خوشحالی فراوان گردید.مدیریت ،تدبیر،تالش و مجاهدت در کنار تعهد 
و اخالص که در جنابعالی رساغ می رود می تواند منشاء خدمات ارزشمندی در این 
عرصه گردد.ضمن تربیک این عضویت از ایزد یکتا ،برای جنابعالی عزت و رسبلندی 

در متامی مراحل کار و زندگی خواهانیم. 
روابط عمومى و كاركنان شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان
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پس لرزه هاى سخنان نادر قاضى پور
 عليه زنان همچنان ادامه دارد

خبرآنالين نوشت: تعدادى از نمايندگان زن مجلس نهم كه از نادر قاضى پور 
ــراى عمومى و انقالب تهران شكايت كرده   به دليل توهين به زنان، به دادس
ــدند و علت  ــى حاضر ش ــعبه 15 بازپرس ــط هفته جارى در ش بودند، اواس
ــرا را پيگيرى شكايت از نماينده اروميه اعالم كردند.  حضور خود در دادس
سكينه عمرانى نماينده مجلس نهم از حضور خود به همراه تعدادى از زنان 
ــراى كاركنان خبر داده و گفته است: «از اسفندماه سال  مجلس نهم در دادس
ــاهد اظهارات نماينده مردم اروميه عليه زنان بوديم، شكايت  ــته كه ش گذش
ــال  ــط تيرماه س ــفانه در اواس خود را به نهادهاى مختلف ارائه داديم. متاس
جارى بود كه اين شكايت به دادسرا ارجاع شد كه تاخير 4 ماهه هم داشت.» 
ــديم و پيرامون  ــهريور در دادسرا حاضر ش ــه شنبه 17 ش او گفته: «روز س
شكايت خود از نماينده اروميه مدارك را ارائه داديم: شامل كليپ سخنرانى، 
كپى از صحبت هاى ايشان و پرينت برخى از روزنامه ها كه اظهارات توهين 
آميز اين نماينده درباره زنان را منتشر كرده بودند.» عمرانى گفته است كه بر 
اين اساس پرونده شكايت از نماينده مردم در دادسرا در جريان است و در 

مرحله بعد آقاى قاضى زاده به دادسرا احضار خواهد شد. 

اظهارات غرويان در مور كانديداتورى ظريف
ــت: آقاى ظريف 2 روز پيش به من پيغام دادند و گفتند كه  ــان نوش خراس
ــرى فشارهايى بر من  ــما مطرح كرديد، باعث يك س «اين موضوع را كه ش
مى شود؛ تشكر كرده بودند، ولى گفتند كه من صدبار تا االن گفتم كه نمى 
ــم به صحنه.» فلذا من االن دارم توضيح مى دهم كه يك بحث محفلى و  آي
ــى بوده و خود آقاى ظريف زير بار نمى روند البته ما اصرار داريم  خصوص
ــى از گزينه هاى داراى ظرفيت و  ــان بپذيرند و حداقل به عنوان يك كه ايش
قابليت اين را مطرح كرديم. من در مصاحبه ديگرى هم گفتم كه براى دوره 
چهار ساله بعد از آقاى روحانى، آقاى ظريف مناسب است. ما آقاى ظريف 
را به عنوان يك سرمايه ملى مى شناسيم و در ايشان مى بينيم كه اين ظرفيت 
ــما فرستادند ديگر اين  وجود دارد. باتوجه به پيامى كه آقاى ظريف براى ش
ــان رايزنى و صحبت  ــود يا دوباره با ايش موضوع نامزدى اش دنبال نمى ش
ــن اصًال قصد رقابت با آقاى دكتر  ــد كرد؟ آقاى ظريف مى گويند م خواهي
ــما را تحريك  ــان گفتيم كه نمى خواهيم ش روحانى را ندارم، ما هم به ايش
ــم در مصاحبه هايم گفته ام گزينه اول ما آقاى  ــم كه رقابت كنيد، من ه كني
ــى آقاى دكتر روحانى نخواهند كانديد  ــتند ولى اگر به هر دليل روحانى هس
ــند آقاى دكتر ظريف گزينه بعدى ماست. يعنى اين احتمال وجود دارد  باش
ــند؟ هرچيزى  ــته باش كه آقاى روحانى تمايل به حضور در انتخابات نداش
ــت، قراين، اين را نشان نمى دهد، آقاى دكتر  ــت محتمل اس در عالم سياس
ــتيم و بر ايشان اصرار  ــتند و ما هم طرفدار آقاى روحانى هس روحانى هس

داريم . 

سهم هر ايرانى از پول نفت چقدر است؟
ــال 93  ــمى كه در س ــى آورده بود: طبق آمار غير رس اقتصادنيوز در گزارش
ــهم هر ايرانى از درآمد نفتى حدود 45 هزار و 712 تومان در  ــر شد س منتش
ماه بوده است. بر اساس آخرين آمارها و اطالعات غيررسمى، ايران به  طور 
ــط روزانه حدود يك  ميليون و 300 تا يك  ميليون و 400 هزار بشكه  متوس
نفت و ميعانات گازى صادر مى كند. البته بخش عمده اى از درآمد صادراتى 
نفت ايران به دليل تحريم ها در حساب هاى خارجى بانك مركزى و شركت 

ملى نفت بلوكه مى شود. با اين حال چنانچه قيمت صادراتى نفت و ميعانات 
ــم اندازى  ــكه فرض كنيم، مى توان چش ــر بش ــران را 60 دالر در ه گازى اي
ــت آورد. حاصل ضرب 60  ــى از ميزان درآمدهاى نفتى دولت به دس تقريب
دالر در صادرات يك  ميليون و 300 هزار بشكه نفت به رقم 78 ميليون دالر 
ــد اما همه درآمد نفت صادراتى ايران به دولت نمى رسد. بر  در روز مى رس
ــاس قانون بودجه سال 93 كل كشور، 26 درصد از درآمد نفت مستقيما  اس
به صندوق توسعه ملى واريز مى شود و 2 درصد نيز براى بازپرداخت عيدانه 
ــاب  ــت كرده بود) به حس ــال 91 (كه دولت دهم از اين صندوق برداش س
صندوق مى رود. 14.5 درصد از اين درآمدها هم در اختيار شركت ملى نفت 
ــرمايه گذارى اين شركت شود. بنابراين  قرار مى گيرد تا صرف هزينه هاى س
ــود. با اين  ــا 57.5 درصد از كل درآمد نفت به بودجه دولت وارد مى ش تنه
ــزار دالر از كل درآمد روزانه نفت ايران  ــاب تنها 44 ميليون و 850 ه حس
ــاب دولت وارد شود. با محاسبه نرخ دالر 2650 تومانى در  مى تواند به حس
نظر گرفته  شده در قانون بودجه، مجموع درآمد ريالى صادرات نفت روزانه 
به 118 ميليارد و 852 ميليون و 500 هزار تومان مى رسد كه در هر ماه (30 

روز) سه هزار و 565 ميليارد و 575 ميليون تومان خواهد بود.

پرطرفدارترين كاالهاى ايران 
در بازارهاى تركيه

ــران به تركيه در چهار ماهه  ــت: اقالم عمده صادراتى اي اقتصاد آنالين نوش
ــده»، «كاتد و  ــال جارى عبارتند از: «گاز طبيعى مايع ش ــى به تيرماه س منته
ــده»، «آهن و فوالد غيرممزوج»، «آلومينيوم به  قطعات كاتد از مس تصفيه ش
ــاجى پلى پروپيلن»، «پلى اتيلن گريد بادى»،  ــده»، «گريد نس صورت كارنش
ــا دى اتيلن گليكول»، «محصوالت  ــاى مونو بوتيليك اتيلن گليكول ي «اتره
نيمه تمام از آهن يا فوالد»، «روى» و «متانول». از ديگر اقالم عمده صادراتى 
ــا»، «انگورى بى دانه»، «هندوانه» و  ــته»، «خرم ايران به تركيه مى توان به «پس
ــاره كرد. به گزارش اقتصادنيوز، «موز سبز تازه يا  ــده» اش «آبميوه تغليظ ش
ــيگار حاوى توتون»، «ماشين هاى نورد گرم و ماشين هاى  خشك كرده»، «س
نورد گرم و سرد توام شده براى فلزات»، «تخته هاى فيبرى از چوب يا ساير 
مواد چوبى»، «سوپر فسفات ها»، «مكمل هاى دارويى» و «كاغذ مقوا قشرنزده 
ــال 94  ــده» نيز از جمله اقالم عمده وارداتى ايران از تركيه در س اندود نش

هستند.

واكنش اينستاگرامى قاليباف
 به حادثه "مترو كيانشهر"

ــاف در صفحه  ــد باقر قاليب ــهر محم ــه ريزش در مترو كيانش ــى حادث در پ
اينستاگرام خود نوشت:« براى امنيت، رونق و آبادانى شهرمان، عده اى شبانه 
روز مشغول كارند؛ رفتگران، آتش نشانان، كارگران و مهندسان. زير پوست 
همين شهر بزرگ، مهندسان و كارگرانى با غيرت شبانه روز درحال تالشند.

مجاهدتى كه ما اغلب از نتايج لذت بخشش بهره مند مى شويم و لحظات سختش 
ــريف در حادثه اى در كارگاه  را هيچ گاه لمس نمى كنيم. ديروز چهار كارگر ش
ــهر جانشان را از دست دادند و تعدادى ديگر نيز مجروح شدند. از  مترو كيانش
ــتگان طلب آمرزش مى كنم و اميدوارم مجروحان  خداوند بزرگ براى درگذش
اين حادثه سريع تر بهبود يابند.دوستان من در شهردارى در تالش براى رسيدگى 
همه جانبه به بازماندگان و مجروحان اين حادثه هستند؛ هرچند اين فقدان ها 
ــى موظف اند هر چه زودتر علت اين اتفاق  قابل جبران نيست.هيات بررس
را بيابند و براى جلوگيرى از اتفاقات مشابه از هيچ كارى فروگذار نكنند.»

كنايه سنگين فرمانده 
نيروى هوايى سپاه به هاشمى

ــپاه گفت:وضعيت  ــردار اميرعلى حاجى زاده فرمانده نيروى هوافضاى س س
ــت خورده ژاپن و آلمان كه اجازه ندارند ارتش  ــور شكس ايران را با دو كش
داشته باشند مقايسه مى كنند و مى گويند اگر نيروى نظامى نداشتيم وضعمان 
ــا را مى زنند يا  ــد و اين حرف ه ــم واقعاً مى فهمن ــود، من نمى دان ــوب ب خ
ــد؛ اگر جرأت دارند چند روز بدون محافظ تردد كنند بعد بگويند  نمى فهمن

كشور نيروى نظامى نمى خواهد.

اطالعات محرمانه تيم ملى ايران
 چگونه لو رفت؟

ــرمربى تيم ملى  ــى س ــه اقدامات ضدجاسوس ــت: در ادام ورزش 3 نوش
ــگ اطالعاتى از درون  ــن يان ــعى كرد تا در ش ــن بار هم كى روش س اي
ــد.به  ــت چينى هاروبرو ش اردوى ايران درز پيدا نكند اما اين بار با رودس
ــه بتوانند خبرهاى  ــگاران چينى براى اين ك ــه"، خبرن گزارش"ورزش س
ــان  ــى كه دم دست ش ــى ايران را كامل بگيرند، با هركس ــم مل اردوى تي
ــم ملى تا  ــده اتوبوس تي ــه رانن ــد ازجمل ــد مى كردن ــد، زد و بن مى آم
ــئوالن هتل و راننده اختصاصى اشكان دژاگه! قبل از بازى با چين  مس
ــتان شده اند تا آزمايشات و  ــيد دو بازيكن ايران عازم بيمارس خبر رس
ــكى را انجام بدهند. اين خبر محرمانه بود تا اين كه  ــت هاى پزش تس
ــرد و باعث بهت و حيرت  ــر ك يكى از روزنامه هاى چينى آن را منتش
ــد  ــر ش ــد.وقتى خبر منتش ــئوالن تيم ملى ش كارلوس كى روش و مس
ــه ركبى از ميزبان خود خورده اند.  ــئوالن تيم ملى فهميدند چ تازه مس
ــداً فهميديم  ــا تاييد اين خبر گفت:«ما بع ــئوالن تيم ملى ب يكى از مس
ــتان برده بود، اين خبر را  ــكان را به بيمارس از طريق راننده اى كه اش
ــش  ــه خاطر همين گفتيم بايد يك نفر را مأمور كنيم تا حواس ــد. ب گرفتن

ــد». به اين چيزها باش

باز آمد بوى خرج مدرسه!
ــت: با يك حساب سرانگشتى مى توان فهميد كه   روزنامه وقايع  اتفاقيه نوش
ــه، يك تا 10 ميليون تومان هزينه روى دوش  ــتادن يك بچه به مدرس فرس
خانواده ها مى گذارد. با نگاه به اطراف، مى توان متوجه شد كه تعداد بچه هايى 
ــه بروند، خيلى كم است چون  ــر جمع يك ميليون تومان به مدرس كه با س
ــند بلكه بايد سرويس هم  ــه دولتى رفته باش اين بچه ها نه  تنها بايد به مدرس
نياز نداشته باشند و از طرفى، بچه قانعى باشند كه دلشان وسايل  گرانقيمت 
ــه غيرانتفاعى  نخواهد. حاال اگر خانواده اى بخواهد بچه اش را به يك مدرس
ــتد؛ در كمترين حالت بايد دو ميليون و 22 هزار تومان جور  معمولى بفرس
ــرويس را هم اضافه كنيم بايد حداقل 800 هزار  كند. اگر به اين هزينه ها س

تومان به اين مبلغ افزود.

مصرف لوازم آرايشى نوعى اعتراض است
ــينما در صفحه اينستاگرام خود نوشت: مصرف  بهنوش بختيارى بازيگر س
ــخت گيرى ها و  ــى از س ــى در ميان زنان ايرانى  را ناش ــاالى لوازم آرايش ب
ــود. من خودم اين تيپ  ــم كه به زنان تحميل مى ش ــى مى دان محدوديت هاي
ــق مى دهم بعضى ها  ــى از طرفى هم ح ــت ندارم ول ــتن را اصال دوس گش

اعتراض خودشان را اينطور نشان مى دهند.

شلوار ريش ريش، كراوات و... ممنوع!
فارس نوشت: رئيس پليس امنيت عمومى استان فارس گفت: طرح برخورد با 
فروش پوشاك نامتعارف در شهرشيراز را اجرامى كنيم كه شلوارمردانه و زنانه 
زخمى يا ريش ريش، داراى آرم و پرچم بيگانه ومانتو و پوشاك مبتذل، كوتاه، 
چسبان، شيشه اى، بدون دكمه وبا نوشتار خارجى جزو پوشاك نامتعارف است. 
سرهنگ سيد موسى حسينى افزود: رعايت ظواهر و پوشش اسالمى از سوى 
متصدى، مباشر و فروشندگان در واحدهاى صنفى الزامى و استفاده از زيورآالت، 

لباس نامتعارف و كراوات و پاپيون ممنوع است.

چرا احمدى نژاد تنهاست؟
ــتند كه احمدى نژاد در صورت عدم  ــت: برخى بر اين باور هس  نامه نيوز نوش
حضور درانتخابات رياست جمهورى آينده قطعا يكى از نزديكان خود را راهى 
رقابت با روحانى خواهد كرد. احمدى نژاد اما در اين سال ها نشان داده كه نتوانسته 
يك جريان سياسى را در كشور شكل دهد. جريان موسوم به سوم تير تنها يك 
محمود احمدى نژاد دارد و ديگر هيچ. منظور از جريان سازى سياسى سبد راى 
ــت بلكه منظور تربيت نيروهايى است كه بتوانند به عنوان يك  احمدى نژاد   نيس
احمدى نژادى در انتخابات ها شركت كنند. قطعا احمدى نژاد به تنهايى سبد راى 
مشخصى در ايران دارد. احمدى نژاد تقريبا تنها رئيس جمهورى بعد از رحلت 
امام است كه نتوانسته يك جريان سياسى را با خود همراه كند. 2 رئيس جمهورى 
ــازندگى و اصالحات) هر دو توانستند يك جريان  سابق (سران دولت هاى س
ــى خود تشكيل بدهند. جريان هايى كه تا  ــخص را براى ادامه حيات سياس مش
به امروز با پرچم اين دو رئيس جمهور فعاليت مى كنند. احمدى نژاد اما به دليل 
ــيارى از وزراى دولتش كه  ــت بس ــاى ويژه  و منحصر به فردى كه داش رفتاره
مى توانستند در جريان احمدى نژادى تعريف شوند از او جدا شدند و تبديل به 

مخالفان درجه يك رئيس دولت نهم و دهم شدند.

در قانون مبارزه با پولشويى مجلس نهم
 FATF نيست!

فارس نوشت: محمدعلى پورمختار نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس 
ــالمى در گفت وگويى گفت: در مصوبه مجلس قبل براى مبارزه با  شوراى اس
ــاره و الزامى براى عضويت دولت ايران در FATF وجود  ــويى هيچ اش پولش
ندارد.وى افزود: در اين قانون گروه هاى تروريستى كه هدف هستند مشخص 
شده اند و دليلى ندارد وقتى كه ما براى مبارزه با پولشويى و گروه هاى تروريستى 
ــيون قضايى مجلس در پايان  ــم تن به FATF بدهيم.عضو كميس قانون داري
خاطرنشان كرد: جالب اينجاست كه به هنگام تصويب قانون مبارزه با پولشويى 
مسئولين دولتى تاكيد داشتند كه اين قانون و گروه هاى تروريستى ذكر شده در 
ــد تا ايران از ليست سياه خارج شود و حال نيز  آن در مجلس به تصويب برس

براى عضويت در FATF نيز همين عذر را مى آورند.

يادداشت

مدنيت در كشور ما چگونه  حاصل ميشود؟
بامداد زاگرس- پيمان ميرزاوند

قسمت دوم و پايانى
عدم تحمل يكديگر و قادر نبودن به ايجاد فضايى مشترك در ميان ايرانيان به معضلى بدل گرديده كه 

توان هرگونه همفكرى، تعامل و رسيدن به فضاى مشترك در جامعه را از ماگرفته است.
گذشته از علت هاى آسيب شناسى و جامعه شناسى كه جاى بحث بسيار دارد،خيلى ساده ميتوان علت 
آن را اين موضوع دانست كه هريك از ما خود را حق و ديگرى را باطل ميدانيم.هيچيك از ما به اين 
درك نرسيده ايم كه به همان ميزان كه ما فكر ميكنيم و درمورد مسائل مختلف برداشت خودمان را 

داريم،ديگران نيز به همين شكل صاحب فكر و برداشت خود ميباشند.
وقتى شما صاحب رايى بوديد قبول ميكنيد كه صاحبان رأى ديگرى هم وجود دارد.معنا ندارد كه ما در 
عالم رأى،نظر،در عالم معرفت جزم انديش و تك رو باشيم و بپنداريم در هر زمينه اى يك راى بيشتر 

وجود ندارد و آن هم راى ماست و بعد با قدرت بخواهيم آن را اعمال كنيم.
اين مساله ريشه در فلسفه خوب و بد و زشت و زيبا دارد.اينكه هريك از ما ممكن است چيزى 
را خوب بدانيم و ديگرى بنا بر طبع،سليقه،دانش و عقيده خود همان چيز را بد بپندارد.پلوراليسم 
بسيارى  از  ممكن  اجتماع  يك  در  بفهماند  مردم  به  و  دهد  جلوه  طبيعى  را  تمايزها  همين  تا  آمد 
طرز تفكر و ديدگاه مختلف وجود داشته باشد.به جاى حذف آنها به دنبال ايجاد فضايى مشترك 

براى آنها باشيم.
الزم است سيرى كوتاه به فلسفه خوب و بد يا خير و شر داشته باشيم تا اين تفاوتها بهتر درك گردد./

افالطون اولين نفرى بود كه گفت يك عقيده ميتواند از عقيده ديگر بهتر باشد،اما نميتواند صحيح تر 
باشد.يعنى ما و يك بيمار يرقانى يك چيز را ميبينيم. تفاوتى در جسمى كه ميبينيم وجود ندارد.اما ما 
چون سالم هستيم ديد ما صحيح تر است.فيلسوفان ديگرى نيز به نظريه پردازى در باب خوب و بد، 

زشت و زيبا براى پاسخ دادن به سواالت بسيار و على الخصوص فلسفه خير و شر پرداخته اند.
آنچه ما بد ميپنداريم،در مقايسه با قوانين كلى طبيعت بد نيست.بلكه به آن جهت بد است كه با قوانين 
خاص ما،از ديد ما و بنا بر عقايد،جهان بينى و دانش ما سازگار نيست.يك چيز واحد هم ميتواند خوب 

باشد و هم بد و يا اينكه نه خوب باشد و نه بد.
موسيقى براى بيماران روحى و يا مبتال به ماليخوليا خوب است.براى انسان عزادار بد است و براى 

مرده،ناشنوا و... نه خوب است و نه بد.
زشت و زيبا نيز ميتواند به همين گونه باشد بنا بر تاثيرى كه بر روى حواس و اعصاب ما دارند زشت 
و زيبايى آن مشخص ميشود.مثال اگر تاثيرى كه اعصاب من از راه چشم از يك چيز خارجى ميگيرد 
بر روى اعصاب من خوب باشد،آن چيز زيبا و اگر بد باشد زشت قلمداد ميگردد.ما نميتوانيم بگوييم 
يك منظره زشت و ديگرى زيبا است.باران براى كسى كه از پنجره تماشا ميكند و به آن عالقه دارد 

زيباست.براى ك
سى كه در كوه و جايى بدون سرپناه گير كرده است زيبا نيست و ميتواند زشت و وحشتناك هم باشد.

