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 تقديم مى كنم

حردانى:  برنز پارالمپيك هم با ارزش است

زد و بند مالى در بازار سالمت خوزستانزد و بند مالى در بازار سالمت خوزستان

 گاوبندى پزشكى گاوبندى پزشكى
 و ساده لوحى مردم و ساده لوحى مردم

جلسه انتخاب هيات رييسه شوراى شهر اهواز برگزار و هوشنگ شيرمردى با كسب 
13 راى به عنوان رييس جديد شوراى شهر اهواز انتخاب شد.  در جلسه انتخابات 
هيات رييسه شهر اهواز كه 27 شهريورماه به رياست اسماعيل ارزانى، فرماندار اهواز 
و با حضور كليه اعضاى شورا در صحن علنى شوراى شهر برگزار شد؛ هوشنگ 
شيرمردى حجت االسالم و المسلمين كاظم سوارى به عنوان كانديداى رياست 
شورا در آخرين سال فعاليت شوراى چهارم معرفى شدند.                    صفحه 2

سوناى سيار در اهواز!
وسيله نقليه عمومى كه استفاده شهروندان از آن و رفاه آنها يكى از وظايف مديريت 
شهرى است خود منبع آلودگى صوتى ، آلودگى محيط زيست و بى نظمى در شهر 

شده و مابقى قضايا ....!!!!
 تا كنون به اتوبوس هاى درون شهرى كشورهاى ديگر  دقت كرده ايد ؟  اگر از نزديك 
نديده باشيد،حتما  از تلويزيون خودمان  ،از فيلم هاى سينمايى يا برنامه هاى ديگر  اين 
نوع وسيله نقليه را بارها ديده ايد . اتوبوس هايى با رنگ هايى مشخص ، تميز ، آرام و 
تقريبا خلوت . كه مسافران درون آنها  يا در حال مطالعه هستند و يا در حال انديشيدن . 

فضايى در حد كتابخانه ها .
صفحه 4

 راه حل ساده اصالح كانون هاي گردوخاك خوزستان
شده  خوزستان  استان  ناخوانده  مهمان  غبار  و  گرد  كه  است  سالي  چند 
است. متاسفانه در ابتداي امر مسئولين كشور و استان اين موضوع مهم را 
از  يكي  غبار  و  گرد  آتي  سنوات  طي  اينكه  از  غافل  نگرفتند  جدي  چندان 
مردم  معيشتي  ابعاد  تمام  بر  كه  شد  خواهد  انگيزي  بر  چالش  موضوعات 

منطقه تاثر خواهد گذاشت.
نتيجه اين شد كه سال به سال بر شدت و دوام آن افزوده شد و زندگي مردمان 
اين خطه را با مشكالت جدي مواجه ساخت.در ابتدا سازمان هاي ذيربط تمام 

تقصير را به گردن كشور عراق و تركيه و موضوعات امنيت 
   صفحه 6

5

معماى فرزند 
خواندگى و بن
 بست بهزيستى

ويروس «من خريد مى كنم؛ پس هستم!» 
صفحه 4

نماينده ولي فقيه در خوزستان گاليه كرد:

سهم اندك نيروهاى بومى
 در پروژه هاى نفتى هويزه و سوسنگرد
صفحه 2

فرا رسيدن عيد غدير خم بر عاشقان واليت مبارك باد
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اسامى توليدكنندگان 
تيرچه سيمانى استاندارد  دراهواز 

شماره تلفنآدرس كارگاهنام واحد تجارىرديف

09166003677اهواز ابتداى جاده ماهشهر پشت پارس بتنمجيد تجارى1

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

09163116846

09163188932بلوار صنايع فوالد روستاى دامغه كوچك خيابان4سلمان حسن پور3

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

09161136550

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

09166177118

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

09166022100

7
سيدرضا قلى 

ظاهرى مطلق
جاده حميديه، جنب باسكول بركت

09163111458

09167778557

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

09161136416

فيض اهللا ميرزايى9
اهواز جاده خرمشهر مقابل شهردارى 

منطقه 6 كوى سادات خيابان 2
09161110204

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

11
حميد حسينى 

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

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

اتحاديه صنف توليدكنندگان تيرچه و بلوك و قطعات بتنى اهواز
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خبر
حكايت كالسى كه در طويله برگزار مى شود 

نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى 
حكايتى تاسف بار از برگزارى كالس هاى درس در طويله 

در شهرستان ايذه دارد
خادمى اظهار كرد: چند روز قبل براى بازديد به دو روستاى 
شهرستان ايذه رفتم كه با فاصله اى 20 كيلومترى از سد 
كارون3 قرار دارند. اين روستاها جاده ندارند و بايد با ماشين 
كمك دار آن هم اول سنگ ها را با دست از جاده برداشته و 

بعد هم با گذشت حدود چهار ساعت به آنها برسيم.
وى افزود: در روستاى سيد خدر، دو فضا در كنار هم بودند 
كه هر كدام از آنها حدودا 12 متر بود؛ يكى براى نگهدارى 
محل خوراك حيوانات (كاهدان) و ديگرى محل نگهدارى 
حيوانات (طويله) بود. در محل نگهداى حيوانات كه بيشتر 
از 12 مترمربع هم نبود، بخشى معادل يك و نيم متر آن را 

براى محل خواب معلم تعيين كرده بودند.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى با 
تأكيد بر اينكه شأن يك معلم اين جايگاه نيست، ادامه داد: 
پتو و وسايل شخصى معلم در آن طويله بود و صبح هم 
بعد از بيدارى كالس را برگزار مى كند. حتى وسط كالس 
يك حفره براى روشن كردن آتش و گرم كردن به اصطالح 

كالس درس درست شده بود.
خادمى بيان كرد: در چنين وضعى دانش آموزان نيز از كالس 
اول تا ششم ابتدايى همه بايد در محل نگهدارى حيوانات در 

كنار هم درس بخوانند.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى 
با طرح اين سوال كه مسئوالن براى مناطقى مثل ايذه و 
باغملك چه كارى انجام مى دهند؟ گفت: اين روستاها نيز 

نقاطى از استان زرخيز خوزستان هستند.
خادمى در ادامه با گاليه گفت: در كدام نقطه از ايران مكانى 
وجود دارد كه بعد از اين همه سال دانش آموزان در فضاى 
محل نگهدارى حيوانات درس بخوانند و مردم در روستاها 
نيز هيچ گونه امكانات درمانى و خانه بهداشت نداشته باشند.
وى با اعالم اينكه اگر در اين روستاها كسى را عقرب بزند 
و يا سكته كند، بايد بميرد، عنوان كرد: از وزير آموزش و 
نگهدارى  محل  در  بايد  معلمش  كه  دارم  گاليه  پرورش 
حيوانات بخوابد و در همان محل نيز دانش آموزان را درس 
شوراى  مجلس  در  باغملك  و  ايذه  مردم  نماينده  بدهد. 
اسالمى بيان كرد: قرار بود آب كشاورزى به منطقه ايذه و 
باغملك بدهند ولى اين كار را انجام ندادند. در آسمارى 
يكى از روستاهاى باغملك هيچ چيزى وجود ندارد و مردم 
آن اصال امكانات بهداشتى ندارند، متأسفانه مردم حتى يك 
توالت هم در اين روستا ندارند و با بيچارگى و فقر در كنار 

يكديگر زندگى مى كنند.

شيرمردى، رييس شوراى شهر اهواز شد

    جلسه انتخاب هيات رييسه شوراى شهر اهواز روز 
گذشته برگزار و هوشنگ شيرمردى با كسب 13 راى به 

عنوان رييس جديد شوراى شهر اهواز انتخاب شد.
 27 كه  اهواز  شهر  رييسه  هيات  انتخابات  جلسه  در   
شهريورماه به رياست اسماعيل ارزانى، فرماندار اهواز و با 
شهر  شوراى  علنى  صحن  در  شورا  اعضاى  كليه  حضور 
برگزار شد؛ هوشنگ شيرمردى حجت االسالم و المسلمين 
كاظم سوارى به عنوان كانديداى رياست شورا در آخرين 

سال فعاليت شوراى چهارم معرفى شدند.
 پس از راى گيرى، هوشنگ شيرمردى با كسب 13 راى از 
مجموع 21 راى، به عنوان رييس شوراى شهر اهواز انتخاب 
شد.  سوارى، ديگر كانديداى اين انتخابات نيز 6 راى را 

كسب كرد و دو عضو شورا نيز راى سفيد دادند.
در اين انتخابات، زيبا صالح پور و على ناصرى، دو عضو 
شورا به عنوان كانديداى نايب رييسى شوراى شهر معرفى 
شدند كه ناصرى با 11 راى به عنوان نايب رييس انتخاب 

شد و صالح پور با  10 راى كسب كرد.
همچنين جمشيد سلحشور و زيبا صالح پور كانديداى منشى 
اول هيات رييسه بودند كه صالح پور با 11راى به عنوان 
منشى اول انتخاب شد، سلحشور نيز 9 راى كسب كرد و 

يك راى نيز باطل اعالم شد.
پس از آن، سلحشور با 13 راى به عنوان منشى دوم انتخاب 
شد و كاظم سوارى، پيش از راى گيرى انصراف داد. عاشور 
شد.  انتخاب  خزانه دار  عنوان  به  با 15راى  نيز  سوارى پور 
آذر  همچنين  بود.  خزانه دارى  كانديداى  تنها  سوارى پور 

زمان پور با 16راى سخنگوى شوراى شهر شد.
 دو جلسه انتخاب هيات رييسه شوراى شهر اهواز در دو 
هفته گذشته به دليل حاضر نشدن گروهى از اعضاى شورا و 

به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا لغو شده بود.
 دو جلسه انتخاب هيات رييسه شوراى شهر اهواز در دو 
هفته گذشته به دليل حاضر نشدن گروهى از اعضاى شورا و 

به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا لغو شده بود.
پس از ادامه اختالف ميان دو گروه اعضاى شورا بر سر 
شهر  شوراى  مهلت  پايان  همچنين  و  رياست  كانديداى 
براى برگزارى جلسه انتخاب هيات رييسه، جلسه با دعوت 
فرماندار اهواز و با حضور وى در شوراى شهر برگزار شد.

انتخاب هيات رييسه شوراى شهر ساالنه برگزار مى شود. 
رامى عالسوند، رييس دوره يك ساله قبل شوراى شهر بود و 

امسال، آخرين سال فعاليت شوراى چهارم است.

دفاع مقدس

حميديه؛ آخرين سنگر بسوى اهواز!
غالمرضا فروغى نيا

ــك حادثه ، يك  ــود ي ــك فرد گاها نقطه عطفى، باعث مى ش ــى ي در زندگ
ــد.در  ــان عمر با وى همراه باش ــه جغرافيائى تا پاي ــك نقط ــخص و يا ي ش
ــات گوئى هنوز  ــى مانده از آن لحظ ــته در تصاوير باق ــت همه گذش حقيق
ــاكش حال و آينده با اويند.براى من هم پس از اين  ــتند و در كش زنده هس
ــرانجام يك جنگ تحميلى گذشته است  ــال كه از آغاز وتداوم و س همه س
،«حميديه و على هاشمى» اين نقش ماندگار را در زندگى ام ايفا كرده اند.

شناسنامه من بدون هيچ زمينه و انگيزه قبلى و صرفا براثر يك رويداد عادى 
 112 بشماره  حميديه  در  ثبت  اداره  مامور  يك  با  پدرم  دوستى  از  ناشى 
مهمترين مميزه شخصى من شد.اما وقتى باتفاق جمعى از دوستان همسن و 
سال از محالت زيتون كارگرى ، حصيرآباد ، بيست مترى شهردارى و آسياباد 
اهواز همگى در سپاه پاسداران حميديه جمع شديم آن زمان صدور شناسنامه 
ام از حميديه رنگ و بوى ديگرى گرفت.يك حضور تصادفى كه اينك پس 
كالبد  در  اينك  لحظات  آن  تك  است.تك  شده  پرمعناتر  بسيار  سال   36 از 
تاريخ و در ساختمانى كه بنام هنرستان فنى و حرفه اى بود و سپاه موقتا در 
آن سكنى گرفته بود ، جالى ديگرى يافته است.حاال وقتى نام حميديه را مى 
شنوم و يا در جائى مى خوانم حساس مى شوم.گوشهايم را تيز مى كنم و 
يا برق چشمانم بدنبال واژه هائى است كه از آنها معنا و مفهوم محبت ودر 
عين حال قلبهاى شكسته را جستجو مى كنم.مى دانم حاال پس از اين همه 
سال فرزندان نسل هاى بعد تك تك آن لحظاتى كه ما در آن غوطه ور بوديم 
آنها  شهداى  و  پدرانشان،برادرانشان  بر  چه  ببينند  تا  دريابند  خواهند  مى  را 
اسكندرى،عبداالمير  عبيات،محمود  طرفى،عبد  بدوى،چاسب  گذشت.حمد 
بودند  جنسى  چه  از  سعيد  بيت  حميد  و  زاده  حالج  محمدمهدى   ، عبيات 
كه بى هيچ سالح قابل اعتنائى صرفا برپايه آرمانهائى كه به آنها عشق مى 
ورزيدند ايستادند و در كمال سادگى بگونه اى صميمانه چهره در خاك و 

خون كشيدند.
بى ترديد غروب نهم مهرماه سال 1359 براى من نيز بسان همه آحاد مردم 
حميديه و دشت آزادگان روزى از ياد رفتنى نيست.در حاليكه تنها ده روز 
از آغاز جنگى ناخواسته و بشكل غافلگيرانه سپرى شده بود دشمن تا دندان 
مسلح با پشت سرگذاشتن بيش از يكصد كيلومتر اينك خود را در فاصله 26 

كيلومترى اهواز مى ديد.
وقتى جنگ آغاز شد با ساده انگارى فكر مى كرديم يك سوءتفاهم سياسى 
است و حداكثر تا چند روز ديگر پايان خواهد يافت.اما پايان نيافت.در آن ايام 
و لحظه به لحظه اين بازار شايعات بود كه حاكميت مى كرد. بى آنكه بتوانى 
بخوبى واقعيات را تشخيص بدهى.لحظات بسرعت مى گذشت در حاليكه 
اميدها از آمدن«توپخانه خراسان» مى گفتند و اينكه قدرت هرشليكش چنين 
و چنان مى كند و هر دشمنى را از سر راه مى برد.اما دشمن داشت كيلومتر 
به كيلومتر جلو مى آمد اما از توپخانه خراسان ردى و اثرى نبود.در آن بيغوله 
ياس آور وقتى چهره مردم را درمى يافتى كه بسان قهرمان به تو و تفنگ 
ژ-3 و چهار عدد نارنجك دستى و چهار خشاب گلوله تو مى نگريستند تا 
تو مدافع شهرشان باشى و تو نمى دانستى چگونه  تفاوت آنچه در غرش 
سهمگين خمپاره هاو تيرهاى رسام نفربرهاى پى ام پى دشمن بعثى مى ديدى 
را بايد محاسبه نمائى؟در چنين ساعاتى انتظار، سخت ترين تصويرى بود كه 
هريك از دوستانت مى توانستند در چهره تو بيابند و تو هم همين تصاوير 
را در چهره آنها مى يافتى.حاال دشمن از سوبله و بستان و سابله و سوسنگرد 
و ابوحميضه گذشته بود و به تاخت روى نوار سياه رنگ جاده بسمت كوت 
سيدنعيم و شبيشه و حميديه مى كوبيد.وما هنوز با همان تفنگهاى ژ-3 كه 
با اندك خاكى كه در لوله شان رخنه مى كرد از كار مى افتادند، در دو سوى 
بوديم. گرفته  سنگر  انتظار،  در  حميديه  ورودى  تا  شبيشه  حدفاصل  جاده، 

درگودالهائى كوچك كه ساخته بوديم و فقط مى توانستى در آنها بنشينى.
شب قبل از آن على هاشمى فرمانده جوان مان اكيپى از ما را به سمت «پادگان 
را  پادگانى  شب  است.آن  چگونه  اوضاع  دريابد  تا  فرستاد  آزادگان»  دشت 
به چشم ديدم كه قبل از رسيدن دشمن خودبخود تسليم شده بود . اندك 
سربازانى كه بهمراه چند درجه دار مانده بودند مايوسانه بدنبال يافتن راهى 
براى انهدام تانكهاى چيفتن و نفربرهاى غول پيكرى كه سالم و بى سروصدا 
در گوشه پادگان خفته بودند،مى گشتند تا بلكه بدست دشمن نيفتند و در 
اكبر  اهللا  هاى  تپه  سمت  از  را  دشمن  شليك  هاى  شعله  برق  حال  همان 
بچشم مى ديديم كه با نور ستارگان درهم مى آميختند.و ما نوميدانه به افراد 
خفته  هاى  غول  اين  از  دانستند  نمى  هيچيك  كه  نگريستيم  مى  سرگردانى 
حتى سوارى بگيرند.سرمايه هاى ملى كه اينك و در روز مبادا به هيچ كارى 
نمى خوردند و من مجبور بودم مغرورانه به همان تفنگ و صد گلوله اى كه 

بهمراهم بود ،بنازم و با آنها بايستم.
چالش  كه  بود  رسيده  باور  اين  به  مهرماه 1359  نهم  روز  صبح  از  حميديه 
ماندن و يا رفتن به منتهى اليه خويش رسيده است و اين سپاه كوچك هر 
آنچه دارد را بايد در دو سوى جاده اى كه به سمت اهواز مى رود ،بكار بندد.

تنها جائى كه نقطه اتكاى ما بود و مى توانستيم قوت خويش را بروز دهيم. 
حاال ديگر شهر آبستن التهابى از نوع ديگر بود . بتدريج تردد كم مى شد .به 
گونه اى كه صداى تك و توك موتورسيكلت يا ماشين ، خيابان اصلى شهر را 
به جوالن در مى آورد.اندك عابران را مى ديدى كه با عجله درحالى كه ترسى 
مزمن در چهره داشتند و حيرتى غم انگيز در حركاتشان كه بيشتر به دويدن 
شباهت داشت، طول وعرض خيابان را طى مى كردند.گاهى مى ايستادند و 
به صدائى كه از پشت سرشان مى شنيدند با وسواس گوش مى دادند.وانتى 
پر از اثاثيه از كنارم مى گذرد در حاليكه خانواده اى هراسان و در فشار كنار 
هم نشسته اند. همگى حيرت زده ايم.كمتر كسى از ما هم با ديگرى سخن مى 
گفت و كلمات در نهايت كوتاهى و در حد اشاره از زبان جارى مى شد.هر 
چه بود داشت اتفاق مى افتاد . ما در متن خبر بوديم.شايد هم  خود خبر 
بوديم كه داشتيم رخ مى داديم و احتماال ديگران بايد آن را مى شنيدند.هر چه 
بود خودش داشت مى آمد.مانعى اميدواركننده هم وجود نداشت. حاالخلوتى 
رعب آور حاكم بود كه ازالبالى سكوت آن فقط مى توانستى محبتى كم نظير 
را ميان همرزمانت ببينى كه بى هيچ منتى فقط مهربانى و نگرانى را ميانتان 
تقسيم مى كرد.اينجا ديگر چشمانمان بود و گوش هايمان و انتظارى كه لحظه 

لحظه آن حادثه بود كه داشت مى رسيد.
عصر همان روز با نزديك شدن شليكهائى كه پس از ده روز انتظار از آغاز 
جنگ حاال در زير گوشمان موسيقى تلخ گوشت و پوست و خون را مى 
نواختند در مى يافتيم كه دشمن نزديك و نزديكتر شده است.از كوت سيدنعيم 
بسختى گذشته است. كشاورزان در آنجاآب را در زمينهايشان رها كرده بودند 
تا بلكه باتالقى براى تانكهاى عراقى درست كرده باشند با اين حال كاروان 
دشمن مثل مارى زخمى بر روى جاده بسمت حميديه با اصرار به جلو مى 
آمد. و ما با اندك سالح هايمان در افتادگى شانه هاى جاده خود را پنهان 
كرده بوديم. حاال ديگر باورم آمده بودكه حميديه آخرين رمق هايش را براى 
ماندگارى اهواز در طبق اخالص گذاشته است و نشانه هاى آن را به چشم 
مى ديدم كه تيرهاى رسام دشمن روى جاده و اطراف را شخم مى زدند و 
من در آن لحظات به باقيمانده گلوله هايم اميدواربودم و اينكه هنوز هم تفنگ 
ژ-3 رمقى از خود نشان مى داد.پس از آن سكوت بود تا در تاريكى غمگين، 
شبى را در انتظار توپخانه اى از خراسان سپرى كنيم كه نيامد اما در عوض 
همان شب، بچه هاى اهواز آمدند و قبل از استحكام دشمن هول و هراس 
را در كاروان آنها فرو كردند تا بدين ترتيب حميديه هيچوقت اشغال نشود!

نماينده ولي فقيه در خوزستان گاليه كرد:

سهم اندك نيروهاى بومى 
در پروژه هاى نفتى هويزه و سوسنگرد

برگزيدگان نخستين جشنواره 
 تعليم، رسانه و تربيت خوزستان معرفى شدند

نماينده ولى فقيه در خوزستان ورود كاالى قاچاق 
را قاتل طرح هاي توليدى دانست و گفت: بايد 
مسئولين قاطعانه قسم بخورند كه از ورود كاالى 

قاچاق جلوگيرى خواهند كرد. 
سيدمحمدعلى موسوى جزايرى در نشست ستاد 
اقتصاد مقاومتى كه اظهار كرد: خيل عظيم بيكاران 
استان وضعيت بسيار نابسامانى است و تهديدى 

براى كشور محسوب مى شود. 
وي افزود: در اين راستا پيشنهاد كرديم كه طرح 
هاى سپاه و همچنين كميته امداد امام (ره) در زمينه 
مشاغل جزء در مناطق روستايى مجددا اجرا شود 

كامًال  تاكنون  ها  طرح  اين  اجراى  زيرا 
موفقيت آميز بوده است.

موسوي جزايري تصريح كرد: راه اندازى 
مشاغل خرد با سرمايه گذارى هاى كمى 
امكان پذير است و تامين اعتبارات مورد 

نياز آن كامًال مقدور است. 
وي با بيان اين كه اكنون بايد به فكر سرمايه 
گذارى هاى خرد باشيم، خاطرنشان كرد: 
مناطق  در  سپاه  و  امداد  كميته  تجربه 
روستايي در خصوص مشاغل خرد حاكى 
از اين موضوع بوده كه مى توان با مبلغ 10 
و 15 ميليون تومان هم اشتغالزايى ايجاد و 

معيشت يك خانوار را تأمين كرد. 
ايجاد  البته  داد:  ادامه  جزايري  موسوي 
اين مشاغل به علت ماهيتى كه دارند، در 
زمينه  در  زيرا  نيست  پذير  امكان  شهرها 
صنايع دستى، پرورش دام و مرغدارى و 

... هستند.
وى عنوان كرد: در بازديد از شعيبيه مشاهده كردم 
كه كميته امداد امام (ره) در زمينه راه اندازى مشاغل 
خوبى  نتيجه  و  كرده  مردم  به  زيادى  كمك  خرد 
جهت  نيز  امسال  براى  و  است  شده  حاصل  نيز 
اجراى اين طرح ها 31 ميليارد تومان به اين كميته 
تخصيص داده شده است كه اين اعتبار نياز تمام 

مناطق روستايى سطح استان را پوشش نمى دهد.
 موسوي جزايري با اشاره به كمبود نيروى انسانى 
در مشاغلى نظير تعميرات لوازم خانگى، تعميرات 
برق ساختمانى، تعميرات خودرو و ... گفت: كمبود 

نيروى انسانى در اين بخش از مشاغل، بسيار زياد 
است. براى مثال وقتى در اهواز با يك تعميركار برق 
ساختمانى تماس گرفته مى شود او مراجعه خود به 
ساختمان مذكور را به هفته بعد موكول مى كند 
زيرا نيروى انسانى كمى در اين نوع مشاغل وجود 
دارد. از سوى ديگر نيز اين امر موجب افزايش نرخ 
سرسام  صورت  به  مشاغل  گونه  اين  هاى  تعرفه 

آورى شده است
وي اظهار كرد: در صورتى كه از واردات لباس به 
استان جلوگيرى شود. ساالنه حدود 2 تا 3 ميليون 
دست لباس در استان نياز است. البته اگر ما واردات 

هرگونه لباس اعم از لباس بيماران، يونيفرم هاى 
مدارس و لباس هاى كار را به استان ممنوع كنيم 
و كارگاه هاى خياطى نيز به 10 برابر افزايش يابند، 
خوب  حقوق  با  بيكار  جوانان  از  بسيارى  طبيعتا 

مشغول به كار خواهند شد.
موسوي جزايري افزود: همچنين در زمينه تعميرات 
خودرو نيز در استان به نيروى كار احتياج داريم. در 
اين راستا از استاندار خوزستان خواستيم كه مراكز 
اموزشى جهت ارائه آموزش ها در زمينه تعميرات 
خودرو، تعميرات برق ساختمان، تعميرات لوازم 
خانگى و از اين حيث مهارتها در استان راه اندازى 

شود زيرا نمى توان انتظار داشت وقتى كه فردى 
فاقد مهارت و تخصص الزم يك شغل است، در 

آن شغل جذب شود.
ياد  مهارت  و  كار  بايد  جوانان  اينكه  بيان  با  وى 
بگيرند و تنبلى را تمام كنند، خاطرنشان كرد: وزير 
كار قول داده است در صورت فراهم كردن زمين 
و مكان مورد نياز، مربي و تجهيزات را جهت ارائه 
آموزش هاى مشاغل فنى در اختيار استان قرار مى 
شود،  ارائه  جوانان  به  ها  آموزش  اين  اگر  دهد. 
بخش زيادى از بيكاران استان شاغل خواهند شد. 
مهيا كردن بسترهاى الزم براى ارائه اين آموزش ها 

نيز به خرج آنچنانى احتياج ندارد.
كاالى  ورود  كرد:  بيان  جزايرى  موسوي 
هاى  طرح  براى  قاتلى  استان  به  قاچاق 
زيرا  بود  خواهد  ما  اشتغالزايى  توليدى 
قاچاق كاال هرچه را كه نبايد، وارد استان 
تأمين  باعث  موضوع  اين  و  است  كرده 
نيازهاى استان مى شود كه به تبع آن، طرح 

هاى ما تماماً بى تأثير خواهند بود.
وى با بيان اينكه راه اندازى مشاغل خانگى 
در روستاهاى استان بسيار كمك مى كند، 
گفت: از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
و همچنين امام جمعه شهرستان هاى هويزه 
و سوسنگرد، گزارشاتى به ما رسيده است كه 
نشان مي دهد كه تنها "يك بيستم" نيروهاى 
شركت هاى نفتى پيمانكارى مستقر در اين 

منطقه بومى هستند. 
نماينده ولي فقيه در خوزستان ادامه داد: 
در اين شهرستان ها 20 تا 30 شركت نفتى مستقر 
هستند اما در مجموع از 4 تا 5هزار نيروى انسانى 
به كار گرفته شده در اين شركت ها، تنها 200 تا 
300 نفر بومى شهرهاى سوسنگرد و هويزه هستند.
جزايرى بيان كرد: شركت كشت و صنعت نيشكر 
نيز زمين ها را از مردم گرفت و در برابر چشمان 
صاحبان اين اراضى،  نيروهاى غيربومى را جذب 
كه  دارند  حق  ها  زمين  اين  صاحبان  طبيعتاً  كرد. 
از بابت اين موضوع ناراحت باشند. بنابراين اين 
سياست فعلى در خصوص جذب نيروها بايد تغيير 

يابد زيرا مشكالتي را ايجاد مى كند.

