
 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

3

ترامپ يا كلينتون؛ 
كدام يك براى 
ايران بهتر است؟ 

پيش به سوي مدرن شدن 

8

سينماها رنگ 
و بوى محرم 

مى گيرند

مدير مسئول «يالثارات»: اشتباه كردم

وزير بهداشت:
نمى توانيم بگوييم مشكالت تنفسى پاييزى

 امسال در اهواز رخ نمى دهد
وزير بهداشت با اشاره به مشكالت تنفسى مردم اهواز پس از نخستين بارش هاى پاييزى در 
سال هاى اخير گفت: نمى توانيم بگوييم كه دوباره هنگام آغاز باران هاى پاييزى، اين اتفاق 
رخ نخواهد داد. دكتر سيدحسن هاشمى با اشاره به مشكالت تنفسى پس از باران هاى 
پاييزى در اهواز اظهار كرد: ما علت اين پديده را پيدا كرده ايم و كامال مشخص است؛ 

علت پوشش گياهى است كه در دو دهه گذشته در خوزستان ايجاد شده است.
صفحه 2

«گردشـگرى نفــت»
 ظرفيتى براى توسعه خوزستان 

دفاع مقدس بخشى زنده از تاريخ اين سرزمين است و اتفاقاً از برهه هاى تاريخى مهمى 
نيز هست.... بيست و هفتم سپتامبر روز جهانى گردشگرى است. در چنين روزى به سال 
1980 اساسنامه سازمان جهانى گردشگرى WTO به تصويب رسيد و اين روز بعنوان نقطه 
عطفى در گردشگرى جهانى ثبت شد. هدف از گرامى داشت چنين روزى،باال بردن سطح 
آگاهى در مورد نقش گردشگرى در جامعه ى جهانى و نشان دادن چگونگى تاثير گردشگرى 

بر ارزش هاى اجتماعى،فرهنگى،                                                صفحه 6

7

شعائر مذهبى
 ممنوع است اما

جريمه اش را مى دهيم

ملى پوشان از ايران مى روند! 

فرا رسيدن  ايام عزاداراى ساالر شهيدان را تسليت مى گوييم

يك  شــنبه -  11 مهر95 
ســال اول- شــماره بيســتم

8 صفحــه
قيمــت: 500 تومــان

 بررسي عملكرد اتوبوس هاي بخش خصوصي در اهواز نشان مي دهد روند 15 ساله  
واگذاري ها مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قبلي و فعلي موفق نبوده است. گرچه 
در حال حاضر تعدادي از اتوبوسهاي واگذار شده حقيقي(انفرادي شخصي) با سختي 
توانسته اند خود را حفظ نمايند و فعال باشند اما بخش حقوقي اصال موفقيتي نداشته است. 

لذا سه جز مهم سيستم حمل و نقل عمومي..                                     صفحه 4

در ديدار با مجمع نمايندگان استان؛

سهم خوزستان از نفت  
صفحه 2در برنامه ششم مشخص شود

شركت نمايشگاه بين المللي خوزستان ساالنه و بطور ميانگين 
40 عنوان نمايشگاه برگزار مي كند كه با احتساب حداقل 100 
غرفه در هر نمايشگاه ، هر ساله شاهد حضور بيش از يك 

ميليون نفر از كارگزاران نمايشگاهي هستيم.
در  خوزستان  المللي  بين  هاى  نمايشگاه  شركت  مديرعامل 
كارگزار  تعداد  اين  حضور   : افزود  زاگرس  بامداد  با  گفتگو 
نمايشگاهي در استان خوزستان زمينه را براى افزايش درآمدهاى 
استان ، استفاده از خدمات اقامتي ، رونق مراكز اقتصادى  بدنبال 
خواهد داشت.  رحيم جليلي در بخش ديگرى از اين گفتگو 
با اشاره به نامگذارى سال 95 به عنوان "سال اقتصاد مقاومتي ، 
اقدام و عمل" اظهار داشت:در سال جارى برنامه هاى متعددى 
تدوين شد تا بر مبناى اجراى فرمايش مقام معظم رهبرى ، مسير 
پويايي نمايشگاه خوزستان ادامه يابد . وى خاطر نشان ساخت 
: نمايشگاه  به عنوان محلي براى توانمندى هاى اقتصادى مي 
تواند  نقش به سزايي در توسعه اقتصاد خوزستان و همچنين 

ايجاد فضاى كسب و كار ايفا نمايد.
خريد  با  نمايشگاه  از  كنندگان  بازديد  اينكه  بيان  با  جليلي 
محصوالت استان ، زمينه را براى حمايت از اقتصاد مقاومتي 
و  مردم  بازديد  افزايش  با  اميدوارم  افزود:  سازند  مي  فراهم 
عالقمندان ، گامي بهتر در راستاى حمايت از توليدات داخلي 

برداريم.
 اختصاص زمين براى احداث
 نمايشگاه جديد خوزستان

مديرعامل شركت بين المللي نمايشگاه هاى خوزستان با اشاره 
به پيگيرى مداوم اين شركت در خصوص اختصاص زمين براى 
احداث نمايشگاه جديد خوزستان اظهار داشت : خوشبختانه با 
حمايت ويژه استاندار،رئيس سازمان برنامه و بودجه مديركل 
راه و شهرسازى و ساير دستگاه هاى ذى ربط زمين مورد نياز 
نمايشگاه در فضايي به مساحت بيش از 60 هكتار در ورودى 
اهواز اختصاص يافته كه در آينده نزديك ، پيشرفت هاى كارى 

در اين زمينه را اطالع رساني خواهيم كرد.