يا براى كسى كه خواب است تفاوتى ندارد.
اينها مسائلى بسيار ساده است كه با درك آن ميتوانيم به اين درك برسيم كه هيچ چيز بد نيست.هيچ 

تفكرى دشمن ما نيست و هيچ انسانى به صرف داشتن نظرى متضاد نميتواند دشمن ما باشد.
اين نگاه ما به مسائل است كه با هم تفاوت دارد.اين دانش ما و ديدگاه ماست كه خوب ديگران را 

بد ميپندارد.
در سياست نيز اين قانون وجود دارد و ممكن است دو نفر درمورد يك موضوع واحد با همان داليل دو 
نظر متضاد داشته باشند. در كشور ما امروزه دو جريان اصولگرايى و اصالح طلبى فضاى سياسى كشور 
را در اختيار دارند.با مقايسه اى كوچك از نظر اين دو درمورد يك موضوع واحد ميتوان به حقيقت اين 
امر پى برد.با شخصى چون خاتمى جريان اصولگرايى مخالف و اصالح طلبى موافقند. خاتمى از ديد 
اصالح طلبان خوب است.چرا كه در سياست خارجى به روابط گسترده و ديپلماسى توسعه گرايى اعتقاد 

دارد.درسياست داخلى به فضاى باز،آزادى بيان و قلم اعتقاد دارد و...
اما همين خاتمى به همان داليل از نظر اصولگرايان بد است.چرا كه از نظر آنان اين ديپلماسى موجب 
از ميان رفتن عزت كشور ميشود و اينگونه فضا در داخل كشور و آزادى قلم و بيان موجب نقد عقايد 
و رد كردن خطوط قرمز ميگردد. شخص همان است.داليل هم همان.اما در نظر يكى خوب و در نظر 
ديگرى بد است. مدنيت يعنى درك همين موضوع و تمدن يعنى فهم بديهى بودن اختالف نظرها با 

توجه به اينكه همانگونه كه من مى انديشم،ديگران نيز مى انديشند.

بحران ساختگی علیه مطهری

جنجال دوباره امضاء  ها
در مجلس؛ اين بار عليه مطهرى

دو امضاى مشكوك پاى نامه اى كه هرگز نرسيد
دو نماينده مجلس با ارسال نامه اى به هيأت رئيسه مجلس، 
نسبت به سوءاستفاده از امضاى آن ها براى سلب صالحيت على 

مطهرى اعتراض كردند.
سوءاستفاده از امضاى نمايندگان قائم شهر و بابلسر در نامه اى 
كه مخالفان مطهرى تهيه كرده بودند، شايد به اين دليل بود 
كه هنوز جمعى از جنجال دوباره امضاء  در مجلس؛ اين بار عليه 
مطهرى/ چه كسانى نمايندگان را فريب مى دهند؟اصولگرايان با 
حضور على مطهرى در جايگاه نايب رييسى مشكل دارند و 
تالش مى كنند به هر ترتيبى يك اصولگرا در آن جايگاه قرار 
منتظرى  آيت اهللا  سخنان  صوتى  فايل  انتشار  پى  در  بگيرد. 
درباره حوادث سال67 و درحالى كه واكنش هاى مختلفى به 
اين فايل صوتى 40دقيقه اى مطرح شد، على مطهرى با انتشار 
دو يادداشت نسبتًا  مختصر خواستار پاسخگويى مسئوالن وقت 
به ويژه آقايان حسينعلى نيرى، ابراهيم رييسى و پورمحمدى 
به عنوان مسئوالن اصلى برگزارى دادگاه هاى آن سال درباره 

نحوه صدور و اجراى احكام اعدام منافقين شد.

درخواست فرزند آيت اهللا مطهرى
مطهرى در دومين يادداشت خود با تاكيد بر اين كه درصحت 
نيست،  ترديدى  منتظرى  آيت اهللا  به  فايل  اين  انتساب 
صحبت هاى ايشان را مصداق دلسوزى و خيرخواهى براى 
جا  ايشان  نگرانى  اينكه  گفت:  و  دانست  اسالمى  انقالب 
داشته يا نه و اصًال ماجرا چه بوده، درست براى ما روشن 

نيست.
همين دو يادداشت مختصر از سوى نماينده اى كه در يك 
مهمترين  متن  در  خود،  صريح  مواضع  بخاطر  گذشته  دهه 
مسائل سياسى كشور از حصر دو كانديداى انتخابات رياست 
جمهورى 88 و ممنوع التصويرى خاتمى تا مفاسد اقتصادى 
و سياسى احمدى نژاد حضور داشته، كافى بود تا گروهى از 

اصولگرايان در مواجهه با مطهرى قرار بگيرند.
درحالى كه تا چند روز پس از انتشار اين يادداشت، عموم 
اظهارنظرها در اين باره، صرفاً به گستره صحبت درباره اصل 
موضوع حوادث سال 67 محدود مى شد، نامه دوم مطهرى 
از  يكى  و  فعلى  دادگسترى  وزير  پورمحمدى  به  خطاب 
و  درآمده  تحرير  رشته  به  سال  آن  دادگاه هاى  مسئوالن 
سوال هاى  به  مسئوالن  پاسخ هاى  و  سكوت  به  اشاره  با 
«توضيح  مصداق  را  رويارويى  نحوه  اين  شده،  ايجاد 

واضحات» دانسته بود.

آغاز هجمه عليه مطهرى
يكى از اصولگرايان مجلس دهم در صحن علنى با تذكر به 
مطهرى، اصل بيان موضوع توسط مطهرى را زيرسوال برد. 
محسن كوهكن كه پس از يك دوره غيبت در مجلس نهم، 
بار ديگر از حوزه انتخابيه لنجان استان اصفهان راهى بهارستان 
شده، زمانى كه مطهرى رياست نشست علنى را برعهده داشت، 
با كنايه به نايب رييس، از الريجانى بخاطر اين كه مسائل امنيتى 
را در پارلمان مراعات مى كند، تشكر كرد و خطاب به مطهرى 
گفت: اى كاش آقاى الريجانى رياست مجلس را برعهده داشتند، 
مشكالت  كه  شرايطى  در  شماست.  درباره  تذكر  اين  چون 
اقتصادى و اشتغال وجود دارد، زيبنده اعضاى هيات رييسه نيست 

خوراك تبليغاتى براى بيگانگان درست كند.
سوال هاى  به  پاسخى  را  واضحات»  بيان «توضيح  مطهرى 
ايجادشده ندانست و با آرامش خاص خود به تذكر كوهكن پاسخ 
داد. هرچند فريادهاى «مرگ بر منافق» نمايندگان اصولگرا 
بر سر مطهرى همچون روزهاى نه چندان دور مجلس نهم 
با همراهى گروهى نمايندگان همراه نشد، اما چهار پنج حامى 
پيدا كرد؛ چند نفرى بالفاصله گعده كردند تا با اين سو و آن سو 
رفتن در صحن، حدود 20 امضا براى سلب صالحيت مطهرى از 
حضور در هيات رييسه جمع شود؛ امضاى نامه ها در حالى بود كه 
رضيان قائم شهر مى گفت موضوع نامه سلب صالحيت مطهرى 

نبوده است و چنين نامه اى را امضا نكرده است.
كوهكن كه در جبهه پيروان خط امام و رهبرى، نيابت باهنر 
بار  اين  شد.  مطهرى  با  مخالفت  پرچم دار  دارد،  برعهده  را 
نمايندگانى از جبهه پايدارى همچون جواد كريمى قدوسى و 
اصولگرايانى چون حاجى دليگانى و سيدحسين نقوى حسينى و 
برخى از ميانه روهاى اين جريان همچون محمدعلى پورمختار در 

مخالفت با مطهرى گام برداشتند.
موضع گيرى حاميان مطهرى

بماند كه تعداد حاميان مجلسى مطهرى كم نبودند؛ حاميانى 
محكوم كردن  با  همزمان  مطهرى،  خود  همچون  عموماً  كه 
نحوه انتشار فايل صوتى و نامناسب دانستن زمان انتشار آن، 
تاكيد داشتند بنابر اصل 84 قانون اساسى، نمايندگان در قبال 
تمامى افراد ملت مسئوليت دارند و حق دارند درباره همه امور 
اظهارنظر كنند. كواكبيان كه به عنوان نخستين سخنران جريان 
حامى مطهرى وارد شد، عالوه بر تاكيد بر حق و وظيفه قانونى 
مطهرى، كنايه اى به باهنر زد و گفت: زمانى كه مهندس باهنر 
آدم  و  عالم  و  زمان  و  زمين  درباره  بود،  مجلس  نايب رييس 

اظهارنظر مى كرد اما كسى اعتراضى نداشت.
كمى بعد و در جلسه فراكسيون اميد كه با حضور مطهرى برگزار 
شد نيز بار ديگر بر اين مواضع حمايتى تاكيد شد و درحالى 
كه همزمان صحبت از پيگيرى مجدانه اصولگرايان براى به 
جريان انداختن درخواست شان به منظور جلوگيرى از ادامه حضور 
مطهرى در جايگاه نايب رييسى مجلس مطرح بود، اين بار نوبت 
به سيدحسين نقوى حسينى رسيد كه با طرح مجدد اين مسئله 
در قالب تذكرى مشابه تذكرهاى پيشين، مخالفت عليه اظهارات 
مطهرى را ادامه دهد. اين بار نيز مطهرى باز همان توضيحات 
را در شرايطى بيان كرد كه پزشكيان رياست جلسه را برعهده 
داشت و او از جايگاه نمايندگان عادى با آزادى بيشتر سخن 
گفت و خطاب به منتقدانش اعالم كرد كه «دايه دلسوزتر از 
شعار،  خواست «بجاى  مسئوالن  از  ديگر  بار  و  نشوند»  مادر 
ماجرا  حال،  اين  با  دهند.»  توضيح   67 سال  حوادث  درباره 
هنگامى جالب شد كه على اصغر يوسف نژاد يكى از اعضاى 
هيات رييسه مجلس در واكنش به صحبت هاى يكى از اعضاى 
فراكسيون اميد كه از بازپس گيرى برخى از امضاكنندگان نامه 
سلب صالحيت مطهرى خبر داده بود، پرده از اين برداشت كه 
اساساً چنين نامه اى تقديم هيات رييسه نشده است. اين درحالى 
بود كه در نامه اى كه تصويرش همان روز نخست در بعضى 
از رسانه ها بازتاب يافت، امضاهايى مشكوك نيز وجود داشت 
و نمايندگانى همچون عبداهللا رضيان مدعى شدند امضاى شان 

براى نامه ديگرى بوده و ربطى به اين نامه نداشته است.
اظهارات  در  حقوقى  صورت  به  مطهرى  گفته هاى  ادامه  در 
داخلى  سياست  كميته  هيات رييسه  عضو  فتحى  محمدجواد 
فراكسيون اميد بازتاب يافت و او با تاكيد بر اينكه قرار نيست 
چنين  گذاشتن  بى پاسخ  برسد،  نتيجه  به  امضا  جمع آورى 
سوال هايى را موجب بغرنج تر شدن مسائل و افزايش شايعه ها 
يك  از  بحران سازى  به منظور  اصولگرايان  تالش  و  دانست 

اظهارنظر ساده مطهرى را تاسف برانگيز خواند.

واكنش نماينده قائم شهر 
به سوءاستفاده از امضايش

جعل  درخصوص  اخبارى  انتشار  به  اشاره  با  رضيان  عبداهللا 
امضاى او پاى نامه اى كه توسط گروهى از نمايندگان به منظور 

سلب صالحيت از على مطهرى از حضور در هيأت رئيسه تهيه 
شده بود، اعالم كرد: بى اخالقى و اقدام ناشايستى كه صورت 
گرفته بود، لزوماً جعل امضا نبود، بلكه مسأله اين بود كه يكى از 
نمايندگان پيش از آن كه حواشى مربوط به سخنان آقاى مطهرى 
پيش بيايد، نامه اى در محكوميت جنايت هاى منافقين براى امضا 

آوردند كه ارتباطى به شكايت از آقاى مطهرى نداشت.
نماينده مردم قائم شهر در مجلس دهم با بيان اين كه "به عنوان 
يك حقوقدان نسبت به وظايف نمايندگان بنا بر قانون اساسى 
آگاهى دارم"، گفت: چنين شكايتى از آقاى مطهرى به منظور 
اساس  بر  رئيسه  هيأت  در  حضور  از  ايشان  صالحيت  سلب 

اظهارنظرى كه داشته اند، وجاهت قانونى ندارد.
اين نماينده مجلس كه به عنوان نفر اول انتخابات قائم شهر از 
طريق ليست اميد وارد مجلس شد با اشاره به اين كه اصولگرايان 
از نماينده بابلسر نيز به همين شيوه امضا گرفته اند، خاطرنشان 
كرد: در پى بروز اين اتفاق، بنده و آقاى نانواكنارى نماينده مردم 
بابلسر در نامه اى خطاب به هيأت رئيسه خواستار پيگيرى دقيق 

اين مسأله شديم.
كه  ناخوشايندى  اتفاق  اين كه  به  اشاره  با  همچنين  او 
صورت گرفته، مسأله اى داخلى و مربوط به نمايندگان مجلس 
است، يادآور شد: باتوجه به اين كه قصد نداريم بيش از اين به 
حواشى اين اتفاق دامن بزنيم، از نماينده اى كه به اين شيوه از 
بنده و آقاى نانواكنارى امضا گرفت، نام نمى برم اما به هر حال، از 
طريق هيأت رئيسه پيگيرى خواهيم كرد كه از اين پس، با دقت 

بيشترى با اين مسائل برخورد شود.
رضيان در پايان با بيان اين كه "نامه كتبى در آخرين روز كارى 
مجلس پيش از تعطيالت تقديم هيأت رئيسه شده است"، گفت: 
باتوجه به اين كه پس از تقديم نامه به هيأت رئيسه، مجلس 
وارد تعطيالت تابستانى شد، تا امروز پاسخى به اين نامه داده 
نشده است و احتماًال هيأت رئيسه در روزهاى آينده به اين نامه 
كتبى، پاسخ خواهد داد. پيشتر و در جريان مذاكرات هسته اى نيز 
برخى نمايندگان عضو جبهه پايدارى از ارائه طرحى به مجلس 
براى توقف مذاكرات هسته اى تا رفع تهديدهاى آمريكا خبر 
داده بودند كه بعداً برخى نمايندگان امضاى خود پاى اين طرح 
را جعلى خوانده و خواستار رسيدگى هيئت رئيسه مجلس به اين 

موضوع شدند.

سيده مستانه عالمشاه
كالس پنجم دبستان دخترانه

 شكوفه هاى دانش2
آموزگار:سركارخانم طاهره بحرينى

 شاگـــرد ممــتاز
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رسانه

رويدادمدارى آفت روزنامه نگارى

زينب شريفى
ــوزد تا خبرنگاران دست به   حتما بايد جنگلى در آتش بس
ــوا، تصادفات جاده اى ،  ــوند. ريزگردها، آلودگى ه قلم بش
سفر مقامات دولتى ، برگزارى آزمون ، انتصاب و بركنارى 
ــه مطبوعاتى  ــگاه و دعوت به جلس ــران، برپايى نمايش مدي
ــان به يك  ــد تا خبرنگاران توجه ش يا كنفرانس خبرى باش

رويداد و سازمان مربوطه جلب شود.
ــت كه در دنياى روزنامه نگارى تخصصى  اين در حالى اس
ــه اى و  ــت. خبرنگار حرف ــارى اس ــن روند ج ــس اي عك
متخصص منتظر نمى ماند تا رويدادى رخ دهد و بعد خبر 
بنويسد و گزارش تهيه كند. خبرنگاران به عنوان پيشقراوالن 
ــد از آن مطلع  ــش از وقوع جريان ها باي ــانى پي اطالع رس

شوند.
ــتن  ــى حتى با كنار هم گذاش ــگاران متخصص گاه خبرن
ــگويى هم مى  اطالعات مختلف در مورد يك موضوع پيش

كنند.
ــتند؟!  ــران چنين هس ــگاران در اي ــد درصد از خبرن چن
ــى بايد با  ــت. يعنى كس ــقانه اس ــگارى كارى عاش خبرن
ــت به اين حرفه و مهارت  تمام وجود و بدون چشمداش
ــه اى و تخصصى  ــا بتواند به طور حرف ــد ت عالقمند باش
ــكالت و چالش هاى محيط زندگى خود و  ــائل، مش مس
ــدن و با تاثيرگذارى مثبت  ــتاى بهتر ش ديگران را در راس

ــد. ــرى كن ــى گي پ
در آستانه روز خبرنگار هميشه صحبت از وضعيت معيشتى 

روزنامه نگاران است و شرايط نا به سامان بيمه و ....
خيالتان را راحت كنم.از قبل خبر نوشتن پولى دست كسى 
ــت اما با  را نمى گيرد.البته مزاياى خبرنگار بودن فراوان اس
درآمد آن نمى توان زندگى يك خانواده را چرخاند.پس از 

اين مقوله مى گذرم.
ــر مى گردم به اين نكته كه به خبرنگاران متخصص نياز  و ب
ــى نيست كه از اين جلسه به  داريم.خبرنگار متخصص كس
ــه و از اين اداره به آن اداره به دنبال پوشش خبرى   آن جلس

نشست هاى مختلف باشد.
ــت. ويژگى اصلى خبرنگار متخصص فرايندمدار بودن اس

ــرى دارد و مثل كف  ــا دو حوزه خب ــگارى كه يك ي خبرن
دست با تمام بخش هاى يك سازمان آشنا باشد.كارشناسان 
ــد.تعامل روزانه با روابط عمومى آن ارگان داشته  را بشناس
ــد.به طور شبانه  ــد.با مديران آن در ارتباط مستمر باش باش
روزى در حال رصد كردن سايت هاى جهانى، منطقه اى ، 

كشورى و استانى در مورد  آن حوزه خبرى باشد.

ارتباط تخصص خود با ديگر ارگان ها را بشناسد و...
چنين خبرنگارى است كه مى تواند در تصميم گيرى هاى 

مسئوالن موثر باشد.
ــوزى جنگلى را  ــدار دادن، جلوى آتش س مى تواند با هش

بگيرد، مانع آبگيرى سدى شود و ...
ــود ارزيابانه از خود  ــت خ ــگار مجال خوبى اس روز خبرن
ــانه ها و خبرنگاران خوزستانى تا چه ميزان  بپرسيم كه رس
فرايندمدار هستند؟ و تا چه ميزان درگير رويدادها هستند؟

ــش هاى اينچنينى مى تواند  ــد پاسخ به پرس به نظر مى رس
چراغ راه آينده روزنامه نگارى خوزستان باشد.