مدير كل آموزش و پرورش استان خوزستان در اين 
جشنواره كه در محل تاالر طالئيه اهواز برگزار شد 
ــروز درك و فهم بهترى  ــان كرد: دانش آموزان ام بي
ــتى و  از پيام ها و واژه هايى همچون عدالت، درس
راستى دارند و فصل اول زندگى دانش آموزان بايد 

درك و فهم باشد.
ــتار و دانشگاه  محمد تقى زاده گفت: ايران در نوش
و مدرسه پيشينه قديمى دارد و طبق پژوهش هايى 
ــانه هاى اختراع خط در ايران  ــتين نش جديد نخس
ــال قبل از ميالد در شهرستان  مربوط به پنج هزار س

جيرفت در استان كرمان است.
وى عنوان كرد: امروزه آسيب هاى زيادى در كتاب 
درس دانش آموزان وجود دارد كه اين آسيب ها بايد 
توسط رهبران رسانه براى برطرف شدن دنبال شوند.
ــتان افزود: بخش  ــر كل آموزش و پرورش اس مدي
مهم و قابل توجهى از ارتقاء فرهنگ جامعه برعهده 
اصحاب رسانه است و هر جا در حوزه هاى مختلف 
فرهنگى، اقتصادى و سياسى اصحاب رسانه خوب 
ــبت به حقوق خود آشنا مى  عمل كنند مردم را نس
ــب  ــد. تقى زاده گفت: امروز اگر به دنبال كس نماي
موفقيت در آموزش و پرورش هستيم بايد به سمت 
درگير كردن افكار مردم و مسئوالن توسط رسانه ها 
به آموزش و پرورش باشيم در اين حالت است كه 

آسيب ها در جامعه كاهش مى يابد.
ــروز دو ديدگاه در آموزش و پرورش  وى افزود: ام
وجود دارد و آن هم داشتن يك برنامه علمى و تهيه 
سند توسعه است كه متاسفانه طرفداران اين ديدگاه 

ها در جامعه بسيار كم هستند.
مدير كل آموزش و پرورش استان درادامه بيان كرد: 
ديدگاه غالب به آموزش و پرورش يك ديدگاه ساده 
است كه بر اساس آن تنها راه حل مشكالت در اين 
بخش را جابه جايى چند نفر مى دانند كه اين ديدگاه 
درست نيست و نبايد براساس آن آموزش و پرورش 

را دچار چالش كرد.
ــاى كارى من  ــت: يكى از اولويت ه ــى زاده گف تق
توسعه پيش دبستانى است چرا كه معتقدم با وجود 

محروميت زياد بايد سن آموزش را پايين آورد.
وى گفت: دانش آموزان نياز به نشاط و شادى دارند 
و براى داشتن دانش آموزانى سالم بايد در بهداشت 
ــيم جرا كه در حال حاضر در  به بهترين سطح برس
ــت دچار  ــتان در بخش بهداش برخى از مدارس اس
ــتيم. تقى زاده با اشاره به  ــائل هس ابتدايى ترين مس
اينكه 250 هزار اولياى بى سواد در استان وجود دارد 
گفت: چگونه مى توان تعليم و تربيت را از مدرسه 
به خانه بكشانيم وقتى اين ميزان اولياى بى سواد در 

استان وجود دارد.
در اين جشنواره از برگزيدگان در بخش هاى خبر، 
گزارش خبرى، گزارش موضوعى، عكس، مصاحبه 

و تيتر تجليل شد.
نتايج اين جشنواره نيز به اين شرح اعالم شد:

در بخش خبر الهام خلج از روزنامه ايام قابل تقدير، 
سارا ممبينى از پايگاه خبرى شوشان رتبه سوم، پگاه 
ــنا رتبه دوم و محمدرضا  يغمايى از خبرگزارى ايس
عبادى از خبرگزارى تسنيم رتبه اول را كسب كردند.

در بخش گزارش خبرى سحر كوراوند از خبرگزارى 
ــراوى از خبرگزارى ايكنا قابل  ــر و مريم جويج مه
ــوم،  ــر، كوثركريمى از خبرگزارى مهر رتبه س تقدي
ــوم،  ندارضاپور از پايگاه خبرى اهواز نوين رتبه س
ــعه جنوب رتبه دوم،  حبيب بهرامى از روزنامه توس
سيد احمد موسوى از خبرگزارى ايسنا و مصطفى 
ــان و روزنامه فرهنگ  حاللى از پايگاه خبرى شوش

جنوب به صورت مشترك رتبه اول را كسب كرد.
در بخش عكس ميالد اسماعيل زاده عكاس آزاد به 

عنوان عكاس برتر برگزيده شد.
در بخش تيتر سيد احمد موسوى از خبرگزارى ايسنا 
ــول عوده زاده از روزنامه همشهرى  رتبه دوم و رس
رتبه اول را كسب كرد. در بخش گزارش موضوعى 
ــهرزاد اميرى  زينب فرحانى از خبرگزارى ايرنا و ش
قابل تقدير، مريم فرطوسى از روزنامه همشهرى و 
ــى از روزنامه قلم به طور مشترك رتبه  على ميالس
ــيده فاطمه هالالت از روزنامه همشهرى  ــوم، س س
ــى از روزنامه همشهرى مقام  مقام دوم، امل درويش
اول را كسب كرد. در بخش مصاحبه ميالد گلدارى 
از روزنامه همشهرى رتبه دوم، قاسم منصورآل كثير 

مقام اول از خبرگزارى مهر كسب كرد.
همچنين دراين جشنواره از محسن بهاورند رئيس 
ــاون اخبار و  ــا و ايرج مزارعى مع ــزارى ايرن خبرگ
ــتان و  ــتان خوزس اطالعات آموزش و پرورش اس
جمال بيت مشعل معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى 
خوزستان به عنوان فعاالن حوزه آموزش و پرورش 

تجليل شدند.

برگزيدگان نخستين 
جشنواره تعليم، رسانه و 
تربيت اداره كل آموزش و 
پرورش استان خوزستان 
تجليل شدند.

آيين افتتاحيه بيست و هشتمين جشنواره تئاتر استان 
خوزستان پنجشنبه 25 شهريورماه ساعت 18:30 با 
حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى،رييس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، فرماندار اهواز و جمعى از 
هنرمندان و پيشكسوتان عرصه تئاتر استان در تاالر 

آفتاب آغاز بكار كرد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
اسالمى شهرستان اهواز، رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان اهواز در اين مراسم با اشاره به آثار 

راه يافته به جشنواره امسال گفت: نزديك به 44 اثر 
به دبيرخانه جشنواره رسيد كه از اين ميان 12 اثر 
انتخاب شد و پس از ديدن آثار توسط هيات بازبينى 
در شهرستان ها، 9 كار جهت حضور در جشنواره 

راه پيدا كرد.
محمد جوروند افزود: شهرهاى اهواز با 3 اثر،بهبهان 
با 2 اثر و دزفول، آبادان،خرمشهر و سربندر هركدام 

با 1 نمايش در اين جشنواره حضور دارند.
در اين مراسم زنگ آغاز جشنواره بيست و هشتم 

به دست پيشكسوتان عرصه تئاتر نواخته شد و در 
ادامه جشنواره بيست و هشتم با اجراى 2 نمايش 
«سياه و سفيد» به كارگردانى محمد نادرپور از دزفول 
و «گراى صفر درجه؛ نيم درجه به سمت خدا» به 
نويسندگى و كارگردانى سيد منصور ناصرى از اهواز 
كار خود را آغاز كرد. گفتنى است، 29 شهريورماه 
آيين اختتاميه و اعالم برگزيدگان بيست و هشتمين 
جشنواره تئاتر استان خوزستان  ساعت 18 در تاالر 

نفت اهوار برگزار مى شود.

بيست و هشتمين جشنواره تئاتر استانى آغاز بكار كرد



مى گويند ادبيات هر جامعه برگرفته از حال و احوال حاكم بر آن جامعه است،
 در اين ميان اما شايد عرصه سياست مقدارى تفاوت داشته باشد.
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واكنش يك روزنامه به فحاشى مداح معروف
روزنامه جمهورى اسالمى در اعتراض به حاج منصور ارضى، مداح معروف 
نمايندگان  از  يكى  توهين آميزى  ادبيات  با  مذهبى  تريبون هاى  در  اخيراً  كه 
اصالح طلب مجلس را "پفيوز" خوانده است؛ نوشت: در جامعه ما نشانه هايى 
گاه و بيگاه به چشم مى خورند كه حكايت از اجراى برنامه هاى طراحى شده 
مى نمايد. همين چند روز اخير حضور كاله مخملى هاى عربده كش در تظاهرات 
و راه پيمايى هاى ارزشى و انقالبى و همراهى آنان با مردمى كه هيچ سنخيتى با 
هم نداشتند، مايه تعجب و نگرانى براى مراسم و ايام اهللا آينده گرديد و متاسفانه 

هيچ مقامى نيز درصدد برطرف ساختن اين نگرانى ها نيست.

سفر بى دل و دماغ به نيويورك
عبداهللا گنجى، مدير مسئول روزنامه جوان نوشت: در سال اول، دوم و سوم سفر 
رئيس جمهور به نيويورك چنان فضاى گمانه زنى كه آيا با فالن فرد ديدار مى 
كند؟ آيا ممكن است در راه روها همديگر را ببينند؟ اگر مالقات شد دلواپسان 
چه مى كنند؟ و... صفحه يك روزنامه ها و رسانه هاى همسو با دولت را به 
خود اختصاص داده بود كه به مساله اول كشور تبديل شده بود.اما سراب نمايى 
غرب از تعهدات از يك سو و بى نتيجه بودن پيگيرى ها و مالقات هاى بعد 
از تعهدات از سوى ديگر، سفر بدون هيجان و سردى را مقابل هيئت ايرانى 
قرار داده است.بايد پيشاپيش از خنثى بودن محتوايى كه روحانى ارائه مى كند، 
خبر داد. زيرا نه روحانى حاضر به اعتراف به «تقريبا هيچ» است و نه مى تواند 
بيالنى از آنچه انجام شده است ارائه دهد.شنيدها حاكى است بى هدفى سفر 
موجب پيشنهاد عدم انجام آن از سوى وزارت خارجه  شده است. اما مشاورين 
رييس جمهور انجام سفر را بهتر دانسته اند. احتماال هزينه هاى داخلى نرفتن 
باال خواهد بود و بى انگيزگى پشت آن، سراب را نمايان خواهد كرد. لذا سفر 
با هدف «عادى پندارى» انجام مى شود.در ادامه سفر، وقتى روحانى وارد هاوانا 
مى شود به او خواهند گفت تحريم هاى ما هم لغو نشده است و رييس جمهور 
با پيدا كردن يك هم درد و شريك تسكين خواهد يافت و نفس لوامه را آرام 

خواهد نمود.

مقابله ناشيانه با فضاى مجازى نفعى ندارد
فارس نوشت: آيت اهللا اسداهللا ايمانى امام جمعه شيراز و نماينده ولى فقيه در 
استان فارس گفت: فقدان بهره بردارى مناسب از ابزارهاى ارتباطى و شبكه هاى 
اجتماعى و فضاى مجازى يا مقابله ناشيانه با آن، جز زيان براى فرد و جامعه، 
چيزى به دنبال ندارد. واقعيت اين است كه مقابله با يكسرى از مسائل در جامعه 
يعنى ايستادن در مقابل يك سيل ويرانگر كه جز نابودى فرد مقابله كننده، نتيجه 
ديگرى ندارد. گويا در مقابل فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى فراموش 
كرده ايم كه اين موضوع هم مانند يكى از پديده هاى زندگى بشرى است. در 

زندگى بشر از آغاز تا پايان هرجا نفعى بوده، ضررى هم وجود داشته و دارد.

انتقاد نماينده مجلس به حضور
 وزير ارشاد در يك محفل خاص

بسيج پرس منتشر كرد: حجت االسالم والمسلمين سيد جواد حسينى كيا نماينده 
مردم سقز در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از وزير ارشاد به خاطر شركت 
در مجلس صوفيه و محفل دراويش گفت: اگر مسئولى خالف آنچه كه مصالح 
نظام است عمل كند عمال به نظام ظلم كرده است.وى افزود: اين اقدامات عمال 
حركت در خالف مسيرى است كه امام و شهدا ترسيم كرده اند، مالقات با فرقه 
ها و گروه هايى كه در قانون اساسى به آنها اشاره نشده است رسميت بخشيدن 

به اين گروه ها است و اين براى نظام جمهورى اسالمى ايران هزينه دارد.نماينده 
مردم سقز در مجلس اظهار داشت: اين كار وزير ارشاد به نوعى مشروعيت 
بخشى به اين گروه ها و ظلم مضاعفى است كه تحميل مى شود اميدواريم 
وزير ارشاد از ملت و خانواده هاى شهد عذرخواهى كند و اين رفتارهايى كه 

حساسيت مردم مومن و متدين را بر مى انگيزد تكرار نشود.

جمع آورى بنرهاى سخنرانى
 احمدى نژاد توسط شهردارى گرگان

دولت بهار نوشت: دكتر محمود احمدى نژاد روز پنج شنبه به دعوت مردم 
شريف و مومن گرگان، در جشن واليت كه در مسجد جامع اين شهر برگزار 
مى شود، سخنرانى خواهد كرد. با وجود اينكه برگزار كنندگان مراسم براى 
برگزارى اين جشن و تبليغات ميدانى از شوراى تامين شهرستان مجوز اخذ كرده 
اند، شهردارى گرگان در اقدامى غير قانونى و غير اخالقى اقدام به جمع آوارى 

بنرهاى سخنرانى دكتر احمدى نژاد از سطح شهر كرده است.

جاسوس بازى در استقالل و پرسپوليس
مهر نوشت: درحالى كه ديدار تيم هاى فوتبال استقالل و پرسپوليس در هفته 
ششم ليگ برتر عصر جمعه برگزار خواهد شد اما جنگ سرمربيان دو تيم براى 
رسيدن به اطالعات ريز و تاكتيك هاى حريف آغاز شده است. سيستم جاسوس 
بازى ادامه دارد و هر دو مربى سعى مى كنند اردوى خودشان را كامال ببندند و 
مدام از بازيكنان مى خواهند كه به خبرنگارها اطالعاتى در مورد نحوه تمرين 
ندهند. اينكه تمرين از كنار و بر اساس سانتر بود يا در عمق و روى زمين دقيقا 

مهمترين خبرها است.

مرگ روزانه 10 نفر در ايران 
به دليل مصرف مواد مخدر

ايرنا نوشت: على مويدى قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دهمين 
كنگره بين المللى اعتياد در سالن همايش رازى تهران گفت:مصرف موادمخدر 
به عنوان چهارمين عامل مرگ كشور پس از تصادفات رانندگى، سكته هاى قلبى 
و سوختگى ها به شمار مى رود. به طور متوسط در هر روز 10 فرد در ايران بر 

اثر مصرف مواد مخدر مى ميرند.

افشاگرى از پرداخت حقوق هاى نجومى
 در «بيمه تعاون» 

تابناك نوشت: مديران شركتى كه در ششمين ماه سال، هنوز افزايش قانونى 
حقوق پرسنلش بر مبناى قانون كار اعمال نشده و پرداخت نگرديده، هر ماه چند 
ده ميليون تومان حقوق مى گيرند!افشاى پرداخت هاى نجومى به برخى مديران 
در چند مجموعه دولتى يا وابسته به نهادهاى دولتى در ماه هاى گذشته، به رغم 
سر و صدا و حواشى زيادى كه به دنبال داشت، نتوانسته مانع از پرداخت ارقام 
چند ده ميليون تومانى به برخى مديران حاشيه نشين شود؛ اين را اسنادى نشان 
مى دهد كه در اختيار «تابناك» قرار گرفته است.اين بار ماجرا مربوط به «بيمه 
تعاون» است؛ شركتى كه در قياس با ديگر شركت هاى بيمه گذار در كشورمان، 
كمتر شناخته شده و آن گونه كه فيش حقوقى مديرانش نشان مى دهد، اين 
گمنامى بستر مناسبى براى كسب درآمدهاى هنگفت براى مديران باالدستى آن 
شده است.آن گونه كه در وبسايت اين شركت آمده، بيمه تعاون در سال 1386 
آغاز به كار كرده و در ادامه راه در قالب شركتى «سهامى عام»، پس از كسب 

موافقت هاى الزم از نهادهاى مختلف نظارتى و قانونى، در سال 1391، پروانه 
فعاليت دريافت نموده است، اما در كمتر از سه چهار سال آنقدر از مسير پيش 
بينى شده فاصله گرفته كه اكنون زيان ده به شمار مى آيد!اين را يك منبع آگاه 
به «تابناك» مى گويد و مى افزايد: «صورت هاى مالى سه ماهه اول بيمه تعاون، 
حكايت از زيان ده بودن آن دارد و عالوه بر آن، هنوز افزايش حقوق پرسنل 
شركت بر مبناى قانون كار اعمال نشده و پرداخت نگرديده است».همه اينها 
در حالى است كه فيش حقوقى صادر شده براى مديران بيمه تعاون، حكايت از 
پرداخت هاى نجومى به ايشان دارد. به عنوان نمونه آقاى «م.ن»، يكى از مديران اين 
شركت در ماه جارى بيش از 118 ميليون تومان حقوق دريافت كرده كه پس از 
كسر كسورات، مبلغ خالص پرداختى به وى بالغ بر 77 ميليون تومان شده است!

مرتضوى به مرور زمان!
مرور  در  را  مرتضوى  شهروند  روزنامه  طنز  صفحه  در  كاظمى  احمد                رضا 
كه  ديده ايد  را  لباس  عمده فروشى هاى  اين  نوشت:  و  كرد  تجسم  زمان 
خودتان را هم بكشيد لباس تكى نمى فروشند و كمتر از 6-5 جين فروش 
داشت  حالتى  همچين  يك  مطبوعات  با  برخورد  در  سعيد  آقا  ندارند؟ 
و   عمده اى   عمل مى كرد. تمام روزنامه هايى كه دفترشان تا شعاع 30 كيلومترى 
روزنامه  لوگوى  رنگ  با  لوگوى شان  رنگ  يا  داشت  قرار  ما  روزنامه  دفتر 
سازمان  بر  رياست  دوران  در  مرتضوى  مى كرد!   توقيف  را  بود  يكى  ما 
تامين اجتماعى خدماتى فراموش نشدنى مثل اهداى كارت هاى هديه  آفرين، 
صدآفرين فرشته روى زمين و باريكال نماينده گلم به نمايندگان مجلس 
داشت. او به معنى واقعى كلمه اجتماع را   تامين   كرد، منتها اجتماعى كه ايشان 
اين  از  بود،  جمع وجور  و  كم جمعيت  مقدار  يك  بود  تأمين شان  درصدد 
در  قرارگرفتن  متاسفانه  ز   .  مثل   ب.  دورهمى طور  و  خودمانى  اجتماعات 
جايگاه   متهم   و   دفاع   با روحياِت لطيف كسانى كه حتى از پايان نامه دكترايشان 

هم دفاع نكرده بودند سخت است!

رحيم مشايى بعد از مدت ها آفتابى شد
انتخاب نوشت: اسفنديار رحيم مشايى در حالى در مراسم ترحيم همسر 
و  عمومى  محافل  در  كمتر  روزها  اين  كه  شد  حاضر  ارتش  كل  فرمانده 
به  احمدى نژاد  محمود  كه  مى يابددرحالى  حضور  خبرنگاران  معرض  در 
در  رييس جمهورى  دوران  در  ارشدش  دستيار  ثمره هاشمى  مجتبى  همراه 
مراسم ترحيم همسر فرمانده ارتش و خواهر محمد شريعتمدارى معاون 
خمينى  امام  مسجد  در  پيش  ساعتى  از  كه  فعلى  جمهور  رييس  اجرايى 
ستادكل نيروهاى مسلح برگزار شد، حضور يافته بود، اسفنديار رحيم مشايى 
با فاصله زمانى نيم ساعته در مراسم حضور يافت.احمدى نژاد پس از انتخاب 
اول  معاون  به عنوان  را  مشايى  سال 88،  بحث برانگيز  انتخابات  در  مجدد 
خود برگزيد كه يك هفته مشايى از معاون اولى كنار گذاشته شد و ساعتى 
بعد، احمدى نژاد، او را به عنوان رييس دفتر رياست جمهورى منصوب كرد.

مشايى در حالى در مراسم امروز حاضر شد كه اين روزها كمتر در محافل 
عمومى و در معرض خبرنگاران حضور مى يابد.

فرار مهدى هاشمى از كشور كذب است
شبكه هاى مجازى اخبارى مبنى بر فرار مهدى هاشمى منتشر شد.در اين اخبار 
عنوان شده بود كه مهدى هاشمى كه از زندان مرخصى گرفته بود با تيمى مسلح 
قصد خروج از كشور را داشته كه با هوشيارى دستگاه هاى امنيتى اين عمل 
متوقف شده اما حال مهدى هاشمى وخيم است و به كما رفته است.محمود 
عليزاده طباطبايى در گفت وگو با خبرنگار فارس،  با تكذيب اين خبر گفت: اين 

خبر به هيچ عنوان صحت ندارد و دروغ محض است.وى افزود: مهدى به تازگى 
به مرخصى نرفته و من به شدت اين خبر را تكذيب مى كنم.

هاشمى ثمره: احمدى نژاد نه سر دارد و نه ته!
آيا  كه  پرداخته  شايعه  اين  آزمايى  راستى  به  خبرى  در  انتخاب  سايت 
نه  يا  و  داده  انصراف  پيش رو  انتخاباتى  رقابت  در  حضور  از  احمدى نژاد 
و عالوه بر گفت وگو با ناصر ايمانى به سراغ مصطفى هاشمى ثمره رفته 
كه شرح اين گفت وگوى كوتاه را چنين منتشر كرده است: ر همين حال 
رياست  ردوران  نژادد  احمدى  عالى  مشاور  اى  ثمره  هاشمى  مجبتى  سيد 
جمهورى، در گفت و گويى كوتاه با خبرنگار «انتخاب» تفسيرى جديد از 
شخصيت احمدى نژاد ارائه داد! او در پاسخ به اين پرسش كه دليل پيغام 
هايى كه احمدى نژاد به اصولگرايان مى دهد چيست گفت: آقاى احمدى 
نژاد، نه سر دارد نه ته ! وى ادامه داد: من دليل اصلى اين كار (پيغام احمدى 

نژاد) را نمى دانم.