 شاخص ترين نمايشگاه هاى سال 1394
جليلى به برگزارى نمايشگاه هايى براى اولين بار در سطح استان 
در سال جارى اشاره كرد و گفت: از شاخص ترين نمايشگاه 
هايى كه در سطح خوزستان برگزار شد مى توان به نمايشگاه 
مهندسى  و  فنى  خدمات  صنعتى  توليدى  هاى  توانمندى 
خوزستان، نمايشگاه صنايع دستى، گردشگرى و اقوام ايرانى، 
آالت،   ماشين  نمايشگاه  كشاورزى،  آالت  ماشين  نمايشگاه 
يراق آالت، چوب و MDF، نمايشگاه تخصصى تجهيزات 
صنعت نفت خوزستان، نمايشگاه كتاب ايران در خوزستان، 
نمايشگاه هفته پژوهش و فناورى خوزستان، نمايشگاه صنعت 
و  خودرو  نمايشگاه   ، تخصصي  مبلمان  ساختمان،نمايشگاه 

نمايشگاه سيستم هاى حفاظتى اشاره كرد.

 پربازديدترين نمايشگاه ها:
وى خاطر نشان كرد: پربازديدترين نمايشگاه ها در سال نمايشگاه 
صنايع دستى، نمايشگاه هاى فروش بهاره و پاييزه، نمايشگاه نفت 
گاز و پتروشيمى و نمايشگاه خودرو و قطعات يدكى، نمايشگاه 
مبلمان تخصصي و نمايشگاه كودك و نوجوان و اوقات فراغت 
بودند. مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان با 
بيان اينكه يك ميليون نفر در سال  از نمايشگاه بازديد مي كنند 
اظهار اميدوارى كرد: با برنامه ريزي هاى بهتر، شاهد حضور هر 

چه بيشتر مردم و متخصصان در نمايشگاه ها باشيم.
توجه به اطالع رساني 

وى در خصوص توجه به مقوله اطالع رساني گفت : در 
زمينه اطالع رسانى نمايشگاه ها، امسال با افزايش بودجه 
تبليغات و اطالع رسانى از تمام ابزارها (سايت ها، خبرگزاى 
ها ، مطبوعات، صدا و سيما و ارسال پيامك) استفاده شد كه 

خوشبختانه نتايج خوبى هم به دست آمده است.
افزايش تعامالت برون استاني و كشورى:

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان عنوان 
كرد: در بحث ارتباطات كشورى با انتخاب مديرعامل اين 
شركت به عنوان عضو هيات رئيسه انجمن نمايشگاه هاى 
ايران ، زمينه تعامل با نمايشگاه هاى ساير استان ها بيشتر شد 
كه ميزبانى هيات رئيسه شركت نمايشگاه هاى ايران يكى از 

نتايج تعامالت بوده است.
وى افزود: استان خوزستان در كنار استان هاى اصفهان، تبريز، 

مشهد و فارس درميان پنج نمايشگاه برتر كشور قرار دارد.
  نقش نمايشگاه درتوسعه صادرات:

نايب رئيس انجمن نمايشگاه هاى ايران در بخش ديگرى 
از اين گفتگو با اشاره به نقش نمايشگاه در توسعه صادرات 
موثردرمعرفى  ازعوامل  يكى  نمايشگاه  :برگزارى  گفت 
كاالهاى توليدى و انتقال تكنولوژى بوده و نقش بسزايى 
رادرتوسعه صادرات غيرنفتى ايفا مينمايد ، بررسى ومطالعات 
بطورمستمر  كه  ايرانى  شركتهاى  ميدهد  نشان  شده  انجام 
درنمايشگاههاى داخلى و خارجى مشاركت مى نمايند سهم 

بيشترى ازصادرات را به خود اختصاص داده اند. 
وى ادامه داد: نمايشگاه در اصل يك رويداد مهم 
اقتصادى است. اما اثرات فرهنگى و اجتماعى بسيار 
آئينه  نمايشگاه  حقيقت  داراست.در  هم  را  مهمى 
تمام نماى ويژگى ها و ملت ها است. در نمايشگاه 
ها فرهنگ و سنت و آداب ملل مورد توجه قرار 
مى گيرد. جليلي افزود: نمايشگاه به مثابه دانشگاه 
بزرگى است كه در آموزش افراد نقشى با ارزش 
به  نمايشگاه  هر  تشكيل  دارد.  انكار  قابل  غير  و 
افزايش دانش و شناخت بازديدكنندگان كمك مى 
كند و بازديدكنندگان از هر قشر و طبقه با اطالعات 
جديدى كه به دست مى آورند، بر غناى علمى خود 

و جامعه مى افزايند.
 تاثيرات اجتماعي و بين المللي 

برگزارى نمايشگاه ها:
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان 
افزود: برگزارى نمايشگاه  ها باعث تحكيم همبستگى و 
دوستى ملل مى شود. به اين طريق كه در نمايشگاههاى 
يا  و  كشور  هر  هاى  استان  نمايندگان  المللى،  بين 
نمايندگان كشورهاى مختلف در كنار يكديگر جمع مى 
شوند و در خصوص مسائل اقتصادى، تجارى و آخرين 
دستاوردها و تكنولوژى به تبادل افكار پرداخته و دامنه 
دوستى ها افزايش مى يابد.  مديرعامل شركت نمايشگاه 
افزود :  نمايشگاه هاى بين المللى در جلب گردشگران 
داخلى و خارجى مى توانند نقش مهمى را ايفا نمايند. 