ــراوان مبني بر تصميم احداث پل  ــهاي ف  بعد از كش و قوس
ــمال كالنشهر اهواز طي ادعاي آقاي خادمي  جديد نهم در ش
ــتان در سال 1389  ــتانداري خوزس معاون عمراني وقت اس
مقرر بود اين پل كه طي دو سال ساخته شود و در ساخت 
ــود  ــاوران و پيمانكاران بهره گرفته ش آن از قوي ترين مش
ــروع پروژه هنوز تاريخ  ــت 5 سال از ش ،اما عليرغم گذش
ــخص است و اين در حالي مي باشد  دقيق اتمام پروژه مش
ــتانداري  ــم معاون جديد عمراني اس ــال 1394 ه كه در س
ــاه فاز اول پل  ــالم كردند كه در خرداد م ــياحي اع اقاي س
ــد كه اين گفته از جانب مسئوالن اجرايي  افتتاح خواهد ش
ــي ندارد  ــت كه پلي كه راههاي دسترس ــاي تعجب داش ج
ــم تر از تكميل  ــاح گردد؟، نكته مه ــه مي تواند افتت چگون
ــب منطقه اي و مسير  ــازه پل راه  و دسترسي هاي مناس س
پل و رمپ و لوپ هاي مورد نياز است، اين آزمون با خطا 
ــم اهواز يا همان پل معروف فوالد رخ داده  قبًال در پل شش
ــت و عليرغم تكميل عرشه پل و افتتاح آن در شهريور  اس
ــال از افتتاح پروژه گذشته  1386 تا تا االن كه حدود 10 س
ــي و نقاط اتصال آن به بلوار  ــت هنوز راههاي دسترس اس
ــتان تكميل نشده است يا بايد  آيت ا...بهبهاني و بلوار گلس
ــرياني  دقيق تر گفت براي اتصال اين پل به بلوار مهم و ش

ــده است و طرحي مصوب  ــي نش ــتان اصًال فكر اساس آيت ا...بهبهاني و گلس
ــده كه از ترافيك بااليي  ــت نيست، دو بلوار ذكر ش ــده اي در دس يا طراحي ش
برخوردارند بعيد است بتوان بدون ايجاد تقاطع هاي غير همسطح اين ارتباط را 
برقرار نمود مگر اينكه اتفاق پل پنجم تكرار و قصد با اين باشد كه مجدد فلكه 
اي بزرگ مانند ميدان دانشگاه احداث گردد كه كاري قطعا اشتباه خواهد و بعد 

از مدت زماني برنامه ريزان به اين فكر مي افتند كه ميدان ديگر جوابگو نيست 
و بايد تقاطع غير همسطح ايجاد نمود و اين همان تصميمي است كه اين روزها 

جهت ميدان دانشگاه گرفته اند. 
ــردد كاميون هاي حامل محصوالت فوالدي  ــم ت از اهداف مهم احداث پل شش
ــرق و غرب كارون بود تا بتوانند مجموعه هاي فوالد خوزستان و گروه  بين ش
ــورد لوله و ميلگرد را به هم متصل و از ورود اين كاميون ها با بارهاي  ــي و ن مل

ــهر جلوگيري نمايند.اما متاسفانه با عدم  ــنگين به مركز ش س
ــب اين طرح و پل ابتر باقي  طراحي و تكميل اصولي و مناس
ــتار  ــه پرداختن به اين موضوع مهم خود نوش ــت ك مانده اس

مجزايي را مي طلبد.
ــت در تكميل طرح پل نهم كه از برنامه زمانبندي     اميد اس
ــت و وعده هاي مكرر  ــال ها عقب افتاده اس اجراي پروژه س
ــئوالن در خصوص تكميل آن تا كنون محقق نشده چنين  مس

موضوعي مجدد تكرار نشود. 
ــت عرشه پل افتتاح گردد هم زمان مسير  يعني اگر قرار اس
ــرق و غرب كارون برقرار گردد  هاي دسترسي به نقاط ش
ــي  ــپ و لوپ هاي آن اجرايي تا اين پل بتواند دسترس و رم
ــوي ملت و بلوار اصلي  ــن مناطق زيتون،ملي راه و ك الزم بي
ــداران با بزرگراه مدرس و زيرگذر دغاغله و ميدان شهيد  پاس
ــب خود  ــران  را برقرار نمايد مگر نه اتصال هاي نامناس چم
ــده و ايمني تردد خودروها را با خطر مواجه  نقاط ترافيكي ش
ــير بلوار آيت  ــاخت مانند همان اتفاقي كه در مس خواهند س
ــير  ــم رخ داده و به دليل نا امن بودن مس ا.. بهبهاني و پل شش
هاي گردش خودروها تا كنون تصادف هاي فوتي و جرحي 
ــون براي اين پل هم طرح  ــت. اگر اكن زيادي اتفاق افتاده اس
اصولي نداشت و فقط هدف اجراي افتتاحيه عرشه باشد تا به 
اسم فالن مسؤل و شهردار و شورا و فرماندار ثبت شود مجدد همان ناكامي تلخ 
پل ششم در اين پروژه تكرار مي گردد به طوري كه پل با هزينه هاي ميلياردي 
ــروژه تامين نمي گردد. ــار افتتاح مي گردد اما اهداف كلي پ ــالها انتظ بعد از س

ــانه هاي نوشتاري و تصويري  ــت كه بايد رس ــداري جدي اس اين موضوع هش
ــند. ــوراي شهر اهواز و فرمانداري و استاندري خوزستان پيگير آن باش و ش

ــى در  ــه اينكه در مدت اخير خبرهاى متعددى درباره خودكش ــا توجه ب ب
ــل اين خودكشى ها  ــده تا جايى كه تسلس ــر ش ــتان منتش ــتان خوزس اس
ــنيدن چنين اخبارى تقريبا بى تفاوت  ــده شهروندان نسبت به ش باعث ش

ــت. ــده اند كه اين امر بيانگر عمق فاجعه اس ش

ــى از ديدگاه دين مبين اسالم به عنوان يك عمل به غايت  بدون ترديد خودكش
مذموم و از كبائر (گناهان بزرگ) به شمار مى رود.

خداوند متعال در آيه ى 29 سوره نساء مى فرمايد: ”ال تقتلوا انفسكم ان اهللا كان 
بكم رحيما و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا“

ــزد مى  ــه مضمون آيه فوق باصراحت حرمت و ممنوعيت اين عمل را گوش ك
ــوند را به آتش جهنم وعده مى  ــانى را كه مرتكب اين عمل مى ش نمايد و كس

دهد.
ــود فردى هم زندگى دنيوى و هم  ــتى چه علل و عوملى موجب مى ش اما براس

آخرت خود را تباه سازد.
احمد شجاعى ريس سازمان پزشكى قانونى مى گويد: درسال گذشته 4055 نفر 
ــى در كشور فوت كرده اند. شجاعى اضافه مى كند اين آمار در  در اثر خودكش

استانهاى غربى بيشتر و رو به افزايش است.
ــتان  ــى در اس با توجه به اينكه در مدت اخير خبرهاى متعددى درباره خودكش
ــى ها باعث شده  ــل اين خودكش ــده تا جايى كه تسلس ــر ش ــتان منتش خوزس
شهروندان نسبت به شنيدن چنين اخبارى تقريبا بى تفاوت شده اند كه اين امر 

بيانگر عمق فاجعه است.
ــانه ها انعكاس مى يابد از خودسوزى  ــى كه به لطف رس اين خبرهاى خودكش
ــط شهردارى جمع آورى شده يا مردى كه به دليل فقر و  جوانى كه دكه او توس
بدبختى در مالشيه اهواز دختر و پسر دلبند خود را در مالء عام مى ُكشد سپس 
ــى خود پايان مى دهد يا جوانى كه بدليل بيكارى خود را جلوى قطار  به رندگ

مى اندازد و به طرز فجيعى به استقبال مرگ مى رود.
يا همين چند روز گذشته زنى كه بخاطر بيكارى همسرش او را به ضرب گلوله 

مى كشد و بعد از آن به زندگى خود پايان مى دهد.
ــه دارخوين كه از محل كار  ــوزى جوانى در منطق ــا خبر چند روز قبل خودس ي
ــد اين پديده خطرناك در  ــده بود  و دهها مثال ديگر بيانگر رش خود اخراج ش
ــتان خوزستان مى باشد. در اين نوشتار به صورت بسيار مختصر به برخى از  اس

مهمترين عوامل اين پديده در استان خوزستان اشاره مى شود.
ــيار سيال، پيچيده و داراى علل و عوامل  از آنجائى كه پديده هاى اجتماعى بس

بسيار متعدد و متفاوت هستند لذا قطعا نمى توان يك نظريه جامع پيرامون اين 
پديده ارائه نمود اما با شناخت و آسيب شناسى عوامل اصلى مى توان تا حدود 
زيادى براى كاهش اين پديده تالش نمود لذا تدوين راهكارهاى كاهش آسيب 
هاى اجتماعى امرى به غايت ضرورى مى باشد كه اولين اقدام در اين راستا بايد 
پژوهش علمى باشد  پژوهشى كه بايد شرايط بومى و فرهنگى و محلى خاص 

استان را به طور كامل در نظر داشته باشد.
دراين متن به چهار عامل اساسى از ديدگاه نگارنده اشاره مى شود گرچه ممكن 
است عواملى ديگر در پيدايش اين پديده موثر باشند لذا با اذعان به اينكه عوامل 
تاثيرگذار ديگرى هم در افزايش اين پديده مذموم اجتماعى وجود دارند به اين 

چهار عامل بصورت مجمل پرداخته مى شود.

  ناهنجارى
ــناس برجسته به عنوان انواع داليل  از ميان عواملى كه ”اميل دوركيم“ جامعه ش
ــى معين كرده، خودكشى ناشى از ناهنجارى و هرج ومرج است كه با  خودكش
ــابهت دارد. در اين بى هنجارى مسائل  ــتان مش ــرايط حاكم بر خوزس برخى ش
ــوء مديريت، سطح باالى  مختلفى همچون اثرات باقى مانده جنگ تحميلى، س
ــوادى و مسائلى ديگر نقش داشته اند و مويد اين ديدگاه آمار باالى جرم  بى س

و بزهكارى و تعداد زندانيان در استان است. (مراجعه به آمار مختلف مويد اين 
وضعيت است)

  فقر و  بيكارى
ــور از لحاظ منابع طبيعى،  ــطح بااليى از بيكارى در ثروتمندترين استان كش س
ــد اما واقعيتى دردناك است. همانطور كه اميل دوركيم  طنزگونه به نظر مى رس
در كتاب خود درباره ى خودكشى مى نويسد زمانى  كه بحران هاى  اقتصادى 
ــى در آن جوامع سير صعودى بااليى  ــتى افزايش مى شود خودكش و فقر معيش

خواهد داشت.
ــبت مهمى از شاغالن دستگاه هاى و  ــتان نس ــت در اين اس الزم به يادآودى اس
شركت هاى دولتى، غير بومى هستند. عالوه بر اين دريافت حقوق هاى بسيار 
باال از سوى بخشى از شاغالن در برخى شركت ها از جمله شركت هاى نفتى 
در كنار سطح گسترده اى از افرادى كه با درآمدهاى بسيار بسيار پايين يا ناچيز 
ــده شكاف اجتماعى نسبتا محسوسى بين افراد جامعه شده و در نتيجه  باعث ش
احساس محروميت نسبى در بين افراد بيكار مضاعف و تشديد شده است. اين 

احساس محروميت در افزايش آمار خودكشى بسيار تاثير گذار مى باشد.
  خصوصيات فرهنگى

ــتان و با توجه به عدم همخوانى برخى از  ــه به تنوع قومى و فرهنگى اس باتوج
ــه و ارزش هاى قومى وقبيله اى، فرد دچار نوعى دوگانگى  ارزش هاى مدرنيت
ــفتگى و افسردگى  و درمواردى به خودكشى منجر  ــى مى گردد كه به آش ارزش

مى گردد.
  عملكرد ضعيف نهادهاى آموزشى

ــورهاى توسعه يافته  آموزش مهارتهاى  يكى از محورى ترين برنامه هاى  كش
ــاى مهمى همچون كنترل  ــد به نحوى كه فرد مهارته زندگى در مدارس ميباش
ــم و كنترل هيجانات و راههاى مقابله با مشكالت زندگى كيفيت برقرارى  خش
ــه در زندگى بهره مى  ارتباط با ديگران را فرا مى گيرد  و از آموزه هاى  مدرس
ــيار كمرنگ مى باشد  ــفانه اين روند در آموزش وپرورش ما بس گيرد ولى متاس
ــتان ، غيركاربردى مى  بطوريكه  اكثر آموخته هاى فارغ التحصيالن مدارس اس

باشند  وجوابگوى نيازهاى زندگى نيستند.
ــنده مى شود  كه براى پيشگيرى وكاهش آسيب  در پايان به ذكر اين مطلب بس
ــؤل و مشاركت  ــط  ارگانهاى مس ــه راه  توس هاى اجتماعى نياز به تدوين نقش
ــد تا بافرهنگ  ــات مردمى مى باش نهادهاى دولتى و غيردولتى  به ويژه  موسس

سازى و بررسى عميق به راهكارهاى مناسب منجر گردد.

آيا پل نهم اهواز هم  مانند پل ششم ابتر خواهند ماند؟
بامداد زاگرس- نويد قائدي

افزايش نگران كننده خودكشى در خوزستان در ميان بى تفاوتى جامعه
عادل طرفى طاهريان

 آمار تكاندهنده مهاجرت از استان خوزستان و يا " مهاجر فرستى" به ساير 
استان ها به يك معضل اساسى براى مردم و مسولين استان خوزستان تبديل 

شده است.
در قرن اخير جامعه بشرى با عوامل زيستى و جمعيتى بسيارى روبرو شده 
است كه همگى آنها بر رشد و كاهش جمعيت در مناطق مختلف تاثير گذار 
بوده اند، رشد جمعيت و به تناوب آن مهاجرت و كاهش جمعيت به يك 
معضل و آسيب براى حكومت ها تبديل شده است كه اين معضل در گرو 

عوامل مختلف اجتماعى بوجود آمده است.
مقوله "مهاجرت" در ايران و خصوصا در استان خوزستان، از وضع بغرنجى 
و نگران كننده اى خبر ميدهد، آمار تكاندهنده مهاجرت از استان خوزستان 
و يا " مهاجر فرستى" به ساير استان ها به يك معضل اساسى براى مردم و 

مسولين استان خوزستان تبديل شده است.
به  خوزستان  استان  مردم  مهاجرت  از  زيادى  ميزان  كارشناسان  نظر  طبق 
استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختيارى و البرز، روى ميدهد و اين چند 
استان هر سال پذيراى كوچ بسيارى از خانواده هاى خوزستانى ميباشد، 
ميزان "مهاجرت فرستى" از استان خوزستان به شهرهايى انجام ميشود كه 

از نظر بافت فرهنگى و اجتماعى،رابطه نزديكى دارند.

حال در پى مهاجرت بيش از اندازه مردم استان به ساير شهرها كه بازخورد 
منفى از نظر جمعيتى و رشد و توسعه نيروى انسانى براى استان در مى دارد 
ميبايست به داليل و چرا هاى زيادى در اين مورد برسيم! كه چگونه اين 
استان با وجود بسيارى از منابع  صنعتى، مردم رغبت و ميل به ماندن ندارند 

و سوداى هجرت و راه نجات را در خروج از استان ميدانند.
"خشكسالى و پديده بارش كم باران، گرماى طاقت فرسا كه ماه هاى زيادى 
از سال را با خود درگير است، وجود آلوده گى ناشى از كارخانه ها و مراكز 
صنعتى" از عواملى هستند كه در مهاجرت نقش بسزايى را داشتند.وجود 
براى  زمينه  و  استعدادها  بروز  براى  مناسب  فضاى  نبود  همچون  عواملى 
اشتغال سازى و سرمايه گذارى نيز بى تاثير نبودند و عدم اشتغال و كار 

براى مردم بومى منطقه، راهى جز مهاجرت را در پى نداشته است.
نظر  از  منفى  تبعات  داراى  استانها  ساير  به  استان  فرستى"  "مهاجر  ميزان 
اجتماعى است براى دولتمردان استانى، به نقطه منفى براى كارنامه مديريتى 
و عملكردى آنها تبديل شده است، بطوريكه تاكنون نتوانستند به پيدا كردن 
راه حل و رهايى از اين آسيب دست پيدا كنند و جمع بندى واحدى بر 

كاهش مهاجرت از استان برسند.
 دولتمردان و اتخاذ كننده گان سياست جمعيتى ميتوانند براى رهايى اين 

معضل به راه كارهاى ذيل فكر كنند؛
جامعه  از  اعم  انسانى  علوم  همچون  مختلف  علوم  اساتيد  از  1.استفاده 
شناسى و مردم شناسى و بوم شناسى، علوم ارتباطات... ، كارشناسان حوزه 
علوم انسانى با تكيه بر علم و تكنيك هاى علمى كمك قابل توجهى به پيدا 
كردن راهكارها و خروج از آسيب ها ميكنند، كارشناسان علوم انسانى بر 
رفتارهاى اجتماعى و فرهنگى شناخت خوبى دارند و با آگاهى بر رفتارهاى 

جامعه ميتواند بر آسيب ها تمركز كنند.
2.انتقال صنعت هاى آلوده ساز و آلوده كننده از سطح و كنار شهرها به خارج از 
شهرها،هر چند طرح انتقال صنايع، هزينه ساز و متحمل مخارج مالى زياد است 
ولى در برآوردهاى زيست محيطى و آسوده گى مردم از هواى پاك و سالم و 
كاهش ميزان مهاجرت به ساير استانها، ميتواند حائر اهميت و مهم باشد.بخشى 
از هواى آلوده استان مربوط به صنايع و معادن نزديك به شهرهاست كه موجب 

شرايط نامطبوع زيستى براى مردم شده است.
آمار  نرخ  در  خوزستان  استان  اشتغال،  مناسب  فضاى  و  بستر  3.وجود 
بيكارى جزء استانهاى اول است و جاى تاسف دارد با وجود منابع غنى، از 
بيكارى و عدم اشتغال رنج ميبريم، عدم وجود كار مناسب، بسيارى از خانواده 
ها را مجبور به ترك استان و عزيمت به استانهاى ديگر ميكند كه همواره اين 
مهاجرت موجب تلف شدن نيروى انسانى و هدر رفتن هزينه هاى متحمل 
شده براى كادر سازى نيروى انسانى براى توسعه استان ميشود.شاخص و 
پتانسيل نيروى انسانى از اصلى ترين معيارهاى رشد جوامع است كه اگر به 

نحو مناسب استفاده نشود موجب تحليل و هدر رفت ميشود.  
همت  و  گردهمايى  نيازمند  استانها  ساير  به  فرست"  خوزستان"مهاجر 
سيل  كاهش  و  سازى  فرهنگ  براى  مردمى  نهادهاى  ورود  و  مسولين 
مهاجرت است، فرصت سوزى و گذشت زمان در نزد مسولين امر اگر به 
همين شكل ادامه پيدا كند و چاره سازى براى برون رفت از اين وضعيت 
پيدا نشود به آمار تكاندهنده افول جمعيتى خواهيم رسيد كه نقطه خوبى 
در كارنامه مسولين ذيربط نخواهد بود و تاثيرات مخرب روحى و روانى 
در اثر مهاجرت در پى خواهد داشت، وجود استان خوزستان در رتبه هاى 

اول مهاجرت به ساير استانها، زنگ خطرى براى مسولين و مردم است.

دولتها و كمبود امكانات  گرما كه هميشه در خوزستان بوده ،بى توجهى 
رفاهى ،بهداشتى ،آموزشى و ندادن شغل به افراد بومى و ايجاد شغل به افراد 
غير بومى علت مهاجرت خوزستانيها به استانهاى ديگر شده ، و نيز اخيرا 
گردوخاكى كه به خوزستان در اثر انتقال بى اندازه آب به استانهاى ديگر 
به وجود آمده مردم را بيشتر ترغيب ميكند كه هر چه زودتر از اين استان 
خارج شوند هر كسى جونش واسش عزيزه ،مردم دچار امراض مختلفى از 
اين خاك وآلودگى ها شدند مگر بدن انسان چقدر كشش اين همه زحمت 
را دارد ؟؟؟؟؟؟گرما . آب آلوده . هواى آلوده ،بى توجهى دولتها .....علت 

مهاجرت كه كامال مشخصه احتياجى به بررسى نداره 
دلمون به چه چيزه استانمون خوش باشه كه ماندگار بشيم ؟؟؟از الحاض 
شغلى هم كه بگيم،شركت نفت هم استخدام غير بومى ميكند پس فقط 

آلودگى مال ما باشه حالش مال ديگران.

تبعات منفی مهاجرت از خوزستان

خوزسـتان ؛ مهاجــر پذیــر 
یا مهــاجر فــرست

صادق سامانی
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روشهاى رفع ترس در خردساالن چيست؟

ــنا، توفان،  ــك، آمپول، لولو، آدم هاى ناآش ــت از تاريكى، پزش كودكان ممكن اس
ــان نيز  ــدت ترسش ــند. در ش حيوانات، دورى از والدين و هر چيز ديگرى بترس
ــت جنس، سن، تجربه ها و اكتساب ها و... اثر داشته باشد. حال چگونه  ممكن اس

ــكاند؟  ــه هراس را در زندگى كودك خش مى توان ريش

چگونه مى توان ترس كودكان را از آنان دور كرد اين سوال خيلى از والدين است. روانشناسان 
مى گويند ترس اكتسابى است توصيه مى كنند والدين در رفع اين حالت در فرزندشان 

همكارى كنند. 
منشأ بسيارى از ترس هاى كودكان، رفتار نادرست بزرگساالن، اعم از خانواده يا ديگران 
با آنهاست. پدر يا مادرى كه حوصله كافى ندارد و به جاى تشخيص و حل صبورانه 
مشكل كودك گريان يا بازيگوشى هاى او، از لولوى پشت پنجره، موجود خيالى درون 
زيرزمين، جن درون انبارى يا غول پنهان در تاريكى و... براى ساكت كردن بچه استفاده 
مى كند، با توسل به شيوه اى نادرست سلطه ترس و اضطراب را بر تار و پود ذهن و 
تجربه هاى اندك و بشدت خام كودك حاكم مى كند؛ ترسى كه ممكن است منجر به 
مشكالت بيشترى مانند شب ادرارى، كمبود اعتماد به نفس ، انواع و اقسام فوبيا و... در 

مراحل بعدى رشد او حتى تا مقاطع بزرگسالى شود.
وقتى فرزند پيش دبستانى شما مضطرب شده يا از چيزى مى ترسد، او را بغل كرده و به 
او اطمينان خاطر بدهيد. اما كار را در همين مرحله متوقف نكنيد. به او كمك كنيد تا با 
استفاده از خالقيت خود، بر ترس هايش غلبه كند. براى اين كار مى توانيد از اين روش ها 

استفاده كنيد:

درباره  ترس هایش با او صحبت کنید
صحبت كردن درباره ى يك ترس مى تواند از فشار آن كم كند. كودك شما ممكن است 
بعد از گفتن كابوس ديشب خود درباره ى يك غول يك پا با دماغ نارنجى بلند بخندد. 
گوش دادن به صحبت هاى كودك در دوران پيش دبستانى مى تواند جزئياتى در اختيار 
شما قرار دهد كه به آن نياز داريد تا بتوانيد با كمك آنها كارى كنيد كه ترسش را كنار 

بگذارد.