خبرهاى صدا و سيما بوى مرگ مى دهند
روزنامه شهروند نوشت: رئيس مركز فوريت هاى اجتماعى سازمان بهزيستى 
بدون ارايه آمارى از خودكشى ها در كشور، به نكته قابل توجهى درباره علت 
اين اقدام اشاره مى كند. او مى گويد: نااميدى، مهم ترين دليل خودكشى در 
برنامه هاى  برخى  از  اسدبيگى  حسين  تا  مى شود  هم  همين  است.  كشور 
صداوسيما انتقاد كند: الزم است در برنامه هاى صداوسيما، نشاط اجتماعى 
ايجاد شود، چراكه اكنون از خبرهاى مختلف صداوسيما فقط بوى مرگ 
و نااميدى مى آيد و اغلب اخبار و برنامه ها به جنگ، بالى آسمانى و افراد 
كشته شده اختصاص دارد. اسدبيگى ادامه مى دهد: صداوسيما با بزرگ نمايى 
يكى  درحالى كه  مى شود  هموطنان  در  بدبينى  ايجاد  موجب  اخبار  برخى 
كه  است  اين  جامعه اى  هر  در  خودكشى  بار  كاهش  در  موثر  اقدامات  از 
ديگرى  حرف هاى  او  بيندازيم.  مردم  دل  در  واقعى  به طور  را  خوشبينى 
هم مى زند؛ مثل تأثير برخى عوامل در اقدام به خودكشى: بررسى ها نشان 
مى دهد بيش از 90 درصد افرادى كه خودكشى مى كنند، اختالالت روانى دارند، 
البته مسائل اجتماعى، اقتصادى، سياسى و مشكالت خانوادگى از ديگر عواملى 

هستند كه افراد را به سمت خودكشى مى برند.

حساب شركت نفت در انگليس مسدود شد
در  ايران  مشاركت  از  حاصل  پول  انگليس  اينكه  بيان  با  نفت  وزير  معاون 
بهره بردارى ميدان گازى رهوم را به حساب شركت نفت واريز كرده است، 
گفت: فعال اين پول از حساب شركت نفت قابل برداشت نيست.على كاردر در 
گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت آزادسازى منابع مالى حاصل از مشاركت 
شركت ملى نفت ايران و برتيش پتروليوم انگليس در ميدان گازى «رهوم» در 
درياى شمال، گفت: مذاكرات با انگليسى ها براى آزادسازى منابع مالى حاصل از 

مشاركت در ميدان گازى رهوم ادامه دارد.

يكى از دوندگان ايرانى در سوئد پناهنده شد
فارس نوشت: يكى از دوندگان ايرانى در سوئد پناهنده شد يكى از دوندگان 
ماراتن كشورمان به كشور سوئد پناهنده شد، مسابقات دو ماراتن سوئد در حالى 
در اين كشور برگزار شد كه چند تن از دوندگان كشورمان هم در اين رقابت ها 
حاضر بودند و يكى از آنها پس از مسابقات به اين كشور پناهنده شد. م.ا دونده 

ماراتن كشورمان است كه پناهندگى خود را اعالم كرده است.

يادداشت

چرا روحاني بي رقيب است؟
قسمت اول

بامداد زاگرس- نويد قائدي
      مطالبات مردم ايران در دو مقوله اقتصادي- معيشتي و اجتماعي- 
مدني- فرهنگي خالصه شده است. گرچه رفع مشالت كشور تنها از 
عهده دولت ها بر نخواهد آمد و در ايران به دليل ساختارهاي سياسي 
تعريف شده نهادهاي ديگري همچون مجلس و نهادهاي حكومتي در 
تصميم گيري هاي مهم دخيل هستند اما مردم با ديد نوستالژيك خود 
فقط و فقط چشم اميد به دولت ها دارند تا گره از كار آنان بگشايد. به 
همين دليل وقتي دولت ها نمي توانند از پس بروكراسي هاي سخت و 

پيچيده كشور عبور و برنامه هاي خود را به پيش ببرند و به وعده هاي خود جامعه عمل بپوشانند 
از آنان سرخورده مي شوند. 

اگر دولت روحاني در ورطه نقد هاي منصفانه قرار گيرد در ابعاد گوناگون سياسي،فرهنگي،اقتصادي 
و.... داراي نقاط قوت و ضعف بوده است و كارنامه و نمره دادن كار ساده اي نخواهد بود.اما چرا 
بايد روحاني بي رقيب است؟ بعد از انقالب تمامي دولت هاي منتخب مردم طي دو دوره متوالي 
هدايت كشور را بعهده گرفته اند اما اين دليل مناسبي نيست كه اين دولت هم مي تواند دو دوره 
سركار باشد.اگر قرار است روحاني رقيب جدي داشته باشد اين رقيب جدي كدام شخصيت 
صاحب نفوذ خواهد بود و به كدان دسته و گروه سياسي تعلق دارد؟ اگر بحث از اصالح طلب 
ها باشد بعيد است كه دست به چنين حركت انتهاري بزنند و مستقل گزينه اي را مطرح نمايند، 
گرچه براي قدرت چانه زني با روحاني شايد دست به چنين حركتي بزنند تا امتيازات بيشتري 
را كسب نمايند اما اين حركت جدي نخواهد بود. در مشي اعتدال كشور هم گزينه ي موجه تر 
از روحاني وجود ندارد. اما جريان اصول گرايي چه خواهد كرد؟جريان اصولگرايي را اگر به سه 
بخش تندور و ميانه و اهل تسامح و تساحل سياسي تقسيم نمود ، بخش تندروها كه از سال ها 
پيش شمشير مقابله را از رو بسته اند مخالف جريان روحاني هستند(زيرا اين دولت را جز مشي 
اصالح طلبي مي دانند) اما اين جريان در كشور طرفدار جدي و پرتعدادي ندارد،نمونه بارز آن 
محك انتخابات تهران و ديگر شهرستان در مجلس شوراي اسالمي و خبرگان بود و تقريبا مردم 
به تمامي گزنه هاي تندرو راي قاطع نه را دادند. اما جريان هاي متعادل تر اصولگرايي بعد از 
جريان احمدي نژادي و ماجراهاي مفصل پيش آمده چه از لحاظ عملكري و چه قانون گريزي 
و خانه نشيني ايشان به روحاني گرايش ويژه اي پيدا كرده اند و تعدادي از آنان حمايت هاي 
جدي را داشته اند و هم اكنون هم در حال تبليغ براي ايشان مي باشند و نمونه هاي اين حمايت 
را هر روز مي توان در جرايد كشور رصد نمود. از لحاظ شخصيت هايي كه شايد كاريزماي 
شخصي آنان بتواند رقيبي براي روحاني باشد فقط گزينه دكتر ظريف است كه محبوب عام 
و خاص قاطبه ي ايرانيان گشته است،كه بعيد است دكتر وارد چنين فضايي گردد، و ايشان از 

لحاظ مشي و منش سياسي بسيار با اخالق تر و متعهد تر از اين بحث ها رفتار خواهد كرد.
مردم بعد از پذيرش بر جام و رفتارهاي دولت و تالش آن براي اصالح امور اقتصادي و سياسي 
به اين حركت ها اميدوار شده اند و مي خواهند تا سنوات آينده نتيجه ها اقدام ها را ببينند و 
رويت نمايند اين نشست و برخواست هاي سياسي و رفت و آمد هيئت هاي تجاري چه نفعي 
براي آنان خواهند داشت.مردم پيگير امور فرهنگي كشور مانند سينما و كنسرت ها هستند و 
نقطه نظرات دولت را در بررسي ها و تصميم هاي خود مالك قرار خواهند داد. اين كه امروز 
سينماي ملي پر رونق شده و ركورد فروش و اكران فيلم ها شكسته و مردم مشتاق سينماي ملي 
وطني هستند موضوع كمي نيست  كه بتوان از آن گذشت و واقعاً قابل تقدير است و مردم حتمًا 
در انتخابات آن را مد نظر دارند.همان گونه كه در رد نمايندگان تندروي مجلس در انتخابات قبل 
موضوع حرف و بحث آنان در عدم تائييد صالحيت وزاء ي پيشنهادي دولت را مد نظر داشتند 
و در روز انتخابات جواب آن نقطه نظرات را دادند.مردم امروز ثبات اقتصادي را حس كرده اند و 
مهار تورم را ديده اند و منتظر تحقق ديگر وعده هاي دولت در خصوص رونق و رشد اقتصادي 

هستند كه البته يكي از چالش هاي پيش روي دولت همين موضوع است...
ادامه دارد

وقتى ادبيات گفتارى 
سياست مداران «منشورى» مى شود

سال هاى  در  بگوييم  نباشد  بيراه  شايد 
در  مسئوالن  كه  اصطالحاتى  اخير 
كار  به  خود  مواضع  اعالم  و  سخنان 
مردم  براى  گذشته  به  نسبت  بسته اند 
كه  توجهى  است،  شده  توجه تر  جالب 
و  نبوده  تقليد  و  پيروى  باب  از  قطعا 
نيست، مردم اغلب در وراى اين توجه، 
مرزهايى  مى نگرند،  را  اخالق  مرزهاى 
منتخب  كه  مسئوالنى  توسط  گاها  كه 

آنها نيز هستند در نورديده شده  است.
پديده هاى  تمام  ميان  در  اخير  دهه  طى 
نام  به  كه  ناخوشايندى  و  خوشايند 
شايد  شد،  ثبت  دهم  و  نهم  دولت هاى 
از  گرفته  بكار  ادبيات  نزول  به  بتوان 
ويژه  جايگاهى  جمهور  رييس  سوى 
داد. علت اين جايگاه مى تواند تاثيرات 
ناخوشايندى باشد كه نوع گفتار رييس 
دستگاه  رييس  شان  بر  وقت  جمهور 
اجرايى كشور در بعد داخلى و خارجى 

به جاى گذاشت.
رييس دولتى كه زمانى مدعى بود حين 
سخنرانى وى در مجمع عمومى سازمان 
ملل هاله نور اطراف وى را در بر گرفته 
در  آمريكايى  فرماندهان  از  يكى  و  بود 
گرفتن  براى  عراق  به  وى  سفر  جريان 
را  مرخصى اش  او  با  يادگارى  عكس 
عقب انداخته و در مقطعى ادعاى كشف 
ساله   16 دختر  توسط  هسته اى  انرژى 
ازسفرهاى  يكى  جريان  در  داشت  را 
در  شمالى  خراسان  به  خود  استانى 
روشنفكرى  «با  كسانيكه  از  بيرجند 
شيوه هاى مردمى دولت و رئيس جمهور 
را تمسخر مى كنند»، انتقاد و فهم آنها را 

كمتر از بزغاله خواند.
احمدى نژاد در جمع خانواده هاى شهدا 
«آرزوى  گفت:  بيرجند  در  ايثارگران  و 

شهيدان شما به سرعت در حال تحقق 
است و جهان و بشريت راهى جز اين 
ندارد. اصًال خلقت بدون اين، بى هدف 
و باطل است. همه بساط عالم بر پا شده 
تا آن روز نورانى اتفاق بيفتد روزى كه 
خواهند  صلحا  و  شهدا  پيامبران،  همه 
آمد و يارى خواهند كرد. بعضى ها اين 
اينكه  براى  مى كنند؛  تمسخر  را  حرفها 
اينها  است.  خالى  ايمان  از  دلشان  اينها 
بت پرست ها و شيطان پرست هاى مدرن 
هستند. قيافه روشنفكرى مى گيرند اما به 
شعور  و  فهم  دنيا  از  هم  بزغاله  اندازه 

ندارند.»
نهم  دولت هاى  رييس  كه  ادبياتى  نوع 
و دهم بكار مى بست بسيارى از ضرب 
ادبيات  منشورى  قولى  به  المثل هاى 
معذوريات  دايره  از  را  ايرانيان  گفتارى 
خارج و به سطح جامعه كشاند، مردم نيز 
در كنار استفاده مطايبه آميز از اين ضرب 
المثل ها يادى از احياگر مجدد آن كرده 
و مى كنند؛ در اين مورد سخنان سال 89 
احمدى نژاد در همايش دو روزه ايرانيان 
از  است  سندى  كشور  از  خارج  مقيم 
نزول جايگاه اخالق در دوره اى كه همه 
اين روزها از خرابى هاى به جاى مانده 
از آن صحبت مى كنند. رييس دولت هاى 
به  خطاب  همايش  اين  در  دهم  و  نهم 
دولت هاى غربى گفت: «آن ممه را لولو 
جايى  را  آب  خواست  آنها  از  و  برد. 

بريزند كه مى سوزد.»
وى در مراسم افتتاح دو شبكه تلويزيونى 
تماشا و سالمت نيز از واژه عوامانه ننه 
قمر استفاده كرد و گفت« ما بايد چهار 
ماهواره از خودمان به هوا پرتاب كنيم تا 

هر «ننه قمرى» كليد آنرا پايين نياورد.»
برخورد  گفت،  بتوان  شايد  كه  آنگونه 

كه  پديده هايى  و  اتفاقات  با  سطحى 
اقتصادى  هسته اى،  توانايى هاى  عمق 
زندگى  نوعى  به  و  كشور  نظامى  و 
شهروندان ايرانى را هدف قرار مى داد، 
منتسب  نظرهاى  اظهار  ويژگى هاى  از 
احمدى نژاد محسوب مى شود،  به دوره 
اسفندماه  در  كه  بود  رو  اين  از  شايد 
دهم  و  نهم  دولت هاى  رييس   ،1385
مورد  در  امنيت  شوراى  قطعنامه هاى 
برنامه  سر  بر  بين المللى  تحريم هاى 
توصيف  پاره»  «ورق  را  ايران  هسته اى 
كرد. همانگونه كه وى در اسفند 1386، 
با بى اهميت توصيف كردن تحريم هاى 
كرده  اعالم  ايران  عليه  امنيت  شوراى 
تهديدات  اين  براى  «كسى  كه  بود 
هويج [تره؟] هم خرد نمى كند» احمدى 
جامعه  به  خطاب   ،1387 آذر  در  نژاد 
بين المللى گفت: «آن قدر قطعنامه بدهيد 

تا قطعنامه دان شما پاره شود.»
گرچه بكارگيرى جمالت پرحرارت در 
جمهورى  نظام  مسئوالن  اظهارنظرهاى 
انقالب  يك  پايه  بر  كه  نظامى  اسالمى، 
معمول  غير  خيلى  است،  گرفته  شكل 
نشان  قصد،  زمانيكه  خصوصا  نيست، 
دادن صالبت اين نظام در برابر دشمنان 
اين  بيان  شك  بدون  اما  باشد  خارجى 
اظهارات هم بايد مطابق اخالق اسالمى 

و ايرانى تعريف شود.

مسابقه سياسيون
 براى بيان كلمات 

تند و تيز 
طى  كه  باشد  آن  بارتر  تاسف  شايد 
ادبيات  سقوط  دومينوى  اخير  سالهاى 

گسترده  روز  به  روز  سياسيون  گفتارى 
و  بارها  مردم  كه  آنجا  است،  شده  تر 
كلماتى  و  عبارات  شنيدن  شاهد  بارها 
بودند،  مجلس  باز  تريبون  از  سخيف 
ديگر سياسيون هم به هر بهانه اى تالش 
و  زدن  كنايه  در  سبقت  گوى  كنند  مى 
تيز  و  تند  عبارت  و  كلمات  بردن  بكار 
را از ديگر هم طيفان يا رقباى سياسى 

شان بربايند. 
فعاليت هاى  عرصه  آنجاكه  از  مى گويند 
و  برخوردها  عرصه  سياسى، 
سابقه  اذهان  در  خيلى  رقابت هاست، 
چراكه  نمى ماند؛  باقى  رفتارها  نوع  اين 
فعاالن سياسى نهايتا معرف جريان خود 
خود  حزبى هاى  هم  براى  الگويى  و 
چند  هر  آنها  گفتار  و  شده  محسوب 
بعد  اخالقى  چاچوب هاى  از  خارج 
ملى و بين المللى نمى يابد، برداشتى كه 
به ضرس قاطع مى توان آن را رد كرد؛ 
هر  در  ادب  و  اخالق  رعايت  چراكه 
ايراد  ؛  است  موفقيت  شرط  جايگاهى 
چند  هر  سخنان  جنس  اين  كنندگان 
سخنانشان  نوع  خاطر  به  است  ممكن 
اما  كنند  جلب  را  توجهات  مقطعى 
بايد بدانند اين توجهات كاذب است و 
طرد  را  آنها  راحتى  به  زود  خيلى  مردم 
آن  بارز  نمونه  شايد  كه  امرى  مى كنند. 
 94 اسفند  و  خرداد92  انتخابات  در  را 

شاهد بوديم. 

باز هم يك انتخابات 
ديگر و باز هم 
بداخالقى سياسى

معروف  وعاظ  از  يكى  شود  مى  گفته 
تهران كه در بكار بردن جمالت انتقادى 
تند و تيز سابقه دارد در مراسم عرفه امسال 
يكى از نمايندگان مجلس را با جمالتى 
خارج از چارچوب اخالق و ادب اسالمى 
گفتار  اين  است،  داده  قرار  انتقاد  مورد 
ناشايست در بيان انتقاد كه قطعا محكوم 
پيدا  دوچندان  اهميت  زمانى  اما  است 
مى كند كه به ياد بياوريم انتخابات رياست 
جمهورى دوازدهم در راه است، پديده اى 
كه باخود موجى از تب و تاب هاى ناشى 
از ميل به قدرت را به همراه مى آورد و 
بازار اتهام زنى و تهمت زنى و بداخالقى 
سياسى را هم بى شك پررونق مى كند. 
اما نبايد فراموش كنيم متوقف كردن عادى 
اخالق  مخالف  ادبيات  بكارگيرى  شدن 
،امرى نيست كه با بگير و ببندهاى قضايى 
متوقف شود، بايد خود فعاالن عرصه هاى 
بر  و  شوند  بكار  دست  مردم  و  مختلف 
سينه استفاده كنندگان از اين ادبيات دست 
هم  و  همفكران  از  اگر  حتى  ؛  بزندد  رد 
حزبى هايشان باشند؛ چراكه قطعا يكى از 
سقوط  مى تواند  جامعه  سقوط  راه هاى 

اخالقى آن باشد.
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موى دماغ

مديران منصوب شده
 پس گرفته نمى شوند

درد مردم خوزستان افراد ناكارآمدى است كه با هزار و يك 
البى و سفارشات خيلى از افراد در درون استان و بيرون استان، 
سكان هدايت يا اداره اى را براى چند سال به دست مى گيرند .

(خودمان)
 مديرانى كه بعد از چند سال خدمت خالصانه و دور  از ريا 
عزل، ارتقا و يا بازنشسته مى شوند. افرادى كه باورشان نمى 
شود چند سال مدير يك اداره بوده اند، چگونه مديريت 
توانسته  چگونه  اند؟  شده  مدير  چگونه  اصٌال  و  اند  كرده 
اند در همه حوزه ها اعم از عمومى و تخصصى داد سخن 
برآورده و سخنرانى كرده اند در حالى كه در جمع خانواده 
سه نفره خودشان قدرت سخن گفتن با همسر يا فرزندشان 

را ندارند.

يادداشت

طراحى نظام كنترل 
و نظارت  بر فرايند 

توسعه شهرها
بامداد زاگرس- ليال رضائى ميرقايد

محيط ساخته شده انسان، پديده اى است كه از كار و فعاليت انسان 
در زمينه دامدارى، كشاورزى و صنعت و با بهره گيرى از موهبت هاى 

طبيعى و با كمك علم، هنر و فرهنگ به وجود آمده است.
انسان مى تواند آگاهانه از طبيعت و مواهب آن استفاده كند و در آن 
ها تغيير ايجاد نمايد، در نتيجه تغيير محيط نيز، شناخت انسان رشد مى 
يابد و به تكامل علم، هنر، فرهنگ و تكنولوژى منتهى مى شود. آخرين 
پديده فضايى كه انسان در محيط اجتماعى خويش ساخته است، شهر 
نام دارد. شهر شمار فراوانى از مردم و مقادير عظيمى از سرمايه هاى 
مادى و معنوى را در منطقه اى محدود گرد مى آورد و مظهر نهايى 
تالش بشر است. گرايش با رشد و توسعه از مهمترين عوامل پيشرفت 
و تكامل در همه جوامع بشرى است و جريان توسعه به طور دائم و 

خود به خود در شهر اتفاق مى افتد.
رشد و ركود جمعيت، اقتصاد، اشتغال، توليد و جابجايى مردم و كاال، 
اسكان و مهاجرت، ايمنى، سوانح طبيعى، بهداشت عمومى، تضادهاى 
فرهنگى، اجتماعى و سياسى، مسائل مهم و پيچيده اى هستند كه 
مى توان با اتخاذ روش هاى مناسب بر آن ها تاثيرگذار بود و شرايط 
زندگى در شهر ما را بهبود بخشيد. نحوه دخالت در هريك از اين 
عوامل و جهت دادن به آن را مى توان در نظام كنترل و نظارت بر 
توسعه شهرى تعريف كرد. اين نظام شامل مجموعه اى از ابزارها، 
وسايل، سياست و روش هايى است كه براى دخالت توسعه و شدت 
و يا كنترل و هدايت به سوى اهداف تعيين شده به كار برده مى شوند.
مهمترين ويژگى توسعه شهرى در كشورهاى در حال توسعه از جمله 
ايران، سرعت وقوع آن است. فرايند شهرنشينى سريع و ناهماهنگ با 
ميزان رشد و ظرفيت هاى اقتصادى، فرهنگى و طبيعى، بدون دخالت 
و نظارت در امور كليدى و اساسى، موجب شهرنشينى بى ضابطه، 
تراكم جمعيتى باال، ناهنجارى هاى اجتماعى، نارسايى هاى محيطى، 
تنزيل كيفيت زندگى، آلودگى و از بين رفتن محيط زيست و تباهى 

طبيعت و ميراث فرهنگى مى شود.
رشد شهرى كليد توسعه اقتصادى است پس بايد بتوان عالوه بر بهبود 
شرايط زندگى در شهرها، مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصى، 
مردم، سازمان هاى عمومى غيردولتى و متخصصين را در فرايند توسعه 
شهرى افزايش داد و شرط اساسى براى دستيابى به اهداف توسعه 
اقتصادى، آمادگى مردم و فراهم ساختن محيطى مطلوب براى پذيرفتن 

و تحقق آن است.
آنچه كه در ايران باعث آسيب در اين زمينه شده، فقدان نظارت و 
مشاركت مردم در چرخه سياستگذارى برنامه ريزى و اجرا است. 
بنابراين بايد سيستمى را طراحى و استخراج كرد كه به طور دائم در 
حال كنترل كمى و كيفى خود بوده و بتواند با ارزيابى گذشته و حال، 
بستر رشد آينده ر ا فراهم كند تا بتوان قوانين و مقررات موجود 
در اين زمينه را اصالح كرد و روش هاى كنترل و نظارت بر تهيه و 
اجراى طرح هاى شهرى، روش هاى نظارت بر ساخت و سازها و 

نحوه برخورد با تخلفات را شفاف تر ارائه داد. 
كارشناس ارشد معمارى
برگرفته از پژوهشنامه مركز مطالعاتى و تحقيقاتى شهرسازى و معمارى

زد و بند مالى در بازار سالمت خوزستان

 گاوبندى پزشكى و ساده لوحى مردم
ــوى برخى پزشكان در  اين روزهاچنين برخوردهايى از س
ــطح استان، زياد ديده مى شود و شايد تنها دليلى كه مى  س
توان براى چنين رفتارى از سوى پزشك بر شمرد، منفعت 
ــنيده مى شود در رفتار برخى  مالى باشد. موضوعى كه ش
ــوخ كرده و بيماران را مجاب مى كنند به  ــكان رس از پزش
ــخيصى بروند كه او معرفى مى كند. در حالى كه  مركز تش
هيچ علت منطقى و علمى وجود ندارد كه پزشك بخواهد 
ــگاه و مركز راديولوژى را به بيمار معرفى  تنها يك آزمايش
و او را مجبور كند كه حتما به آن مركز برود، تنها دليل آن 
ــك و آن مراكز  را مى توان زد و بند و گاوبندى ميان پزش
ــونوگرافى و... خالصه كرد كه  راديولوژى، آزمايشگاه، س
ــيارى از مردم ما از اين موضوع غافل هستند  متاسفانه بس
ــتر را به جان مى خرند تا طبق گفته پزشك  و بار مالى بيش

خود عمل كنند.
شايد براى شما هم اتفاق افتاده باشد كه براى يك بيمارى 
ــته باشيد و پزشك بگويد تنها بايد به  نياز به آزمايش داش
آزمايشگاه خاصى مراجعه كنيد و يا حتى براى گرفتن يك 
عكس "او پى جى" ساده از دندان مسافت طوالنى را براى 
رسيدن به محل مورد نظر دندان پزشك بپيماييد، اين اتفاق 
در حالى رخ مى دهد كه آزمايشگاه محل شما نيز مى تواند 

آزمايش هاى مورد نظر پزشك معالج را انجام دهد.
ــراى بيمارى  ــاره مى گويد:  ب ــاران در اين ب ــى از بيم يك
گوارشى به متخصص بيمارى هاى گوارشى مراجعه كردم 
و او براى من چند آزمايش خون نوشت  و تاكيد كرد بايد 

حتما به آزمايشگاهى كه معرفى كرده بروم.
ــهر است و آزمايشگاهى  او ادامه مى دهد: خانه ما مركز ش
ــمال شهر و من بعد از صرف كلى  كه دكتر معرفى كرد ش
ــگاهى كه ايشان معرفى كرده بود  وقت و هزينه به آزمايش
ــيار هم گران بود رفتم اما بعد از اينكه آزمايش ها را  و بس
ــان دادم، به من گفت  ــك عمومى هميشگى ام نش به پزش
آزمايش هايى ساده بودند كه آزمايشگاه سر كوچه خودمان 

هم با هزينه كمتر قادر به انجام آن بود!
ــود،  ــخه هاى دارويى نيز مى ش ــامل نس اين وضعيت ش
ــه برخى از داروخانه ها به دليل اينكه در موقعيت  بطوريك
ــر درآمد دارند، لذا، از چند  ــى قرار گرفته اند كه كمت مكان
پزشك مى خواهند كه بيمارانشان را تنها به داروخانه آنها 
ارجاع دهند و حتى داروهايى با برند خاص و موردنظر آن 
داروخانه را براى بيمار تجويز كند و  در قبال آن، درصدى 
ــك پرداخت مى كنند و البته در برخى مطب هاى  به پزش
پزشكى نيز ديده شده است كه نماينده اى از داروخانه ى 

ــايد چند خيابانى آن  ــكى و ش موجود در آن مجتمع پزش
طرف تر در مطب مستقر مى شوند و با رصد نسخه بيمار، 

وى را به داروخانه مورد نظر راهنمايى مى كند.
ــكانى كه در  ــوى معدود پزش بروز چنين رفتارهايى از س
مسير كسب درآمد قرار گرفته اند، انكار شدنى نيست. اما 
نكته مهم اين است كه اغلب شهروندان و بيماران، متوجه 
اين موضوع نيستند و بى اعتنا از كنار آن عبور مى كنند. در 
ــك اجازه ندارد بيمارش را مجاب كند  حالى كه يك پزش
ــخيصى را از كدام  ــاير خدمات تش كه دارو، آزمايش و س

مركز تهيه كند.
هرچند اين ادعا كه پزشكان با داروخانه ها، راديولوژى ها، 
ــا و... تبانى مى كنند و در  ــونوگرافى ها، فيزيوتراپى ه س
ــانت، محصوالت و خدمات آنها را  ازاى دريافت پورس
ــه راحتى قابل اثبات  ــان تجويز مى كنند، ب براى بيمارش
ــايد خود شما و اطرافيان تان با مراجعه به  نيست، اما ش
ــيد چنين چيزى واقعيت  ــده باش ــك متوجه ش يك پزش
ــرارى مطرح مى گردد كه  ــوال تك دارد... و حال اين س
ــائل در  ــال اگر به اينگونه مس ــه بايد كرد؟ در هر ح چ
ــلما حيثيت پزشكى  ــكى رسيدگى نشود مس جامعه پزش

لكه دار خواهد شد.