 رويكرد جديد نمايشگاهي
رحيم جليلي گفت :به حول و قوه الهي  و با توجه 
به رويكرد جديد برگزارى نمايشگاه ها ، تالش بر اين 
است كه نمايشگاه هايى كه بتواند اثر گذارى و تاثيرات 
مستقيمي بر اقتصاد استان داشته باشد و از سويي ديگر 
تاكنون برگزار نشده باشد ،  برپا نماييم. وى تاكيد كرد 
: اميدوارم اين نمايشگاه ها بتوانند از نظر اقتصادى- 

سرمايه گذارى- صادرات غير نفتى- آشنايى بازديد كنندگان با 
آخرين دست آوردها و تكنولوژى و از همه مهمتر اثرات اقتصادى، 

فرهنگى و اجتماعى مهمى را در استان خوزستان بجا بگذارد.
 توجه به زيرساخت هاى

 نمايشگاه بين المللي خوزستان
جليلي گفت : توجه به زيرساختها نيز همواره در برنامه كارى 
شركت بوده كه از آن جمله مي توان به :   راه اندازى رستوران بين 
المللي ، بهسازى و زيباسازى محوطه ، بهبود وضعيت سرمايشي 
و گرمايشي غرفه ها ،بهينه سازى فضاى كلي نمايشگاه ، احداث 
سيستم جمع آورى آبهاى سطحي و فاضالب ، حوضچه پمپاژ 
و اصالح سيستم هاى فرسوده قديمي ، احداث انبارهاى جديد 
و از همه مهمتر ساخت يك باب سالن بزرگ به ابعاد 4000 
متر مربع بصورت مسقف در سال 94 كه تا حدودى مشكل 
برگزارى نمايشگاه هاى بزرگ استان حل شده است ا شاره كرد.

 فعاليتهاى شاخص نمايشگاهي:
فعلي،  سايت  در  نمايشگاهى  فضاى  در  محدوديت  عليرغم 
نمايشگاههاى متعدد برگزار شد به نحوى كه نسبت به سال 
قبل از اين ،شاهد رشد 80 درصدى برگزارى نمايشگاه بوده 
ايم . براى تحقق اين برنامه تالشهاى شبانه روزى زيادى شده 
كه نتيجه آن قرار گرفتن نمايشگاه خوزستان در بين 5 نمايشگاه 

اول كشور بوده است.
    تمام تالش مجموعه ستادى  نمايشگاه براين بوده كه 
نمايشگاه را آنطوركه زيبنده مردم خوزستان است مطرح كنند 
اين تالش بي وقفه نيز باعث شد كه نمايشگاه بين المللي 

خوزستان عضو انجمن نمايشگاه هاى جهاني UFI گردد.
    انجام نمايشگاه خارجي درسايت نمايشگاه بين المللي 
 ” عنوان  تحت  برگزارشد  اولين  براى  كه  خوزستان  استان 
بازرگاني عمومي ” بوده وشركت كنندگاني ازكشورهاى آسيايي 

، اروپايي و افريقايي  به تعداد 12 كشور حضور پيدا كردند
هاى  نمايشگاه  از  خارجي  تجارى  هاى  هيئت  بازديد      

تخصصي به تعداد 150 نفر
    شركت چندين واحد توليدى از كشورهاى هند ، پاكستان ، 
چين ، روسيه ، ژاپن در نمايشگاههاى تخصصي مختلف در سال 

    برنامه ريزى براى حضور هيات هاى مختلف تجارى 
واقتصادى كشورهاى همسايه و كشورهاى آسيايي و بازديد از 

نمايشگاه هاى تخصصي 
مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللي خوزستان در پايان اين 
گفتگو ضمن تقدير از حمايت هاى استاندار محترم خوزستان جناب 
آقاى دكتر شريعتي ، هيات مديره محترم نمايشگاه هاى بين المللي 
، مديران دستگاه هاى اجرايي و پرسنل و كارگزاران نمايشگاه هاى 
خوزستان اظهار اميدوارى كرد با حمايت ويژه دولت تدبير و اميد 
جايگاه نمايشگاه هاى بين المللي خوزستان بيش از پيش ارتقا يافته 
و با بهبود شاخص هاى كيفي و كمي نمايشگاه مكاني شايسته براى 

مردم خوزستان فراهم آوريم.

مديرعامل شركت نمايشگاه بين المللي خوزستان تاكيد كرد:

پويايي نمايشگاه خوزستان در سال « اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل»

الريجانى : پيشنهاد مى شود در برنامه ششم توسعه يك جايگاه تعريف شده براى استان خوزستان در نظر گرفته شود .
سهم خوزستان از نفت در برنامه ششم مشخص شود و 2 درصد به استان خوزستان و 2 درصد به مناطق محروم اختصاص يابد

آيين اهداى نشان  سفيران  ميراث فرهنگى خوزستان
بازارياب خوبى در زمينه   ميراث فرهنگى و گردشگرى نيستيم

صفحه 2منتظر اتفاقات بزرگ باشيم

عكس: محمد آهنگر



خوزستان بهشت سرمايه گذارى است،
 اگر مسئوالن سنگ اندازى نكنند

مسئوالن بايد پيش از گذشته به دنبال ايجاد مشوق ها و معافيت هاى الزم براى ورود 
سرمايه گذاران باشند.

سرمايه گذارى يكى از راه هاى تحرك بيشتر چرخه اقتصادى در كنار ايجاد فرصت 
هاى شغلى است. استان خوزستان به عنوان منبع عظيم ظرفيت هاى اقتصادى در كشور 

امروزه به دنبال جذب هرچه بيشتر سرمايه گذارى بخش خصوصى است.
ظرفيت هايى مانند نفت، گاز، آب، پتروشيمى، كشاورزى، نيروى عظيم آماده به كار 
و… همه و همه خوزستان را به معناى واقعى كلمه بهشت سرمايه گذاران كرده است.