عوامل ترس او را شناسایی کنید 
به فرزندتان آرامش و اطمينان خاطر بدهيد هر آنچه در روز و روشنايى وجود دارد، در 
شب تاريك هم هست. سايه بازى كردن در اتاق تاريك يا نيمه تاريك نيز براى گذر از 

دوره ترس بچه هاست
برخى از نگرانى هاى كودك پيش دبستانى شما كامال طبيعى اند، و انكار آنها مى تواند 
غيرواقعى باشد. مثال اگر كودك شما از اين مى ترسد كه مبادا شما را در مركز خريد گم 
كند، به او بگوييد كه اين فكر شما را هم مثل او مى ترساند؛ به او بگوييد چرا هميشه 
او را در نزديكى خود نگه مى داريد، و به خاطر همين است كه بايد بتواند شما را ببيند. 

به او فرصت بدهید تا واقعا بزرگ شود
برخى والدين معتقدند كه بايد كارى كرد تا وابستگى كودك به آنها كم شود، البته اين به 
معناى آن نيست كه با اين كار بخواهيم در اين سن و سال، اعتماد به نفس و عزت نفس 
كودك را شكل بدهيم. سعى كنيد به او نگوييد كه «دست از حماقت بردار» يا «سعى كن 
بزرگ شوى». وادار كردن كودك به خوابيدن در اتاق بدون چراغ خواب، باعث كمرنگ 

شدن ترس او نمى شود. 

ترس های او را به سخره نگیرید
شايد مسايلى كه فرزندتان را مى ترساند براى شما بى ارزش و خنده دار باشد اما براى 
او كامال جدى و واقعى است. هنگامى كه او از چيزى همچون صداى فالش تانك يا 
موجودات خيالى مى ترسد او را تحقير نكنيد يا به او نخنديد. سعى كنيد به او دلدارى 

دهيد كه احساس ترس او را درك كرده ايد.

 محبت کنید
به اصطالح وسايل آرام كننده  همچون بالش كهنه يا عروسك – مى تواند به كودكان 
كمك كنند تا بر ترس خود غلبه كنند. وسايلى مشابه اينها به كودك احساس نزديكى 
و اطمينان مى بخشند – به ويژه زمانى كه شما مجبور به ترك او هستيد و نمى توانيد 
در كنارش باشيد. اين گونه وسايل به كودك كمك مى كنند تا راحت تر با ترس هاى 
خود همچون ترس از افراد جديد، حضور در زمين هاى بازى گروهى يا مالقات با دكتر 

كنار بيايد. 

توضیح مسایل باشید
برخى از كودكان با شنيدن توضيحات منطقى و تشريحى در مورد آنچه او را ترسانده 
است، مى توانند بر ترس خود غلبه كنند. شنيدن توضيحات براى برخى از كودكان حس 
امنيت و خاطرجمعى دارد. به كودك خود توضيح دهيد با اينكه جاروبرقى همه آلودگى 
ها و زباله را به داخل مى كشد اما نمى تواند عروسك، اسباب بازى يا انگشت پاى 
پدرشان را ببلعد. يا قدم زدن هنگام غروب ترس تاريكى را در كودك از بين مى برد. يا 
اگر كودك از آرايشگاه مى ترسد از آرايشگر بخواهيد تا موهاى شما يا بخش كوچكى از 

آن را قيچى بزند تا كودك باور كند قيچى به او آسيب نمى رساند.

مانع تخلیه هیجان نشوید
صحبت كردن درباره ى يك ترس مى تواند از فشار آن كم كند. كودك شما ممكن است 
بعد از گفتن كابوس ديشب خود درباره ى يك غول يك پا با دماغ نارنجى بلند بخندد

اگر كودك شما خواب هاى ترسناك يا كابوس مى بيند و از آن مى ترسد، كافى است 
مانع حرف زدن او و تخليه هيجان هايش نشويد. اگر صبح روز بعد مى خواهد درباره 
كابوسش بگويد هم شنونده باشيد تا شايد بتوانيد موضوع و علت اصلى كابوس ها را از 

همين طريق پيدا و رفع كنيد.

چه زمانی دنبال درمان باشید؟
اگرچه ترس هاى كودك شما در دوران پيش از دبستان مى تواند شديد باشد، اما در سن او 
اين ترس ها طبيعى اند. با اين حال، اگر ترس هاى كودك شما در روند فعاليت هاى خانواده 
اختالل ايجاد كرده و مانع از دوستيابى او مى شود يا آنكه خوابش دچار مشكالتى شده 

حتما با پزشك او صحبت كنيد.
واكنش و رفتار درست والدين در مقابل كودكى كه از تاريكى مى ترسد، بايد اين طور 
باشد: «مى دونم كه ترسيدى، بيا بريم ببينيم چه چيزى تو را ترسانده!» با روشن كردن 
چراغ و بررسى هر شىء و حتى سايه هايى كه در تاريكى ايجاد مى كنند، به فرزندتان 
آرامش و اطمينان خاطر بدهيد هر آنچه در روز و روشنايى وجود دارد، در شب تاريك 
هم هست. سايه بازى كردن در اتاق تاريك  يا نيمه تاريك نيز براى گذر از دوره ترس 

بچه هاست.

سالمت

گاهى شاد و گاهى افسرده ام؟!

ــم اّهللا»  ــى  خوانيم: براى هر كارى «بس ــث م در حدي
ــذا را تغيير داديد  ــفره اگر نوع غ ــر س بگوييد، حتى س
ــم اّهللا» را تجديد كنيد. (بحار، ج 63، ص 421) «بس

اگر شما به يك كارخانه توجه كنيد، به تمام كاالها و توليدات 
خود، آرم و نشانه خود را مى  زند. مثًال يك كارخانه چينى 
سازى، به همه ظرف هاى كوچك و بزرگ، حتّى كارتون و 
كاميونى كه مربوط به حمل و نقل است، نام و آرم خود را 

مى  زند. 
پرچم هر كشورى، هم روى ميز مديران آن كشور است، هم 
باالى ساختمان ادارات و هم روى كشتى هايى كه از آن كشور 

به اطراف دنيا مى روند. 
انسان خداپرست نيز تمام كارهايش، نام و آرام خدايى دارد؛ 

چه  كوچك و چه  بزرگ. 
حضرت ابراهيم (عليه السالم) مى گويد: نمازم، عباداتم، زنده 
بودنم و مرگم براى پروردگار جهانيان است: «اّن صالتى و 
نُسكى و َمحياَى و َمماتى ِهللاّ َرّب العالَمين» (سوره انعام، آيه 162)

قرآن به پيامبر (صلى  اهللا  عليه  وآله  وسلم) مى فرمايد: هم در 
آغاز كار، ياد پروردگارت باش: «اِقرأ بِاسِم ربِّك» (سوره علق، آيه 
1) و هم پس از فراغت، كارى ديگر شروع كن كه در راه رضاى 
پروردگارت باشد، «فاذا َفَرغَت َفانَصب و الى ربَِّك َفارَغب» (سوره 

انشراح، آيه 7 - 8 )
عواملى كه كارهاى براى خدا را ارزش دار تر مى كند

سالح شيطان براى گمراه كردن و وادار كردن مردم به فراموشى از 
ياد خدا و به طور كلى فراموش كردن خير و مصلحت خودشان، 

همان نفوذ و تأثير او در آنان از راه شهوت هاست
در انجام دادن كارها براى خدا يك سرى عواملى هستند كه به آنها 
ضريب مى دهند و حتما بايد آنها را در نظر گرفت از جمله زمان 
و مكان و شرايط سياسى، عاطفى و... وگرنه چه بسا عملى ظاهرا 

براى خدا باشد اما بى ثمر و نابجا.
اما كار براى خدا، يك چيزهايى ضريب كار براى خدا را باال مى  
برد. مثالً آب دادن به تشنه فرق مى  كند با آب دان به سير. يا آب 
خنك در تابستان دادن با آب خنك دادن در زمستان فرق مى كند. 

زمان فرق مى  كند
دورى از ياد خدا؛ زندگى پررنج و سختى فراوانى به همراه 

مى آورد
اگر اين ياد خدا لحظه اى از زندگى هايمان فراموش شود، تبعاتى 
دارد كه پيرو آن، اى كاش هايى را براى ما به بار خواهد آورد؛ 
چنانچه در قرآن كريم مى خوانيم: َو َمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرى َفإِنَّ 
لَُه َمعيَشًة َضنًْكا َو نَْحُشُرُه يَْوَم الْقِياَمةِ أَْعمى. (طه: 124) و هر آن 
كس از ياد من دورى كند، زندگى سختى در انتظارش خواهد 

بود و روز قيامت، وى نابينا محشور مى شود.
كسى كه به خدا توجه ندارد، هر قدر براى به دست آوردن 
لذت ها و منافع مادى و ظاهرى تالش كند، بنا به فطرت 
خداجويش كه همواره او را به سوى كماالت فرامى خواند، 
لذت هاى به دست آمده او را سيراب نمى كند. آرام و قرار 
نمى گيرد. او يا همواره در حسرت آن چيزهايى است كه ندارد 
يا در ترس و اندوه از دست دادن چيزهايى است كه به دست 
آورده است. پس هرگز روى آرامش و اطمينان را نمى بيند. چنين 
فردى هنگام روبه رو شدن با مشكالت ، ناراحتى ها و شكست ها 
به سرعت دست خوش اندوه و نگرانى مى شود و زندگى را براى 
خود سخت و دردآور مى داند، ولى كسى كه خدا را تنها پناه خود 
مى شناسد و مى داند پروردگار بر زندگى او نظارت دقيق دارد و 
حكومت بر سراسر جهان از آِن اوست، فريب لذت هاى زودگذر 
دنيا را نمى خورد. او مى داند آنچه دارد، امانتى است كه بايد در 
مسير پيشرفت معنوى اش به كار گيرد. پس هدف خود را دنيا و 
رسيدن به نعمت هاى آن قرار نمى دهد تا با زوال آن دست خوش 

درد و اندوه شود يا از احتمال زوال آن نگران باشد.
به تعبير سعدى:

هر كه امروز نبيند اثر قدرت او
غالب آن است كه فرداش نبيند ديدار

غفلت از ياد خدا ما را همنشين با شيطان مى كند
شخصى از امام صادق عليه السالم پرسيد: من گاهى شاد و 
گاهى افسرده ام و حاالت روحى متفاوتى دارم. دليلش چيست؟ 
حضرت فرمود: خداوند براى هر كس يك ملك و يك شيطان 
قرار داده است. اگر از ياد خدا غافل شود، شيطان به او نزديك شده 

و دلتنگ مى شود
در حقيقت نتيجه غفلت از ياد خدا ، مبتال شدن به شياطين است: 
ْحمِن نَُقيِّْض لَُه َشيْطانًا َفُهَو لَُه َقريٌن؛ هر آن  «َو َمْن يَْعُش َعْن ذِْكرِ الرَّ
كه از ياد خدا روى گرداند شيطان همراه او خواهد شد.» (زخرف: 

(36
بايد گفت سالح شيطان براى گمراه كردن و وادار كردن مردم به 
فراموشى از ياد خدا و به طور كلى فراموش كردن خير و مصلحت 

خودشان، همان نفوذ و تأثير او در آنان از راه شهوت هاست. 
به عبارتى وجود هرگونه ناخالصى در انسان، زمينه را براى نفوذ 
شيطان فراهم مى آورد و باعث غفلت انسان از ياد خداوند سبحان 
و سهل انگارى او در اطاعت از فرمان هاى الهى مى شود تا جايى 
كه ممكن است به مرحله اى برسد كه شيطان بر او چيره شود و 
ياد خدا را از خاطرش ببرد كه پايانش زيان كارى و خسران است.

حاالت روحى متفاوتى دارم؛ گاهى شاد و گاهى افسره ام
شخصى از امام صادق عليه السالم پرسيد: من گاهى شاد و 
گاهى افسرده ام و حاالت روحى متفاوتى دارم. دليلش چيست؟ 
حضرت فرمود: خداوند براى هر كس يك ملك و يك شيطان 
قرار داده است. اگر از ياد خدا غافل شود، شيطان به او نزديك شده 
و دلتنگ مى شود. قرآن كريم به روشنى به اين مسئله اشاره 
يْطاُن أَْن يُوقَِع بَيْنَُكُم الَْعداَوةَ َو الْبَْغضاَء فِى  مى كند: إِنَّما يُريُد الشَّ
الةِ َفَهْل أَنْتُْم  ُكْم َعْن ذِْكرِ اهللاِّ َو َعِن الصَّ الَْخْمرِ َو الَْميِْسرِ َو يَُصدَّ

ُمنْتَُهوَن. (مائده: 91)
شيطان مى خواهد با شراب و قمار ميان شما كينه و دشمنى 
افكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد. آيا خويش را باز 

مى داريد.

1 تا 10 ميليون تومان، كمترين و بيشترين هزينه يك دانش آموز

ــه و كارهايى  هيجان خريد براى مدرس
ــه  اگرچ ــا  كتاب ه ــردن  جلدك ــل  مث
بچه مدرسه اى ها را تا چندروز سرخوش 
ــد اما خيلى از پدر و مادرهايى كه  مى كن
به هيجان بچه شان نگاه مى كنند و شايد 
ــدن او ذوق  ــان براى بزرگ ش توى دلش
ــان درگير  ــه اى از خاطرش ــد، گوش كنن
ــروع  ــت كه بايد براى ش هزينه هايى اس

سال تحصيلى كنار بگذارند.
اين درگيرى، وقتى به پاى خريد مى رسد، 
ممكن است به بچه ها هم سرايت كند؛ 

ــايل گرا نقيمت، پا  ــا در مقابل وس ــا كه بچه ه آنج
ــت مى كنند و والدين مى خواهند بدون اينكه  سس
به قيمت ها اشاره كنند، گزينه ديگرى پيش بكشند. 
البته اين تنها درگيرى يك روز است و از قضا يكى 

از كوچك ترين دغدغه هاست.
دغدغه اصلى آنجاست كه تمام تابستان، انتخاب 
مدرسه با توجه به شهريه مدارس غير انتفاعى، پدر 
و مادرها را مجبور به حساب وكتاب مى كند و در 
بسيارى از موارد، به نگرانى درباره نحوه جوركردن 
پول ختم مى شود؛ پولى كه چندان هم كم نيست. با 
يك حساب سرانگشتى، مى توان فهميد كه فرستادن 
يك بچه به مدرسه، يك تا 10 ميليون تومان هزينه 
روى دوش خانواده ها مى گذارد. با نگاه به اطراف، 
مى توان متوجه شد كه تعداد بچه هايى كه با سرجمع 
يك ميليون تومان به مدرسه بروند، خيلى كم است 
چون اين بچه ها نه تنها بايد به مدرسه دولتى رفته 
باشند بلكه بايد سرويس هم نياز نداشته باشند و از 
طرفى، بچه قانعى باشند كه دلش وسايل  گرانقيمت 
نمى خواهد. حاال اگر خانواده اى بخواهد بچه اش 
را به يك مدرسه غير انتفاعى معمولى بفرستد؛ در 

كمترين حالت بايد دو ميليون 
ــزار تومان جور كند.  و 22 ه
اگر به اين هزينه ها سرويس 
را هم اضافه كنيم بايد حداقل 
800 هزار تومان به اين مبلغ 
ــر تو خود  ــه كنيم. ديگ اضاف
حديث مفصل بخوان از اين 

مجمل.
اين حساب سرانگشى اما تنها 
ــدود به هزينه هاى عادى  مح
ــك دانش  ــتادن ي براى فرس
ــت. يك  ــه اس آموز به مدرس
دانش آموز در كمترين حالت 
ــر كالس  ــتن س ــراى نشس ب
ــى  ــر نياز هاي در روز اول مه

همچون: خريد كتاب هاى درسى، خريد 10جلد 
ــدد خودكار،  ــدد مداد، پنج ع ــر تحرير، پنج ع دفت
ــدد پاك كن، يك عدد  ــدد مدادتراش، يك ع يك ع
جامدادى، يك جعبه مدادرنگى، روپوش مدرسه، 
ــت لباس ورزشى،  ــه، كفش، يك دس كيف مدرس
ــول روز  ــى دانش آموز در ط ــاى خوراك هزينه ه
ــيركاكائو) و هزينه هاى متفرقه در  (يك كيك و ش
ــال و...) دارد  ــال تحصيلى (جشن آغاز س آغاز س
ــه جمع آنان به طور مياينگين رقمى حدود يك  ك
ميليون تومان مى شود. البته كه شايد اين خرج ها 
ــزار تومان هم خالصه  ــوان تا 300 يا 400 ه را بت
ــرد.  عالوه بر اين دانش آموزانى كه  كرد و جمع ك
ــدارس غيرانتفاعى  ــال تحصيلى خود را در م س
ــاع متفاوت ترى دارند. چرا كه  آغاز مى كنند، اوض
خانواده هاى اين دانش آموزان بايد در قبال دريافت 
خدمات آموزشى شهريه هايى را نيز پرداخت كنند.

شهريه هاى مدارس غيرانتفاعى
ــى هاى ميدانى  ــاس بررس ــال حاضر بر اس  در ح
ــهريه هاى  صورت گرفته در خبرانالين ميانگين ش

ــرح زير است  مدارس غيرانتفاعى به ش
درجه يك  ابتدايى  غيرانتفاعى  ــه  مدرس
غيرانتفاعى  ــه  مدرس ــان،  ميليون توم  6
ابتدايى درجه دو 5ميليون تومان، مدرسه 
ــى درجه يك  6  ــى راهنماي غيرانتفاع
ــى  غيرانتفاع ــه  مدرس ــان،  ميليون توم
5/6ميليون تومان،  ــه دو  درج راهنمايى 
مدرسه غيرانتفاعى دبيرستان درجه يك 
غيرانتفاعى  ــه  مدرس و  9 ميليون تومان 
ــتان درجه دو هفت ميليون تومان  دبيرس
ــهريه ها  ــتر از اين رقم ش (كمتر يا بيش
ــود دارد اما اين ارقام به صورت ميانگين  نيز وج
ــاس مى توان گفت خانواده ها  است). بر اين اس
ــوز در كمترين  ــارى دانش آم ــاى ج ــا هزينه ه ب
ــوند  حالت متحمل هزينه 700 هزار تومانى مى ش
ــهريه هاى  و در مدارس غيرانتفاعى با ميانگين ش
هفت ميليون تومانى، هزينه هاى جارى و هزينه هاى 
ــرويس مدارس، رقمى حدود 10 ميليون تومان  س
ــر كالس  ــتن س صرف فرزندان خود براى نشس

درس مى كنند.
درباره سرويس مدارس نيز با توجه به مسافت نرخ 
ــاس آخرين نرخ مصوب  ها متغير است اما براس
ــافت ماهى 100 هزار تومان است كه  كمترين مس
در يك سال تحصيلى حدود يك ميليون تومان مى 
شود و بيشترين مسافت حدود سالى 2 ميليون 500 

هزار تومان مى شود.

هزينه هاى دريافتى
 در مدارس دولتى

ــه دريافت  ــق قانون موظف ب ــدارس دولتى طب م
ــتند. اما شانه خالى كردن  شهريه از خانواده ها نيس
آموزش وپرورش از پرداخت 
هزينه هاى جارى مدارس اعم 
از هزينه هاى انرژى و... باعث 
ــده مديران مدارس دولتى  ش
ــت هزينه ها  راهى جز درياف
ــته باشند.  از خانواده ها نداش
ــاله اى كه هنوز از سوى  مس
آموزش وپرورش كنترل نشده 

است و
ــال باوجود شعار هاى  هر س
ــر  ــى ب ــه مبن ــن وزارتخان اي
ــا مديران متخلف،  برخورد ب
باز هم خانواده ها گزينه اى جز 
ــهريه به مدارس  پرداخت ش

دولتى ندارند.