بارها براى هم استانى ها بخصوص در شهر اهواز پيش آمده است كه با برگه آزمايش و عكس راديولوژى، جواب سونوگرافى و.. به مطب پزشك رفته  اما
 با اين واكنش مواجه مى شود كه اين آزمايش و عكس را قبول ندارد و بايد به آزمايشگاه و يا مركز تصويربردارى بروى كه او آدرس مى دهد.

حكايت شادگان است و پارك شهرى كه وسايل بازى آن ُمهر سنگين و ُسربى 
«پلمپ» بر لب دارد و بى تفاوتى مسئوالن و حجب و حياى مردم بى توقعش 

كه آنها را از ابتدايى ترين امكانات محروم كرده است.
از نگاه حسرت بار بچه 6 ساله ام به وسايل زنگار گرفته تنها شهربازى شهرم دلم 
به درد مى آيد. از فرياد شادى خفته در گلوى نوجوانان شهرم كه از سر ناچارى 
گوشه اى از پارك تاريك كز گرفته و به دوردست هاى مبهم خيره شده اند دلم 
مى گيرد. از غبار اندوه محو و بى ردى كه بر چهره دختران عفيف و با حياى 
شهرم نشسته دلم درد مى گيرد. از ديدن پدرى كه براى يك ساعت بازى بچه 
هايش خطر و هزينه سفر به شهرهاى مجاور را به جان مى خرد دلم مى گيرد. از 
ديدن مادرى كه در اين گرماى طاقت فرسا عباى ضخيم بر سر، كودكان پرشور 
و شر خود را با آهن پاره هايى سوزان و بى روح كه براى ورزش عمومى كار 

گذاشته شده اند سرگرم مى كند دلم مى گيرد...
آرى حكايت شادگان است و پارك شهرى كه وسايل بازى آن ُمهر سنگين و 
ُسربى «پلمپ» بر لب دارد و بى تفاوتى مسئولين و حجب و حياى مردم بى 
توقعش سخن به ميان است. براى پيگيرى مشكالت پارك بازى و وسايل از 

كار افتاده اش پاى صحبت پيمانكار وسايل بازى، كارشناس اداره استاندارد و رئيس 
جديد شوراى شهر رفتيم شايد راه چاره اى بيابيم براى كودكى بچه هايى كه به 

ُسخره گرفته شده است.
تعمير به صرفه نيست

پيمانكار وسايل شهربازى شهردارى شادگان اظهار مى كند: وسايل كنونى شهربازى 
شامل سرسره، چرخ و فلك، اژدها و تاب زنجيرى كودكان در سال 86 نصب شده 
اند و امروز فرسوده و از رده خارج هستند. تعمير جزئى براى اين وسايل جوابگو 
نيست و حتى در صورتى كه تعمير شوند هم ديگر براى شهروندان جذابيتى ندارند 
و وسايل جديد، مدرن و همراه با نوآورى كه در ديگر شهرها نصب شده اند الزم 

است.
«سيد فارس موسوى نيا» مى افزايد: سالى پنج تا 6 ميليون خرج آنها مى كنيم، چندين 
بار تعميرشان كرده ايم ولى با توجه به اينكه تنها فروردين ماه و اعياد مورد استقبال 
مردم قرار مى گيرند مخارج صرف شده تامين نمى شود و عمال تبديل به يك پارك 

زيان ده شده است.
وى خاطرنشان مى كند: چرخ و فلك پارك كال تعويض مى خواهد، سرسره آن 
كامال از بين رفته و سالهاست كه واكس محافظت از خورشيد به خود نديده است، 

تاب زنجيرى كودكان با وجود صرف هزينه هاى فراوان حالت نرمالى ندارد و اژدها 
از همان اول هم تاب داشت ولى «عساكره» شهردار وقت اصرار بر امضاى قرارداد و 

استارت كار داشت و استانداردهاى الزم را مالك نمى دانست.
موسوى نيا اضافه مى كند: نوع برخورد اداره استاندارد فرق كرده است، در سابق 
تعمير با ما بود و كارشناسى با آنها، ولى اينك مى گويند شما مبلغ را واريز كنيد و 

ما بعدا برآورد هزينه مى كنيم.
وى در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه هزينه ها برگشت نمى خورد و تعمير جزئى 
جوابگو نيست و تعويض كلى وسايل الزامى است چرا كه اين وسايل عمر مفيد 
خود را كرده اند ادامه مى دهد: تعامل نماينده، شهردار و شورا را مى طلبد تا وسايل 

جديد خريدارى شود و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.

وسايل استاندارد نبود پلمب شدند
كارشناس وسايل بازى اداره استاندارد خوزستان اظهار مى كند: تجهيزات و وسايل 
بازى پارك شادگان فاقد استاندارد الزم هستند و به همين دليل پلمب شده اند. 
برخى وسايل كه بايد معدوم شوند، برخى از آنها نياز به تعمير و كارشناسى مجدد 
دارند ولى به نظر مى رسد كه شايد تعمير به صرفه نباشد و تعويض وسايل كار 

معقول ترى باشد.

«اسماعيل عزيزى» بيان مى كند: روند اخذ مجوز پروسه يك ماهه است و از 
نظارت و ارائه مجوزها تا آموزش كار با وسايل و نگهدارى را شامل مى شود 
ولى پيمانكار شادگان هيچگاه نسبت به اخذ پروانه استفاده از وسايل اقدام به 

موقع و موثرى نداشته است.
وى مى افزايد: پيمانكار دو سال است براى اخذ پروانه فعاليت، تنها يك يا دو 
روز پايانى سال مراجعه مى كند و از آنجا كه صدور مجوز فعاليت استاندارد يك 

ماهه است عمال نمى توانستيم يك روزه مجوزى صادر كنيم.
عزيزى بيان مى كند: دو سال پيش پيمانكار وسايل بازى بدون اخذ مجوز الزم 
اقدام به استفاده از وسايل بازى كرد و خداوند به پيمانكار، شهردار، اعضاى 
شوراى شهر و مردم شادگان رحم كرد كه اتفاق ناگوارى رخ نداد. جالب است 
بدانيد كه فروردين ماه 95 نيز همان اتفاق تكرار شد و همان پيمانكار در ساعات 
آخر اسفندماه سال 1394 براى اخذ مجوز مراجعه كرد ولى اين بار تذكر داديم 

كه نبايد از وسايل استفاده كرد و با مراجعه كارشناس، آن وسايل پلمب شدند.
اعتبارات استانى 

در حد آسفالت معابر است
رئيس شوراى اسالمى شهر شادگان نيز در همين رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار مى كند: وسايل كنونى شهربازى مستهلك هستند و هنگامى كه از يك شركت 
تخصصى اهوازى براى تعمير وسايل دعوت كرديم به ما گفتند كه عمر مفيد اين 

وسايل تمام شده و قابل تعمير نيستند.
«طاهر مقدم» در پاسخ به اين سوال كه چرا تا كنون نسبت به تعريف پروژه جديد 
جهت تجهيز پارك به وسايل بازى اقدام نشده است خاطرنشان مى كند: انتظار 
داشتيم  وسايل تعمير شوند ولى حاال كه نسبت به كارافتادگى آنها مطمئن شده ايم به 
زودى پروژه آن تعريف و بودجه تامين وسايل تعيين خواهد شد تا از طريق معاونت 

عمرانى استاندارى اقدام الزم براى احداث پارك بازى صورت گيرد.
وى در پايان مى گويد: اعتبارات كنونى استانى در حد آسفالت معابر است و دست ما 
براى فعاليت جانبى و بيشتر بسته است كه اميد آن داريم با حمايت مسئولين استانى 

در اين زمينه هم مقدارى گشايش حاصل شود.
آنچه در اينجا مهم به نظر مى رسد لزوم اهتمام مسئولين شهرى و حمايت مسئولين 
استانى است تا هر چه سريع تر نسبت به تعمير يا خريدارى وسايل بازى اقدام كنند 
و نگذارند كودكى بچه هاى ما با ندانم كارى برخى مسئوالن به سخره گرفته و حق 

قانونى و ابتدايى آنها از زندگى شهرى و مدنى پايمال شود.

امكانات تفريحى شادگان كم است؛

ُمهر «پلمب» بر تنها پارك شهرى شادگان
 و قفل «سكوت» بر لبان مسئوالن

بامداد زاگرس- سهيال باورى

وسيله نقليه عمومى كه استفاده شهروندان از آن و رفاه آنها 
يكى از وظايف مديريت شهرى است خود منبع آلودگى 
صوتى ، آلودگى محيط زيست و بى نظمى در شهر شده و 

مابقى قضايا ....!!!!
 تا كنون به اتوبوس هاى درون شهرى كشورهاى ديگر  دقت 
كرده ايد ؟  اگر از نزديك نديده باشيد،حتما  از تلويزيون خودمان  
،از فيلم هاى سينمايى يا برنامه هاى ديگر  اين نوع وسيله نقليه 
را بارها ديده ايد . اتوبوس هايى با رنگ هايى مشخص ، تميز ، 
آرام و تقريبا خلوت . كه مسافران درون آنها  يا در حال مطالعه 

هستند و يا در حال انديشيدن . فضايى در حد كتابخانه ها .
اما مشخصات بعضى از اتوبوس هاى درون شهرى كالن شهر 
اهواز : اين اتوبوس ها چنان صدايى از خود توليد مى كنند كه 
محال است بتوانيد صدايى مانند صداى تلفن همراه خود يا 

صداى افراد ديگر را بشنويد .
در هواى گرم باالى 50 درجه شهر  اهواز يا كولر اين اتوبوس 
ها خراب است ،  يا اصال كولر ندارند و يا بنا بر تصميماتى از 
اين سيستم خنك كننده نبايد استفاده كرد و در همين موقع 
است كه فضاى اتوبوس همانند يك سوناى خشك است كه 
توصيه مى شود براى سالمتى تان  با هزينه خيلى كم از اين 

فضا استفاده كنيد .
انتخاب و تنوع رنگ در  اتوبوس هاى شهر اهواز نيز بسيار  
عجيب است . در يك مسير مشخص با اتوبوس هايى با رنگ 
هاى زرد  ، قرمز ، سبز  ،  نارنجى و سفيد روبه رو خواهيد شد 
. كه هنوز دليل رنگا رنگ بودن  !اين اتوبوس  ها را نمى دانيم 
. شايد براى اين است كه با سليقه ى همه مسافران جور باشد .

در بعضى از ساعات روز چنان جمعيت در اين وسايل نقليه 
موج مى زند كه هر  بيننده اى را به ياد شهرهاى پر جمعيت 
كشور هند مى اندازد . شايد مقايسه شهر صنعتى اهواز با 

شهرهاى كم در آمد كشور هند درست نباشد اما تقريبا به همين 
گونه است .

ابتكار ديگرى كه در اين اتوبوس ها انجام داده اند وصله ها يى 
است كه به كف اتوبوس دوخته اند  تا خرابى آنها را بپوشانند  
اما متاسفانه به درستى تكه هاى جديد را وصل نكرده اند به 
همين خاطر  هوايى داغ و سوزان از آن وارد اتوبوس شده  و 

باز به همين دليل خيلى سخت بتوان از آن نقطه استفاده كرد !!
در كل  ، وسيله نقليه عمومى كه   استفاده شهروندان  از آن  و 
رفاه آنها يكى از  وظايف مديريت شهرى  است  خود منبع 
آلودگى صوتى ، آلودگى محيط زيست و  بى نظمى در شهر 

شده  و مابقى  قضايا ....!!!!
يكى از وظايف مديريت شهرى آماده سازى هر چه بهتر 
خدمات رفاهى الزم براى شهروندان  آن شهر است . هر 
چه سطح اين رفاهيات باال باشد  ،  احترام به شهروندان نيز 
باال خواهد رفت . احترام به شهروندان در هر زمينه اى آنها را 
مجبور به استفاده صحيح از اموال عمومى و مشاركت  در توسعه 

شهرى سالم خواهد كرد .
وقتى كارشناسان يكى از راه حلهاى كم كردن آلودگى هوا و 
ترافيك شهرى را استفاده از وسايل عمومى مى دانند و خيلى از 
مردم براى جابه جايى اين وسيله را انتخاب كرده و هزينه مى 
كنند   چرا آنقدر از اين اتوبوس ها كار مى كشند تا جايى كه 
خود يك معضل شده  و باعث ناامنى در شهر شده اند ؟  مگر 
عمر يك اتوبوس چقدر است  و  يك وسيله عمومى چقدر 

مى تواند خدمات خوب ارائه دهد ؟ 
اهواز  شهرى است كه فقط از نظر جمعيت و وسعت ، مى 
تواند نام كالن شهر را  به خود بگيرد ، از نظر   ارائه خدمات 
رفاهى  ، امكانات عمومى  ،  مبلمان شهرى و  ديگر خدمات در 

حد  كالن شهرهاى ديگر  ايران نيست .

سوناى سيار 
در اهواز!
بامداد زاگرس- سوزان بختيارى زاده

مشكالت مناطق كمتر برخوردار 
با اقدامات ضربتى حل نمى شود

با  برخوردار  كمتر  مناطق  مشكالت  اين كه  بيان  با  اهواز  نماينده 
اقدامات ضربتى حل نمى شود، خواستار تشكيل سازمان توانمندسازى 

مناطق كمتر برخوردار در شهردارى اهواز شد.
  همايون يوسفى در نشست با اهالى منطقه 7 اهواز كه با هدف بررسى مسائل و 
مشكالت اين منطقه برگزار شد، اظهار كرد:  مساله مناطق كمتر برخوردار يكى 
از دغدغه هاى ما به عنوان نماينده مردم اهواز، كارون،باوى و حميديه بود 
كه در راستا حل اين مسائل و مشكالت از آقاى شريعتى و مديران كل 

سازمان ها و شهردار خواستار بازديدى از منطقه 7 اهواز شديم.
وى با بيان اين كه حل بيشتر مشكالت منطقه 7 اهواز به عهده شهردارى 
است، تصريح كرد:  به نظر مى رسد اقدامات ضربتى براى حل مشكالت 
مناطق كمتر برخوردار چندان موثر نيست و در اين زمينه بايد با برنامه ريزى 
عمل كرد. اكنون در كشور سند توانمندسازى مناطق كمتر برخوردار در 
دست تدوين است و اين سند در شهرهاى تهران،  اصفهان و شيراز در 
مرحله اجرا قرار دارد و بسيارى از مناطق كمتر برخوردار در اين شهرها 

سامان دهى شده اند.
نماينده اهواز خواستار تشكيل سازمان توانمندسازى مناطق كمتر برخوردار 
در شهردارى اهواز شد و عنوان كرد:  با اجراى سند توانمندسازى مناطق 
كمتر برخوردار در شهرهاى اصفهان،  تهران و شيراز بسيارى از اين مناطق 
از هر جهت داراى سامان دهى خوبى شده اند. پيشنهاد تشكيل سازمان 
توانمندسازى مناطق كمتر برخوردار در شهردارى داراى پيشتوانه قانونى 
است و اين سازمان در بسيارى از مناطق كشور تحت نظارت شهردارى ها 

و شوراهاى شهر راه اندازى شده است. 
يوسفى بيان كرد: در سازمان توانمندسازى مناطق كمتر برخوردار در شهردارى 
اهواز بايد مشكالت اين مناطق به صورت ويژه ديده شود، در غير اين صورت 

تشكيل جلسات ضربتى و اقدامات ضربتى معموال مشكالت مردم را حل 
نمى كند. ما آمادگى داريم تا با همكارى شهردارى، شوراى شهر اهواز و 

استاندارى پيگير حل مشكالت باشيم.
وى اظهار كرد:  در سطح وزارت كشور، استاندارى خوزستان و شهردارى ها پيگير 
اجراى سند توانمندسازى مناطق كمتر برخوردار در شهرهاى اهواز، كارون، باوى 

و حميديه هستيم و تالش مى كنيم حتما اين سند در اين شهرها اجرا شود.
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سواالت كودكان در مورد مرگ

«مامان اين عكس كيه؟
 چرا ديگه اون پيش ما نيست؟»، «مامان بابابزرگ مرده، يعنى چى؟»،

«يعنى منم مى ميرم؟» و... تنها بخشى از سوال هاى بچه ها در مواجهه با موضوع مرگ است.
والدين نبايد در برابر مرگ به كودك حس خوب بدهند. پاسخ هايى مانند «راه دور رفته» و 
«خوابيده» اصال مناسب نيست زيرا اين پاسخ ها بار هيجانى دارند و اين حس را به كودك 
مى دهد كه آرامش با مرگ اتفاق مى افتد و حتى ممكن است كودك با خوابيدن مشكل پيدا 

كند.
 به طور مثال اگر به او بگوييد «او االن خوشحال است و در بهشت است»

 او ممكن است بپرسد «اگر او خوشحال است پس چرا شما ناراحتيد؟» پاسخى مانند 
«خوب بود خدا بردش پيش خودش» اين را به ذهن كودك مى آورد كه اگر خوب باشيم 

مى ميريم.
به اين ترتيب براى كودك تضاد ايجاد مى شود. والدينى كه از يك افسانه و اسطوره استفاده 
مى كنند فكر مى كنند وقتى تصوير خوشايندى از مرگ به كودك بدهند او بهتر درك مى كند 

و احساس ناراحتى كمترى مى كند، در حالى كه اين امر آسيب زننده است.
كودك  را نترسانيد

والدين درقبال سؤاالت اين گونه كودك بايد رفتار متعادل داشته باشند؛ نبايد انكار كرده يا 
واكنش تند نشان دهند. بچه ها در سنين پايين ادراكى ندارند و نيازى به توضيح نيست ولى 
وقتى صاحب تفكر هستند و پرس و جوى جدى مى كنند بايد به آنها جواب داده شود. 
واكنش  والدين به مرگ بسيار مهم است؛ والدينى كه در اين مواقع بى تابى و جزع وفرع 

ميكنند باعث ترس كودك مى شوند.
در مورد مرگ 4 مرحله پاسخ دهى وجود دارد:

- قطع عالئم حياتى،
- اتفاق،

- برگشت ناپذيرى و
- همگانى بودن.

اين جواب ها را بخوانيد
اولين و بهترين پاسخ به سؤال «چه اتفاقى افتاده كه مرده؟» اين است كه «او نمى خورد، 

نمى خوابد،درد نمى كشد و بدنش ديگر كار نمى كند.»
وقتى مى پرسد «كى مى ميريم؟» بهتر است بگوييد «كسى نمى داند ما چقدر زنده ايم، وقتى پير 

شدى و نوه دار شدى آن وقت بهش فكر مى كنى.»
 شايد بپرسد «تو كى مى ميرى؟» اين ممكن است والدين را ناراحت كند در حالى كه كودك 
در حال تجربه است و دركى ندارد. در جواب بايد بگوييد «مامان و بابا قوى و سالم هستند و 
وقت زيادى پيش تو مى مانند.» در اينجا نبايد اشاره به مرگ شود؛ منظور كودك از اين سؤال 

درباره مفهوم تنهايى است و اينكه او مراقب خود را از دست خواهد داد يا نه.
آنها بايد با  واژه مرگ رو به رو شوند

برخى والدين فكر مى كنند مرگ يك پديده ناراحت كننده است و بچه ها نبايد با آن رو به رو 
شوند و نبايد آن را بفهمند، در حالى كه كودكان كنجكاو هستند وذهن شان بسته نيست.  
آنها در بسيارى از مواقع مرگ حيوانات دور و بر خود را مى بينند يا در فيلم ها مرگ افراد را 
مشاهده مى كنند و حتى عكس هاى خانوادگى را مى بينند كه در ميان آنها نيستند. اينكه كودك 
چطور در كودكى مرگ را تجربه مى كند در درك و شخصيت فرد در بزرگسالى بسيار تاثير 
دارد. اگر بچه ها بازى مرگ را انجام مى دهند جلوى اين كار را نگيريد، اين تخليه كودك 

است؛ با آنها همراه شويد و كم كم وارد بازى شويد.

راهكارهايى براى جلوگيرى از 
تماشاى بيش از حد تلويزيون

مضرات تلويزيون, مضرات تلويزيون براى كودكان, مضرات تلويزيون براى نوزادان, فوايد 
تلويزيون, فوايد تلويزيون براى كودكان, مضرات تبلت براى كودكان

«بسه ديگه! نمى خواى پاشى؟ از صبح كه بيدار شدى، نشستى پاى كامپيوتر و انگار دسته بازى 
چسبيده به دستت كه اونو روى زمين نذاشتى! خب من چى كار كنم از دست تو؟ ديروز هم كه 
نشستى پاى تلويزيون و پشت سر هم برنامه  هاى تلويزيون رو ديدى. چشماتم كه كاسه خونه، 
ديگه چيزى نمونده تا كامال كور بشى! خب بلند شو ديگه!» دليل مطرح شدن اين جمالت كه 
هم براى بعضى والدين و هم براى كودكان آشنا ست، نداشتن قوانين تماشاى تلويزيون و استفاده 

از كامپيوتر در خانه  هاست.
حسين سليمان پور، روان شناس تربيتى با گفتن اين جمله كه تماشاى بيش از حد تلويزيون يا 
بازى با كامپيوتر و گوشى  هاى هوشمند تلفن همراه يكى از موضوعاتى است كه براى بعضى 
پدر و مادر هاى امروزى دردسرساز شده است، نكاتى را به والدين گوشزد مى كند تا بتوانند چنين 

مشكالتى را حل كنند.
اوقات فراغتش را پر كنيد

اين مشكل بيشتر در كودكانى ديده مى شود كه براى پر كردن اوقات فراغت شان برنامه اى 
ندارند. آن  ها مدام مى گويند حوصله ام سر رفت، خسته شده ام، تنهايم و... . بنابراين اين 
كودكان با مشكل تماشاى بيش از حد تلويزيون و استفاده از كامپيوتر روبه رو مى شوند. در 
چنين شرايطى به والدين توصيه مى شود كه كودك شان را در كالس  هاى ورزشى، هنرى 
و اعتقادى ثبت نام كنند و حتما ساعتى از روز را با او بازى كنند تا به بهترين شكل، اوقات 

فراغتش را پر كند.
محدوده زمانى براى بازى تعيين كنيد

هر وقت كودك مى خواهد با كامپيوتر، پلى استيشن يا گوشى تلفن همراه بازى كند يا تلويزيون 
تماشا كند، يك محدوده زمانى برايش تعيين كنيد؛ مثال بگوييد «تو فقط مى توانى يك ساعت بازى 
كنى» و قبل از اين كه زمانش به پايان برسد، به او تذكر بدهيد كه وقتش در حال تمام شدن است 
و بايد كامپيوتر را خاموش كند. اگر اين تذكر را نپذيرفت، خيلى آرام و بدون تحقير يا بحث كردن، 
دستگاه بازى را خاموش يا يكى از ابزار  ها يا اجزاى آن را برداريد. روز  هاى بعد هم به همين روش 
عمل كنيد، تا او به مرور ياد بگيرد كه نمى تواند با سر و صدا، گريه و... به خواسته اش برسد و 
بهتر است در زمان مقرر، بازى را تمام كند. سعى كنيد در اجراى اين روش مداومت داشته باشيد 

و خسته نشويد.
نكته بسيار مهم ديگر اين كه حتما در اجراى اين روش با همسرتان هماهنگ باشيد چون در غير 
اين صورت، كودك از اين آب گل آلود ماهى خواهد گرفت و شرايط خوب پيش نخواهد رفت.