در بخش كشاورزى، استان خوزستان همواره يكى از قطب هاى توليد محصوالت 
كشاورزى از جمله گندم و خرما بوده است، كه اين فرصت را براى سرمايه گذاران 
ايجاده كرده تا با راه اندازى صنايع تبديلى، به توليد فراورده هاى اين محصوالت 

كشاورزى بپردازند.
يكى از ديگر ويژگى هاى خوزستان براى سرمايه گذارى، مجاورت با بازارهاى بزرگ 
مصرفى يعنى عراق و كشورهاى حاشيه خليج فارس است كه با وجود منطقه آزاد 

اروند مى تواند نقش خوبى در صادرات به اين كشورها ايفا كند.
مزيت ديگر سرمايه گذارى بخش خصوص در شرايط فعلى كشور كه منابع مالى 
دولتى محدود هستند و آمار بيكارى روز به روز درحال افزايش است، ايجاد اشتغال 
است. اما متاسفانه سنگ اندازى هاى برخى مسئولين براى پذيرش سرمايه گذاران 
بخش خصوصى در بخش هاى مختلف، باعث شده تا استان خوزستان با وجود اين 

حجم از ظرفيت ها، هنوز هم به دنبال جذب سرمايه باشد.
بديهى است در شرايطى كه بانك ها امروزه سودهاى بسيار باال و بدون ماليات به 
سپرده ها اختصاص مى دهند، بايد مسئوالن براى تشويق سرمايه گذاران به خارج 

كردن سرمايه خود از بانك ها و تزريق به چرخه اقتصاد، شرايط را تسهيل نمايند.
باتوجه به تاكيدات مقام معظم رهبرى در خصوص اقتصاد مقاومتى، مسئوالن بايد 
پيش از گذشته به دنبال ايجاد مشوق ها و معافيت هاى الزم براى ورود سرمايه 

گذاران باشند.
غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان در همين زمينه روز گذشته در ديدار با هيات 

تجارى فرانسوى عنوان كرد: با آغوش باز پذيراى سرمايه گذاران هستيم.
اميدواريم اين توجه استاندار به مسئله سرمايه گذارى، به ورود هرچه بيشتر و بى 
دغدغه سرمايه گذاران در بخش هاى مختلف خوزستان منجر شود تا شاهد توسعه 

هرچه بيشتر خوزستان در كنار ايجاد اشتغال پايدار باشيم.  هورنيوز

بنياد كودك به اهواز آمد

بنياد كودك، يكى از بزرگترين سازمان هاى مردم نهاد با 27 نمايندگى در ايران و 8 
ــوق آموزش، شور زندگى در اهواز شروع  ــطح بين الملل با شعار ش نمايندگى در س

به كار كرد.
كمك  دولتى  غير  موسسه  اين  اصلى  هدف  گفت:  بنياد  اين  امناى  هيئت  عضو 
به كودكان و نوجوانان مستعد نيازمند براى ادامه تحصيل ، پرورش خالقيت ، 

نوآورى ، و كارآفرينى كودكان تحت پوشش خواهد بود.
محمد رضا مالئكه اضافه كرد : مواردى مانند ايجاد تسهيالت و امكانات در جهت 
فراگيرى علم براى كودكان و نوجوانان، شناسايى مشكالت فردى و خانوادگى و 
تالش براى رفع آنها، كمك به ايجاد و راه اندازى مراكز آموزشى ، اطالع رسانى 
صحيح براى انتخاب شيوه درست زندگى و تحصيل ، پذيرش مددجو و همكارى 

با موسسات خيريه فعال از ديگر اهداف مهم اين بنياد است.
اين  با  كه  افرادى  كه  است  اين  بنياد  اين  مهم  امتيازات  از  يكى  گفت:  مالئكه 
انجمن جهت كمك به كودكان و نوجوانان نيازمند همكارى و مساعدت نمايند 
طبق صورتحساب هاى رسمى كه به اداره دارايى ارائه خواهند داد از تخفيف 
ويژه مالياتى برخوردار خواهند بود. هم چنين وى گفت: نيكو كاران مى توانند با 
تكميل فرم هميارى در وب سايت بنياد كودك و يا از طريق مراجعه حضورى به 
نمايندگى موسسه ، هميار تحصيل دانش آموز با استعدادى شوند كه از حداقل 
امكانات محروم اند. مالئكه گفت: تمامى اطالعات و فعاليت هاى اين موسسه به 
طور كامال شفاف در سايتى رسمى براى دسترسى آسان جهت استفاده همه هموطنان 

عزير ساماندهى شده است.

20 هزار ميليارد تومان در خوزستان 
سرمايه گذارى مى شود

رئيس ستاد اجراى فرمان  حضرت امام(ره) گفت: در 3 سال آينده با مشاركت مردمى و دستگاه هاى 
دولتى مبلغى معادل 20 هزارميليارد تومان در خوزستان سرمايه گذارى مى شود

محمدرضا مخبر دزفولى    در آئين امضاى تفاهم نامه توانمندسازى اقتصادى و 
محروميت زدايى كه در استاندارى خوزستان برگزار شد اظهار داشت: حقيقتا 
هر يك نفر در خوزستان يك شهيد زنده است؛ در زمان جنگ تحميلى همه 
خوزستانى ها هرشب با همه دارايى خود وداع مى كردند زيرا مشخص نبود كه 
صبح بيدار شوند يا بيدار نشوند.وى افزود: قاعدتا پس از پايان جنگ تحميلى 
و شكوفايى كه در سراسر كشور صورت گرفت نبايد با چنين مشكالتى روب

i رو شود و يك اجحاف مضاعفى در خوزستان انجام شده است زيرا اگر به 
شهرستان  اين  در  جنگ  از  ناشى  خرابى  همچنان  كنيم  نگاه  آبادان  شهرستان 