بررسى پديده ازدواج زنان و دختران جوان با پيرمردها

پدرهايى كه پدر بزرگند
900 نوزاد ميوه عشق پيرى پدران باالى 70 سال در سال 94

زهرا چيذرى
چند سالى است كه ازدواج دختران جوان با مردى 
در  دارد،  را  بزرگشان  پدر  يا  پدر  سن  گاهى  كه 
شهرها و در ميان طبقات متوسط اجتماعى در حال 

شكل گيرى است.
حدود  و  همسريابى  سايت  حدود 350  فعاليت 
حدود  فعاليت  گستره  كه  تلگرامى  كانال   20
نيمى از آنها كشورى است را وقتى با آمار 11,5 
ميليون جوان دم بختى كه در حال عبور از سن 
ازدواجند مقايسه كنيم پديده هايى همچون ازدواج 
دختران جوان با پيرمردها موضوع چندان دور از 
ذهنى نيست و حكايت از آن دارد كه در آشفته 
بازار ازدواج وقتى حاكميت از سر و سامان دادن 
در  مى شوند  ناگزير  آنها  است  ناتوان  جوانان  به 

هم  چندان  كه  بگذارند  قدم  مسيرى 
يك  فقط  اين  اما  نيست.  خوشايند 
روى ماجراست پديده ازدواج دختران 
جوان با پيرمردها عالوه بر آسيبهايى 
كه ميتواند در پى داشته باشد منجر به 
تولد تعداد زيادى بچه از پدران باالى 
70 سال شده است به گونه اى كه طى 
سال گذشته 900 فرزند با پدر باالى 

70 سال متولد شده اند.
مناطق  در  يا  و  دور  گذشته هاى  در 
دختران  ازدواج  روستايى  و  محروم 
جوان با مردى كه گاهى سن پدر يا 
شايد  باشد  داشته  را  بزرگشان  پدر 

اما  نشود  مطرح  اجتماعى  پديده  يك  عنوان  به 
اكنون چند سالى است اين روند در شهرها و در 
ميان طبقات متوسط اجتماعى هم در حال شكل 
گيرى است. تازه در همان قديم ترها هم چنين 
ازدواجهايى چندان از طرف جامعه پذيرفته شده 
نبوده شاهد اين ادعا هم ضرب المثل « عشق پيرى 
حاال  اما  است.  زند»  رسوايى  به  سر  بجبند  گر 
انگار اين عشق پيرى در آقايان به شدت در حال 
تكاپوست! حتى اگر به زندگى خصوصى برخى 
چهره هاى مشهور فرهنگى هنرى سرك بكشيد 
متوجه ازدواجهايى مى شويد كه فاصله سنى زن 
و شوهر درست مانند فاصله سنى پدر و دختر 
و گاهى خيلى بيشتر از آن است. از همه مهم تر 
اينكه ديگر تعداد چنين ازدواجهايى انگشت شمار 
نيست و آمار 900 تولد از پدران باالى 70 سال 

در سال 94 نشان دهنده جامعه آمارى باالى چنين 
ازدواجهايى است. اين موضوع تا جائى پيش رفته 
كه رئيس دبيرخانه شوراى ملى سالمندان نسبت به 
«ازدواج سالمندان» با زنان و دختران جوان هشدار 

مى دهد.
آمارها نشان مى دهد در 9 ماه اول سال گذشته 900 
والدت و فرزندآورى در ميان مردان باالى 70 سال 
رخ داده و همچنين 8 هزار ازدواج در زنان و مردان 
فقط 174  رسيده كه  سال نيز به ثبت  باالى 60 
مورد آن مربوط به زنان باالى 60 سال بوده است. 
با توجه به 174 مورد ازدواج مربوط به زنان باالى 
60 سال در برابر 7 هزار و 868 مورد ازدواج مردان 
باالى 60 سال مى توان دريافت اغلب مردان باالى 

60 سال با زنانى بسيار كوچك تر از خود ازدواج 
كرده اند نه زنانى كه به لحاظ سن و سال با آنها 

همخوانى دارند.

چرا دختران جوان 
به مردان مسن بله مى گويند؟

خانواده  مشاور  و  روانشناس  احمدى،  عليرضا 
است  معتقد  ازدواجهايى  چنين  دليل  درباره 
مردان مسنى كه به ازدواج با دختران جوان اقدام 
از  و  دارند  خوبى  مالى  وضع  معموالً  مى كنند، 
جوان شان  همسر  رفاه  براى  را  پول شان  اينكه 
وى  باور  به  ندارند.  ابايى  هيچ  كنند،  خرج 
داليل  دنبال  به  هم  ازدواجها  اين  از  درصدى 
عاطفى شكل مى گيرد. دخترهايى كه پدر خود 
را زود از دست داده اند يا رابطه عاطفى محكمى 

همسرى  يافتن  دنبال  به  نداشته اند،  پدرشان  با 
اين  كه  باشد  داشته  حمايتگر  نقش  كه  هستند 
خيلى  سن شان  كه  مردانى  در  معموالً  ويژگى 
از آنها بيشتر است وجود دارد. از سوى ديگر 
بعضى از مردها با باال رفتن سن شان اعتماد به 
نفس خود را از دست مى دهند و در تالشند آن 
در  كنند.  جبران  جوان  همسرى  برگزيدن  با  را 
نمى كنند  فروگذار  تالشى  هيچ  از  هم  راه  اين 
و هزينه زيادى بابت اين انتخاب شان پرداخت 

مى كنند.

افزايش زنان بيوه و كودكان يتيم
ملى  شوراى  دبيرخانه  رئيس  سده،  براتى  فريد 
سالمندان براساس آمار رسمى سازمان 
ثبت احوال كشور و با اشاره به ميزان 
زاد و ولد سالمندان در سال گذشته 
مى گويد: براساس آمار رسمى سازمان 
گذشته  سال  در  كشور  احوال  ثبت 
باالى  سالمندان  ولد  از  و  زاد  ميزان 
60 سال بين 800 تا 900 نوزاد و از 
حدود 100  نيز  سال  باالى 70  افراد 
نوزاد بوده است. به باور وى اين رقم 
تأمل برانگيز  سالمندان  فرزند آورى 
است، زيرا به هر حال نرخ مرگ و 
مير در ميان افراد باالى 60 سال بسيار 
هرلحظه  و  است  جوانان  از  بيشتر 
در  دليل  همين  به  دارد  وجود  آنها  فوت  امكان 
صورت ادامه اين روند شاهد افزايش تعداد زنان 

سرپرست خانوار و ايتام در كشور خواهيم بود.

زنان مسن هم كفو مردان مسن
با اين اوصاف آيا سالمندان حق ازدواج ندارند؟ بنا 
به تاكيد براتى سده ازدواج سالمندى سالمت چنين 
ازدواجى را مشروط بر ازدواج مردان سالمند با 
زنان سالمند مى داند زيرا در صورت ازدواج مردان 
سالمند با زنان و دختران جوان كه داراى اختالف 
سنى زيادى با آنها هستند، شاهد نتايج بسيار منفى 
آن در ابعاد مختلف اجتماعى و فرهنگى خواهيم 
بود. از نگاه اين كارشناس، ازدواج مردان سالمند 
با زنان و دختران جوان يك مسئله فرهنگى است 
كه بايد در راستاى آن فرهنگ سازى صورت گيرد.

ــه،  ــتادن يك دانش آموز به مدرس ــتى، مى توان فهميد كه فرس ــاب سرانگش با يك حس
ــذارد. ــا مى گ ــه روى دوش خانواده ه ــان هزين ــون توم ــا 10 ميلي ــك ت محمدحسين نجاتىي
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يادداشت
از گياه خوارى تا كارون خوارى

بامداد زاگرس- سوزان بختيارى زاده 
اگر جستجويى كوتاه و ساده در سايت 
كشورمان  خبرى  هاى  پايگاه  و  ها 
داشته باشيد به سادگى به اين گونه از 
اخبار دسترسى خواهيد داشت : ”جنگل 
خوارى ” در شمال ،“ دريا خوارى“ در 
جنوب ،“ كوه خوارى“ در مجاور دماوند 

و باالخره ”كارون خوارى“ در اهواز .
توسط  شده   انجام  ى  بررسيها  و  مختلف  تحقيقات  طبق 
تعدادى از كارشناسان  و محققان علوم انسانى و علوم تغذيه 
، چگونگى مصرف مواد غذايى و خوراكى ها  عالوه بر 
جسم انسان ها بر سرشت و خوى آنها نيز اثر  مى گذارد .
الگوهاى  و  ها  روش  با   اخير  سالهاى  در  دليل  همين  به 
جديدى در مصرف خوراكى ها آشنا شده و به دنبال آن 
با واژه هاى ” گياه خوارى ”و“ خام خوارى“ زياد برخورد 
كرده ايم كه  استفاده از اين روش هاى تازه را براى  بهتر 
شدن سالمت روحى ، ذهنى و جسمى توصيه  و سفارش 

كرده اند . 
به  جديدى   هاى  واژه  كه  است  زمانى  مدت  سو  آن  از 
ادبيات ما وارد شده است  واژه هايى مانند ” زمين خوارى“  
، ” كوه خوارى“ ،  ”جنگل خوارى ” ،  ”بيابان  خوارى ”، ” 
دريا خوارى“ و در آخر هم ”كارون خوارى“  . اگر به گفته 
محققان خوردن خوراكى ها بر خوى انسان ها تاثير داشته 
باشند  ، نوع تغذيه ما چگونه بوده است كه به اين درجه  و 
اين مدل  از خوردن رسيده ايم ؟انهم از نوع  منابع طبيعى 

و ملى كه سرمايه هاى اصلى يك كشور اند!
اگر جستجويى كوتاه و ساده  در سايت ها و پايگاه هاى 
گونه  اين  به  سادگى   به  باشيد  داشته  كشورمان   خبرى 
از  اخبار دسترسى خواهيد داشت :  ”جنگل خوارى ” در 
شمال ،“ دريا خوارى“ در جنوب ،“ كوه خوارى“ در مجاور 

دماوند و باالخره ”كارون خوارى“ در اهواز .

رودخانه كارونى كه ديگر پر آب نيست ، كارونى كه مقصد 
انواع فاضالب ها شده ، و مرتبا براى استفاده از  آب آن 
مدتهاست دعواهاى زياد شده  ،  اين ها به كنار،حاال پروژه 
هاى عمرانى يكى بعد از ديگرى نفسش را بند اورده اند  

شايد ”كارون خوارى“  بهانه اى باشد براى منحرف كردن افكار 
عمومى تا از دعواها و بحث هاى كارونى كم كنند و اختالف 
بين چند شهر و استان را از ميان بردارند شايد  هم اين نوع 
خوردن ربطى به نوع تغذيه ما و در نهايت خوى و سرشت ما 
نداشته باشد و كارون خوارى  براى ايجاد پروژه هاى فرهنگى 

و تفريحى جهت استفاده مردم مظلوم اهواز باشد  . 
منظور اين هست كه تغذيه بد باعث حريص شدن افراد 
شده و بر روى نهاد و خوى آنها اثر منفى گذاشته به همين 
سبب نسبت به همه چيز  حتى كوه ، دريا ،  جنگل و زمين 
هست  اميد  و  اند  پرداخته  آنها  خوردن  به  و  داشته  طمع 
كه در كالن شهر اهواز اين نوع خوردن ربطى به طماعى 
افراد نداشته باشد و فقط به جهت برآورده كردن كمبودهاى  
بايد  شهرى  كالن  هر  در  كه  تفريحى  و  فرهنگى  اماكن 
ساخته شوند باشد . و نيز اين نوع ساخت و سازها براى 
منحرف كردن افكار نسبت به كم عرض شدن اين رودخانه 

مهم و حياتى نباشد . 
شد  خواهيد  متوجه  اهواز  شهر  همين  در  دقت  كمى  با 
كه عرض رودخانه مرتبا كم مى شود و ميتوان با ساختن 
ساختمان ها ى جديد اين كم عرض شدن رودخانه را كم 

رنگ تر كرد .
 شايد بتوان نتيجه گرفت كه يا نوع خوردن ما از نظر مواد 
غذايى درست نيست به همين دليل اثر منفى بر اخالق ما 
گذاشته و باعث حريص شدن افراد در همه نقاط ايران شده 
است و يا اين يك نوع سياست براى منحرف كردن افكار 
عمومى است و يا مسئوالن ما مانند همه شهرهاى ديگر دنيا 
كه داراى رودخانه هستند تازه به اين فكر افتادند كه بايد 
در حاشيه كارون  براى راحتى و استفاده مردم پروژه هاى 

فرهنگى و تفريحى ساخت .

عملـيات ضربتـى و شبانه شركت نفـت 
براى خشـكاندن هـورالعظيـم

ــفر خود به خوزستان با واكنش به  خوزنيوز: چند روز پيش وزير نفت در س
ــت براى خشك كردن تاالب هورالعظيم گفت:  اعتراض مديركل محيط زيس
تاالب هورالعظيم را من نبايد احيا كنم، شما بايد يقه كسى را بگيريد كه اين 
ــك كرد. محيط زيست بايد از اختيار حاكميتى خود براى حل  تاالب را خش

مسائل زيست محيطى استفاده كند.
زنگنه در حالى دولت گذشته را مقصر اصلى خشكيدن هورالعظيم نشان مى 
دهد كه طبق برخى مستندات، شركت هاى تابعه نفت به صورت غير مجاز و 

شبانه اقدام به مسدود كردن ورودى هاى مخازن هورالعظيم مى كنند.
ــبكه هاى آبيارى و زهكشى  ــى معاون طرح و توسعه ش حميدرضا خدابخش
سازمان آب و برق خوزستان در اشاره به اين سخنان وزير گفت: اگر خشك 
شدن هورالعظيم به شركت نفت ربطى نداشته به چه كسى ربط داشته است؟ 
اين شركت نفت بود كه دريچه مخزن هاى 3 و 4 و 5 هورالعظيم را شكافت 
و آب آن ها را نيز تخليه كرد. اين مساله بحث فردى نيست بلكه دستگاه ها 
مسوول اين كار هستند. اين شخصيت حقوقى شركت نفت است كه در قبال 
آثار و پيامدهاى اقدامات شركت هاى تابعه آن مسووليت دارد. مهم نيست كه 

اين اتفاق در اين دولت واقع شده باشد يا در دولت هاى قبل. 
ــعه شبكه هاى زهكشى آب و برق خوزستان يادآور شد:  معاون طرح و توس
انجام هرگونه پروژه درحريم و بستر آب هاى خوزستان بايد با مجوز سازمان 
ــد و بى ترديد انحرافى كه توسط شركت نفت در  ــتان باش آب و برق خوزس
مسير زهكش سى ام دى انجام شده بصورت پنهانى و بدون مجوز انجام شده 
ــركت نفت پيش از انجام عمليات روى زهكش ها موضوع را  ــت. اگر ش اس
اطالع مى داد نه تنها كه جلوى آن را نمى گرفتيم و مجوز را صادر مى كرديم 
ــى را ارايه مى داديم تا مشكلى براى زهكش ها و  بلكه راهكارهاى كارشناس

كشاورزان ايجاد نشود. 
ــور العظيم برنامه و  ــاره به اين كه براى فعاليت نفت در ه ــى با اش خدابخش
ــالم كرديم محيطى كه قرار  ــركت نفت اع ــتيم بيان كرد: ما به ش راهكار داش
است خشك كنيد بايد به اندازه منطقه مورد حفارى باشد و فقط همان نقطه 
ــفانه اين كار را نكردند. وقتى پاى استخراج نفت به  ــك كنيد اما متاس را خش

ميان مى آيد برخى شرايط به ديگر سازمان ها تحميل مى شود. چرا كه موضوع 
سياسى، امنيتى و اقتصادى مى شود و پاى اقتصاد كشور به ميان مى آيد.

معاون طرح توسعه سازمان آب و برق خوزستان در پاسخ به خبرنگاران گفت: 
ــركت نفت نگرفته ايم. سازمان  ــارتى از ش هنوز براى تعرض بدون مجوز خس
ــت اما ما هنوز طرح دعوى  ــكايت كرده اس ــت دراين باره طرح ش محيط زيس

نكرده ايم. از آنجا كه سازمان هاى دولتى حق شكايت از يكديگر را در مراجع 
قضايى ندارند ما به محض آماده شدن مستندات توسط دفتر حقوقى اين كار را 

از طريق شوراى حل اختالف استاندارى پيگيرى خواهيم كرد.
ــبكه حوزه كرخه نيز در مورد اقدام غير قانونى  ــماعيل زاده مدير اجرايى ش اس
ــدود كردن دريچه هاى مخازن هورالعظيم گفت: براى آن  ــركت نفت در مس ش
ــده  ــد دريچه هايى تعبيه ش ــه آب در ميان مخازن هورالعظيم در ارتباط باش ك

است كه آب را بر گردش در مى آورد. متاسفانه شركت نفت كه هم اكنون در 
ــغول فعاليت هاى نفتى است براى جلوگيرى از ارتباط مخازن،  هورالعظيم مش
شبانه و بدون اجازه حدود 20 مورد از مجموعه دريچه هاى ارتباطى را با بتن 

مسدود مى كند تا زير كمپ هايشان خشك بماند. 
ــديد  ــد تا ما اين دريچه ها را در گرماى ش وى افزود: يك هفته طول مى كش
ــركت نفت  ــايى كنيم اما باز هم مى بينيم كه ش با كارگر و چكش برقى بازگش
ــى كند. پيگيرى ها و رايزنى هاى ما به ارگان  ــاره اين كار خود را تكرار م دوب
ــم راه به جايى نمى برد. در  ــتاندارى و فرماندارى مختلف ه هاى همچون اس
ــخص است كه اين دريچه به صورت كامل با  ــتندات و عكس هاى ما مش مس
بتن مسدود شده است. اين اقدامات در همين دوره وزارت و به صورت پنهانى 
انجام شده است. هر چند كليومتر مجموعه از اين دريچه ها است كه شركت 

نفت همه را مسدود كرده است.
ــت در هورالعظيم مانع جابجايى آب ميان  ــركت نف وى ادامه داد: اين اقدام ش
ــود. اين  ــازن و موجب بروز ريزگردها مى ش ــازن، ايجاد رطوبت در مخ مخ
دريچه ها وظيفه مخلوط كردن آب شور و شيرين و به جريان انداخت آب در 
ميان مخازن را دارند. ما مجبوريم آب را در مخازن جابجا كنيم تا تاالب دچار 
ــيژن وارد آن شود. خشك شدن طوالنى تاالب همچنين  ــود و اكس ماندگى نش
فرصت احيا و رشد گياهان تاالب را مى گيرد و اين پوشش گياهى امكان رشد 

مجدد را نخواهند داشت.
ــت از مخازن  ــركت نفت براى اين كار برداش ــماعيل زاده گفت: توجيه ش اس
مشترك نفتى با عراق و عقب نيفتادن از اين رقابت است. فرمانداران منطقه و 
استاندارى مى بايست پيگيرى هاى الزم را انجام دهند و خسارت هاى وارده 
ــركت نفت مطالبه كنند تا هم خسارت هاى مردم جبران شود و هم از  را از ش

اتفاقات مشابه جلوگيرى شود.
مدير اجرايى شبكه حوزه كرخه در پايان يادآور شد: تعرض و اقدامات بدون 
ــركت نفت در زهكش هاى نيز اتفاق افتاده است. سازمان آب و برق  مجوز ش
ــركت نفت است  هم اكنون در حال برطرف كردن آثار اقدامات غير اصولى ش
ــركت نفت هنوز منطقه را ترك نكرده است، هيچ چيز معلوم  اما از آنجا كه ش
نيست. شركت نفت كار خود را ارجح تر و حساس تر مى داند و ممكن است 
ــدود كنند تا لوله هاى خود را از زير آن عبور  در جايى ديگر زهكش ها را مس
ــوب در زهكش ها شده است كه  دهند. اين موانع همچنين موجب افزايش رس

هزينه هاى زيادى را براى رسوب زدايى مى طلبد.
خوزنيوز

محمد درويش با بيان اينكه عمده ترين چشمه هاى توليد گرد و خاك 
در منطقه ميان رودان قرار گرفته اظهار داشت: متاسفانه به دليل وجود 
جو ناامن در بخشى از منطقه و ايجاد حركت هاى تروريستى توسط 
داعش با وجود اعالم دولت ايران مبنى بر آمادگى براى كمك به تثبيت 
ناهموارى هاى ماسه اى و مناطق بحرانى فرسايش بادى در كشورهاى 
سوريه و عراق و نيز در اختيار قرار دادن بيش از نيم قرن تجربه ولى 
عمال چون تضمين هاى امنيتى وجود ندارد اين كار معطل مانده است.

وى درباره اقداماتى كه در كشور بايد انجام شود، افزود: بايد از تجربه 
تلخ طرح هاى انتقال آب بين حوزه اى  و سدسازى كه دولت تركيه در 
باال دست دجله و فرات انجام داد و حدود 80 ميليارد متر مكعب آب 
يعنى تقريبا 80 تا 85 برابر رودخانه زاينده رود را از ميان رودان حذف 
كرد درس بگيريم بنابراين در تالشيم كه وزارت نيرو حتما در سازه هاى 

خودش حقابه تاالب هاى پايين دست را رعايت كند.
مديركل مشاركت هاى مردمى حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه 
حركت به سمت استحصال انرژى هاى نو را تشويق مى كنيم، بيان كرد: 
استحصال انرژى هاى نو سبب توليد و تامين بخشى از نيازهاى انرژى 

و كاهش ميزان گازهاى گلخانه اى در كشور مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه استحصال انرژى هاى نو بايد رويكرد قرار بگيرد، 
گفت: مطابق تعهدات داده شده در اجالس پاريس بايد تا سال 2030 
حدود 12درصد ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى را كاهش دهيم كه اين 

به معناى كاهش مصرف سوخت هاى فسيلى است.
درويش نسبت به اقداماتى در زمينه كاهش استفاده از سوخت هاى فسيلى عنوان 
كرد: با هدف تشويق سرمايه گزارها در جهت حركت به سمت ساخت خودروهاى 

خودروها،  عوارض  و  گمرك  ميزان  فسيلى،  سوخت هاى  مصرف  به  نياز  بدون 
موتورسيكلت ها و دوچرخه هاى هيبريد و برقى را به شدت كاهش داديم و حتى 

به صفر رسانديم.