فعاليت هاى گروهى هميشه براى كودكان جذاب و سرگرم كننده است
از اين جايگزين  ها بهره ببريد

 هميشه به ياد داشته باشيد وقتى كودك را از كارى منع مى كنيد بايد جايگزين  هاى مناسب را هم 
داشته باشيد؛ مثال به او بگوييد: تلويزيون را خاموش كن تا با يكديگر به پارك برويم، يا منچ بازى 
كنيم يا هر كار ديگرى. اين فعاليت  ها كه در ادامه برايتان فهرست كرده ايم در عين اين كه 

براى فرزندتان جالب و هيجان انگيز است، باعث رشد شخصيتى او نيز خواهد شد.

سالمت

6 سوپرمن تغذ يه اى 

ــوب و پروتئين هاى  ــا، چربى هاى خ ــبزيجات خام، ميوه ه س
باكيفيت تأثير زيادى در سالمتى دارند. اگر مى خواهيد سالم و 

تندرست بمانيد بايد اين مواد غذايى را در رژيمتان داشته باشيد.
تأثير مواد غذايى سالم بر سالمت، بر هيچ كس پوشيده نيست. داشتن 
يك رژيم غذايى سالم، متعادل و متنوع به ميزان 80 درصد در برطرف 
كردن اختالالت و بيمارى ها تأثير مثبت دارد. سبزيجات خام، ميوه ها، 
چربى هاى خوب و پروتئين هاى باكيفيت تأثير زيادى در سالمتى دارند. 
اگر مى خواهيد سالم و تندرست بمانيد بايد اين مواد غذايى را در رژيمتان 
داشته باشيد. در ادامه چند ماده غذايى فوق العاده را معرفى كرده و توصيه 

مى كنيم حتماً يكى از اين مواد غذايى را در برنامه روزانه تان بگنجانيد.
جوانه يونجه قدرت آنتى اكسيدانى فوق العاده اى دارد و حاوى پروتئين، 
ويتامين C و همچنين ويتامين هاى A و B12 مى باشد. اين جوانه هاى 

لطيف را منبع كلسيم بدانيد
هر ماده غذايى فوق العاده اى كه ارزش غذايى بااليى دارد يعنى سرشار 
از تركيبات مفيد براى سالمتى است كه بدن به آن ها نياز دارد. در ادامه 

اين سوپرمن ها را معرفى مى كنيم:
بروكلى از خانواده كلم ها بوده و سرشار از ويتامين ها، مواد معدنى و فيبرها 
 c است. اين كلم سبز رنگ خوشمزه حاوى ميزان قابل توجهى ويتامين
(البته به شرطى كه خام مصرف شود)، كلسيم، پتاسيم و منيزيم است. 
بروكلى تركيبات گوگردى دارد كه براى مقابله در مقابل سرطان موثر 
عمل مى كنند. تخم كتان منبع فوق العاده ارزشمند اسيدهاى چرب اشباع 
نشده (امگا 3 ها) و همچنين آنتى اكسيدان ها است. توصيه مى كنيم 
پودر آن را در خورش ها، ساالد يا ماست ريخته و به طور روزانه ميل كنيد.
آرتيشو يكى از سبزيجات فوق العاده سالم است كه بدن را سم زدايى مى 
كند. اين ماده غذايى منبع خوب ويتامين C، B9 و ويتامين K مى باشد. 
آرتيشو باعث فعال شدن عملكرد كبدى مى شود چون حاوى سينارين 

است. اين سبزى پرخاصيت همچنين باعث بهبود گوارش مى شود.
سبزيجات خام، ميوه ها، چربى هاى خوب و پروتئين هاى باكيفيت تأثير 
زيادى در سالمتى دارند. اگر مى خواهيد سالم و تندرست بمانيد بايد اين 

مواد غذايى را در رژيمتان داشته باشيد
يكى ديگر از سوپرمن هاى غذايى كه بهتر است در برنامه غذايى تان 
بگنجانيد روغن نارگيل است. اين روغن فعال كننده عملكرد مغز بوده و 
حساسيت بدن نسبت به انسولين را افزايش مى دهد. در نتيجه شما را از 

ابتال به ديابت نوع 2 دور مى كند.
جوانه يونجه قدرت آنتى اكسيدانى فوق العاده اى دارد و حاوى پروتئين، 
ويتامين C و همچنين ويتامين هاى A و B12 مى باشد. اين جوانه هاى 

لطيف را منبع كلسيم بدانيد.
اسپيرولينا نام يك جلبك خوراكى است كه خواص فوق العاده اى دارد. 
در واقع اسپرولينا منبع تركيبات مغذى از جمله كلروفيل، اسيدهاى چرب 
غيراشباع، پروتئين باكيفيت، عناصر مغذى و مواد معدنى به ويژه آهن و 
آنتى اكسيدان هاى متنوع است. اين جلبك خوراكى سيستم ايمنى را 
تقويت كرده و در توليد گلبول هاى قرمز، تصفيه خون و كاهش ميزان 

چربى خون تأثير دارد.
توصيه مى كنيم متناسب با فصل هر روز حتماً يكى از اين مواد غذايى را 
به برنامه روزانه تان افزوده و از خواص فوق العاده آن ها بهره مند شويد.

علل گردن درد چيست؟
كه  دارد،  گوناگونى  علل  گردن  درد 
اغلب به كشيدگى يا وارد آمدن فشار 
بر عضالت مربوط مى  شود. برخى از 

علل رايج گردن درد اين ها هستند:
خم   يا  كار  ميز  پشت  نشستن   –
شدن بر روى آن به مدت طوالنى، 
به خصوص در صورتى كه وضعيت 

قرارگيرى بدن درست نباشد.
– خواندن، كار كردن يا تماشا كردن تلويزيون با وضعيت قرارگيرى 

نامناسب بدن (مثال مطالعه كردن در حالت خميده به جلو).
– كار كردن با صفحه كامپيوترى كه بيش از حد باال يا پايين است.

– آسيب ديدن گردن در حين ورزش به علت پيچ  خوردگى يا فشار آمدن 
بر عضالت آن.

– ابتال به بيمارى هايى مانند آرتريت، فيبروميالژى، مننژيت يا فتق ديسك 
بين مهره اى.

اگر دچار گردن درد هستيد، راه هاى زير مى تواند براى بهبود آن به شما 
كمك كند:

1- استراحت كردن: اگر به گردن درد مبتال شده ايد دراز بكشيد و به 
ماهيچه هاى گردنتان استراحت دهيد. از بالش بلند يا خيلى سفت استفاده 

نكنيد.
2- تكه هاى يخ: گذاشتن تكه هاى يخ روى محل درد حتما به شما 
كمك مى كند. چند قطعه يخ را در كيسه فريزر بگذاريد و روى گردنتان 

قرار دهيد. هر 15 دقيقه اين كار را تكرار كنيد.
3- گرم كردن: اگر احساس مى كنيد عضالت گردنتان سفت شده و 
گرفته است، آن را گرم كنيد. گرما باعث نرم شدن عضالت گرفته مى 
شود. دوش آب گرم راه خوبى براى اين كار است اما به ياد داشته بشيد كه 
اين كار را براى طوالنى مدت انجام ندهيد، زيرا باعث تشديد درد مى شود.
4- درست نشستن: اگر در محيط كارتان به طور مداوم پشت ميز كامپيوتر 
نشسته ايد و به صفحه آن خيره شده ايد، سعى كنيد ارتفاع صندلى را به 

درستى تنظيم نماييد و هر چند وقت يك بار به خودتان استراحت دهيد.
5- ماساژ: ماساژ مى تواند به گرفتگى عضالت كمك كند.

6- خوردن مسكن: مسكن هايى كه بدون نسخه پزشك مى توان از آنها 
استفاده كرد مى تواند براى شل كردن عضالتتان موثر باشد و دردتان را 

نيز كاهش دهد.
7- كاهش وزن: اضافه وزن به تمام ماهيچه ها از جمله ماهيچه گردن 

فشار مى آورد.
8- حفظ آرامش: اعصاب روى گرفتگى گردن بسيار موثرند. سعى كنيد 
استرس را از خود دور كنيد و اگر علت آن را نمى دانيد سعى كنيد آن را 
بيابيد. به ياد داشته باشيد كه خودتان مى توانيد محيطى آرام ايجاد كنيد. 
به جايى خلوت و بى سر و صدا برويد و دراز بكشيد. سعى كنيد با فكر خود 

به تمام اعضاى بدنتان آرامش دهيد.
9- ترك عادات غلط: اگر عادت داريد در اتومبيل بخوابيد و يا اينكه تلفن را بين 
گردن و شانه هايتان نگه داريد مطمئن باشيد كه دچار مشكل مى شويد. عادات 

بدى كه به گردنتان فشار مى آورند را همين امروز ترك كنيد.
 ، شويد  مى  بيدار  درد  گردن  با  صبح  روز  هر  اگر  طبى:  تشك   -10
تشك تان ايراد دارد و بايد آن را عوض كنيد. بالش شما نيز نبايد خيلى 

سفت و يا خيلى نرم باشد

عدم تمايل به روزآمدى قوانين فرزند خواندگى ؛

معماى فرزند خواندگى و بن بست بهزيستى
مقامات قضايى درمحاكم بنا به تشخيص خود مى 
اى  خانواده  به  سرپرستى  براى  را  فرزندى  توانند 
بسپارند، البته در اين مسير نظر مددكار اجتماعى هم از 
اهميت بسزايى برخوردار است اما در نهايت دادگاه 
و مقامات قضايى هستند كه تصميم گيرى نهايى را 

دراين مورد اتخاذ مى كنند.
نامشخص  دليل  به  بهزيستى  سازمان  مسئولين 
جديد  قوانين  كردن  روز  به  براى  تمايلى 

فرزندخواندگى ندارند!
كودكان  سرپرستى  اعطاى  يعنى  فرزندخواندگى 
تحت سرپرستى سازمان بهزيستى به خانواده هاى 
متقاضى واجد شرايط قانونى جارى حمايت از 

كودكان.
اولين قانون حمايت از كودكان بى سرپرست در 
سال 1353 تصويب شد كه به دليل ايراداتى كه 
داشت در سال 87 اصالح شد، اما تصويب نشد تا 
اينكه قانون جديد فرزندخواندگى،  پس از چندين 

سال كار كارشناسى و كش و قوس هاى 
فراوان و تغييرات زياد مردادماه سال 92 

به تصويب رسيد.
ها  خانواده  از  بسيارى  راستا  همين  در 
بى  كودكان  فرزندخواندگى  به  تصميم 
سختگيرى  با  گرفتند،  مى  سرپرست 
هاى سازمان بهزيستى مواجه مى شدند. 
تعيين  نداشتن شرايط  دليل  بنابراين به 
شده يا طوالنى بودن مسير پيش رويشان، 
خسته شده و از ادامه راه باز مى ماندند.

قانون  درخصوص  هاشمى،  همايون 
قانون  گفت:  آن،  شرايط  و  خواندگى  فرزند 
سازمان  در  ام  تصدى  زمان  در  فرزندخواندگى 
قانون  و  گرفت  قرار  بازنگرى  مورد  بهزيستى 
ظرفيت  و  شد  قديمى  قانون  جايگزين  جديدى 
دنبال  به  كه  هايى  خانواده  براى  جديدى  هاى 
استفاده از قانون فرزند خواندگى هستند به وجود 

آمد.
تكاب  و  دژ  شاهين  مياندوآب،  مردم  نماينده 
درمجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه قوانين 
و  جامعه  شرايط  براساس  بايد  اى  حوزه  هر  در 
خانواده ها تدوين شود،  افزود: قوانين درحوزه 
فرزند خواندگى هم نيازمند تغييراتى بود كه اين 
تغييرات و بازنگرى ها از مسير قانونى و مجلس 
تغييرات  هم  نگهبان  شوراى  و  گرفت  صورت  

جديد را تائيد كرد.
وى با بيان اينكه پس ازابالغ اين قانون از سوى 
مسائلى  و  نقدها  مربوطه  نهادهاى  به  دولت 
درخصوص ضعف هاى قانون مطرح شد، تصريح 

كرد: به عنوان مثال منتقدان مطرح كردند كه نبايد به 
دختران مجرد فرزند بى سرپرست و بد سرپرست 
تحويل داده شود، همچنين اينكه در خصوص ماده 
اى از اين قانون مبنى بر ازدواج فرزند خوانده با 
از  پس  بنابراين  شد،  مطرح  نقدهايى  سرپرست 
يكسال اجراى قانون سازمان بهزيستى مى تواند 
درجهت رفع ضعف هاى موجود درقانون  اليحه 

به مجلس ارايه كند.
هاشمى با تاكيد براينكه تصميم نهايى درواگذارى 
يك كودك به خانواده اى براى سرپرستى بر عهده 
سيستم قضايى كشور است، گفت: مقامات قضايى 
درمحاكم بنا به تشخيص خود مى توانند فرزندى 
را براى سرپرستى به خانواده اى بسپارند، البته در 
اهميت  از  هم  اجتماعى  مددكار  نظر  مسير  اين 
و  دادگاه  نهايت  در  اما  است  برخوردار  بسزايى 
مقامات قضايى هستند كه تصميم گيرى نهايى را 

دراين مورد اتخاذ مى كنند.

اين نماينده مردم درمجلس دهم با اشاره به اينكه 
خوشبختانه پس از يك دهه تالش بهزيستى اقبال 
مردم نسبت به فرزند پرورى و فرزند خواندگى 
تشويق  براى  افزود:  است،  كرده  پيدا  افزايش 
روش  از  جداى  بايد  خواندگى  فرزند  به  مردم 
خواندگى  فرزند  مانند  قوانينى  از  فعلى  هاى 
موقت هم استفاده كرد كه درمتن قانون از اين 
است،  شده  ياد  موقت  امين  عنوان  به  موضوع 
البته بايد رسانه ها و نهادهاى فعال دراين حوزه 
مردم  بيشتر  آگاهى  براى  را  چنينى  اين  موارد 

تبليغ كنند.
مجلس  درمان  و  بهداشت  كميسيون  عضو 
قانون  اجراى  براينكه  تاكيد  با  اسالمى  شوراى 
عمل  شتاب  با  بايد  درجامعه  خواندگى  فرزند 
درحال  متاسفانه  گفت:  شود،  انجام  بيشترى 
دنبال  به  قانون  دراجراى  ها  خانواده  حاضر 
رويه  اين  كه  هستند  كودكان  كردن  دستچين 
توجه  با  نيست،  قبول  قابل  عنوان  هيچ  به 

مختلف  شرايط  با  بسيارى  كودكان  اينكه  به 
درمراكزحمايتى نگهدارى مى شوند بايد خانواده 
ها همه اين كودكان را براى سرپرستى برگزينند.

يحيى كمالى پور نيز در خصوص اجراى قانون 
فرزند خواندگى، گفت: مقررات و قواعد اجرايى 
را  فرزندخواندگى  قانون  اجراى  وپاگير  دست  
سازمان  متاسفانه  است،  كرده  غيرممكن  عمال 
بهزيستى كشور تاكنون رغبتى به اجراى قانون 
جديد كه در سال 92 اصالح و تصويب شد از 

خود نشان نداده است.
شوراى  مجلس  در  جيرفت  مردم  نماينده 
از سخت گيرى ها  اسالمى، تصريح كرد: برخى 
كه  افرادى  صالحيت  تاييد  خصوص  در 
بى سرپرست  كودكان  سرپرستى  است  قرار 
پذيرفتنى  بگيرند  عهده  بر  را  بدسرپرست  و 
اين  صالحيت  بررسى  به  معتقد  هرچند  است، 
افراد هستيم اما پروسه تاييد صالحيت زمان بر 
و نامه نگارى هاى متعدد در اين زمينه 

فرزندخواندگى را سخت كرده است.
نيازى  اينكه  بر  تاكيد  با  كمالى پور 
خواندگى  فرزند  قانون  اصالح  به 
نيست بلكه بايد شرايط اجراى قانون 
تسهيل شود، تاكيد كرد: تسهيل روند 
رشد  تقويت،  موجب  فرزندخواندگى 
و  بى سرپرست  كودكان  بالندگى  و 
اين  اصالح  شد،  خواهد  بدسرپرست 
قانون روند را ساده تر كرده اما متاسفانه 
مقررات دست و پاگير اجراى قانون را 

سخت كرده است.
نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس 
از  حمايت  قوانين  يادآورى  با  اسالمى  شوراى 
كودكان در كشور، افزود: با توجه به اين قوانين 
با  كه  كسانى  با  مى توان  تخلف  صورت  در 
كودكان بد رفتارى داشتند برخورد كرد؛ بنابراين 
خانواده هاى  به  كودكان  اين  تحويل  در  نبايد 
به  را  قانون  يا  كرد  سخت گيرى  زياد  متقاضى 
درستى اجرا نكرد، در واقع بايد شرايط حمايت از 
كودكان بى سرپرست كه تعدادشان هم بسيار است، 

تسهيل شود.
كشور  در  كودكان  حقوق  فعاالن  از  بسيارى 
اميدوارند با اجراى درست قانون و آگاهى كامل 
و  فرزندخواندگى  مسير  باتسهيل  آن،  از  مردم 
همراهى سازمان بهزيستى، هر روز تعداد بيشترى 
لذت  بدسرپرست،  و  سرپرست  بى  كودكان  از 
زندگى در كنار خانواده اى مهربان و صميمى را 

تجربه كنند.

ويروس «من خريد مى كنم؛ پس هستم!»
مريم كمالى نژاد

 مصرف گرايى يك بالى مدرن است. نه اين كه 
بلكه  نبوند،  مصرف  و  خريد  اهل  ما  پيشينيان 
مسئله در ميزان و اهميت خريد و مصرف كردن 
است. آنچه آنها را به سمت خريدن، چه چيزى 
خريدن و چقدر خريدن سوق مى داد، نياز فردى  و 
خانوادگى شان بود. اما محرك ما براى خريد كردن 
عواملى به جز نياز واقعى است. به همين دليل 
است كه خريد و مصرف كردن، بخشى از فلسفه ى 
زندگى و هويت فردى ما را به غنيمت گرفته است 
و اين براى بشرى كه قرار است در مسير كمال 
مادى و معنوى قرار بگيرد سد و مانع جدى اى 
است.  در ادامه به چند محرك مصرف گرايى اشاره 

خواهيم كرد.
 هر روز، روز مباداست...

روز  يك  نظرمان  به  «روزمبادا»  بوديم  كه  بچه  
نيامدنى بود. روزى كه قرار بود همه چيز را برايش 
گرسنگى،  مبادا»  «روز  از  تصورمان  كنيم.  ذخيره 

افتادن  سختى  به  و  نداشتن  تشنگى، 
فرهنگ  در  مبادا»  «روز  مفهوم  بود. 
اقتصادى، مفهوم بدى نيست اما نگاه 
ما به اين مفهوم اهميت زيادى دارد. 
سمت  به  افراد  كه  داليلى  از  يكى 
نبود  آورند،  مى  رو  مصرف گرايى 
جمع  عبارتى  به  و  اقتصادى  امنيت 
نبود  مباداست.  روز  براى  كردن 
 ... و  گرانى  تورم،  اقتصادى،  امنيت 
باعث مى شود كه افراد به جمع كردن 
كاالهاى غيرضرورى براى «روز مبادا» 
رو آورند. «امروز نخرى، فردا گرون تر 

شده»، «تورم باالست آقا، نخرى ضرر كردى» اين 
جمالت را زياد توى بازار مى شنويد و مايى كه 
مشترى باشيم با خودمان فكر مى كنيم چه بهتر 
فرداى  براى  و  بخرم  است  ارزان تر  كه  امروز 
مى شود  پر  خانه هايمان  بنابراين  دارم.  نگه  گران 
از اجناسى كه در حال حاضر الزم شان نداريم و 
چندين و چندتاى ديگر از همان جنس را حداقل 
براى مصرف چند ماه مان ذخيره كرده ايم. باز هم ما 
مصرف گراهاى مدرنى هستيم، مظلوم و محصور 
از  كارى  چه  سرمايه دارى!  دنياى  كليشه هاى  در 

دستمان برمى آيد؟
شايد با خودتان فكر كنيد كه اين دليل قابل قبولى 
است براى خريد كردن. اينكه جنس هزارتومنى 
نوع  يك  تومن،  هزار  پنج  نخريم  فردا  را  امروز 
آينده نگرى است و نه مصرف گرايى. اما با خودمان 
فكر نمى كنيم كه همين خريد كردن هاى بى رويه به 
اقتصاد ضربه اى اساسى مى زند و به ساخت يك 

حباب كاذب كمك مى كند.
اعتماد به نفس

علت ديگرى كه براى مصرف گرايى مى خواهيم 
بررسى كنيم، يك علت روانشناختى است. نبود 
مى شود.  بيشتر  مصرف  سبب  نفس  به  اعتماد 
مصرف بيشتر و تنوع در مصرف در طبقه ثروتمند 
جامعه بيشتر ديده مى شود. اما فقط ثروتمند بودن 
نمى تواند دليل مصرف بيشتر باشد. بلكه عاملى به 
اسم اعتماد به نفس و سطح تحصيالت هم در 
كه  افرادى  دارد.  تأثير  نبودن  يا  بودن  مصرف گرا 
طبقه ى  جزء  اگر  دارند،  كمترى  نفس  به  اعتماد 
ثروتمند باشند، براى ديده شدن بيشتر از پول شان 
استفاده مى كنند. در واقع آنها خرج نمى كنند چون 
و  شوند  ديده  تا  مى كنند  خرج  بلكه  دارند،  نياز 
ديگران بفهمند كه آنها آدمهاى ثروتمندى هستند. 
اين افراد معموال به دنبال خريد كاالهاى لوكس، گران 
قيمت و متنوع اند. مصرف بخشى از هويت آنهاست.