مشخص است.
اساسى ترين مشكل  اينكه  بيان  با  امام(ره)  فرمان  حضرت  اجراى  ستاد  رئيس 
استان خوزستان اشتغال است عنوان كرد: براين اساس اين ستاد مصمم است 
معادل  مبلغى  دولتى  دستگاه هاى  و  مردمى  مشاركت  با  آينده  3سال  در  كه 
20هزارميليارد تومان در خوزستان سرمايه گذارى شود؛ درصورتى كه اين مبلغ 

ساماندهى شود نزديك به 20هزار شغل در اين استان ايجاد مى شود.
وى ادامه داد: در صورتى كه پروژه هاى ياران جنوبى،مارون و توپال را در اختيار 

اين ستاد قرار دهند نزديك به 7هزار شغل در اين استان نيز ايجاد مى شود.
اجراى  و  راه اندازى  خوزستان  در  ستاد  اين  برنامه هاى  ديگر  از  و  مخبردزفولى 
پروژه هاى كوچك با مبلغى بالغ بر 120ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: در نظر 
است كه با اين مبلغ صنايع كوچك و دانش بنيان را در استان خوزستان افزايش 
دهيم.مخبر دزفولى در پايان گفت: با پيشنهاد استاندار خوزستان نمايندگان مجلس 
اين ستاد 200هكتار زمين بيابان خوزستان را جهت مبارزه با پديده ريزگردها 

جنگل كارى خواهد كرد.
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آيين اهداى نشان سفيران
 ميراث فرهنگى خوزستان

به جنبه هاى ميراث فرهنگى خوزستان كم تر توجه مى شود
    دومين آيين اهداى نشان سفيران ميراث فرهنگى خوزستان در 
اهواز برگزار و طى آن نشان سفيران ميراث فرهنگى به ساعد مشكى 
(گرافيست)، مصطفى مستور (نويسنده) و مسعود شجاعى (فوتباليست) 
توسط دكتر نشان مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

خوزستان اهدا شد.

بازارياب خوبى در زمينه 
ميراث فرهنگى و گردشگرى نيستيم

ما  اظهاركرد:  خوزستان،  استاندار  شريعتى،  غالم رضا  مراسم  اين  در 
خوزستانى ها خالقان خوبى براى خلق مسايل مختلف در ابعاد ميراث 

فرهنگى و گردشگرى هستيم اما بازارياب هاى خوبى نيستيم.
وى با بيان اين كه ايران جزو پنج كشور برتر دنيا در بخش ميراث فرهنگى 
و گردشگرى است، افزود: بايد تالش كنيم بازاريابى خود را در اين زمينه ها 

باال ببريم تا داشته هاى خود را در كشور و به خوبى جا بيندازيم.
استاندار خوزستان خاطرنشان كرد: خوزستان تنها استان داراى سه اثر ثبت 
جهانى شده در كشور است اما همواره نفت و گاز و بندر و پتروشيمى استان 
به ذهن مى آيد و به جنبه هاى ميراث فرهنگى استان كمتر توجه مى شود.

شريعتى عنوان كرد: يكى از داليل اين كم توجهى وجود ظرفيت ها و 
پتانسيل هاى موجود بسيار در استان و دليل ديگر شايد ضعف و كوتاهى ما 
است كه نتوانسته ايم همه اين فرصت ها را به كشور و جهان عرضه و به 
طور مناسب آنها را تبليغ كنيم و از اين نظر هم استان مهجور بوده است.

وى گفت: هژمونى جهانى به نحوى بوده كه همه چيز در سيطره يك 
قدرت قرار گيرد كه اين امر موجب ظلم شده اما بايد اين نظم نوين و نظام 
اداره جهانى عادالنه تر و منطقى تر شود. در بحث توافق برجام اين را به 
اثبات رسانديم. وقتى با منطق جلو رفتيم طرف مقابل هم در برابر آن كوتاه 
آمد و اميدواريم نگرانى هايى كه نسبت به ايران وجود داشت به زودى بر 
طرف شود. استاندار خوزستان خاطرنشان كرد: تالش مى كنيم جاذبه هاى 
گردشگرى و ميراث فرهنگى ايران و خوزستان را بيشتر و بيشتر به نمايش 

بگذاريم و از اين طريق موجب اشتغال و جذب گردشگر شويم.
خوزستان، شعرى كه با حروف خشن سروده شده

 اما معناى لطيفى دارد
مصطفى مستور نويسنده كتاب «روى ماه خداوند را ببوس» در اين مراسم 
گفت: چيزى كه از جغرافياى خوزستان در ذهن من تداعى مى شود گرما و 
غبار و كارون و خرما و نخل و ماهى است. از تاريخ استان در گذشته دور 
سرخوشى و در گذشته نزديك جنگ و خون و اندوه تداعى مى شود. از 
جامعه خوزستان عالوه بر سخاوت، سادگى و درستى و راستى و صميميت 
و مهر و البته محروميت و از زيستن در خوزستان لطافتى در بطن و 

خشونتى در متن در ذهن تداعى مى شود.
وى افزود: ما خوزستانى ها با صداى بلند راست مى گوييم اما هرگز با 
صداى آرام دروغ نميگوييم. خوزستان شعرى است كه با حروف خشن 

سروده شده است اما معناى لطيفى دارد.