راه اندازى 16 مدرسه طبيعت 
در سطح كشور

وى به راه اندازى مدارس طبيعت اشاره كرد و درباره دليل ساخت اين 
مدارس گفت: پرورش نسلى كه در پيشگاهش مواهب طبيعى مثل 
ارزش هاى غيرقابل معامله زندگى است از مباحث جدى ما در نظام 
آموزش و پرورش است؛ تا كنون 16 مدرسه طبيعت در مناطق مختلف 

كشور از جمله اهواز راه اندازى كرده ايم.
برابر  در  زيست  محيط  حفاظت  مردمى  مشاركت هاى  مديركل 
از  مجاز   حد  برابر  تاكنون 5  گزارش ها  اساس  بر  كه  پرسش  اين 
سرشاخه هاى كارون آب منتقل شده توضيح داد: سازمان محيط زيست 
رسمأ در طى نامه اى موضع گرفته كه به هيچ عنوان مجوزى براى هيچ 
نوع طرح انتقال آب از سرشاخه هاى كارون صادر نشده و همچنين 

ارزيابى هاى محيط زيستى آنها نيز در شرف انجام است.
وى با بيان اينكه طرح هاى انتقال آب كامال غيرقانونى است و سازمان 
حافظت از محيط زيست رسما نامه نوشته، افزود: تا زمانى كه ارزيابى 

زيست محيطى نيز انجام نشده هر نوع فعاليت عمرانى غير قانونى است.
درويش درباره چرايى عدم جلوگيرى سازمان محيط زيست از اجراى 
طرح هاى انتقال آب بيان كرد: مراجع زيرصالح بايد مطابق نظر سازمان 
محيط زيست از اجراى چنين طرح هاى جلوگيرى كنند چرا كه سازمان 
محيط زيست نهادى نظارتى است ولى سازمان محيط زيست اين موضوع 

را رسما اعالم و منتشر كرده كه اين طرح ها مجوز ارزيابى زيست محيطى ندارند.
تسنيم

شركت نفت كه هم اكنون در هورالعظيم مشغول فعاليت هاى نفتى است براى جلوگيرى از ارتباط مخازن، شبانه و بدون اجازه

 حدود 20 مورد  از مجموعه دريچه هاى ارتباطى را با بتن مسدود مى كند تا زير كمپ هايشان خشك بماند

مديركل مشاركت هاى مردمى حفاظت محيط زيست:

طرح هاى انتقال آب از سرشاخه هاى كارون غيرقانونى استطرح هاى انتقال آب از سرشاخه هاى كارون غيرقانونى است
مديركل مشاركت هاى مردمى حفاظت محيط زيست  با بيان اينكه طرح هاى انتقال آب كامال غيرقانونى است و سازمان حفاظت از محيط زيست رسما 

نامه نوشته، گفت: تا زمانى كه ارزيابى زيست محيطى نيز انجام نشده هر نوع فعاليت عمرانى غيرقانونى است.

 بايد از تجربه تلخ طرح هاى انتقال آب بين حوزه اى  و سدسازى كه دولت تركيه در باال دست 
دجله و فرات انجام داد و حدود 80 ميليارد متر مكعب آب يعنى تقريبا 80 تا 85 برابر رودخانه 
زاينده رود را از ميان رودان حذف كرد درس بگيريم بنابراين در تالشيم كه وزارت نيرو حتما در 

سازه هاى خودش حقابه تاالب هاى پايين دست را رعايت كند.
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خبر
 شايد از داورى فوتبال خداحافظى كنم

صحبت  داورانى  مشكالت  از  كشورمان  فوتبال  داور 
كه  گفت  و  مى كنند  زندگى  كشور  جنوب  در  كه  كرد 
تست هاى داورى بايد منطقه اى شود. او همچنين از احتمال 

خداحافظى اش خبر داد.
تست هاى  در  دوم  بار  براى  اينكه  درباره  حاجى پور  البرز 
داشت:  اظهار  است،  شده  رد  داوران  جسمانى  آمادگى 
داورانى كه در تست ها شركت مى كنند، تمرينات سختى را 
پشت سر مى گذارند، اما مسائل ديگرى وجود دارد كه به 
امر پزشكى بازمى گردد. اين نكته اى است كه متوليان داورى 
آن را نمى دانند. من متخصص ورزش هستم و مى دانم چه 
مشكالتى براى برخى از داوران وجود دارد. اين مشكل بيشتر 

براى داورانى است كه در جنوب كشور زندگى مى كنند.
وى افزود: هفتاد درصد تست هاى امسال روانى و تنها 30 
درصد آن جسمانى بود، چون بيشتر آيتم ها تغيير كرده بود. 
اين تست ها بيشتر براى داورانى بود كه در سطح جام جهانى 
قرار دارند. فيفا اعالم كرده كه سطح تست هاى داورى براى 
قضاوت در ليگ هاى داخلى تفاوت دارد. داورانى كه در 
جنوب يا شمال زندگى مى كنند، به خاطر ارتفاع از دريا، 
كنند.  شركت  تست ها  در  تهران  در  خوبى  به  نمى توانند 
چطور امكان دارد تست ها را در استان خودم انجام مى دهم، 

ولى در تهران نمى توانم قبول شوم؟
داور فوتبال كشورمان خاطرنشان كرد: مسئله بعدى به داوران 
بازمى گردد. داورانى مانند يداهللا جهانبازى زحمت مى كشند 
و تمرينات سخت را مى گذرانند تا در تست ها موفق شوند، 
اما با مصدوميت مواجه مى شوند. اعتقاد من اين است كه 
رفتار صحيحى با داوران نمى شود. يعنى آن چيزى كه به 
داوران داده مى شود، كمتر از چيزى است كه از آنها خواسته 

شده است.
جنوب  در  كه  داورانى  به  اشاره  با  ديگر  بار  حاجى پور 
زندگى مى كنند، تصريح كرد: فكر مى كنيد چرا عمر داوران 
برتر  ليگ  در  است  سال  است؟ 13،14  پايين  خوزستانى 
قضاوت كرده و در 9 سال مشكلى نداشتم، اما پس از باال 
رفتن سن، مشكالت آغاز شده و ديگر نمى توانم در تست ها 
قبول شوم. از طرفى، به خاطر ريزگردهايى كه در جنوب 
وجود دارد، عمال 100 روز از تمرينات را از دست مى دهيم. 
وقتى هواشناسى اعالم مى كند كه از منازل خود بيرون نياييد، 
چه تمرينى مى توان انجام داد؟ بنابراين ما در شرايط نابرابر 
در تست هاى آمادگى جسمانى شركت مى كنيم. به خاطر 
از  زيادى  امالح  كردن  تمرين  هنگام  آب وهوايى  شرايط 
دست مى دهيم و 48 ساعت نمى توان ريكاورى انجام داد. 
امسال به غير از دو داور، همه داوران خوزستانى در تست ها 
رد شدند. يكى از داورانى كه قبول شد، حسن ظهيرى بود 
ديگر  سال  دو  مطمئنم  اما  است،  بين المللى  داور  يك  كه 
نمى تواند در تست ها قبول شود. داور كشورمان تصريح كرد: 
حرف هايى كه مطرح كردم، به سود خودم نبود. اينها را براى 
داورانى گفتم كه شرايط من را دارند. اگر 13 سال در سطح 
اول فوتبال بودم به خاطر اين بود كه در گذشته فوتبال بازى 
مى كردم. داوران فعلى بيشتر شان فوتبال بازى نكرده اند. اگر 
شرايط همينطور پيش برود، داوران جنوبى آسيب خواهند 
ديد. تست هاى داورى بايد منطقه اى شود، نه اينكه در شرايط 

نابرابر با داور تهرانى و تبريزى رقابت كنيم.
حاجى پور در پايان گفت: هر لحظه با خودم كلنجار مى روم 
كه از دنياى داورى خداحافظى كنم يا اينكه در نيم فصل 
دوم بار ديگر در سطح اول حضور داشته باشم. هنوز يك 
سال ديگر از عمر داورى من باقيمانده، اما شايد از داورى 

خداحافظى كنم.

موضوع انصارى را ديگر بايد كنار گذاشت
    سرمربى تيم فوتبال فوالدخوزستان با بيان اين كه ديگر بايد 
موضوع ساسان انصارى كنار گذاشته شود، گفت: بايد تمام 
فكر، تصميم و حركت مان به سمت حمايت از تيم فوالد 

باشد و كمك كنيم تا روزهاى خيلى خوبى را رقم بزنيم.
 نعيم سعداوى اظهار كرد:  شرايط و آمادگى تيم  ما پس از 

برگزارى اردو و انجام سه بازى تداركاتى، بهتر شده است.
خصوص  در  انصارى،  ساسان  جذب  به  اشاره  با  وى 
وضعيت برخى از بازيكنان تيمش نيز توضيح داد: هنوز 
كارت ITC ارنست انفور صادر نشده است. اكبر ايمانى و 
محمد اهل شاخه نيز مصدوم هستند و عبداهللا كرمى را هم 
به دليل سه كارته بودن براى بازى با سايپا در اختيار نداريم. 
همچنين اسماعيل شريفات هنوز به آمادگى صد درصدى 

براى ديدار با سايپا نرسيده است.
سرمربى تيم فوتبال فوالدخوزستان افزود:  با همه اين تفاسير، 
تمام بازيكنانم خيلى خوب، با انگيزه و با نشاط كارشان را 
دنبال مى كنند و از روحيه بسيار خوبى براى بازى با سايپا 
برخوردار هستند. اميدوار هستيم در مصاف با سايپا بتوانيم 
يك چهره دگرگون شده از خودمان به نمايش بگذاريم و 
تالش مى كنيم از شرايط ميزبانى حداكثر استفاده را ببريم. 
تمام  با  و  بيايند  ورزشگاه  به  نيز  هواداران  كه  اميدواريم 
هم  نهايت  در  و  كنند  حمايت  بازيكنان مان  از  وجودشان 

اميدوارم سربلند از ميدان خارج شويم.
هم  فوالد  به  انصارى  بازگشت  خصوص  در  سعداوى   
گفت:  انصارى يك بازيكن با كيفيت است و در هفت سال 
حضورش، به مجموعه فوالد كمك كرده و با تمام وجود در 
خدمت فوالد بوده است. در كنار آن نيز باشگاه فوالد تمام 
شرايط، ابزار، امكانات و زمينه اى كه براى رشد او الزم بوده 
را  مهيا كرده است. هواداران نيز با تمام وجود در آن هفت 
سال از او حمايت كرده اند و كمك داشتند كه شرايط رشد 

او هر چه سريع اتفاق بيافتد.
 وى افزود:  انصارى هم جوان است و هر جوانى ممكن است 
دچار خطا، اشتباه يا تصميم عجوالنه شود كه اين موضوع شامل 
حال انصاى هم شد. او  در بيانه اى هم كه صادر كرد به اين 
موضوع اشاره داشت و به نحوى اظهار ندامت و پشيمانى اش را 
از تصميمى كه گرفته بود، اعالم كرد و گفت  اگر دلى را شكسته 
و موجب آزار كسى شده است، عذرخواهى مى كند. به نظرم 
ديگر بايد اين موضوع را كنار بگذاريم و تمام فكر، تصميم و 

حركت مان، به سمت حمايت از تيم فوالد باشد..
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بانوان مسجدسليمان نايب قهرمان
 كاراته كشور شدند

"تيم جوانان بانوان نفت مسجدسليمان،نايب قهرمان كاراته كشور" شد.

مسابقات كشورى قهرمانى كاراته بانوان سبك كيوكوشين رده سنى جوانان با قهرمانى تيم 
تهران، نايب قهرمانى تيم نفت مسجدسليمان و كسب عنوان سومى توسط تيم مازندران 

به پايان رسيد .
اين مسابقات با حضور 500 كاراته كا در غالب 18 تيم از سراسر كشوردبه مدت 2 روز 

در شهر همدان برگزار شد.
تيم نفت مسجدسليمان با 28 كاراته كا و با مربيگرى شيهان طيبه عباسى مربى سابق تيم 

ملى به نمايندگى از استان خوزستان در اين مسابقات حضور يافت.
در پايان رقابت ها تيم نفت مسجدسليمان با كسب 9 مدال طال، 10 نقره و 4 برنز موفق 

به كسب مقام دوم اين مسابقات شد.

سرمربى تيم كشتى فرنگى آنزان ايذه:
 توقع كسب سكو در ليگ برتر نداشتيم

ــرمربى تيم كشتى فرنگى آنزان ايذه پس از نايب قهرمانى تيمش در مرحله نخست   س
ــركت در اين مسابقات بود و توقع  ــور، گفت:  هدف ما فقط ش ــتى فرنگى كش ليگ كش

ــتيم. ــكو نداش ــب س كس

مصيب مرادى در خصوص نايب قهرمانى تيمش در مرحله نخست ليگ كشتى فرنگى 
كشور، اظهاركرد:  هدف ما از حضور در ليگ برتر، فقط شركت در اين مسابقات بود.

در  و  بوديم  كرده  استفاده  جوانان مان  از  پيكارها  اين  در  حضور  براى  داد:   ادامه  وى 
وزن هايى كه كشتى گير كم داشتيم نفراتى را با رنكينگ پايين جذب كرده بوديم، چرا كه 
اسپانسر نداشتيم و نمى توانستيم هم هزينه كنيم.  از طرفى هم مى خواستيم كشتى گيران 

مستعد شهرستان ايذه را نشان دهيم.
سرمربى تيم كشتى فرنگى آنزان ايذه گفت:  در اين مسابقات ما در گروه بهترى نسبت به سينا 
صنعت ايذه و بيمه رازى قرار گرفتيم و توانستيم تا فينال هم پيش برويم و همين كه به فينال 
رسيديم، عمال رقابت براى ما تمام شد، چرا كه تيم ما در فينال برابر بيمه رازى لرستان قرار 
گرفت كه اصال قابل قياس با اين تيم نبوديم. قرارداد يك كشتى گير معمولى تيم بيمه رازى به 

اندازه كل هزينه تيم ما بود.
وى بيان كرد:  در فينال نيز قرار گرفتن كشتى گيران جوان تيمم برابر ملى پوشان تيم بيمه رازى 
يك انگيزه براى آن ها بود. در فينال وزن 66 كيلوگرم نيز حسين اسدى از تيم ما برابر مهدى 
زيدوند از تيم بيمه رازى قرار گرفت كه شاهد يك كشتى فوق العاده از سوى اسدى بوديم ولى 
متاسفانه كشتى گير ما در 15 ثانيه پايانى بازى، بر اثر كم تجربگى يا ناداورى، كشتى را واگذار 
كرد. به هر حال هدف ما كشتى گرفتن جوانان مان در اين رقابت ها بود. در نهايت هم كه به 

نايب قهرمانى مرحله اول ليگ رسيديم و از اين بابت خدا را شكر مى كنيم. 
مرادى در ادامه با بيان اين كه سطح ليگ برتر نسبت به سال هاى گذشته بهتر بود، گفت: 
 امسال هشت تيم در ليگ برتر كشتى فرنگى شركت داشتند، در حالى كه در كشتى آزاد، 
پنج تيم حضور داشتند و حتى فينال هم انجام نشد ولى در كشتى فرنگى حتى مسابقات 
تعيين تيم هاى هفتم و هشتم هم برگزار شد، چرا كه براى همه كشتى گرفتن مهم بود. به 

نظر من مسابقات در سطح باال و راضى كننده اى برگزار شد.
وى خاطرنشان كرد:  بيشتر كشتى گيران خوب جذب تيم بيمه رازى شده بودند و حتى 
از 12 نفر اصلى اين تيم، هشت نفر آن از خوزستان بودند و مى توان گفت شاهد يك 
رقابت يك طرفه در اين مسابقات بوديم ولى همين كه بيمه رازى براى جذب بازيكنان 
و بستن قرارداد با آن ها اقدام كرده بود، به نوعى خوب بود و به نظرم به تمام كشتى گيران 

لطف كرد.
سرمربى تيم كشتى فرنگى آنزان ايذه گفت:  از عملكرد تمام جوانان تيمم راضى هستم 
و آن ها فوق العاده كار كردند و فراتر از انتظار ما بودند. هدف ما فقط شركت در اين 

مسابقات بود و توقع كسب سكو نداشتيم.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا به رسيدن به جام باشگاه هاى جهان هم فكر مى كنيد؟ 
ليگ  دوم  مرحله  در  قطعا  كرد.  شركت  مسابقات  اين  در  قوى  تيم  يك  با  بايد  گفت:  
تيم هايى مانند سينا صنعت ايذه و پيام نور خوزستان نيز قوى تر ظاهر مى شوند و شايد 
در مرحله دوم، قرعه خوبى هم به ما نخورد. به هر حال حضور در جام باشگاه هاى آسيا 

سخت است اما اگر حمايت شويم، مى توانيم خوب كار كنيم.
 وى افزود:  در هر صورت در مرحله  دوم ليگ هم مى خواهيم با تيمى بومى حضور پيدا 
كنيم و باز هم از جوانان استفاده مى كنيم. هدف ما بومى گرايى و كمك به كشتى ايذه 
است و مى خواهيم شرايطى ايجاد كنيم كه كشتى گيران ايذه اى توانايى هاى خودشان را 

باور كنند.

رقابت بانوان شطرنج باز خوزستانى با برترين هاى كشور
 بانوان خوزستانى در مسابقات قهرمانى شطرنج كشور شركت مى كنند.

فرناز نصيرپور، نايب رييس هيات شطرنج استان اظهار كرد: مسابقات رده  هاى سنى زير 8، 
10 و 12 سال كشور به ميزبانى شيراز و رقابت هاى رده هاى سنى زير 14، 16 و 18 سال 
نيز به ميزبانى سمنان از 20 تا 26 شهريورماه برگزار خواهد شد و خوزستان نيز در تمام اين 
رده هاى سنى نماينده دارد. وى با اشاره به حضور شطرنج بازان خوزستانى در تمام رده  هاى 
سنى مسابقات كشورى، گفت:  نفرات اول هر رده سنى نيز به مسابقات آسيايى پيش رو اعزام 

خواهند شد.
نايب رييس هيات شطرنج خوزستان درباره شانس كسب مدال ورزشكاران استان در اين 
رقابت ها، عنوان كرد: خوزستان در رده هاى سنى زير 8 و 10 سال اين شانس را دارد كه 

بتواند به مدال برسد.
وى با اشاره به پيشرفت بانوان شطرنج باز استان نسب به گذشته، گفت: با برنامه هايى 
كه هيات استان داشته است، شطرنج بازان رده هاى سنى پايه در حال پيشرفت هستند و 
ان شاءاهللا در آينده مى توانيم شاهد كسب مدال از سوى بانوان خوزستانى در رقابت هاى 

كشورى باشيم.

تيم دوئلين ايران با تالوكار خوزستانى در آسيا طاليى شد
 

تيم دوئلين ايران با ووشوكار خوزستانى خود به مدال طالي مسابقات قهرماني بزرگساالن آسيا 
دست يافت تا در مجموع بهترين نتيجه تاريخ تالوكاران كشورمان در پيكارهاي قاره اي رقم بخورد.

محمدعلى عسكرى فر، دبير هيات ووشو استان با اعالم اين خبر عنوان كرد: نهمين دوره 
رقابت هاي قهرماني ووشو بزرگساالن آسيا از 11 شهريورماه با حضور نمايندگان 20 كشور به 

ميزباني شهر تايپه، پايتخت تايوان آغاز شده است.
وى ادامه داد: تيم ملي ووشوي ايران در دو بخش ساندا و تالو مردان و زنان در اين رقابت 
ها شركت كرد. دبير هيات ووشو خوزستان بيان كرد: امروز (يكشنبه) تيم دوئلين مردان ايران 
متشكل از محسن احمدي، رضا خلف زاده و اميرمحمدرضايي به مصاف رقباي قدرتمند 
آسيايي خود رفت و با ارائه نمايشي كه تحسين حاضرين در سالن 12 هزار نفري شهر تايپه را 

همراه داشت، با كسب امتياز 9،69 به مدال طال دست يافت.
وى افزود: اين نخستين مدال طالي تيم كشورمان در نهمين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا 

محسوب مي شود.
عسكرى فر گفت: اين درحالي است كه تيم دوئلين ايران نسبت به سال هاي گذشته كه مدال 
هاي متعددي را در جهان و آسيا كسب كرده بود با دو تغيير راهي مسابقات قهرماني آسيا شد 
كه رضا خلف زاده و امير محمدرضايي جايگزين نفرات باتجربه قبلي شده بودند كه با دعاى 

خير مردم ايران توانستند به اين افتخار نايل شوند.
او يادآور شد: تيم دوئلين تايوان با امتياز 9،68 دوم شد و نقره گرفت و سنگاپور نيز با امتياز 

9،67 به مدال برنز رسيد.
تيم تالو ايران با مدال طالي دوئلين و دو مدال نقره فرشاد عربي و رضا خلف زاده، بهترين 

نتيجه تاريخ خود در مسابقات قهرماني آسيا را به دست آورد

برای صعود دو فصل زمان می خواهم
سرمربى تيم فوتبال استقالل اهواز مى گويد براى ليگ 

برترى شدن اين تيم به دو فصل زمان نياز دارد.
حميدرضا فرزانه در خصوص عملكرد تيمش در 
دو هفته اخير ليگ دسته يك كشور، اظهاركرد: همان 
طور كه قبال گفتم كه ما يك تيم خوب درست مى 
كنيم، خوشحالم كه اكنون اين گونه شده است و 
توانسته ايم از هفته چهارم به بعد روند خوب مان را 
ادامه دهيم. وى افزود: بازيكنانم از هفته چهارم روند 
رو به رشد را آغاز كرده اند و اميدوارم اين روند با 
برد اين هفته مان برابر نفت مسجدسليمان كامل شود. 
نفت  شكست  براى  و  داريم  سختى  خيلى  بازى 

مسجدسليمان بايد خيلى زحمت بكشيم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل اهواز با انتقاد از فدراسيون 
نسبت به تعيين زمان برگزارى ديدار تيمش برابر نفت 
مسجدسليمان از ساعت 17:45 روز پنجشنبه (18 
مسابقه  اين  برگزارى  ساعت  گفت:  شهريورماه)، 
خيلى زود است و باتوجه به گرمى هواى اهواز فكر 
مى كنم سالمتى بازيكنان به خطر مى افتد. كارايى و 

سالمتى بازيكنان در اين ساعت پايين مى آيد و بازى 
در اين هوا فشارهاى قلبى و مغزى را به بازيكنان وارد 
مى كند. در اين ساعت افراد از خانه هم بيرون نمى 
روند، چه برسد به اين كه در اين ساعت فوتبال انجام 
شود. بايد در ساعت برگزارى مسابقات در خوزستان 
نسبت به استان هاى ديگر، تفاوتى وجود داشته باشد.
وى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چقدر به كسب 
امتياز از بازى دربى اميدوار هستيد؟ خاطر نشان كرد: 
بازيكنان ما اگر از نظر ذهنى و روانى آماده بازى 
باشند، ان شاءاهللا مى توانيم سه امتياز اين مسابقه را به 
دست آوريم. ما در ديدار هفته گذشته 2 بر صفر 
از حريف خود عقب بوديم ولى در ادامه توانستيم 
بازى را به تساوى بكشانيم. به نظرم از بازى با نفت 
مسجدسليمان هم مى توانيم موفق خارج شويم و 
تمام سعى مان اين است كه با سه امتياز از زمين خارج 
شويم. فرزانه افزود: تيم ما نسبت به هفته هاى ابتدايى 
ليگ هماهنگ تر شده است و قبال هم گفته بودم كه 

استقالل اهواز را بايد از هفته چهارم به بعد ببينيد.