 اگر روزى نتوانند خانه اى در فالن محله، اتومبيلى 
برندهاى  با  اجناسى  و  خارجى  شركت  فالن  از 
معروف خارجى داشته باشند، حرفى براى گفتن 
ندارند و احساس سرافكندگى و تحقير مى كنند. 
اما افرادى با سطح تحصيالت و اعتماد به نفس 
باال كه نياز به ديده شدن را در جاى درست خود 
تجربه كرده اند و در تحصيالت، شغل، كمك به 
ندارند  نيازى  ديگر  شده اند،  ديده   ... و  ديگران 
كه از طريق نوع و تعدد كاالهايى كه با خودشان 
همراه مى كنند اين نياز را جبران كنند. اين افراد 
بسيار كمتر تحت تأثير تبليغات قرار مى گيرند و 
از تفكر انتقادى برخوردارند. قدرت تحليل دارند 
و ابتدا از خود مى پرسند كه آيا به اين كاال نيازى 
دارم يا نه! سپس به تحقيق مى پردازند و جنس و 
قيمت و ... را بررسى مى كنند و در آخر دست 
طبقات  از  افرادى  نيستند  كم  مى زنند.  خريد  به 
ساده  گوشى هاى  هم  هنوز  كه  جامعه  ثروتمند 

موبايل دست شان است و وقتى مورد تمسخر افراد 
ساده لوح قرار مى گيرند كه «چقدر خسيسى، با اين 
همه پول هنوز گوشى ات ... است» پاسخ ساده ى 
پيامك  و  «زنگ  مى دهند.  ندارم»  نيازى  كه  «من 
به كارم مى آيد كه با همين گوشى هم مى توانم 

انجامش بدهم»
شبه پولدارها

جمعيت  از  زيادى  بخشى  متوسط!  طبقه  اما  و 
جامعه ى ما در اين دسته جا مى گيرند و متأسفانه 
در مصرف دست كمى از طبقه ى ثروتمند ندارند 
منتهى در سطحى نازل و بى كيفيت. اين افراد نيز 
مدام در حال تقليد و شبيه سازى طبقه ى ثروتمند 
به  اعتماد  عدم  در  ريشه  نيز  مسأله  اين  هستند. 
نفس، نداشتن قدرت تحليل و تفكر انتقادى دارد. 
همين است كه در اطرافتان خانواده هاى فراوانى 
درمى مانند  واقعى شان  نيازهاى  از  كه  مى بينيد  را 
وام هاى  بار  زير  يا  بخرند.  لوكس  كاالهاى  تا 
سنگين مى روند تا اتومبيلى شاسى بلند 
داشته باشند. در نهايت هم، چون از 
اصل  و  لوكس  اجناس  خريد  پس 
برنمى آيند مجبور به خريد نمونه هاى 
و  نازل  كيفيت   با  آن  چينى  و  مشابه 
قيمت كمتر مى شوند. در واقع در اين 
سطح مصرف تنها به جهت هم خوانى 
ايجاد  و  خاص  اجتماعى  طبقه ى  با 
اين  كم كم  است.  كاذب  هويت  يك 
روش تبديل به فلسفه و سبك زندگى 

مى شود.
بريم خارج

غم انگيز است وقتى تمامى افراد تحصيل كرده و 
سلبريتى هاى عرصه ى فرهنگ دم از فرهنگ سازى 
مى زنند و مدام از فقر فرهنگى شاكى اند اما خودشان 
در سطحى ديگر مبلغ بى فرهنگى اند. خوب است 
بدانيد كه ما سومين رتبه را در جهان پس از چين 
گفته ى  به  داريم.  زينتى  طالى  خريد  در  هند  و 
كارشناسان، رنگين كمان ترين كشور در استفاده از 
خودرو هستيم، انواع خودرهاى وارداتى از كليه 
كشورها در ايران ديده مى شود. جزء كشورهايى 
هستيم كه مردمانمان بيشترين سفر خارجى را مى 
روند و اين مساوى است با خروج مقادير زيادى 
از ارز ملى و صد البته جزء ده كشور اول مصرف 
كننده ى لوازم آرايشيم. تمام اين ها نشانه اى از فقر 
فرهنگى است و حتى يك مورد را هم نمى توانيد 
بگوييد كه سلبريتى هاى دغدغه مند، خودشان مبلغ 
آن نباشند. از مصرف لوازم آرايش تا خودرو و 

سفرهاى خارجى ... 
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گردوخاك خوزستان
بامداد زاگرس- نويد قائدى  

ــان ناخوانده  ــار مهم ــه گرد و غب ــت ك ــالي اس چند س
ابتداي  در  ــفانه  متاس ــت.  اس شده  خوزستان  ــتان  اس
ــوع مهم را  ــتان اين موض ــور و اس ــئولين كش امر مس
ــنوات  ــد غافل از اينكه طي س ــدي نگرفتن چندان ج
ــار يكي از موضوعات چالش بر انگيزي  آتي گرد و غب
ــتي مردم منطقه  بعاد معيش ــد كه بر تمام ا خواهد ش

ــت. تاثر خواهد گذاش

نتيجه اين شد كه سال به سال بر شدت و دوام آن افزوده 
شد و زندگي مردمان اين خطه را با مشكالت جدي مواجه 
ساخت.در ابتدا سازمان هاي ذيربط تمام تقصير را به گردن 
كشور عراق و تركيه و موضوعات امنيتي آن انداختند مبني 
بر اين كه وقوع پديده خشكسالي چند سال اخير و ايجاد 
سد بزرگ بر ورودي رودخانه هاي عراق توسط تركيه و 
عدم ماچ پاشي صحراهاي عراق و كشور عربستان بر شدت 
كه  بود  اين  گفتارها  است.ماحصل  افزوده  ها  غبار  و  گرد 
فعًال بايد با اين پديده جوي جديد خود گرفت. اما در اكثر 
موضوعات  به  توجهي  شده  مطرح  كارشناسي  هاي  بحث 
داخلي استان خوزستان نشد. فقط زماني كه حساسيت هاي 
عمومي مردم منطقه اوج گرفت و در شبكه هاي اجتماعي 
و مجازي و توسط سازمان هاي مردم نهاد بومي موضوع 
مانند  جديدي  مباحث  شد  برگزار  تجمعاتي  و  پيگيري 
توسط  آزادگان  دشت  غني  و  بزرگ  تاالب  كردن  خشك 
شمال  منطقه  روان  هاي  شن  تثبيت  عدم  و  نفت  وزارت 
سالهاي  طي  و...  ماهشهر  و  رامهرمز  هاي  دشت  و  اهواز 

سال مطرح شد. 
سال گذشته بدليل مناسب بودن ميزان بارندگي ها و افزايش 
ذخيره آب سدها و خروجي دبي رودخانه تا حدودي تاالب 
هاي شادگان و هور هويزه آبگيري و احياء شدند مام هيچ 
تضميني وجود ندارد كه ميزان  بارندگي هاي امسال هم 
مانند سال گذشته باشند. نتيجه مستقيم اين بي تدبيري و 
تخريب زيست بوم تاالب هويزه متوجه تصميم گيرندگان 
مجموعه نفت است كه بايد جوابگوي اين بي حرمتي خود 
به مردم خوزستان باشند كه تا كنون جواب قانع كننده اي 
داده نشده است. اگر نفتي ها  تصميم داشتنددر اين منطقه 
دست به استخراج و فراوري نفت بزنند(كه نفع آن ملي مي 
باشد) بايد اول به فكر اكتساب فن آري نوين استخراج در 
چنين محيط هايي مي بودند تا كمترين آسيب به اين تاالب 
كمال  با  گير  تصميم  بومي  غير  مديران  ولي  آيد  مي  وارد 
بي احترامي نسبت به مردم منطقه و با ابتدايي روش ها به 
جان تاالب افتادند و ورودي هاي تاالب را بتن ريختند و آن 

را خشك كردند.
فقط  كنون  تا  هم  استان  شني  هاي  دشت  ترميم  بحث  در   
شعارهايي داده شده است ولي هيچ  اقدام عملي مثبتي انجام 
نشده است.تا بحث از تثبيت مي شود فقط بحث مالچ پاشي 
هاي نفتي مطرح مي شود غافل از اينكه مالچ هاي نفتي در دنيا 
ديگر كاربرد چنداني ندارند و خود جز عوامل تخريب زيست 
بوم ها محسوب مي گردند(به همين دليل بود كه دكتر كردواني 
برنامه زنده ي شبكه خبر را ترك كرد) ولي مديران دولتي 
كه فقط به فكر ايجاد مسكن هاي موضعي هستند متاسفانه 
با واژگان زيست محيطي غريبه اند در صورتيكه اگر حتي 
ناچار به استفاده از مالچ نفتي هم باشد بايد به موازات آنها 
و به سرعت موضوعاتي همچون احداث گونه هاي گياهي 
صحرايي و جنگلي مناسب در دستور كار قرارگيرد تا با ايجاد 
و تثبيت زيست بوم هاي جديد اين مناطق احياء شوند و بايد 
اذعان كرد در كشور ايران و خصوصاً استان خوزستان در اين 
حوزه نقاط ضعف فراواني وجود دارد و به هيچ وجه كارهاي 

خوب و اصولي انجام نشده است.

ادامه بحران بى آبى و وظيفه اى كه فراموش كرده ايم

صداى ناقوس َكركننده "بى آبى "
همين چند روز پيش بود كه در يكى از برنامه هاى طنز و پرمخاطب تلويزيون 
بار ديگر مشكل كم آبى گوشزد شد. در اين برنامه مجرى برنامه «دورهمى» 
با تاكيد به نقل از وزير نيرو مردم را به صرفه جويى و مديريت مصرف آب 

دعوت كرد.
تقريبا اين چند سال اخير روزى نيست كه با بهانه و بى بهانه در مورد بحران كم 
آبى و هشدارهاى پيدا و پنهان آن نشنيده باشيم. براساس تائيد و اظهار بعضى 
مقامات و كارشناسان بخش هاى مختلف صنعت آب و آبرسانى ، همه ساله 

حدود نيم متر از سطح آب هاى زيرزمينى ايران كاسته مى شود.
اين كاهش بى سابقه موجب فرونشست دشت ها و ويران شدن اراضى 
برخى  در  زيرزمينى  آبى  منابع  در  موجود  هاى  آب  شورى  و  كشاورزى 
نقاط نيز شده است. فرونشست دشت ها به اين معنى است كه احياى 
منابع آبى زيرزمينى حداقل در يك زمان بندى مشخص و حتى آينده دور 

متصور نيست!
يابد،  تداوم  زيرزمينى  هاى  آب  سطح  كاهش  كنونى  روند  اگر  بنابراين 
دور  ها  آن  شدن  استفاده  غيرقابل  و  زراعى  اراضى  بيشتر  شدن  بيابانى 
از ذهن نيست و پيامد طبيعى آن وابستگى هرچه بيشتر به واردات مواد 

غذايى از خارج خواهد بود.
در جهان امروز با جمعيت روبه فزونى در ايران و ساير نقاط جهان تنها 
نسخه شفابخش براى استفاده از منابع محدود آبى در ايران ، صرفه جويى 

و مصرف حساب شده آب محدود و موجود است. مصرف حساب شده مى 
تواند در قالب استفاده از تجارب كشورهاى مشابه آب و هوايى ايران و نيز بهره 

جويى از علوم و فنون جديد در بخش صنعت آب تعبير و تفسير گردد. 
به عبارت ساده تر بايد با كارشناسى شدن اراضى كشاورزى بهترين محصول 
براى هر زمين زراعى تعريف گرديده و با بكارگيرى پيشرفته ترين فنون جديد 
در  شود.  جلوگيرى  آب  قطره  يك  حتى  رفتن  هدر  از  آب  صنعت  عرصه  در 

شرايط موجود كشاورزان ما با روش هاى غرق آبى و غيرعلمى اقدام به توليد 
محصوالتى مى كنند كه ضمن هدر رفتن تالش و كار آنان ، محصوالت توليدى 

نيز بدون مشترى روى دست آنان مانده و تبديل به كوه زباله مى شود.
چاه هاى آب غيرمجاز در همه جاى ايران از جمله در پيرامون درياچه مصيبت زده 
اروميه همانند قارچ در باغات و اراضى توسعه يافته زراعى قد علم كرده اند و بعد 
از سال ها از گذشت عمر ستادى كه براى احياى درياچه تشكيل شده است ، هنوز 
تكليف اين چاه ها مشخص نشده است. هنوز با كاربران عمده و غيرقانونى آب در 

اطراف درياچه مماشات مى شود و جلوى هدر رفت آب گرفته نمى 
شود تا پرشدن درياچه نيازمند نزوالت سخاوتمندانه جوى نباشد.

در سايه عدم مديريت صحيح مايه عظيم حيات منابع آن نيز بيش از پيش 
رو به نابودى مى رود و تا حدى كه به نقطه بحران واقعى نزديك تر و 

نزديك تر شويم.
و  بهداشت  و  زندگى  سطح  رفتن  باال  جمعيت،  افزايش  آب،  كمبود 
افزايش بيشتر مصرف آب و كمبود مواد غذايى درسال هاى آينده بحرانى 
را پيش روى ايران قرار مى دهد كه چشم اندازش از همين حاال تيره 
است و البته مهار چنين بحرانى به كارى كه ما در اين سال ها انجام مى 

دهيم بستگى دارد.
موضوع كم آبى با وجود تاكيد هاى زياد و تا حدودى نخ نما شدن، هم 
چنان جدى و نگران كننده است. رسالت اجتماعى خود ديديم تا به اين 
موضوع مهم بپردازيم و با كاربران و مخاطبانى كه به كشور خود و شرايط 

آن اهميت مى دهند هم كالم شويم.
نبايد با جبر جغرافيايى هم دست شد! بله درست است، وظيفه هر دولتى 
است كه به مردمش خدماتى ارائه دهد و در مواقع اضطرار و نياز به 
يارى مردم بشتابد. اما بحرانى كه وارد آن شده ايم عالوه بر نياز به تدبير 
دولتمردان و كارشناسان، براى مرتفع شدن اميد به عزمى عمومى و هميت 

جمعى دارد.
مى توانيم دست رو دست بگذاريم و تقصير ها را به گردن يكديگر بياندازيم و 
فقط نظاره گر باشيم، يا با انتخابى بهتر، عالوه بر يارى كردن مسئوالن در مديريت و 
سعى در حل اين بحران، به اندازه توان و سهم خودبارى از دوش يكديگر، آيندگان 
و دولتمردان برداريم، تا عالوه بر پشت سر گذاشتن بحرانى حياتى، ديگر بهانه اى 
هم براى حسرت خوردن نداشته باشيم. مثل حسرت هايى كه براى درياچه اروميه، 

هامون، كارون، بختگان و زاينده رود مى خوريم.

رئيس نظام صنفى كشاورزى هنديجان مطرح كرد:

تشييع بى سروصدا 
"رودخانه زهره" هنديجان

رودخانه زهره هنديجان بى سروصدا تشييع مى شود و اين امر كشاورزى، دامدارى 
و محيط زيست مردم زحمت كش را تهديد مى كند

زهره  رودخانه  گفت:  هنديجان  بندر  شهرستان  كشاورزى  صنفى  نظام  رئيس 
هنديجان بى سروصدا تشييع مى شود و اين امر كشاورزى، دامدارى و محيط زيست 

مردم زحمت كش را تهديد مى كند.
فتح اهللا الهيارى با اشاره به قدمت تاريخى بندرهنديجان اظهار داشت: شهرستان 
هنديجان با قدمت ديرينه 3هزار ساله در تاريخ و جغرافياى ايران كه از شهرت 
بسيارى برخوردار است در حقيقت از گذشته هاى بسيار دور فالت خوزستان 
شاهد يكى از شكوفاترين تمدن هاى رودخانه اى در جهان بود كه به همين واسطه 

كشاورزى و دامدارى در اين منطقه شكل گرفت.
وى افزود: در دوران جنگ تحميلى، هنديجان و اهالى آن به عنوان يكى از مراكز 
حساس پشت جبهه خدمت هاى شايانى براى رزمندگان اسالم انجام مى دادند اما 
با پايان جنگ و شروع نهضت سدسازى در ايران زخم برداشت و كشاورزى، 

دامدارى اين منطقه در حال نابودى كامل قرارگرفته است.
رئيس نظام صنفى كشاورزى هنديجان بيان كرد: متأسفانه انتقال آب از رودخانه 
نيمه جان و به كما رفته زهره به دشت ليراوى استان بوشهر تير خالصى بر پيكر 
اقتصاد مردم، كشاورزى و دامدارى شهرستان هنديجان هست. كانال خانمان سوز 
انتقال آب از هنديجان به ليراوى، همچون مرض سرطانى كشاورزى، دامدارى و 

محيط زيست هنديجان را تهديد مى كند.
الهيارى عنوان كرد: اقدامات و دستورات الزم جهت ممانعت از گسترش، 
تعطيلى و عمليات اجرايى انتقال آب رودخانه زهره به مناطق ديگر به صورت 
شبانه روزى در حال انجام است. وى افزود: از شخص وزير نيرو و استاندار 
خوزستان خواستاريم از حفر كانال انتقال آب رودخانه زهره هنديجان را به دشت 
ليراوى جلوگيرى كنند تا حيات اين منطقه نابود نگردد. نابودى زندگى مردم 
هنديجان به قيمت آباد كردن بيابان هاى ديگر استان ها چه معنا و مفهومى 

دارد.

در جهان امروز با جمعيت روبه فزونى در ايران و ساير نقاط جهان تنها نسخه شفابخش براى استفاده از منابع محدود آبى در ايران ، صرفه جويى و 
مصرف حساب شده آب محدود و موجود است. مصرف حساب شده مى تواند در قالب استفاده از تجارب كشورهاى مشابه آب و هوايى ايران

 و نيز بهره جويى از علوم و فنون جديد در بخش صنعت آب تعبير و تفسير گردد.

وضعيت آب اهواز و كارون نامطلوب است

آشاميدنى  آب  وضعيت  به  اشاره  با  الباجى   كاظم نسب  جواد 
روستاهاى  و  شهرها  در  آب  وضعيت  كرد:  اظهار  استان  در 
خوزستان رضايت بخش نيست و البته مشكل اصلى، وضعيت 
گذشته  روز  چند  در  افزود:  است.وى  فاضالب  نامناسب 
بازديدى از منطقه سياحى در اهواز داشتيم و متاسفانه مشاهده 
به  آب  خانگى،  پمپ هاى  كردن  روشن  وجود  با  كه  كرديم 
منازل نمى رسد؛ مشكل آب و فاضالب در تمام نقاط اهواز و 
شهرستان كارون وجود دارد و وضعيت بسيار نامطلوب است.

نماينده اهواز تصريح كرد: اميدواريم مشكل آب در روستاها با 
طرح آب رسانى الغدير تا حدودى بر طرف شود، در اهواز نيز 
پيگيرى هايى در زمينه تكميل تصفيه خانه شرق انجام شده و 

اعتبارات آن تامين شده است.

به  اهواز  شرق  خانه  تصفيه  داد:  ادامه  الباجى  كاظم نسب 
آغاز  از  پيش  تا  و  بود  مانده  نيمه تمام  اعتبارات  كمبود  دليل 
اكنون  ولى  نمى شد،  پيگيرى  موضوع  اين  دهم  مجلس  كار 
و پس از پيگيرى هاى نمايندگان و استاندار خوزستان، دستور 
تامين اعتبارات الزم براى تكميل اين تصفيه خانه داده شده 
است، البته هنوز پولى به دست مسئوالن نرسيده ولى ميزان 
اعتبارات مشخص شده است و شركت توانيز اين اعتبارات را 

به مجموعه آب و فاضالب منتقل خواهد كرد.
وى با تاكيد بر لزوم حل مشكل آب و فاضالب اهواز گفت: 
اين مشكل در تمام خوزستان وجود دارد ولى در اهواز بيشتر 
اظهارات  طبق  كرد:  اظهار  اهواز  مى شود.نماينده  احساس 
كمبود  دليل  به  اهواز  در  فاضالب  و  آب  مشكل  مسئوالن، 

اعتبارات است و ما در تالش هستيم كه اين اعتبارات تامين 
شود. بخشى از اين اعتبارات از سوى وزارت نفت و اعتبارات 

ملى در حال تامين است.

هر  نيازهاى  ترين  ابتدايى  از  يكى  سالم  شرب  آب  از  استفاده 
شهروندى در جامعه امروزى است و دولتها موظف به تامين اين 

مهم هستند.
شايد اگر به ميزان ذخاير آبى در استان خوزستان نگاهى بياندازيم، 
منطقاً مردم آن نبايد با مشكل كم آبى يا عدم وجود آب سالم 

رنج ببرند اما اكنون اينگونه است.
مردم كالنشهر اهواز مانند ساير شهرهاى خوزستان، در خانه 
هاى خود دستگاه هاى تصفيه آب داشته و يا هزينه اضافى 
غير  بعضاً  و  سنتى  هاى  روش  با  شرب  آب  خريدارى  براى 
تصفيه  كه  است  حالى  در  اين  كنند.  مى  پرداخت  بهداشتى 
خانه هاى بزرگ اين شهر هيچگونه مشكلى از لحاظ فنى و 

بهداشتى ندارند و در سطح استاندارد آب را شيرين مى كنند.
 مشكل از كجاست؟

پس از سالها جدلهاى فراوان بين افراد مسئولين، رسانه ها 
و مردم در خصوص چگونگى بهداشت آب اهواز و جداى از 
معضالت ورود فاضالب و پسآب هاى صنعتى و كشاورزى 
به كارون، مشكل عدم بهداشت آب شرب در شبكه انتقال 
گويند  مى  كارشناسان  است.  شده  عنوان  مردم   منازل  به 
شبكه انتقال آب شرب در اهواز كامًال فرسوده شده و نياز 

به اصالح دارد.

در همين زمينه غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان اخيراً در 
اظهاراتى، به دليل عدم دسترسى مردم به آب شرب سالم از 
آنان عذرخواهى نموده است. وى در اين باره گفت: قرارداد 
خريد 1000 ميليارد تومان لوله هاى انتقال آب از طريق منابع 
بانكى بسته شده است تا پروژه بزرگ آب و فاضالب استان با 
حمايت دولت، اجرا شود و در چند سال آينده بتوانيم آب شرب 
مناسب در اختيار مردم قرار دهيم. چندى پيش نيز استاندار 
خوزستان در بازديد از مناطق محروم اهواز عنوان كرده بود: 
و  توجيه  قابل  اهواز  شرق  منطقه  شرب  آب  فعلى  وضعيت 
توضيح نيست؛ اين وضعيت، انسانى و در خور شأن مردم و 
حتى مناسب براى يك زندگى بدوى نيست و هيچ توضيحى 

براى اين وضعيت وجود ندارد.
وى افزود: طرح آبرسانى غدير كه آب پشت سد كرخه را به 
منطقه شرق اهواز مى رساند، اجرا شده است و در هفته هاى 

آينده با حضور معاون اول رئيس جمهور افتتاح خواهد شد.
استاندار خوزستان ادامه داد: افتتاح طرح آبرسانى غدير موجب 
اما  شد  خواهد  اهواز  شرق  منطقه  شرب  آب  كيفيت  اصالح 
و  نمى كند  كفايت  نياز  مورد  شرب  آب  كامل  پوشش  براى 

همچنان اين منطقه با كمبود آب مواجه خواهد بود.
وى در ادامه گفت: پيگير اختصاص دو حلقه از چاه هاى آب 

حفر شده در شوشتر براى شرق اهواز و همچنين شهرستان 
تواند  مى  غدير  آبرسانى  طرح  كمك  به  كه  هستيم  كارون 
سازد،  را مرتفع  مناطق  اين  شرب  آب  حجم  و  فشار  مشكل 
مشكل  زمينه  اين  در  خوزستان  آبفا  و  اهواز  آبفا  ميان  البته 
اين  االمكان  حتى  دارد  قصد  خوزستان  آبفا  زيرا  دارد  وجود 
دو حلقه چاه را در اختيار اهواز قرار ندهد و آنها را به نيروگاه 

رامين بفروشد.
استاندار خوزستان تصريح كرد: تاكيد كرده ام كه آبفا خوزستان 
حق انجام اين كار را ندارد و بايد ابتدا آب شرب مورد نياز مردم 
آب  تامين  اولويت،  كه  گفته ام  خوزستان  آبفا  به  شود،  تامين 
شرب مردم است، شهردارى اهواز بايد موضوع اختصاص اين 
دو حلقه چاه به منطقه شرق اهواز و شهرستان كارون را حتمًا 

از طريق بنده پيگيرى نمايند.
مردم اهواز سالهاست كه با مشكل بزرگ كيفيت آب شرب، 
دسته و پنجه نرم مى كنند و از قول هايى كه براى بهبهود اين 

مشكل آن هم در يك هفته قبًال داده شده، خسته شده اند.
استاندار و مجمع نمايندگان خوزستان بايد تالش كند با جذب 
اعتبارات مناسب، اين نياز ابتدايى را براى اهوازى ها و ديگر 
شهرهاى استان مرتفع سازد تا شاهد استفاده بى دغدغه از آب 

شرب با كيفيت باشيم./هورنيوز

نماينده اهواز با تاكيد بر لزوم حل مشكل آب و فاضالب اهواز گفت: اين مشكل
 در تمام خوزستان وجود دارد ولى در اهواز بيشتر احساس مى شود.

مردم از وعده هاى يك هفته اى خسته شده اند

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6    -7      :  
  -2       _   _   -1     
  _  _    -3       _  _
_ _  -5       _  _  _  -4     
  _   -7       _ -6      _
   -  _     _   -8     _  
   _   -10     _   _ -9     
   -12      _ _  _    -11     
   _   _ -13      _ _ _
  _  _  -15      _ _  -14     

 
 -2         _      -1     
     -3       _( )      _
 _ _  _  – 4          _  _
_   _ -6     _ _  -5     
_ _ -8      _ _  -7     .     

 _   _    -9      _    
     _  _     -10      
_  _ _   -12     _  _ -11    
 _ -14        _    _ -13     
         -15         _

    _



خبر

  
  
  

 يك شنبه-28 شهريور95 
16 ذى الحجه1437 قمــرى
18 سپتامبر  آگوست2016
سال اول- شــماره هجدهم

Bamdadzagros.news@gmail.com7 ی ز ر و
فوتبال

نياز است كه زودتر از ارنست استفاده كنيم
ــب سه امتياز  ــرمربى تيم فوتبال فوالد گفت كه بازيكنان تيمش براى كس س

ــد. ــى الزم را دارن ــزه و آمادگ ــده انگي ــا پدي ــى ب ــازى خانگ ب
در  سختى  بازى  گفت:  سعداوى  نعيم 
پيش داريم چون اين تيم، بازيكنان خوب 
و مربى بادانشى دارد و فوتبال را با برنامه 
و هدف بازى مى كند اما شناخت خوبى 
از حريف داريم و بعد از تعطيالت ليگ 
نشان  را  تيم  شده  دگرگون  چهره  هم 
داده ايم. بازيكنانم اعتماد به نفس خوبى 
دارند و براى آن كه از امتياز ميزبانى استفاده كنيم و سه امتياز را بگيريم انگيزه كافى دارند.

او ادامه داد: اكبر ايمانى مصدوم است و محمد اهل شاخه هم تازه از بند مصدوميت رها 
شده است. همچنين آى تى سى ارنست هنوز صادر نشده و هرچند بقيه بازيكنان شرايط 

خوبى دارند اما براى تقويت تيم، نياز است كه زودتر بتوانيم از ارنست استفاده كنيم.
او درباره اين كه چرا تاكنون از طالب لو درون دروازه تيمش استفاده نكرده است هم 
گفت: هر سه دروازه بان ما شرايط خوبى دارند اما تصميم اين كه چه بازيكنى در كدام 
بازى حضور داشته باشد، بر عهده كادر فنى است و پس از مشورت با مربى دروازه بان ها 

انجام مى شود. ما تالش مى كنيم كه هميشه بهترين تصميم را بگيريم.

مشكل آب آشاميدنى؛ اين بار در استاديوم آبادان
ــر از كمبود آب  ــر در ليگ برت ــتانى حاض ــاف دو تيم خوزس ــاگران مص تماش

ــتاديوم تختى آبادان گاليه مند بودند. ــالم در اس ــاميدنى س آش
 ديدار دو تيم هم استانى نفت آبادان و 
استقالل خوزستان در هفته ششم ليگ 
برتر فوتبال ايران با نتيجه تساوى به پايان 
رسيد؛ مسابقه اى كه بازيكنان دوتيم در 
طول آن سعى در ارائه يك بازى زيبا و 
جوانمردانه داشتند و نمايش نسبتاً قابل 

قبولى هم ارائه كردند.
تماشاگران خوزستانى حاضر در استاديوم تختى آبادان اما از وضعيت امكانات ورزشگاه 
خصوصاً كمبود آب آشاميدنى سالم گاليه مند بودند و از مسئولين امر تقاضا داشتند تا 

حداقل در زمينه تهيه آب آشاميدنى سالم به ميزان كافى تالش كنند.
هفته گذشته نيز هواداران تيم فوالد خوزستان گاليه هاى مشابهى داشتند و از وضعيت 
آب آشاميدنى استاديوم غدير اهواز به هنگام برگزارى بازى اين تيم مقابل سايپاى تهران 

انتقاد مى كردند.