اى كاش نفت و گاز خوزستان تمام شود
همچنين ساعد مشكى گرافيست، در اين مراسم عنوان كرد: آرزوى من 
براى خوزستان اين است كه اى كاش همين حاال نفت و گاز خوزستان 
تمام شود. شايد با تمام شدن آن كه جز بدبختى چيزى براى استان 
نداشته، گنجينه هاى استان ديده شود. وى خاطرنشان كرد: خوزستان 
كشور بزرگى به لحاظ ميراث فرهنگى است. كجاى كشور سه اثر بزرگ 
ثبت جهانى شده و ده ها اثر ديگر در آستانه ثبت دارد؟ اگر ما در خوزستان 
نفت و گاز نداشتيم شايد به اين ميراث گرانبها توجه بيشترى داشتيم. 
اميدوارم بتوانم سفير خوبى باشم. مسعود شجاعى فوتباليست هم اگر چه 
به دليل حضور در يونان در اين مراسم حضور نداشت اما در پيامى ويديويى 
ضمن تشكر از اهداى نشان سفير ميراث فرهنگى خوزستان به وى، ابراز 

اميدوارى كرد ميراثبان خوبى براى استان باشد.
طوايف و اقوام مختلف مردم

 با ارزشترين دارايى هاى ما هستند
همچنين جواد قارايى مستندساز مجموعه «ايرانگرد» در اين مراسم گفت: 
همه ما جان خود را براى پدر و مادر و كشور خود ميدهيم براى آنكه آن 
را دوست داريم و نسبت به آن معرفت داريم. اگر در زمينه ميراث فرهنگى 
در سال هاى اخير كار خوبى انجام نشده است به اين دليل است كه به 
آن معرفت نداشتيم.وى افزود: اين باور را دارم كه مانند كسانى مثل دكتر 
روحانى رييس جمهور و دكتر ظريف مى توان با اميد كار كرد. براى ميراث 
فرهنگى مى توانيم كارهاى بسيارى انجام دهيم.اين مستندساز ادامه داد: 
طوايف و اقوام مختلف مردم با ارزشترين داراييهاى ما هستند. خوزستان 
با اقوام مختلف و تنوع اقليم به نوعى ايرانى در يك استان است اما نگاه 
صنعتى به استان باعث فراموشى اينها شده است.قارايى خاطرنشان كرد: 
در دنياى امروز مردم به نوعى از موسيقى، زبان ها و لهجه ها دور مى شوند 
كه اين امر ميراث فرهنگى ما را دچار بحران مى كند. وى در پايان گفت: 
همه بايد به ايرانى بودن با هر قوم و طايفهاى افتخار كنيم و به خود بباليم. 
همچنين لوح تقديرى توسط دكتر نشان مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 

دستى و گردشگرى خوزستان به جواد قارايى اهدا شد.

منتظر اتفاقات بزرگ باشيم
در اين مراسم حافظ ناظرى گفت: كشورهاى ديگر هيچ ندارند اما چه 
مى كنند و ما با وجود همه آنچه داريم اما خود هم از آن بى اطالع هستيم. 
درباره ايران آنطور كه هست صحبت نمى شود. بايد خود را با حركت 
جهانى همسو كنيم. متاسفانه از آن جا ماندهايم در حالى كه سال هاى 

پيش ما موسيقى و شعر و تمدن را به دنيا معرفى كردهايم.
وى ادامه داد: آمادگى دارم فرهنگ ايران و پتانسيل ها و آثار موجود را به 
دنيا معرفى كنم. وظيفه مسئوالن است كه اين آثار را نه تنها در داخل بلكه 
در خارج كه دغدغه من است به نمايش بگذاريم. ناظرى گفت: اميدوارم 
و آرزو دارم با درايت مسئوالن بتوانيم در نشان دادن آثارى كه در فرهنگ 
ايران وجود دارد به دنيا موفق باشيم و قول مى دهم با همكارى استاندار و 

دكتر نشان منتظر اتفاقات بزرگ باشيم.
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در ديدار با مجمع نمايندگان استان؛

سهم خوزستان از نفت  در برنامه ششم مشخص شود

وزير بهداشت:

نمى توانيم بگوييم مشكالت تنفسى پاييزى امسال در اهواز رخ نمى دهد

رييس مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر ضرورت 
سرمايه گذارى در ديپلماسى اقتصادى گفت: دستگاه 
ديپلماسى بايد متعهد شود كه در خدمت اقتصاد 

مقاومتى قرار گيرد.
على الريجانى در ديدار با مجمع نمايندگان استان 
خوزستان با بيان اين كه در اصل توجه به خوزستان 
ترديدى نيست، گفت: بايد از استان به دليل نقش 
ويژه اى كه در دوران دفاع مقدس داشته و همچنين 
دفاع  دوران  در  استان  اين  مردم  جانفشانى هاى 
مقدس قدردانى كرد كه قدردانى از مردم اين استان 

تنها با آبادانى خوزستان صورت مى گيرد.
وجود  به  اشاره  با  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس 
فاضالب  و  آب  و  ريزگردها  همانند  مشكالتى 
مزيت هاى  خوزستان  افزود:  خوزستان،  استان  در 
استان  اين  مزيت هاى  به  توجه  با  و  دارد  بسيارى 

مى توان پيشرفتى در آبادانى كشور ايجاد كرد.
الريجانى با بيان اين كه وضعيت منابع كشور مناسب 

نيست، ادامه داد: دولت سال گذشته براى تقديم 
جارى  سال  و  داشت  فراوانى  كسرى  بودجه 
هم وضع بهتر از سال گذشته نخواهد بود و از 
نخستين ماه هاى سال با مشكل كمبود بودجه 