وى درخصوص جذب حسين مالكى، بازيكن فصل 
بازيكن  مالكى  گفت:  هم  فوالدخوزستان  گذشته 
بزرگى است و در گذشته در نفت مسجدسليمان 
و فوالد هم بازى كرده است و ان شاءاهللا بتوانيم از 

تجربيات او استفاده كنيم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل اهواز در پاسخ به اين 
سوال كه آيا امسال اين تيم مى تواند مدعى صعود 
به ليگ برتر باشد؟ گفت: باشگاه بايد به من دو سال 
ليگ  در  ماندن  ما  هدف  اول  سال  در  دهد؛  زمان 
است و ان شاءاهللا اگر مشكالت مالى حل شود، قول 
مى دهم سال بعد مدعى صعود به ليگ برتر خواهيم 
بود. به هر حال من به دو فصل زمان نياز دارم تا بتوانم 

استقالل اهواز را به ليگ برتر برسانم.
وى افزود: در هر كارى براى اين كه موفق باشيم 
بايد ثبات وجود داشته باشد و هواداران و باشگاه 
نيز بايد صبر داشته باشند. ضمن اين كه جا دارد از 
هواداران تشكر كنم كه در اين مدت كمك كردند 

تا ما بتوانيم به نتيجه برسيم.

جوانان  و  ورزش  مديركل      
شرايط  از  رضايت  ابراز  با  خوزستان 
حاضر  خوزستانى  پارالمپيكى هاى 
در ريو، از افزايش مبلغ هداياى اين 
خبر  بدرقه  مراسم  در  ورزشكاران 
درخشش  منتظر  بايد  گفت:  و  داد 

خوزستانى ها در پارالمپيك باشيم.
فرامرز كيانى زاده اظهار كرد:  سه شنبه 
گذشته در دهكده پارالمپيك حضور 
پيدا كردم و با ورزشكاران خوزستانى 
پاى  و  كردم  ديدار  نزديك  از 

صحبت هاى شان نشستم. اين ورزشكاران اكنون 
در شرايط خوب و رضايت بخشى به سر مى بردند 
حال  هر  به  است.  خوب  هم  ركوردهاى شان  و 
بايد منتظر آغاز رقابت هاى آن ها باشيم و ببينيم كه 

عملكردشان به چه صورت خواهد بود.
پارالمپيكى  ورزشكاران  اين كه  بيان  با  وى   
گفت:   دارند،  را  مدال  كسب  پتانسيل  خوزستان 
باتوجه به ظرفيت و توانايى كه در ورزشكاران مان 

وجود دارد بايد منتظر درخشش آن ها در پارالمپيك 
باشيم.

مديركل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به 
مبلغ  به  نسبت  استان  پارالمپيكى هاى  گله مندى 
هداياى اهدا شده در مراسم بدرقه، عنوان كرد: در 
نشستى كه با ورزشكاران مان داشتم، آن ها گفتند كه 
هزينه هاى انجام شده آن ها نسبت به ورزشكاران 
كه  است  حالى  در  اين  و  است  چند برابر  سالم 

درآمدشان هم چيزى نيست.

استان  پارالمپيكى هاى  افزود:  وى 
ديگر  استان هاى  كه  گفتند  من  به 
كمك  بيشتر  پارالمپيكى هاى شان  به 
كرده اند و من هم ضمن تشريح اوضاع 
مالى اداره كل ورزش و جوانان استان 
و پيگيرى هايى كه داشته ايم، در نهايت 
موافقت كردم كه مبلغ هدايا را از دو 
ميليون به شش ميليون تومان افزايش 

دهم.
كيانى زاده بيان كرد:  ضمنا باز هم به آن ها 
اعالم كردم كه پس از بازگشت شان از 
پارالمپيك با حضور استاندار، فرمانداران، شهرداران 
و شوراى شهرى كه قهرمانان ساكن آن جا هستند 

در اهواز مراسم تقديرى خواهيم داشت.
وى گفت:  پس از اين نشست صميمى، ورزشكاران 
بسيار خوشحال و راضى بودند و روحيه آن ها نيز 
بيشتر شد و اميدوارم همين روحيه خوب به آن ها 
جهت نمايش و عملكرد خوب در مسابقات و 

كسب مدال و افتخارآفرينى كمك كند.

كيانى زاده در ريو:

 بايد منتظر درخشش پارالمپيكى هاى استان باشيم

واكنش تند پورموسوى به تداوم مشكالت مالى تيم؛

شايد تمرينات تعطيل شود
هر تصميمى بازيكنانم بگيرند با آن ها هستم    

اين  واقعيت  كرد:  اظهار  پورموسوى  سيداكبر 
است كه از هفته گذشته كه استاندار خوزستان 
بازيكنان  با  و  شد  حاضر  ما  تيم  تمرينات  در 
شرايط شان  و  بازيكنانم  روحيه  كرد،  صحبت 
نسبت به هفته قبل خيلى تغيير كرد و بازيكنانم 
سرحال تمرين كردند و من جا دارد از استاندار 
خوزستان كه با حجم باالى كارى، پيگير كار ما 

است، تشكر كنم.
كه  داد  دستور  خوزستان  داد:  استاندار  ادامه  وى 
عنوان  به  را  مبلغى  اهوازى  شركت هاى  از  يكى 
قرض به باشگاه ما پرداخت كند كه چك آن هم 
صادر شد و براى امضاى دوم رفت ولى متاسفانه 
اين امضا انجام نشد و ما تا امروز هم اميدوار بوديم 
كه اين چك امضا شود و بتوانيم 10، 15 درصد از 
مبلغ قرارداد بازيكنان مان را پرداخت كنيم و شرايط 
روحى تيم بهتر شود اما در نهايت اين چك امضا 
نشد و درخواست تشكيل جلسه شد كه قرار است 

برگزار  آينده  هفته  شنبه  جلسه  اين 
شود. 

سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان 
آماده  را  خودشان  بازيكنانم  گفت: 
كرده بودند كه اين مبلغ را بگيرند و 
به گوشه اى از زندگى شان بزنند ولى 
متاسفانه نشد و خودم امروز مانده ام كه 
سر تمرين بروم يا نروم! چرا كه واقعا 
بازيكنام  به  دوباره  كه  است  سخت 

بگويم كه نشد و دوباره تحمل كنيد.
اگر  بگويم  تعارف  بدون  افزود:  وى 
من همين االن به بازيكنان بگويم تا 

پايان فصل به صورت رايگان بازى كنيد به همين 
صورت بازى مى كنند اما من مى گويم اين موضوع 
يك طرفه است و فقط من از آن ها خواسته دارم، 

پس خواسته آن ها چه مى شود؟
پورموسوى با بيان اين كه باشگاه ما هم متاسفانه 
مى گفتم  ديروز  تا  كرد:  عنوان  است،  مقصر 
مسووالن استان مقصر هستند اما اكنون مى گويم 
مسووالن باشگاه نيز مقصر هستند؛ چرا كه در اين 
چهار ماه نتوانسته اند يك ريال پول هم به باشگاه 
بياورند و همانطور كه من مربى تيم هستم و امور 
فنى را متحمل مى شوم، مديريت باشگاه هم بايد 
قبول كند كه حركتى را انجام دهد و اين كه فقط 
بنشينيم، جور در نمى آيد و مديرعامل باشگاه بايد 
به استاندارى و فرماندارى برود و با مسووالن براى 

حل مشكل مالى رايزنى كند.
وى بيان كرد: اين گونه ما به مشكل بر مى خوريم 
و بازيكنان ما واقعا با شرافت و با غيرت هستند 

كه اعتراضى نمى كنند و درب باشگاه نمى روند. 
در حالى كه مى توانستند مثل بازيكنان باشگاه هاى 
را  پول مان  ما  بگويند  و  بروند  باشگاه  به  ديگر 
مى خواهيم در حالى كه بازيكنان من حجب و حيا 
دارند و اين كار را انجام نمى دهند اما اين دليل 
نمى شود كه بنشينيم و بگوييم از آسمان پول براى 

ما ببارد و بايد حركتى انجام شود.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: من 
هم به عنوان يك مربى تا يك جايى مى توانم پيگير 
غافل  تيم  فنى  مسايل  از  واقعا  و  باشم  موضوع 
شده ام. وقتى ذهن من درگير اين مشكالت است، 
چه بحث فنى مى توانم در خصوص بازى هاى مان 
داشته باشم؟ مديريت باشگاه ما بايد بيشتر از اين ها 

روى اين موضوع كار مى كرد. 
بازيكنانم  امروز  اگر  كنيد  باور  كرد:  عنوان  وى 
تصميم بگيرند كه تمرين نكنند با آن ها موافقم و 
حتى اگر بگويند براى بازى با پديده هم به مشهد 

نمى رويم باز با آن ها موافقم؛ يعنى هر تصميمى 
بگيرند با آن ها هستم. به هر حال اگر بازيكنانم 
امروز عصر به اين تصميم برسند كه به دليل اين كه 
مديريت باشگاه هيچ حركتى انجام نداده است، 

كنار مى كشند من هم با آن ها هستم.
پورموسوى افزود: به هر حال همه چيز بايد متقابل 
و دو طرفه باشد و فقط اين كه از مربى بخواهند 
كه بازيكنان را به تمرين بياورد و تمرين بدهد 
و از آن ها بخواهد كه مصاحبه انجام ندهند كه 
اين،  اصال  و  نيست  اينگونه  تيم دارى  نمى شود. 
تيم دارى نيست. ما قرار است با همين شرايط هم 

در جام باشگاه هاى آسيا شركت كنيم.
وى عنوان كرد: متاسفانه يك عده جوان كه اين 
دليل  چه  به  مى گويند  فقط  نمى دانند  را  شرايط 
فالن بازيكن را جذب كرديد؟ در حالى كه همين 
بازيكنان چهار ماه بدون پول در حالى كه از جيب 
خودشان هزينه مى كنند براى ما بازى مى كنند و جا 

دارد از آن ها تقدير و تشكر كنم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: وقتى 
تيمى را اين گونه خرد مى كنند بايد بگويم جنازه اش 
به جام باشگاه هاى آسيا مى رسد. من به سختى اين 
بازيكنان را نگه داشته ام و حتى شده، بازيكنى نزد 
من آمده و قصد داشته از تيم برود ولى وقتى با 
من روبه رو شده است، حرفش را نزده و من با 
اصرار از او خواسته  ام كه حرفش را بزند و بعد او 
به من مى گويد كه خواستم بگويم كه مى خواهم 
نمى شود  رويم  مى بينم،  را  شما  وقتى  ولى  بروم 
اين حرف را بزنم، چرا كه خود اين بازيكنان هم 
مى دانند كه من در حال زحمت كشيدن و پيگيرى 
خودشان  از  من  مى دانند  و  هستم  آن ها  كارهاى 
هستم و فاصله اى بين من و آن ها نيست. واقعا به 

بازيكنان من ظلم مى شود.
وى با بيان اين كه اين باشگاه حتى اگر كاپلو را هم 
بياورد با اين شرايط نمى تواند تيم را جمع كند، 
عنوان كرد: مگر مى شود چهار ماه به 
بازيكن پول ندهيم؟ مگر ما تيم دسته 
فصل  قهرمان  تيم  ما  سومى هستيم؟ 
گذشته ليگ برتر ايران هستيم و قرار 
است در جام باشگاه هاى آسيا شركت 
كنيم. در حال حاضر مديران ما فقط در 
حال مكاتبه هستند و كار عملى صورت 

نمى گيرد و اين درد ما را دوا نمى كند. 
پورموسوى بيان كرد:  به هر حال من 
حل  ما  مشكالت  اگر  مى دهم  قول 
شود، جزو مدعيان باشيم اما اگر اين 
مى دانم  اين كه  وجود  با  نشود،  گونه 
بازيكنانم با شرف هستند، هيچ قولى براى كسب 
جايگاه نمى دهم و بايد مراقب باشيم كه تيم سقوط 
نكند. اكنون به اين باور رسيده ام كه برخى  در حال 

انجام يك سرى كارها هستند كه تيم را بيندازند.
وى عنوان كرد:  مى گويند فالن بازيكن فالن تيم 
بازيكن  آن  نمى گويند  اما  پول نگرفته است  هم 
قراردادش دو ميليارد تومان است و 20 درصد آن 
را كه بگيرد، مى شود 200 ميليون تومان و اين مبلغ 

به اندازه قرارداد پنج بازيكن تيم من است.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان تاكيد كرد: 
به هر حال امروز با بازيكنانم صحبت مى كنم و 
اگر به جمع بندى برسند كه تمرين كنند، تمرين 
مى كنيم، در غير اين صورت تمرينات را تعطيل 
مى كنيم و ان شاءاهللا پس از جلسه هيات مديره آن 
شركت كه قرار است آن مبلغ را به ما بدهد، يعنى 

از روز يكشنبه، تمرينات مان را شروع مى كنيم.
ايسنا

رسمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان با اشاره به تداوم مشکالت مالی این باشگاه، گفت: با این رشایط باید مراقب باشیم که 
تیم سقوط نکند و من اکنون به این باور رسیده ام که برخی  در حال انجام یک رسی کارها برای سقوط تیم هستند. 
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

نام ها و يادها
ابوذر انقالب

آيت اهللا سيد محمود طالقانى در زمستان سال 1329 ق. صداى 
نوزادى در فضاى خانه ساده آية اهللا سيد ابوالحسن طالقانى 
پيچيد كه نامش را «محمود» گذاشتند و پدرش پشت جلد 
قرآن نوشت: «سيد محمود روز شنبه، چهارم ربيع االول 
1329 ق. به دنيا آمد» تو گويى همين نوشتار كوتاه بود كه 

پيوندى ناگسستنى بين او و قرآن ايجاد كرد.
روستاى  در  سالگى  ده  تا  را  كودكى  دوران  محمود  سيد 
«گليرد» طالقان سپرى نمود و همانجا خواندن، نوشتن و مقدمات علوم اسالمى را فراگرفت 

و در مكتب پدر - كه عالمى سياستمدار بود - مبارزه با استبداد در ذهن او نقش بست.
او سپس همراه خانواده به تهران رفت كه همزمان بود با دوران ديكتاتورى رضاخان و مبارزه 
روحانيون عليه وى و اين نقشى بسزا در شكل گيرى فكر سياسى اش داشت و از همان هنگام 
او را وارد ميدان مبارزه با ستم كرد. سيد محمد در نوزده سالگى براى فراگيرى بيشتر و دقيقتر 
علوم اسالمى به قم رفت و از درس استادانى بزرگ چون آية اهللا حجت و آية اهللا خوانسارى بهره 
فراوان برد. دانش پژوه جوان، مدتى براى بهره گيرى از درس علماى برجسته نجف، راهى آن 

مركز بزرگ علمى شد؛ اما دوباره به قم و مدرسه فيضيه برگشت.
آيت اهللا طالقانى پس از سالها تحصيل در قم، از آية اهللا جائرى يزدى، بنيانگذار حوزه علميه قم، 
اجازه اجتهاد گرفت و با عزمى راسخ و گامى استوار، راهى تهران شد و در مدرسه عالى شهيد 

مطهرى (سپهساالر سابق) به آموزش علوم اسالمى پرداخت.
او كه مدتها پيش درد جامعه و مردم را حس كرده بود و تنها راه نجات را در بازگشت به اسالم و 

قرآن مى دانست، با برقرارى جلسات تفسير قرآن در راه گام نهاد.
حضرت آيت اهللا طالقانى قدس سره به طلبه ها خيلى اظهار عالقه مى كردند و مى فرمودند: در 
ماه، ولو يك جلسه با هم داشته باشيد و اجتماع كنيد. حتى اگر هم شده يك چايى دور هم بخوريد 
و از حال همديگر با خبر باشيد. البته ما هم حرف ايشان را گوش كرديم و جلسه اى تشكيل داديم 
كه هر ماه به طور سيار برقرار شود. ايشان رأفت و مهربانى فوق العاده اى به دوستان مخصوصاً به 
اهل سادات و آبادى خود كه منسوب به ايشان بودند، داشتند. روزى در چالوس بعد از منبر ايشان 
منزل آقاى خزتو، پدرشوهر دختر ايشان رفتيم، چند نفر از كارگران در حياط منزل ايشان مشغول 
بيل زدن بودند، كه يكى از آن ها از سادات روستاى گليرد بود. ايشان براى احوال پرسى رفتند 
پيش ايشان و فرمودند: عمو حالتان خوبه ان شاءاهللا. آن آقا اصًال توقع نداشت كه آقاى طالقانى 
در بين جمعيت احوال او را بپرسد. بعد از آن قضيه هر وقت پيش اين سيد، صحبت آقاى طالقانى 
مى شد، اشك از چشمانش جارى مى شد و مى گفت: اصًال توقع نداشتم كه آقاى طالقانى براى 
احوال پرسى پيش من بيايد و به من عمو بگويد تا ديگران بفهمند كه با ايشان پسرعمو هستم. 
به اين دلجويى ايشان از سادات و دوستان اهل بيت عليهم السالم واقعاً غبطه مى خوريم كه چرا 
نتوانستيم اين سرمشق را از ايشان بگيريم و با دوستان اهل بيت عليهم السالم اين جور رفتار كنيم.

اگر چه زندگانى آيت اهللا طالقانى سراسر مبارزه بود و بارها زندانى و تبعيد گرديد، امام با اين حال 
آثار ارزشمندى از خود بجا گذاشت:

1- «پرتوى از قرآن » كه شامل تفسير سوره هاى فاتحه، بقره، آل عمران، 22 آيه ابتداى سوره 
نساء و تمامى سوره هاى جزء سى ام قرآن است و در شش جلد منتشر گرديد. 2- مقدمه، توضيح 
و تعليق بركتاب «تنبيه االمة و تنزيه الملة » آية اهللا نائينى3- اسالم و مالكيت. 4- ترجمه جلد 
اول كتاب «امام على بن ابى طالب »، نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود. 5- «به سوى خدا مى رويم 
» كه سفر نامه حج است. 6- پرتوى از نهج البالغه. 7- آينده بشريت از نظر مكتب ما. 8- آزادى 

و استبداد. 9- آية حجاب. 10- مرجعيت و فتوا. 11- درسى از قرآن. 12- درس وحدت.
سرانجام در سحرگاه نوزدهم شهريور سال 1358 اين عالم مجاهد پس از سالها فعاليتهاى 
علمى و مبارزات سياسى عليه رژيم ستم شاهى و عمرى تالش خستگى ناپذير در راه پياده 

كردن احكام اسالم، در اثر سكته قلبى دار فانى را وداع گفت و به ديدار معبود شتافت.

 آب در هاون كوبيدن
 To milk the ram

زمين)،  (به  قربانى  خون  قطره  اّولين  ريختن  «با   
صاحب قربانى آمرزيده مى شود»/ كتاب من اليحضره 

الفقيه، ج 2، ص 214
حضرت محمد(ص)

چو بشنوى سخن اهل دل مگو كه خطاست
سخن شناس نه اى جان من خطا اين جاست
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ــل  ــى مث ــراى كارگردان ــنده ب فروش
ــق  ــياه مش ــتر يك س ــادى بيش فره
ــياه مشقى  ــرپا. س ــت تا فيلمى س اس
پس  امتحان  ــاى  الگوه ــر  ب ــى  مبتن
معماهايى  ــا  ب ــده و تكرارى  ش داده 
ــه قطعات پازل كودكان  ــتر ب كه بيش
ــنده مى توانست براى  مى ماند. فروش
اثرى  نورسيده  و  جوان  فيلم ساز  يك 
ــد، اما براى فرهادى  ــان باش درخش
ــت. گامى  ــزرگ به پس اس ــى ب گام

ــته. حتى عقب تر از گذش
اصغر فرهادى را چه دوست داشته باشيم چه 

نه، نمى توانيم توانايى هايش را در خلق درام و تبديل آن درام به
فيلم سينمايى انكار كنيم.