شباهت جالب آمار دروازه بان هاى فوالد خوزستان
ــتان با آمار  ــوالد خوزس ــم فوتبال ف ــى تي ــان فعل ــارى دروازه ب ــرد آم  عملك

ــت. ــان بوده اس ــته اين تيم كامًال يكس دروازه بان فصل گذش
پس از جدايى عليرضا سليمى از تيم 
يك  شماره  پيراهن  خوزستان،  فوالد 
رسيد،  طهماسبى  مهرداد  به  تيم  اين 
دروازه بان باتجربه اى كه آمار وى در 5 
بازى ابتدايى فصل جارى با آمار عليرضا 
سليمى در 5 بازى ابتدايى فصل گذشته 

كامًال يكسان بوده است.
عليرضا سليمى در اولين بازى فصل گذشته دوگل در اهواز از بازيكنان راه آهن دريافت 
كرد و مهرداد طهماسبى در اولين بازى اين فصل دوگل را در اهواز از ماشين سازى 
پذيرفت. در هفته دوم فصل قبل، سليمى در بازى بيرون از خانه يك گل از پديده خورد 

و طهماسبى در هفته دوم فصل جارى، يك گل از پرسپوليس دريافت كرد.
آمار اين دو دروازه بان در هفته سوم ليگ پانزدهم و شانزدهم نيز شبيه هم بود. بدين 
ترتيب كه سليمى در هفته سوم فصل گذشته دوگل از استقالل خوزستان دريافت كرد 
و فوالد بازنده شد و امسال هم طهماسبى در هفته سوم دوگل از ذوب آهن دريافت كرد 

و فوالد نتيجه را واگذار كرد.

در هفته چهارم فصل گذشته، سليمى در بازى بيرون از خانه با سپاهان يك گل را 
پذيرفت و بازى يك بر يك مساوى شد و در هفته چهارم اين فصل، طهماسبى در 
بازى بيرون از خانه برابر سياه جامگان يك گل خورد و بازى با نتيجه مشابه يك بر 

يك تمام شد.
اين تشابه جالب در هفته پنجم نيز تكرار شد، به طورى كه مهرداد طهماسبى در بازى 
خانگى مقابل سايپاى تهران دوگل را پذيرفت، همانطور كه سليمى در هفته پنجم فصل 

گذشته، در يك بازى خانگى مقابل پرسپوليس تهران دوگل دريافت كرده بود.

رحيم زهيوى؛ عالمت سئوال تركيب آبى پوشان
ــتان در تركيب اين تيم  ــتقالل خوزس ــت حضور مهاجم تيم فوتبال اس وضعي

ــت. ــخص اس مقابل صنعت نفت آبادان نامش
استقالل  تيم  مهاجم  زهيوى  رحيم 
خوزستان به دليل آسيب ديدگى از ناحيه 
و  پرداخت  سبك  تمرينات  به  كشاله 
در  آبى پوشان  تركيب  در  وى  حضور 
بازى مقابل نفت آبادان قطعى نشده است.

رحيم زهيوى قبل از پيوستن به استقالل 
خوزستان عضو تيم صنعت نفت آبادان 

بوده و با پيراهن زرد صنعت نفت در ليگ دسته نمايش خوبى داشت و سپس به استقالل 
خوزستان انتقال پيدا كرد. عليرضا سليمى در شروع فصل گذشته، مهرداد بشاگردى 
را به عنوان رقيب در كنار خود داشت و در نيم فصل دوم نيز مهرداد طهماسبى با عقد 
قراردادى 18 ماهه به تيم فوالد انتقال يافت تا با سليمى رقابت كند. در اين فصل اما 
مهرداد طهماسبى دروازه بان اول فوالد در هفته هاى ابتدايى بوده و رقيبانى مثل وحيد 

طالب لو و احسان مراديان را در كنار خود دارد.

انگار يك تيم دسته سومى هستيم
ــاط صليبى مواجه  ــه با پارگى رب ــتان ك ــتقالل خوزس مهاجم تيم فوتبال اس
ــا قدرت به  ــم و دوباره ب ــم زود جراحى كن ــت گفت:  تالش مى كن ــده اس ش

ــردم. ــال برگ ــن فوتب ميادي
فرشاد جانفزا در مورد مصدوميتى كه در 
نهايت منجر به پارگى رباط صليبى اش شد 
گفت: در بازى با پديده در يك صحنه از 
روى تكل بازيكن حريف پردم اما هنگام 
فرود آمدن به زمين، زانويم چرخيد. روز 
گذشته نزد كيهانى رفتم و او پس از ديدن 
MRI و معاينه زانويم، تشخيص داد كه 
رباطم پاره شده است. او تأكيد كرد: مصدوميت براى هر فوتباليستى تلخ است اما اگر 
ناراحت باشم چيزى عوض نمى شود. اين اتفاق االن افتاده و چيزى هم قابل تغيير 
نيست. بايد خيلى زود جراحى كنم و هدفم اين است كه با قدرت به ميادين فوتبال 
برگردم.  جانفزا در مورد مشكالت مالى استقالل خوزستان كه باعث ناراحتى بازيكنان 
شده است اظهار داشت: مشكالت مالى مدت ها است كه وجود دارد اما بازيكنان ذره اى 
دست از تالش برنداشتند. كسى از استقالل خوزستان حمايت نمى كند و در اين مدت 
فقط استاندار تالش كرد تا مشكالت كمتر شود. ما قهرمان ليگ شديم و نماينده ايران 

در آسيا هستيم اما انگار يك تيم دسته سومى هستيم.

 F38 پرتابگر نيزه پارالمپيكى ايران در كالس
گفت: توانستم ركوردهاى شخصى ام را تكرار 

كنم و از اين موضوع خوشحالم.
برنز  مدال  كسب  از  پس  حردانى  جواد 
پارالمپيك ريو اظهار كرد: من در سه المپيك 
قبلى حضور داشتم و اين چهارمين حضورم 
در المپيك بود. همه مى دانند كه من در پرتاب 
ديسك رقابت مى كردم و اين دوره به خاطر 
نيزه  پرتاب  در  شدم  مجبور  قوانين  تغيير 
شركت كنم. وى افزود: خوشحالم كه توانستم 
ركوردهاى شخصى خودم را تكرار كنم و 

حتى 50,60 سانتى متر بيشتر هم پرتاب كردم. 
من 12 سال در پرتاب ديسك مسابقه مى دادم 
پيش  سال  يك  از  قوانين  تغيير  خاطر  به  و 
پرتاب نيزه انجام مى دهم. حردانى در پايان 
گفت: از عملكرد خودم راضى ام و خدا را 
شكر مى كنم. واقعاً لطف خدا شامل حالم شد 
كه توانستم مدال بگيرم كه البته برنز پارالمپيك 
هم خيلى باارزش است. باالخره مزد زحماتم 
مادرم  و  پدر  و  مردم  خير  دعاى  گرفتم.  را 
پشت سرم بود و از همه مربيان و كسانى كه 

در اين مدت كمكم كردند، تشكر مى كنم.

كاپيتان خوزستانى تيم  ملى فوتبال 
اين  به  اين كه  بيان  با  نفره  پنج 
مى توانيم  كه  رسيده ايم  خودباورى 
آرژانتين را شكست دهيم و به فينال 
راه پيدا كنيم، گفت:  براى فيناليست 

شدن كم نمى گذاريم.
صعود  از  پس  پور  رجب   حسين 
برتر  تيم  چهار  جمع  به  ملى  تيم  
پارالمپيك ريو اظهار كرد: ما مديون 
دعاى مردم هستيم. بازى با برزيل 
خيلى سخت بود و اگر از اين تيم 
امتياز نمى گرفتيم، براى صعود بايد 
به نتيجه بازى تركيه و مراكش نگاه 

مى كرديم كه خدا را شكر از بازى با برزيل يك 
امتياز گرفتيم و توانستيم با پنج امتياز به عنوان تيم 

دوم گروه مان به مرحله بعد صعود كنيم.
وى با بيان اين كه برزيل تيم بسيار پر قدرتى است 
و سه دوره متوالى قهرمان پارالمپيك شده است، 
گفت: در مرحله بعد به مصاف آرژانتينى مى رويم 
كه تيم بسيار خوبى است و اميدوارم از اين مرحله 

به  هديه اى  بتوانيم  و  شويم  خارج  سربلند  نيز 
خانواده هاى مان در قبال سختى هايى كه كشيده اند، 

بدهيم.
 اين بازيكن تيم  ملى فوتبال پنج نفره كم  بينايان و 
نابينايان بيان كرد:  اكنون مصدوم بسيار داريم ولى 
اين چيزها مانع نمى شوند كه نخواهيم با قدرت 
تمام برابر آرژانتين بازى كنيم. ما براى رسيدن فينال 
كم نمى گذاريم و ان شاءاهللا با دعاى خير مردم اين 

تيم را شكست دهيم و فيناليست 
شويم.

در  ما  گروه  كه  اين   بيان  با  وى 
گروه  به  نسبت  مقدماتى  مرحله 
ديگر سخت  تر بود و قهرمان قاره ها 
در گروه ما حضور داشتند، گفت: 
اكنون با صعود به مرحله بعد انگيزه 
ما بيشتر از قبل شده است و به اين 
خود باورى رسيده ايم كه مى توانيم 

آرژانتين را شكست دهيم.
رجب پور عنوان كرد: خيلى ها انتظار 
نداشتند كه ما به مرحله بعد صعود 
كنيم ولى خودمان اين انتظار را از 
خودمان داشتيم و اكنون هم خودمان را در فينال 
مى بينيم، البته براى رسيدن به اين مهم خدا بايد 

كمك  مان كند.
وى تاكيد كرد : تمام تالش مان را براى فينالست 
شدن مى كنيم و كم نمى گذاريم. از مردم ايران نيز 
كه هميشه دعاگوى ما بوده اند مى خواهم كه باز هم 

ما را دعا كنند تا به فينال راه پيدا كنيم.

كاپيتان خوزستانى تيم  ملى فوتبال نابينايان: 

براى فيناليست شدن كم نمى گذاريم

كماندار طاليى بازى هاى پارالمپيك ريو 2016:

مدامل را به مردم ایران تقدیم می کنم
كماندار خوزستانى تيم ملى جانبازان و معلولين 
ايران در بازى هاى پارالمپيك برزيل مدال طاليش 
را به مردم ايران تقديم كرد. غالمرضا رحيمى پس 
از كسب مدال طال در نخستين حضور خود در 
فينال رقابتهاى ريكرو پارالمپيك گفت: انتظار 
نداشتم رقابت ها اينگونه دشوار باشد و ركورد 
ها باال بود و رقابت سختى را پشت سر گذاشتم.

وى درخصوص مسابقه نيمه نهايى برابر ابراهيم 
نهايى  نيمه  مرحله  در  داشت:  اظهار  رنجبر 
رقابت سخت و فشرده اى داشتم چون تمام 

نمرات 9 يا 10 بود.
رحيمى ادامه داد: در اين مسابقه سخت ابراهيم 
رنجبر عملكرد خيلى خوبى داشت اما من بهتر 
هدف گيرى كردم و توانستم به فينال راه يابم.

طال  مدال  صاحب  اينكه  از  كرد:  اضافه  وى 
شدم احساس خوبى دارم و مدالم را به مردم 

ايران تقديم مى كنم.
غالمرضا رحيمى و ابراهيم رنجبر، دو نماينده 
ايران در رقابت هاى ريكرو به نشان طال و برنز 

پارالمپيك دست يافتند.

برطرف  شما  مالى  مشكالت  از  بخشى  ظاهراً 
شده است؟

بله همين طور است. استاندارى كمك كرد و يكى 
از شركت ها مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون تومان 
به باشگاه استقالل خوزستان قرض داد. ما اين پول 
را چند روز پيش بين بازيكنان تقسيم كرديم تا 
بخشى از مطالبات آنها پرداخت شود. اميدوارم كه 
در هفته هاى آينده حق و حقوق بازيكنان به صورت 

كامل پرداخت شود.

قبول داريد امسال كمى بدشانس هستيد و بد 
موقعى با بحران مالى مواجه شده ايد؟

استقالل خوزستان نياز به يك نگاه ملى دارد. ما 
بايد توسط شركت گروه ملى، بانك ملى، مديريت 
باشگاه و مسئوالن استان مورد حمايت قرار بگيريم. 
اگر مشكالت مالى حل نشود روزهاى سختى در 

انتظار استقالل خوزستان خواهد بود.

چرا روند امتيازگيرى شما نسبت به فصل گذشته 
خوب نبوده است؟

ما اگر نفت تهران را مى برديم يك شرايط عالى 
داشتيم. در ضمن اين را هم بايد در نظر گرفت 
كه سه بازى بيرون از خانه انجام داده ايم. البته قبول 
دارم كه در قياس با پارسال خوب نتيجه نگرفته ايم، 
ولى اميدوارم اين نتايج را در آينده جبران كنيم. 
مدعيان  جزو  هم  امسال  كه  است  اين  ما  هدف 

باشيم و به هيچ عنوان دنبال بهانه نيستيم.

با مصدوميت فرشاد جانفزا آيا بازيكن جديدى 
جاى او جذب مى كنيد؟

نام  ندارم  دوست  نخورد  لطمه  تيم  كه  جايى  تا 
فرشاد را از ليست خارج كنم. او و ديگر بازيكنان 
در شرايط سخت به ما كمك كرده اند. ما مى توانيم 
كه  جايى  تا  ولى  كنيم،  جذب  آزاد  بازيكن  يك 
تيم لطمه نخورد نام فرشاد را از فهرست خارج 

نخواهم كرد.

قبل از بازى با پديده گفتيد كه به تيم ملى بازيكن 
نمى دهيد. واقعاً چنين تصميمى داريد؟

براى استقالل خوزستان افتخار است كه در تيم 
ملى بازيكن داشته باشد، اما من واقعاً از عملكرد 
حرفم  روى  و  دارم  گاليه  او  رفتار  و  كى روش 
ايستاده ام. اگر بازيكنان ما لياقت ملى پوش شدن 
دارند و دعوت مى شوند، چرا در آخرين لحظه 

خط مى خورند؟!

بازيكنان  حضور  جلوى  نمى توانيد  شما  ولى 
استقالل خوزستان را در تيم ملى بگيريد. آيا اين 

كار شدنى است؟
يا  بازيكنان  كه  مى رسانم  جايى  به  را  كار  من 
باشگاه را انتخاب كنند يا تيم ملى را. شما مى بينيد 
كه محمد طيبى در بين مدافعان برتر ايران قرار 
دفاعى  خط  بهترين  صاحب  تيمش  و  مى گيرد 
مى شود و جام قهرمانى را هم كسب مى كند، اما از 
تيم ملى خط مى خورد. رحيم زهيوى جزو بهترين 
براى  و  مى خورد  خط  اما  است،  ليگ  مهاجمان 

پورقاز هم چنين اتفاقاتى رخ مى دهد.

آيا نبايد در مورد انتخاب بازيكن به سرمربى تيم 
ملى حق داد؟

بهتر است كادر فنى تيم ملى مرا قانع كند كه چرا 
بازيكنان ما خط خوردند و چرا قهرمان ليگ در 
تيم ملى نماينده ندارد. من البته نمى توانم بهانه اى 
را بپذيرم و شما مى بينيد كه ذوب آهن نيز در تيم 
ملى نماينده اى ندارد. وقتى اين شرايط وجود دارد، 
بهتر است كى روش ليگ را تعطيل كند و دنبال پيدا 
كردن بازيكن باشد. ما بازيكن خودمان را با بهترين 
شرايط به تيم ملى مى دهيم، اما آنها خط مى خورند 

و در بدترين وضعيت به تمرينات ما برمى گردند.

تهران  دربى  مورد  در  شما  پيش بينى  راستى 
چيست؟

تمام  دارم  دوست  و  هستم  استقاللى  من 
استقالل هاى ايران هميشه برنده باشند. اميدوارم 

استقالل روز جمعه برنده دربى باشد.

پورموسوى: از كى روش گاليه دارم و پاى حرفم هستم

حردانى:  برنز پارالمپيك هم با ارزش است

 هاشميه متقيان پس از عنوان چهارمى در رقابت هاى 
پرتاب نيزه پارالمپيك ريو، در جمع خبرنگاران و در 
حالى كه اشك مى ريخت، اظهار كرد: واقعا از خودم 
انتظار كسب مدال را داشتم و مى توانستم بگيرم اما نشد. 
وى افزود: شرايط تمرينات با پارالمپيك متفاوت است. 

من اولين حضورم را در پارالمپيك تجربه مى كردم، با اين 
وجود خدا را شكر مى كنم كه در رده چهارم قرار گرفتم.

 بانوى ملى پوش پرتاب نيزه ايران ادامه داد: ان شاءاهللا در 

مسابقات جهانى كه تيرماه سال آينده برگزار مى شود، 
نتيجه امروز را جبران خواهم كرد. 

 متقيان ضمن تشكر از مردم ايران و به ويژه مردم اهواز 
عنوان كرد: بايد از مصطفى بهرامى، مربى ام، تشكر كنم كه 
زحمات زيادى برايم كشيد. من 9 ماه در اردو بودم و در 
اين مدت فقط سه بار آن هم هر مرتبه دو روز خانواده ام 
را ديدم.  به هر حال قول مى دهم در مسابقات جهانى 

لندن مدال بگيرم.

انتظار  مدال داشتم
ــزه  ــاب ني ــوش پرت ــوى ملى پ بان

گفت:  ريو  پارالمپيك  در  ــورمان  كش
ــودم،  ــى كه كرده ب با توجه به تالش

ــكوى  ــتادن روى س انتظار ايس
ــتم. پارالمپيك را داش

سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان معتقد است كه اگر مشكالت مالى اين باشگاه برطرف نشود 
روزهاى سختى در انتظار آبى پوشان خوزستانى خواهد بود. سيدسيروس پورموسوى در مورد شرايط فعلى

 استقالل خوزستان و عملكرد اين تيم به اظهارنظر پرداخت كه مشروح آن در زير مى آيد:

مسئولى ميگفت قهرمانى در جهان
 اهميت زيادى ندارند!

حاال كه من در المپيك مدال برنز را كسب كرده ام 
چرا توجهى نشده؟!

كشتى  در  ريو  المپيك  برنز  مدال  دارنده  عبدولى  سعيد 
فرنگى در مراسم سالروز تولد جهان پهلوان تختى اظهار 
داشت: بعد از گذشت 8 سال و حضورم در 2 المپيك، مدال 
برنز در ريو كمترين حق من براى زحماتى بود كه تا به حال 
كشيده بودم. در المپيك لندن خيلى راحت مى توانستم طال 
بگيرم و در ريو هم توانايى كسب خوش رنگ ترين مدال 
را داشتم اما مثل هميشه نفوذ داوران و تصميمات داورى 
دست من را از گرفتن مدال بهتر كوتاه كرد. اما خدا را شكر 
مى كنم كه باالخره يك مدال از المپيك حاصل زحماتم شد.

وى در خصوص توجه مسئولين به قهرمانان المپيكى افزود: 
مى گفت  صحبت هايش  در  مسئولى  كه  دارم  ياد  به  من 
اما  ندارد.  زيادى  اهميت  جهانى  مسابقات  در  قهرمانى 
قهرمانى و كسب مدال در المپيك بسيار حائز اهميت است 
و من سؤالم اينجا است حاال كه من در المپيك مدال برنز 
را كسب كرده ام چرا تا به حال توجهى به من نشده اما من 
كماكان منتظرم تا مسئولين آن طور كه بايد و شايسته يك 

قهرمان المپيكى است از مدال آوران المپيكى تقدير كنند.
دارنده مدال برنز المپيك ريو در كشتى فرنگى در خصوص 
به ثبت رسيدن يك روز به نام كشتى در تقويم كشورمان 
تصريح كرد: بزرگى كشتى ايران به همه مسئولين ثابت 
شده است و فكر مى كنم تنها روزى كه جايش در تقويم 
كشورمان خالى است روز ملى كشتى بوده كه اميدوارم اين 
كار توسط مسئولين محقق شود تا در نهايت بزرگى كشتى 

مثل هميشه در تاريخ كشورمان ثبت شود.

كسب 2 مدال توسط ژيمناست 
نوجوان خوزستانى در كشور

    مسابقات قهرمانى كشور ژيمناستيك نوجوانان "يادواره 
اسماعيل اعلمى شهيد شاخص ورزش كشور" با كسب يك 
نشان طال و يك مدال برنز براى ورزشكار استان همراه بود.

 اين رقابت ها با حضور 80 ژيمناست از 20 استان كشور از 
23 تا 25 شهريورماه در مجموعه ورزشى امام خمينى شهر 
اردبيل برگزار شد.  تيم خوزستان كه در اين پيكارها با پنج 
ورزشكار به نام هاى اميد آينه بند،  ابوالفضل ايسوندزيبايى، 
شركت  جاوريان  رضا  و  نوروزى  دانيال  شحيطاط،  رهام 
كرده بود در پايان توانست با كسب يك نشان طال و يك 
برنز اميد آينه بند كه به ترتيب در ماده هاى پرش خرك و 
دارحلقه به دست آمد، در جايگاه ششم تيمى قرار گيرد. 
در  پيكارها  اين  در  استان  تيم  سرمربى  قلندرپور،  مقداد 
گفت وگو با ايسنا منطقه خوزستان، سطح مسابقات را بسيار 
خوب  ارزيابى كرد و گفت: در اين رقابت ها تمامى نخبگاِن 

نوجوان ايران شركت كرده  بودند.
فدراسيون  استعداديابى  كميته  همچنين  كرد:  بيان  وى 
در اين پيكارها بر كار ورزشكاران نظارت داشت كه در 
پايان نيز اين كميته اميد آينه بند را به عنوان يكى از بهترين 

ژيمناست هاى ايران معرفى كرد.
قلندرپور در پاسخ به اين سوال كه آيا كسب يك مدال 
كمتر نسبت به دوره قبل، نشان از افت نتايج تيم نسبت به 
سال گذشته ندارد؟ گفت: خير به هيچ وجه اين گونه نيست، 
چرا كه در رقابت هاى امسال تعداد تيم ها و شركت كنندگان 

بسيار بيشتر بود و رقابت ها نيز خيلى نزديك بود.
وى افزود: سال گذشته در رقابت ها عنوان نهم تيمى را 
به دست آورديم اما امسال با همين دو مدال ششم شديم، 
ضمن اين كه آينه بند نيز از ناحيه پا آسيب ديده بود و گرنه 

پتانسيل گرفتن نتيجه بهتر را هم داشتيم.

نشان طالى فرنگى كار خوزستانى
 در مسابقات نوجوانان جهان

ورزشكار خوزستانى تيم ملى كشتى فرنگى نوجوانان ايران، 
نشان طالى رقابت هاى جهانى را به خود اختصاص داد.

يوسف حسينوند، نماينده وزن 63 كيلوگرم تيم ملى ايران 
موفق شد در فينال اين رقابت ها با شكست حريفى از 

روسيه گردن آويز طال را از آن خود كند.
پويا دادمرز در وزن 50 كيلوگرم ديگر خوزستانى شركت 
كننده در اين پيكارها بود كه با قرار گرفتن در رده پنجم به 
كار خود در اين مسابقات پايان داد. دادمرز سال گذشته 

عنوان قهرمانى جهان را به دست آورده بود.
 محمد نيكونهاد حسينى نيز به عنوان مربى از خوزستان، تيم 

ملى را در اين رقابت ها همراهى داشت.
در پايان اين رقابت ها كه 23 و 24 شهريورماه در گرجستان 
برگزار شد، تيم ملى كشتى فرنگى ايران با كسب دو نشان 
طال، دو مدال نقره و پنج عنوان پنجمى، پس از 20 سال 

عنوان قهرمانى جهان را به دست آورد.

اعزام تيم نونهاالن خوزستان 
به مسابقات اسكيت سرعت كشور

سرعت  اسكيت  رقابت هاى  در  خوزستان  نونهاالن  تيم 
دستجات آزاد كشور شركت مى كند.

كرد:  استان  اظهار  اسكيت  هيات  رييس  موالى زاده،  الهه 
دومين مرحله اين رقابت ها از 25 شهريورماه به مدت دو 
روز در پاركينگ شماره 17 مجموعه ورزشى آزادى تهران 
برگزار مى شود.وى با اشاره به برگزارى اين رقابت ها در 
هر دو بخش دختران و پسران، گفت:  رقابت هاى نونهاالن 
كشور در هفت گروه سنى و در ماده هاى 50 متر و 100 
متر و همچنين فرم هاى الف و ب به انجام مى رسد و 21 
اسكيت باز خوزستانى در قالب تيم استان در اين مسابقات 
شركت مى كنند. رييس هيات اسكيت خوزستان آمادگى 
ورزشكاران استان را براى حضور در اين مسابقات خوب 
برشمرد و عنوان كرد:  خوزستان در دوره قبلى اين رقابت ها 

موفق شد در فرم ب به يك مدال نقره دست پيدا كند.