مواجه هستيم.
كرده  پيدا  كاهش  نفت  قيمت  شد:  يادآور  وى 
و بسيارى از صنايع از دوره گذشته با شرايط 
ركودى مواجه شده، در اين دوره همچنان در 

حالت ركودى به سر مى برند.
رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت با 
توجه به وضعيت درآمدى نمى تواند كار عمرانى 
مهمى انجام داد و بخشى از كمك به دولت از 
طريق اوراق، اسناد خزانه و صكوك به سال آينده 

موكول مى شود.
در  خاصى  كميته  مى كنم  پيشنهاد  داد:  ادامه  وى 
استان خوزستان تشكيل شود كه كارهاى نقدى سال 
جارى از اين طريق عملياتى شود و تا حد مقدور 
مشكل اعتبارات سيل، كمبود نيروهاى بيمارستانى و 

برخى جاده ها حل شود.
الريجانى با بيان اين كه پيشنهاد مى شود در برنامه 
ششم توسعه يك جايگاه تعريف شده براى استان 
سهم  اظهارداشت:  شود،  گرفته  نظر  در  خوزستان 
خوزستان از نفت در برنامه ششم مشخص شود 
و 2 درصد به استان خوزستان و 2 درصد به مناطق 

محروم اختصاص يابد.
وى با تأكيد بر اين كه مى توان از خطوط اعتبارى 
جديد جذب شده از بانك هاى خارجى سهم قابل 
توجهى به استان خوزستان اختصاص داد، افزود: 

صنايع جانبى نفتى با توجه به اين كه اين استان از 
در  مى تواند  است؛  برخوردار  مناسبى  آب  حجم 

خوزستان ارزش افزوده ايجاد كند.
رئيس قوه مقننه با بيان اين كه چند محور را براى 
توسعه استان خوزستان در برنامه ششم توسعه مى 
توان گنجاند، ادامه داد: محور نخست، محور نفت 
و صنايع نفتى است، دومين محور "صنايع آب بر" 
همانند فوالد و محور سوم صنايع تكميلى كشاورزى 
و بسته بندى كه مى توان روى آن برنامه ريزى اصولى 
توسعه  دادن  قرار  اولويت  كرد:  عنوان  وى  كرد. 

مكران به نفع كشور است.
تعطيلى برخى صنايع مهم 
خوزستان بايد بررسى شود

الريجانى با بيان اين كه اليروبى اروند جزو مطالبات 
جدى ايران است، افزود: در اليروبى اروند مشكل 
اصلى كشور عراق است و سرمايه گذارى سنگينى 

اعتبار  آن  براى  ديگرى  محل  از  بايد  كه  مى طلبد 
تخصيص داده شود.

وى با اشاره به اين كه تعطيلى برخى صنايع مهم 
با  بايد  داد:  ادامه  شود،  بررسى  بايد  خوزستان 
بررسى ها ريشه مشكالت مشخص شود تا بتوان 

وضع موجود را حفظ كرد.
عراق بازار خوبى براى محصوالت خوزستان 

رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه كشور 
عراق بازار خوبى براى محصوالت خوزستان است، 
تصريح كرد: زيرساخت هاى افزايش ارتباط با كشور 
عراق بايد ايجاد شود و راه هاى ارتباطى همانند راه 
آهن به اين كشور با استفاده از فاينانس افزايش يابد.

الريجانى افزود: سرمايه گذارى هاى سنگين همانند 
پتروشيمى و فوالد را مى توان به سمت خوزستان 

سوق داد.
به  صادراتى  ديد  با  آزاد  مناطق  اين كه  بيان  با  وى 
وجود آمدند اما به دروازه واردات تبديل شده اند، 
افزود: تسهيالت درنظرگرفته شده براى مناطق آزاد 
مناطق  تمامى  براى  نبايد  مالياتى  معافيت  همانند 
يكسان باشد، اگر صادرات توسط منطقه اى صورت 
گرفت معافيت بايد به يك ميزان و اگر صادراتى 
توسط اين منطقه صورت نگرفت؛ به ميزان ديگر 

متفاوت باشد.

دستگاه ديپلماسى بايد  در خدمت 
اقتصاد مقاومتى قرار گيرد

الريجانى با اشاره به مشكل آب شرب در برخى 
مناطق استان ادامه داد: بايد اعتبار دريافت شده از 
سوى مقام معظم رهبرى از محل صندوق توسعه 
ملى در بودجه سال آينده احياء شود، بنده در اين 

رابطه با معظم له صحبت خواهم كرد.
وى با بيان اين كه كشورى همانند اتريش براى 
زيستى  محيط  زمينه هاى  در  سرمايه گذارى 
خطوط  از  مى توان  كرد:  بيان  است،  عالقمند 
گردو  همچون  مشكالتى  رفع  براى  اعتبارى 
خوزستان  استان  در  فاضالب  و  آب  و  غبار 
بهره گرفت. رئيس قوه مقننه با اشاره به اين كه 
پروژه هاى ريز در برنامه هاى كالن ديده نمى شود، 
افزود: بايد بودجه اى براى شوراهاى برنامه ريزى 
استان ها درنظر گرفته شود تا بتوان مشكالت ريز 
با  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس  كرد.  حل  را 
تأكيد بر سرمايه گذارى در ديپلماسى اقتصادى، 
تصريح كرد: دستگاه ديپلماسى بايد متعهد شود 
كه در خدمت اقتصادمقاومتى قرار گيرد و در 
اين ارتباط بايد از وزارت خارجه از سطح سفير تا 

سطوح پايين تر برنامه دريافت كرد.
در ادامه؛ هريك از نمايندگان استان خوزستان به 
تبيين مشكالت حوزه انتخابيه خود پرداختند و از 
كاهش اعتبارات استان خوزستان در بودجه ساليانه 

كشور انتقاد كردند.
روستايى،  توسعه  بر  خوزستان  استان  نمايندگان 
افزايش امكانات زيرساختى در شهرها و روستاها 
و توسعه زيرساخت هاى حمل و نقل خوزستان با 

توجه به قرارگرفتن در مسير ترانزيتى تاكيد كردند.
توسعه  بر  خوزستان  استان  نمايندگان  همچنين 
متوازن استان ها تاكيد و از درخواست كردند كه با 
تدابير ويژه اى مشكل محيط زيستى و ريزگردهاى 

استان رفع شود.