اصغر فرهادى يكى از معدود كارگردان هايى است كه صاحب
نگاه ويژه خودش شده است و توانسته آن نگاه ويژه را با زبانى
جهان شمول بيان كند. وى از چهارشنبه سورى به بعد الگويى پيدا
كرد كه به شدت منحصر به فرد بود. او توانست داستان هايى
معمايى را با اجرايى واقع گرا و مستندگونه تلفيق كند و به نتايج

خيره كننده اى برسد.
فيلمنامه هاى فرهادى به شدت كالسيك و منطبق بر الگوهاى
و گره افكنى  پراز  جذاب.  معماهاى  از  پر  بودند.  فيلدى  سيد 
از پر  فيلمنامه ها  اين  تعليق.  و  كش مكش  از  پر  گره گشايى، 
جرئيات جذابى بودند كه فرهادى براى حل معماهاى فيلم هايش
از آنها استفاده مى كرد. مثل پاره شدن كيسه زباله به دست دختر
كوچك راضيه در جدايى و يا استفاده به جا از فندكى كه روح
انگيز ابتدا در خانه زن همسايه و بعد در ماشين مرتضى مى بيند. 

سلب قدرت قضاوت از تماشاگر 
است. بسيار  فرهادى  فيلم هاى  در  دست  اين  از  نمونه هايى 
فرهادى با تيزهوشى تمام ابهام عجيبى را به فيلم هايش تزريق
مى كند و قدرت قضاوت را از تماشاگر سلب و او را وادار مى كند
همراه با تماشاى فيلم مشاركتى فعال در روند اتفاقات فيلم داشته
باشد. مشكل اصلى فروشنده از همين جا آغاز مى شود، فيلم آن

ابهام ويرانگر فيلم هاى قبلى فرهادى را ندارد.
ابهامى كه باعث مى شد قضاوت تماشاگران به چالش كشيده
شود. انتخاب ترمه ميان پدر و مادرش، چگونگى و كيفيت زندگى
مرتضى و همسرش بعد از آن روز طوالنى و چرايى جدايى الى
از نامزدش ابهام هايى بودند كه قضاوت تماشاگر را به چالش

مى كشيدند.
اما در فروشنده خبرى از آن ابهام ها نيست. فيلم از ابتدا تا انتها و
بدون هيچ ابهامى در كنار عماد پيش مى رود و صرفاً به كشف
مرد متعرض مى پردازد. اين اتكاى بيش از حد به طرح يك
داستان معمايى باعث شده فيلم ساز خلق ابهام را فراموش كند.
براى همين هم هست بعد از پيدا كردن مرد متعرض توسط عماد

فيلم عمًال به پايان مى رسد و ادامه اش غيرضرورى است.

آن فصل بيهوده و كش دار
آن فصل پايانى بيهوده و كش دار كه هيچ تعليقى هم خلق 
نيست  قرار  اينكه  كما  مى رسد.  نظر  به  زائد  كل  به  نمى كند 
تماشاگر هم به سياق آثار قبلى فرهادى دست به انتخاب بزند 
و در قضاوتش دچار ترديد شود. فيلم، فيلم عماد است و فيلم ساز 
هم در كنار عماد است و مسئله عماد را هم حل كرده، پس 
تماشاگر بايد نگران چه چيز باشد كه به واسطه آن چنين فصل 
زائدى را تحمل كند؟ فصلى كه در آن اتفاق خاصى هم نمى اُفتد 

ن چ ن و ز چ چ رن ر

جز به هم خوردن حال پيرمرد كه محمتمل ترين و دم دستى ترين 
گزينه ممكن است. 

بروز چنين مشكالتى در فيلم به خاطر فقدان همان ابهامى است 
كه در فيلم وجود ندارد. نبودن همين ابهام باعث شده فيلم چنين 
مكانيكى و چيده شده به نظر برسد. هر چقدر هم كه فيلم ساز 
تالش كرده اجراى بى تاكيدى داشته باشد باز هم نتوانسته از 
قابل پيش بينى بودن فيلمش جلوگيرى كند. درست جايى كه 
رعنا از عماد در تئاتر جدا و در خانه تنها مى شود مشخص است 

اتفاقى در راه است.

 الگوى هميشگى فرهادى تكرارى شده
به نظر مى رسد الگوى هميشگى فرهادى كمى تكرارى شده 
و زنگار گرفته است. ديگر او نيست كه به تماشاگر رودست 
مى زند. دست او در فروشنده كامًال رو شده است. در كل فيلم 
منتظر بودم تا عماد دچار يك استحاله مرگبار شود و از خودش 
خشونت عنان گسيخته اى نشان دهد اما واكنش هاى عماد در 
حد كل كل با يكى از شاگردان و كوبيدن كيف روى وسايل 

خانه باقى مى ماند.
براى  اُفتاده  اتفاق  فاجعه  با  مقايسه  قابل  كه  واكنش هايى 

ى ى

همسر عماد نيست. فيلم البته تك فصل هاى درخشانى هم 
دارد، مثل سكانس خوردن ماكارونى يا اولين برخورد پيرمرد 
متعرض با عماد. فصل هايى كه اتفاقاً فرهادى كمى متفاوت 
طنز  با  اول  مورد  در  و  كرده  عمل  خود  پيشين  الگوهاى  از 
مناسب آن پسربچه شيرين زبان و در فصل دوم با تكيه بر 
ضعف و ناتوانى پيرمرد متعرض شكل متفاوتى به اين فصول 

بخشيده است.

مكانيكى و بى روح 
فروشنده تكرارى است و فرهادى هيچ تالشى براى فرار از اين 
تكرار نكرده است. تكرارى كه باعث شده كل فيلم مكانيكى و 
بى روح به نظر برسد. فرهادى به الگوهاى گذشته اش تكيه 
كرده و همين تكيه بيش از حد به آن الگوها باعث شده فيلم 
كامًال معمولى به نظر برسد. بدتر آنكه شخصيت هاى فرعى 
به ظاهر پرتعداد فيلم هم در حد سياهى لشگر باقى مى مانند 

و تاثيرى در كليت ماجرا ندارند.
مدرسه  شاگردهاى  و  بابك  تا  بگير  رعنا  و  عماد  رفقاى  از 
همه و همه صرفاً حضور دارند و تاثيرى در روند ماجرا ندارند. 
براى  بسيارى  مانده  مغفول  ظرفيت هاى  كه  بابك  خصوصاً 
روى  پيغام  يك  جز  به  اما  داشت.  عماد  كشيدن  چالش  به 
پيغام گير مستاجر قبلى خانه و يك برخورد پركنايه و ساده 
روى صحنه تئاتر چه استفاده ديگرى از بابك شده اسـت؟ 
حتى همسايه ها هم كه استفاده درخشانى از آنها در جدايى 
شده بود اينجا فقط رعنا را به بيمارستان مى رسانند و چندتايى 

ديالوگ مى گويند و تمام.

اثرى درخشان البته براى يك جوان نورسيده 
فروشنده براى كارگردانى مثل فرهادى بيشتر يك سياه مشق 
است تا فيلمى سرپا. سياه مشقى مبتنى بر الگوهاى امتحان 
پس داده شده و تكرارى با معماهايى كه بيشتر به قطعات پازل 
كودكان مى ماند. فروشنده مى توانست براى يك فيلم ساز جوان 
و نورسيده اثرى درخشان باشد، اما براى فرهادى گامى بزرگ به 

پس است. گامى حتى عقب تر از گذشته. 
فرهادى با درباره الى، جدايى و چهارشنبه سورى چنان توقعات را 
از خودش باال برده كه ساخت اثرى صرفاً(شايد) خوش ساخت 
برايش دست آوردى محسوب نشود. فروشنده چنين فيلمى است. 
تكرارى، مالل آور و خالى از ابهام و تعليق. فرهادى بايد براى 
فيلم بعدى اش فكر ايده هاى بكرترى باشد. ايده هايى كه باعث 
شد جدايى و درباره الى چنان نفس  گير و درخشان از كار در بيايد 
كه تماشاگر را دچار ترديد در بديهى ترين قضاوت هايش كند. اگر 
فرهادى به ايده هاى نويى نرسد بعيد نيست كارنامه اش پر شود از 

آثار متوسطى مثل فروشنده.

«فروشـنده» اثرى درخشـان
  مازيار وكيلى البته براى يك جـوان نو رسـيده!

خداوندا!
اگر روزى  بشر گردى 

ز حال بندگانت با خبر گردى 
پشيمان مى شوى  از قصه خلقت، از اين بودن، از اين 

بدعت.
خداوندا تو مسئولى.

خداوندا تو مى دانى  كه انسان بودن و ماندن
در اين دنيا چه دشوار است،

چه رنجى  مى كشد آنكس كه انسان است و از احساس 
سرشار است...

 على شريعتى

انجمن شـركت هاى عمرانى خوزستان  با بيش 
رشـته   11 در  و  عضـو   900 و  هـزار  دو  از 
كارى سـاختمان، آب، راه و ترابـرى، صنعت 
تجهيـزات،  و  تاسيسـات  نيـرو،  معـدن،  و 
فنـاورى  و  ارتباطـات  زمينـى،  هـاى  كاوش 
اطالعات، كشـاورزى، مرمت آثار باستانى و 
نفـت و گاز، بيسـت و پنجمين سـال فعاليت 

خود را پشـت مى گذارد.
ايـن انجمـن بـا هـدف  حفـظ حقـوق و منافع 
قانونى و مشـروع پيمانـكاران  حوزه عمرانى و 
همكارى با با دسـتگاههاى اجرايى و قانونگذار 
 1370 سـال  از  عمرانـى   حـوزه  فعاليـن  و 
فعاليـت خـود را  آغاز نمـود و در حال حاضر 
اعضـاى هشـتمين دوره هيات مديـره انجمن 
و  اساسنامه  اجراى  سـاختمانى  هاى  شـركت 

خـط مشـى انجمـن را پيگيـرى مـى كننـد.

       
تعامل با سازمان هاى هدف

بين  در  انجمن  سازمانى  جايگاه  شده،  تالش  مديره  هيات  جديد  دوره  در 
سازمان ها، مجموعه هاى تخصصى و مرتبط با فعاليت انجمن ارتقا يابد. 
تا بتواند نقش موثر ترى در جهت عمران و ابادانى ميهين عزيز  داشته باشد 
فرزاد حيدرى، دبير انجمن شركت هاى عمرانى خوزستان، در گفتگوى 
اختصاصى با بامداد زاگرس گفت: در حال حاضر در تعامل و رايزنى هاى 
متعدد با سازمان برنامه و بودجه، اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
فعاليتهاى  با  مرتبط  اجرايى  دستگاههاى  همه  و  خوزستان  استاندارى  و 
فعاليت  شده،  تعريف  هاى  مشى  خط  با  مطابق  بتوان  كه  هستيم  عمرانى 
دستگاه  براى  اى  شايسته  نحو  به  را  عمرانى  هاى  شركت  انجمن  هاى 
هاى ياد شده بازنمايى كنيم . وى در خصوص نتايج اين تعامالت عنوان 
كرد: با حمايت سازمان برنامه و بودجه موفق شديم كه انجمن به عنوان 
عضو شوراى فنى و زير كميته هاى تخصصى معرفى و حضور پررنگ 
ترى در اين زمينه داشته باشد . و همچنين با تعامل و برگزارى جلسات 
متعدد با سازمانها و ادارات مختلف قسمتى از مشكالت همكاران بررسى 

و تعيين تكليف گرديد .
حيدرى افزود: براساس برنامه هاى مصوب شده در هيات مديره انجمن، اين 
مجموعه بدنبال افزايش ارتباطات و تعامالت با دستگاه هاى متولى در امر 

ساخت و ساز پروژه هاى عمرانى است.

توجه به مقوله آموزش
دبير انجمن شركت هاى عمرانى خوزستان در خصوص توجه به مقوله آموزش 
در بين جامعه شركت هاى عمرانى استان گفت: در بحث آموزش ما دو مقوله را 
پيگيرى نموديم، نخست آنكه براساس مصوبه شوراى فنى استان، شركت هايى 
كه خواستار  صدور يا ارتقا رتبه پيمانكارى هستند الزاماً بايد در كالس هاى 

آموزشى هاى چهارگانه در مجل انجمن شركتهاى عمرانى  شركت نمايند.
وى بيان كرد: در كالس ياد شده مباحثى مانند شرايط عمومى پيمان، مقررات 
بيمه و ماليات و قانون كار  تدريس مى شود، و در راستاى اجراى اين مباحث 
آموزشى تاكنون بيش از 12 هزار جلد كتاب آموزشى چاپ و با نشان انجمن 
شركت هاى عمرانى خوزستان و بطور رايگان در اختيار اعضاى انجمن و 

شركت كنندگان در اين دوره هاى آموزشى  قرار گرفته است.
به گفته حيدرى؛ از سال 87 تا كنون 131 دوره آموزشى برگزار شده كه در 
دوره هاى مذكور  نمايندگان 4580  شركت پيمانكارى آموزش هاى الزم 

را فراگرفته اند.
وى در خصوص ميزان رضايت شركت كنندگان در دوره هاى آموزشى از 

رضايتمندى اكثريت شركت كنندگان خبر داد. 
و در مقوله دوم  انجمن ، متناسب با نياز روز جامعه پيمانكارى و عمرانى و 
همزمان با پيشرفتهاى مختلف و لزوم بروز رسانى مديران و پرسنل شركتهاى 
عمرانى باتكنولوژى و علم و دانش و بررسى مشكالت و چالشهاى موجود 
انجمن  با بهره گيرى از بهترين اساتيد مجرب كشورى نسبت به برگزارى 
دوره هاى اموزشى سمينار و كارگاهاى اموزشى براى ارتقاع دانش  اعضا 

بصورت رايگان اقدام مى نمايد .
لزوم اعتماد دولت به جامعه پيمانكارى

استان  پيمانكاران  اينكه  بيان  با  خوزستان  عمرانى  هاى  شركت  دبيرانجمن 
خوزستان در هر دوره اى و با هر وضعيت اقتصادى  ياريگر دولت ها در 
اجراى پروژه هاى عمرانى بوده اند ادامه داد: جامعه پيمانكارى خوزستان 
بارها شايستگى هاى خود را در پاسخگويى به اعتماد دولت به توانايى خود 
نشان داده و شايسته است دولت از تمام توان فنى، تخصصى و اجرايى آنان 

در پروژه هاى در حال اجراى خوزستان استفاده نمايد.
وى خاطر نشان كرد: اگر دولت ها به بدنه پيمانكارى كشور و استان  اعتماد 
كند، اعضاى انجمن پيمانكارى خوزستان و سراسر كشور با انگيزه بيشترى 

به عنوان بازوان اجرايى دولت  در ميدان حاضر خواهد شد.
عدم حمايت از پيمانكاران بومى

حيدرى در بخش ديگرى از اين گفت و گو اظهار كرد: در حال حاضر اكثر  پروژه 
هاى  بزرگ و ملى و تعداد زيادى ازپروژه هاى كوچك در استان به پيمانكاران 
غيربومى واگذار مى شود و اين در حالى است كه پيمانكاران بومى واجد شرايط 
براى قبول مسئوليت اين پروژه كم نبوده و از هر نظر توانمندى هاى الزم را جهت 

اجراى پروژههاى فوق را دارند .

اشاره كرد و افزود:  خوزستان  كشاورزى  هكتارى  وى به طرح 550 هزار 
مجموعه مديريتى اين شركت اعتقادى به توان پيمانكاران بومى استان ندارد 

و پيمانكارا ن خود را از بيرون از استان خوزستان جذب مى كنند.
دبيرانجمن شركت هاى عمرانى خوزستان تاكيد كرد: اين انجمن مى تواند 
با بهره گيرى از پتانسيل هاى اجرايى، فنى و تخصصى خود، پاسخگوى 
نيازهاى فنى و اجرايى پروژه هاى جهاد نصر و ديگر پروژه هاى استان باشد.

وى در بخش ديگرى از اين گفت و گو با اشاره به مشكالت خروج سرمايه 
از خوزستان گفت: بر اساس قانون  ماليات بر ارزش  افزوده :شركت هاى 
پيمانكارى غير بومى ، ارزش افزوده پروژه خود را در محل ثبت شركت ، به اداره 
دارايى همان شهر پرداخت كنندو عمال منابعى كه ميبايست در جهت عمران و 

ابادانى شهرهاى استان هزينه شود در ديگر نقاط كشور هزينه ميشود.  
در كنار اين مشكل ، مسائلى مانند عدم بكارگيرى نيروهاى بومى و  عدم خريد از 
منابع داخلى استان، زمينه خروج سرمايه از استان را فراهم مى آورد اما مهمترين 
موضوعى كه به راحتى نمى توان از كنار آن گذشت ايجاد فضاى بى اعتمادى 

است كه نسبت به توانايى جامعه پيمانكارى خوزستان ايجاد  مى شود.
حيدرى در بخش ديگرى از اين گفت و گو خواستار حمايت جدى استاندار 
و سازمان برنامه و بودجه از پيمانكاران استان در پروژه هاى استانى و ملى 

در سطح خوزستان گرديد.
نامتناسب بودن عرضه و تقاضا، 

بزرگترين چالش كارى پيمانكاران استان
در حال حاضر بزرگترين چالش جامعه پيمانكارى استان، نامتناسب بودن 
عرضه و تقاضاى كار بوده و باعث شده تعداد زيادى از پيمانكاران، بيكار 
بمانند. دبير انجمن شركت هاى ساختمانى عنوان كرد: اين چالش به رقابت 
هاى ناسالم در مناقصات اخير دستگاههاى اجرايى منجر شده است و زنگ 

خطر را براى فعاليت هاى پيمانكاران حرفه اى به صدا درآورده است.
وى ادامه داد: به استناد بخشنامه هاى قانونى و قانون برگزارى مناقصات 
كارفرمايان موظفند مناسبترين قيمت را به عنوان برنده مناقصه اعالم نمايند  
اما در حال حاضر مالك انتخاب پيمانكار در استان، دريافت كمترين قيمت 
پيشنهادى است لذا با توجه به اينكه اكثر قيمتهاى مورد پذيرش در مناقصات 
اخير  به هيچ وجه براى انجام كار موجه و مناسب نيست ،تبعات اين نوع 
واگذارى ها   مشكالتى  مانند : اضافه شدن  امار پروژه هاى نيمه تمام و 
فاقد كيفيت ،افزايش هزينه چندين برابرى مالى و زمانى براى تكميل پروژه 
ها  و  در نهايت باال  رفتن بدهى هاى پيمانكاران  به وجود  خواهد آورد. 

 براين اساس  از همه كار فرمايان و دستگاه هاى اجرايى و نظارتى تقاضا 
دارم ضمن رعايت دقيق قوانين فوق  اناليز بها پيمانكاران بر اساس بخشنامه 
4951 بدقت بررسى و فقط به ارايه فيزيكى آناليز بها بسنده نشود به گفنه 
حيدرى :انجمن شركت هاى عمرانى  خوزستان  آمادگى  دارد بعنوان مشاور 
و يا ناظر در مناقصات حضور داشته باشد و در اين خصوص آماده هر گونه 

همكارى ميباشد .

عدم وصول مطالبات 1000 ميلياردى
 پيمانكاران خوزستان

به گفته دبيرانجمن شركت هاى عمرانى خوزستان گرچه در زمينه مطالبات 
بانك اطالعات شفافى از پروژه هاى عمرانى استان وجود ندارد اما با اين 
وجود به نظر مى رسد بيش از 1000 ميليارد تومان از مطالبات پيمانكاران 
استانى وصول نشده است. و حتى درصورت وصول اين مطالبات در حال 
حاضر كمتر از 20 درصد ارزش واقعى زمان انجام كار ارزش ندارد و به  اين 
معنا ميباشد كه توان و سرمايه شركتهاى عمرانى به يك پنجم  تقليل پيدا كرده 
است و جالب اينكه بخاطر عدم پراخت كسورات اين مطالبات  از جمله بيمه 
ماليات و ارزش افزوده احكام سنگين مالى بر عيله بعضى از اين پيمانكاران 
عديده  مشكالت  با  پرداخت  در  توان  عدم  واسطه  به  و  است  شده  صادر 
اى مواجهه شده اند و در همين راستا انتظار داريم سازمان امور مالياتى به 
ويژه در زمينه پرداخت ارزش افزوده تعامل و همكارى بيشترى با شركتهاى 

پيمانكارى داشته باشد .  
    حيدرى در بخش ديگرى از مصاحبه خود ادامه داد: بسيارى از پروژه 
از  ناشى  مشكالت  جمله  از  كشور  اقتصادى  مشكالت  از  قبل  كه  ها 
حذف حاملهاى انرژى و افزايش قيمت ناشى از افزايش قيمت  ارز به  
پيمانكاران واگذار شده است هيچ گونه حمايتى از پيمانكاران اين پروژه 
ها نشده است و منجر به ورشكستگى  وبوجود امدن مشكالت ديگرى 

براى اين شركتها شده است .
وى افزود: بدليل نبودن يك بانك اطالعات از پروژه هاى عمرانى استان، 
ها  پررژه  مشالت  و  موانع  زمينه  در  اطالعات  شفاف  ارائه  امكان  متاسفانه 

وجود ندارد.

دبير انجمن شركت هاى  عمرانى  خوزستان خبر داد :

عدم تمكين  برخى از دستگا ه هاى اجرايى استان 
در رعايت قوانين  برگزارى  مناقصات