ر و  رنگ  و  نگ 

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

اين يك قصه نيست
آقا جمشيد روزانه چند بار تو اين جاده 
ميرى و برميگردى ؟ بقول شما راننده ها 

يه كله ميرى يا بيشتر؟!
آقا جمشيد كه انگار نمك رو زخمش 
پاشيده باشن ، بالفاصله با يك حالت 
عصبانى جواب داد : كريم جان ما راننده 
هاى بين شهرى حقيقتاً از صيح جونمونو 
كف دستمون ميگيريم و با توكل به خدا 

شروع مى كنيم . رفت و برگشتمون بستگى به وجود مسافر داره 
ولى معموالً يه كله ميريم و يه كله برميگرديم ... البته خودت جاده 
مسجدسليمان رو ميشناسى  ، متاسفانه جاده دوطرفه و واقعاً خسته 

كننده است با حدود 140 كيلومتر .
آقا كريم كه متوجه ناراحتى آقا جمشيد شد به خيال خودش 
ميخواست يه اميدى به آقا كريم بده و گفت : شنيدم باالخره جاده 
ميان بر مشكلش حل شده و پروژه بزودى شروع ميشه ... و آقاى 
استاندار هم چند روز پيش تو گزارش هفته دولت اعالم كرده ... 

شنيدى آقا جمشيد ؟
بله آقا كريم ، جاده ميانبر يه آرمان شده برا مردم و هر بار به نوعى دروغ 
پردازى و فريبكارى . آقا كريم اين طرح چندين ساله كه مطرحه و 
هر بار به دليلى به تاخير مى افته. اوالً يكى از اهداف اين پروژه كوتاه 
كردن مسيره و بهترين حالت اينه كه جاده از سه راهى نفت سفيد به 
سمت مسجدسليمان بره و به پل تمبى برسه كه در اين صورت حدود 
50 كيلومتر از فاصله كوتاه ميشه و از اون طرف هم از نابودى بخش 
شرقى شهر مثل تمبى –گله باال و پايين – بى بيان – نمره هشت و 
حتى تا مركز شهر كه از بى توجهى مسئولين واقعاً تبديل به خرابه شده 

جلوگيرى بشه ... اصالً آدم ديوونه ميشه!!
آقا جمشيد االن  مگه چى شده  ؟! مگه مسير رو عوض كردن ؟

واال به نظر من يه مرض بزرگ پشت اين جريان هست ،  5 سال پيش 
همين پروژه شروع شد ولى چون مسيرى كه انتخاب كرده بودن فقط 
18 كيلومتر فاصله رو كم مى كرد و به سمت ميدان دانشگاه ميرفت ، 
مردم اعتراض كردند و آقايون هم قول تجديد نظر دادن و دو نماينده 
شهر با همين شعار وارد مجلس شدند و از جمله خود آقاى ظاهرى 
نماينده فعلى مسجدسليمان هم به مردم قول داد كه موضوع را پيگيرى 
كنه ولى ظاهراً همه آقايون گول فريبكارى مسئوالن راه  شهرسازى 
استان رو خوردن ، حتى استاندار هم كه چنين چيزى در تلويزيون 

اعالم كرده فريب گزارش كذب آقايان رو خورده .
آقا جمشيد ، عجب اطالعات دقيقى هم دارى حاال تو فكر ميكنى 
اين مسيرى كه مديركل راه و شهرسازى اعالم كرده يعنى از دو 
راهى نفت سفيد تا ميدان دانشگاه ، چقدر مسير رو كوتاه ميكنه ؟

آقا جمشيد يه نگاه به آقا كريم كرد و گفت : من نقشه هاى طراحى 
اين مسير رو ديدم و كامًال هم ميدونم كه اين مسير حدود 18 
كيلومتر مسير رو كوتاه ميكنه در صورتى كه هم آقاى مديركل 
اعالم كرده 37 كيلومتر از مسير كم ميكنه و هم آقاى استاندار  ...!!!
آقا كريم لباشو به هم فشار داد و گفت واقعاً   اين شهر بى صاحابه، 
يعنى واقعاً نماينده شهر ، فرماندار ، امام جمعه ، رئيس اداره راه  
، شوراى شهر و مابقى مسئوالن شهر نميتونن از حق اين مردم 

دفاع كنن...!!!
البته حقيقت اينه كه مردم ديگه نا اميد شدن ولى تا اونجايى كه من 
خبر دارم اين موضوع داره به يه اعتراض اجتماعى تبديل ميشه ؟!
آقا جمشيد با عصبانيت تو كالم آقا كريم پريد و گفت : آقا من 

موندم يكى اين سوال منو جواب بده قانع ميشم ، سوالم اينه :
    مسيرى كه حدود 50 كيلومتر مسافت رو كم ميكنه و بخش 
اعظم شهر رو هم از فالكت نجات ميده و باعث توسعه شهر ميشه 
بهتره يا مسيرى كه حدود 18 كيلومتر مسيرو كوتاه ميكنه و بخش 
شرقى شهر رو هم نابودتر مى كنه ؟ ! و مهمتر اينكه مسئوالن 

محلى متوجه اين موضوع نميشن ؟
و اين بحث داغ تمام نشده بود كه آقا كريم از آقا جمشيد تشكر 
كرد و از اون خواست كه ترمز كنه تا پياده بشه و بعد از پياده شدن 
گفت آقا جمشيد هيچ مشكلى بدون پيگيرى و مطالبه مردم حل 

نميشه!!
اين حق مسلم مردم مسجدسليمانه  ، با كوتاه شدن اين جاده كلى 
از مسائل و گرفتارى هاى مردم حل ميشه ؛ و آقا جمشيد هم 
تشكر و خداحافظى كرد و با همون حال عصبى به سمت ترمينال 

حركت كرد ...
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

رويداد
 شهريار نه آنچنان كه ما مى شناسيم

ــيك ايران  ــعر كالس ــاعران يل ش ــا آخرين تن از صف ش وام . .
ــى جناب  ــرايان تاريخ ادبيات فارس ويا به گفته اى ختم غزلس
ــاك پاخته و  ــق پ ــزى اين عاش ــت تبري ــين بهج ــد حس محم
ــا كه محل والدت  ــالف برخى حدس و گمان ه ــته بر خ وارس
1285 در  ــهريور ماه  ــته اند در ش ــكناب دانس او را قريه خش
ــم به  ــراهللا {چاى كنار} چش ــه ميرزا نص ــز بازارچ ــهر تبري ش

ــود. جهان گش

خشكنابى  آقا  ميرزا  حاجى  پدرش 
و  تبريز  دادگسترى  بنام  وكالى  از 
شخصى كريم و سخاوتمند بود كه 
خود  يافته  متولد  تازه  كودك  براى 
1288به  سال  .به  داشت  آرزوها 
تبريز  شهر  انقالبى  اوضاع  علت 
بيشتر  سال  سه  كه  حسين  محمد 
مجبور  خانواده  اتفاق  به  نداشت 
به مهاجرت به موطن پدرى {قريه 
خشكناب} گشت.چهار سالى را كه او در خشكناب گذراند ه است 
حسين  محمد  براى  وشاد  رويايى  هايى  سال  بتوان  جرات  به  شايد 
مرارت  و  مصائب  با  ادامه  در  او  زندگى  كه  چرا  دانست  خردسال 
هايى همراه است كه شهرياربعد ها همچون شارل پگى حسرت زده 
روزگار شاد و بى آاليش كودكى آرزوى بازگشت به آن روزها{دوران 
. مدتى بعد در حالى كه پنج سال  كودكى} را دردل مى پرورراند 
بيشتر نداشت وارد يكى از مكتب سرا هاى سنتى خشكناب گشت 
وبه رسم معمول آن دوره شروع به آموختن قران و خواندن گلستان 
سعدى وديوان حافظ نمود و اما اول شخص كه تخم شاعرى را در 
وجود او كاشت مادرش{كوكب خانم}بود وآن بواسطه نقل آفسانه 
مى  فرزندش  براى  وى  كه  است  محلى  شعرهاى  و  ها  حكايت  ها 
خوانده وبه اين وسيله قدرت تخيل محمد حسين را وسعت بخشيده 

انگيزه وى را براى شاعرى برمى انگيخته است.
در بين شاعران معاصر شهريار از ايرج ميرزا شاعر دوران قاجاريه 
كه زمانى سعدى دورانش مى خواندند بهره ها برده و نيز از پروين 
اعتصامى بارها به نيكى ياد كرده است و حتى در بعضى از اشعار خود 
از او وام گرفته قطعه اى كه براى پدرش مى سرآيدو يا دفاع هايى 
كه از حقوق زنان در اشعار خود دارد.. اما از قدما بى شك شهريار 
آئينه حافظ بود چنانكه براى محمد حسين بهجت {شهريار} ديوان 
در  جايى  تا  عشق  اين  و  گردد  مى  محسوب  ميزان  و  معيار  حافظ 
وجود او زبانه كشيده كه در موقعى از زندگانى استاد قصد مهاجرات 
و سكونت در ديار شيرازرا در سر داشته است كه بنا به داليلى هرگز 
اين آرزو تحقق نيافت شهريار در سال 1332به تبريز بازگشت و با 
يكى از بستگان خود به نام خانم عزيزه عبدالخالقى كه شغل معلمى 
داشت اهد ازدواج بست و بعد تر ها از او صاحب چهار فرزند با 
نامهاى شهرزاد : ابوالحسن كه پانزده روز پس از تولد فوت مى كند 
به  شهريار   35 تا   1334 سالهاى  حوالى  در  گشت.  هادى  و  :مريم 
وكتابت  خطاطى  به  و  گرويد  انزوا  به  گزيده  دورى  مردم  از  نوعى 

قران كريم روى آورد
بر خالف بعضى شايعات ناجوانمردانه- افرادى كه از نزديك با استاد 
مراوده داشته اند نيك پى به ايم مسئله برده بوده اند كه استاد شهريار 
هرگز ازروى ريا و تزوير يا براى تامين نياز براى اعتيادى خاصى بر 
اين حكومت گرايش نداشته است بلكه اعتقاد و عالقه او بر حكومت 
اسالمى ايران نشات گرفته از اعتقادات مذهبى وى مى باشد در دوران 
حكومت جديد به سال 1363 از سوى دانشگاه تبريز كنگره اى به 
مناسبت هشتادمين ساللرد تولد وى برگذار گرديد و در آن از سالها 
تالش و پشتكار استاد در عرصه شعر و ادب ايران تقديرى هرچند 
كوچك به عمل آمد و اين چنين گذشت تا سال 66 و آغاز بيمارى 
بال  سبك  و  آرامى  به  ماه 1367كه  تا 27شهريور  يافت  ادامه  واين 
راحت جان طلبيد و از پى جانان رفت و چه مى توان گفت..زبان قادر 
به بيان احساس نيست از دست رفتن مردى كه در زندگى جز تلخى 
از ايام نديد با اين حال اين مسئله هرگز موجب سستى در ايمان و 
كم رنگ تر شدن اعتقادات او نگشت ..و شاد باش اى عشق خوش 

سوداى ما اى طبيب جمله علت هاى ما..

كتابخانه
  كانادايى ها، زندگى مصور
 ابن سينا را منتشر كردند

ــتان مصورى براى كودكان  ــاراتى كانادايى به تازگى داس انتش
ــراى زندگى  ــرى زيبا ماج ــا تصاوي ــت كه ب ــر كرده اس منتش

ــينا را روايت مى كند. ابن س

داستان  اخيراً  كانادايى  انتشاراتى 
كرده  منتشر  كودكان  براى  مصورى 
ماجراى  زيبا  تصاويرى  با  كه  است 
مى كند.  روايت  را  ابن سينا  زندگى 
زندگى  ابن سينا»،  شگفت آور  «كشفيات 
اين حكيم ايرانى را از زمان كودكى، كه 
است،  بوده  سيرى ناپذير  كتاب خوانى 
كار  مهم ترين  به  بخشيدن  تحقق  تا 

زندگى اش، درمان گرى، دنبال مى كند.
اين كتاب اثر نويسندة لبنانى، فاطمه شرف الدين و تصويرگر عراقى 
ساكن ايران، انطالق محمد على است. آن ها مى خواهند نشان دهند 
درمانگران  از  يكى  به  سيرى ناپذير  كنجكاوى  با  پسربچه اى  چطور 

بسيار بزرگ جهان تبديل شد.
در مسير تالش هزاران ساله بشر براى شناخت بدن انسان، نقاط عطفى 
در تاريخ پزشكى وجود دارد؛ اما تنها معدودى از شخصيت ها توانسته اند 
به اعتبارى در حد ابن سينا برسند. وى در غرب اغلب با نام اَوِسينا شناخته 

مى شود.
اين حكيم 450 اثر معروف دارد كه در حوزه هاى متنوعى چون فيزيك، 

فلسفه، نجوم، رياضيات، منطق، شعر و پزشكى نگاشته شده اند.
اين زندگى نامه شورانگيز كه راوى آن اول شخص است، با تصاوير 
اسالمى  باستانى  خطى  نسخ  نقاشى هاى  يادآور  كه  شگفت انگيزى 
است، زندگى ابن سينا را از كودكى تا زمانى كه دانشمندى پرآوازه مى 

شود را روايت مى كند.
كشفيات شگفت آور ابن سينا را نشر كانادايى گراندوود بوكس روانه 

بازار كرده است.

 كاچى به از هيچ چيز است
 Half a loaf is better than no bread

  در اسالم، هيچ بنايى نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.

حضرت محمد(ص)

آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
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   داريوش امامى

ــت. در  ــنايى اس ــدت آش ــن فيلم ظاهر به ش اي
ــابهش  ــت كه مش ــن“ فيلمى اس ــگاه اول، ”م ن
ــك  ــم. ي ــران ديده اي ــينماى اي ــيار در س را بس
ــر مصيبت كه آلوده به  قهرمان واخورده و درگي

ــت. خالفكارى اس

ايران  سينماى  فيلم هاى  متفاوت ترين  از  يكى  ”من“ 
است. تفاوت ”من“ نه در استفاده از فرمى ناشناخته 
در سينماى ايران است(اژدها وارد مى شود و ايستاده 
در غبار) و نه در يك اجراى عالى از يك الگوى بارها 

استفاده شده(ابد و يك روز).
طى  را  جالب  شدت  به  و  سخت  مسيرى  ”من“ 
مى كند تا به اين نوآورى فرمى برسد. اين فيلم ظاهر 
فيلمى  ”من“  اول،  نگاه  در  است.  آشنايى  شدت  به 
است كه مشابهش را بسيار در سينماى ايران ديده ايم. 
به  آلوده  كه  مصيبت  درگير  و  واخورده  قهرمان  يك 

خالفكارى است.

قهرمانى كه اين بار زن است
قهرمانى كه دست بر قضا زن است و همين زن بودن 

مى تواند امكانات متفاوتى را در اختيار 
به  فيلم ساز  اما  دهد.  قرار  كارگردان 
جاى اكتفا كردن به اين دست مايه هاى 
كليشه اى توانسته استفاده متفاوتى از 
كليشه ها بكند. سوال اصلى اين است 
كه سهيل بيرقى چه كرده كه فيلمش 
از نمونه هاى مشابه خود جدا شده و 

توانسته به اثرى متفاوت بدل شود؟ 
اولين دليل اين تفاوت قهرمان اصلى 
و  پرشر  زن  يك  نه  آذر  است.  فيلم 
شور بزهكار كه هيواليى روانى است 
كه از هر عاطفه و احساسى تهى شده 
است. او نه يك فم فتال معمول آثار 
نوآر است و نه يك زن قدرتمند. او 

را نمى شود و نمى توان از دريچه مباحث تنگ نظرانه 
فمنيستى تحليل كرد.

آذر موجودى است آنچنان غريب و پيچيده كه لحظه 
لحظه حضورش تفاوت ايجاد مى كند. با حضور آذر 
فيلم دچار يك سرما و رخوت عجيبى شده است 
كه بيننده را در يك فاصله منطقى با اثر نگاه مى دارد. 
است  فيلم  لحظه  به  لحظه  در  جارى  سرما  همين 
كه باعث شده ما از شخصيت آذر احساس انزجار 
كنيم. انزجارى كه صرفاً نفرت نيست، بلكه آميخته 

به بهت و حيرت هم است.

به  مى كند  ساطع  خودش  از  آذر  كه  غريبى  انرژى 
خاطر  به  نيست.  عمل گرايى اش  و  بى پروايى  خاطر 
بى عاطفه بودن اوست. آذر خالى از هر نوع احساسى 
بيمارى  درگير  احتماال  سرخوش  ديوانه  يك  است. 
ى وع ر ى و رى

سوژه هايش  به  زدن  ضربه  و  دست انداختن  از  كه 
(مشترى هايش) لذت مى برد.

ضد كليشه اى كه بر بستر كليشه ها 
حركت مى كند

چنين شمايل عجيبى در سينماى ايران تا به حال وجود 
بر بستر  نداشته. يك ضد كليشه تمام عيار كه اتفاقاً 

ى ل

كليشه ها حركت مى كند. بيرقى با هوشمندى تمام از 
ليال حاتمى در نقش آذر استفاده مى كند تا چند كار را 
با هم انجام دهد. اول اينكه اعتماد تماشاگر را جلب 
كند. تماشاگر با ديدن ليال حاتمى انتظار يكى ديگر 
از نقش هاى معمول او را دارد. زنى آرام و مظلوم يا 

روشنفكرى ساكت و معصوم.
تماشاگر با اتكا به همين كليشه هايى كه در پس ذهن 
خود دارد به ليال حاتمى اعتماد مى كند و مسير را براى 

كارگردان هموار مى سازد تا عادات ذهنى تماشاگر را به 
بازى بگيرد و از كليشه هاى ذهنى او آشنازدايى كند. 
بخش اعظمى از بهت و حيرت تماشاگر به خاطر 

ديدن يك ليال حاتمى متفاوت است.
فيلم هاى  ساير  با  من  تفاوت  باعث  كه  بعدى  نكته 
فيلم ساز  فاصله  حفظ  است  شده  ايران  سينماى 
از  هيچ كدام  به  بيرقى  است.  فيلم  وقايع  به  نسبت 
دل  برايشان  نمى شود.  نزديك  فيلم  شخصيت هاى 
حق  آنها  به  نمى كند.  تعريف  آنها  از  نمى سوزاند. 
به  مى دهد،  نشانمان  را  آن ها  صرفاً  بيرقى  نمى دهد. 

ى ى

همان صورتى كه بايد باشند. 
اين نگاه خوددار و بافاصله باعث شده كه عالوه بر 
درباره  هم  قضاوتى  فيلم،  در  جارى  سرماى  تشديد 
شخصيت هاى درون فيلم نداشته باشيم. اين قضاوت 
نكردن ما را به واقعيت هايى كه فيلم ساز مى خواسته 

نشانمان دهد نزديك مى كند. 

تنوع شخصيت ها
 نقطه بارز اين فيلم

خودش  مى كند  احساس  تماشاگر  كه  نزديك  آنقدر 
مى تواند يكى از قربانيان آذر باشد. نكته بعدى چينش 
درست شخصيت هاى فرعى در قصه است. فيلم همه 
مذهبى  زن  از  مى چيند.  آذر  دور  را  شخصيتى  جور 
خشك مقدس تا جوانى آس و پاس و بى پروا. از مرد 
مرموزى كه براى آذر خبر مى آورد تا بساز بفروشى كه 

دنبال كارهاى بزرگتر است. 
با  همراه  ما  تا  شده  باعث  شخصيت ها  تنوع  اين 
واكنش هاى آذر مداماً پيش برويم و همراه با او گره ها 

ع

را باز كنيم و سر از كارهاى پيچيده اش در بياوريم. اين 
مواجهه و كش مكش ها تماشاگر را دچار 
تعليق مى كند و او را مشتاق نگاه مى دارد 

تا از سرنوشت آذر مطلع شود.
فيلم ساز از همين ناحيه هم ضربه نهايى 
را وارد مى كند. آذر به دست كسى گير 
مى اُفتد كه نه ما به عنوان تماشاگر و نه 

ى ى

خودش انتظارش را نداريم. فيلم درگير 
يك ابهام خوشايند هم هست. ابهامى 
كه باعث مى شود ما سعى كنيم خودمان 

جاهاى خالى زندگى آذر را پر كنيم.
هم  كارگردان  دستاورد  مهمترين 
شايد اين مسئله باشد. او، هيچ كدى 
همين  نمى دهد.  ما  به  آذر  گذشته  از 
باعث مبهم شدن شخصيت آذر شده 
و ابهامى كه به كار ما مى آيد تا با كلى پرسش از سينما 
يا  بيار  خبر  يك  بوده؟  كه  آذر  اينكه  شويم.  خارج 
زنى قربانى شرايط جامعه؟ يك ديوانه پرشور يا زنى 
آسيب پذير و تنها؟ اين ابهام ها و پرسش ها باعث مهيب 
شدن فيلم شده است. آذر هيواليى است كه هر چقدر 
سعى كنيد به او نزديك شويد بيشتر ضربه مى خوريد. 
پس آذر در دوردست مى ماند و ما فقط مى توانيم از او 
بترسيم. از چيزى كه هست. از چيزى كه شده. چيزى 
كه ما نمى توانيم بفهميم چيست اما مى دانيم مهيب و 

نابودگر است و به همين دليل مى ترسيم.

نقدى بر فيلم «من» :

قهرمانى كه از گذشته  و آينده اش هيچ نمى دانيم
مى كند حركت  كليشه ها  بستر  بر  كه  كليشه اى  ضد  وكيلى  مازيار 

شبكه ماهواره اى فارسى زبان جم 
تبليغ كاالى ايرانى را مى كند، اين 
در حالى است كه حمايت از كاالى 
توليد داخل توسط مسئوالن دولتى به 

فراموشى سپرده شده است.
شبكه ماهواره اى فارسى زبان جم در 
اقدامى عجيب و جالب حامى كاالهاى 
ايرانى شده و با تبليغ در اين زمينه، 
ايرانيان را تشويق به استفاده از كاالى 
ايرانى مى كند. اين در حالى است كه 

حمايت از كاالى ايرانى يكى از اصلى ترين كارهاى دولت 
يازدهم به حساب مى آمد اما اقدامى جدى از سوى مسئوالن 

دولتى صورت نگرفت و به فراموشى سپرده شد.
 يك فيلم كوتاه و چند جمله ساده در آن، مخاطبان 
اين شبكه را تشويق به حمايت و مصرف كاالى ايرانى 
مى كند. در اين فيلم گفته مى شود: «كشاورز ما بهترين 
محصول را خواهد كشت. صنعتگر ما بهترين محصول 
را خواهد ساخت. و فردا ما دروگر بذر ناب كاشته امروز 
خواهيم بود. من امروز و هر روز آنچه را خواهم خواست 

كه نام ايران بر آن نقش بسته باشد.
باخريد كاالى با كيفيت ايراننى از صنعتگر، توليدات ايرانى 

و اقتصاد ايران زمين حمايت كنيم. با كمك به تداوم و 
پويايى توليد، با ايجاد فرصت هاى شغلى، زدودن بيكارى 
و جذب و ماندن سرمايه ها در كشور، اقتصاد سرزمين 

مان را بارور كنيم.»
البته اين شبكه در كنار تبليغات مستقيم و پخش اين آيتم 
ها، در صفحه اينستاگرام خود نظرسنجى را برگزار كرده 
تا از سوى مخاطبان برند برتر در بخش هاى مختلف از 

جمله مواد غذايى، مواد بهداشتى و .. را معرفى كند.
اگرچه مسلم است كه رسانه اى كه با پول دشمنان 
خارجى ملت ايران كه دستشان به خون هزاران نفر از 
مردم اين كشور آلوده است دلشان براى اشتغال و كار و 

سرمايه ايران و ايرانى نسوخته است 
اما اين تبليغات در كنار تبليغات كاال 
هاى خارجى در صدا و سيما تضاد 
قابل توجهى را در نگاه مخاطبان بى 
كرده  ايجاد  سياسى  فضاى  از  خبر 

است.
و  درآمدزايى  دنبال  به  سيما  صداو 

شبكه جم حامى كاالى ايرانى
در حالى شبكه جم از كاالى ايرانى 
حمايت مى كند كه توليد كنندگان 
داخلى براى تبليغ محصوالت خود زير بار هرينه تبليغات 
در شبكه هاى مختلف صدا و سيما مى روند. آنها براى 
معرفى خود و ترغيب مشترى براى خريد محصوالتشان 
مبالغ زيادى را صرف تبليغات تلويزيونى مى كنند و 
نسبت به اين مسئله گله مندند.  مسئوالن دولتى هر بار 
از حمايت كاالى ايرانى سخنانى به ميان مى آورند اما در 
عمل كارى براى تحقق يافتن اين امر انجام نمى دهند. از 
سوى ديگر با وجود تاكيدات فراوان نسبت به حمايت از 
توليد داخلى با هدف رونق اقتصادى و خروج ار ركود 
هيچ حمايتى از اين بخش نكرده و امتيازاتى را براى 

توليدكنندگان در نظر نمى گيرند.

كمپين مصرف كاالى ايرانى در جم
حمايت از توليد ملى در رسانه هاى معاند و تبليغ كاالى خارجى در صداوسيما