وزير بهداشت با اشاره به 
مشكالت تنفسى مردم اهواز 
پس از نخستين بارش هاى 
پاييزى در سال هاى اخير گفت: 
نمى توانيم بگوييم كه دوباره 
هنگام آغاز باران هاى پاييزى، 
اين اتفاق رخ نخواهد داد.

مشكالت  به  اشاره  با  هاشمى  سيدحسن  دكتر 
تنفسى پس از باران هاى پاييزى در اهواز اظهار 
كرد: ما علت اين پديده را پيدا كرده ايم و كامال 
مشخص است؛ علت پوشش گياهى است كه در 

دو دهه گذشته در خوزستان ايجاد شده است.
وى افزود: در دولت دستورى در اين خصوص 
و  مديريت  سازمان  اميدواريم  و  شد  داده 
خوزستان  استان  مقامات  و  كشور  برنامه ريزى 
كمك كنند تا اين پوشش گياهى به موقع هرس 
مردم  به  اطالع رسانى  نيز  حال  عين  در  و  شود 

صورت گيرد.
بگوييم  نمى توانيم  كرد:  تصريح  بهداشت  وزير   
اتفاق  اين  پاييزى،  باران هاى  هنگام  دوباره  كه 
در اهواز رخ نخواهد داد اما اگر به پيشنهادهاى 
محيط  حفاظت  سازمان  و  بهداشت  وزارت 
آن  شيوع  شود،  عمل  خصوص  اين  در  زيست 

كمتر خواهد بود.
اساتيد  برخى  اين كه  به  پاسخ  در  هاشمى 
دانشگاه هاى اهواز تاثير گونه گياهى كنو كارپوس 
در بروز مشكالت تنفسى پس از باران هاى پاييزى 

و  مى كنند  اشتباه  گفت:  كرده اند،  رد  را 
حتما اين گونه گياهى تاثير دارد.

بهبود  به  خوزستان  صنايع  كمك  لزوم 
وضعيت درمان

كمك  لزوم  به  اشاره  با  همچنين  وى 
در  درمان  وضعيت  بهبود  به  صنايع 
خوزستان اظهار كرد: صنايع بايد بخشى 
از سود خود را به سرمايه هاى اجتماعى 
محلى كه در آن حضور دارند، اختصاص 

دهند.
كسانى  اگر  داد:  ادامه  بهداشت  وزير 
فوالد  و  پتروشيمى  كارخانه هاى  يا  پااليشگاه 
كه  باشند  فكر  اين  به  بايد  مى كنند،  احداث 
مردم آن منطقه اين صنايع را مشاهده مى كنند و 
ما  حال  به  سودى  چه  صنايع  اين  كه  مى گويند 

دارد؟
وى در مورد همكارى صنايع خوزستان با بخش 
درمان گفت: رايزنى هايى در اين خصوص شده 
است ولى كافى نيست و استاندار خوزستان در 

اين خصوص پيگيرى بيشترى خواهد كرد.

ــود،  ــتان در نظر گرفته ش ــتان خوزس ــده براى اس ــعه يك جايگاه تعريف ش ــم توس ــود در برنامه شش ــنهاد مى ش الريجانى با بيان اين كه پيش
ــتان و 2 درصد به مناطق محروم اختصاص يابد ــتان خوزس ــتان از نفت در برنامه ششم مشخص شود و 2 درصد به اس ــهم خوزس ــت: س اظهارداش

انا هللا و انا اليه راجعون 
درگذشت بانوى فعال مطبوعات استان،

 سركار خانم عفت فتحى را به خانواده محترم
 و همكاران وى در عرصه ى مطبوعات استان تسليت گفته و 
از خداوند متعال براى آن مرحومه رحمت واسعه الهى و براى 

بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت مى نمايم .
كورش لطفى

    رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خوزستان

جناب آقاى على ميالسى
سردبير محترم روزنامه قلم امروز

ضايعه درگذشت همسر گراميتان را به شما و خانواده محترم 
تسليت گفته و از درگاه خداوند سبحان براى آن مرحومه غفران 
و رحمت الهى و براى حضرتعالى و ديگر سوگواران صبر و 

شكيبايى مسئلت مى نماييم.
 هفته نامه بامداد زاگرس

جناب آقاى على ميالسى
سردبير محترم روزنامه قلم امروز

بانهايت تاسف درگذشت همسر گراميتان را تسليت عرض نموده 
واز خداوند متعال براى آن مرحومه رحمت وغفران وبراى شما 

طول عمر مسئلت دارم.
 رحيم جليلى

 مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان
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واكنش جنتى به توصيه رهبرى
 به احمدى نژاد براى كانديدا نشدن

ايسكانيوز نوشت: آيت اهللا احمد جنتى رئيس مجلس خبرگان رهبرى گفت: 
نيروى انتظامى در برخى منكرات خوب عمل كرده است و باآنكه برخى چشم 
ديدن آن ها را ندارند ولى آن ها ايستاده و با تمام توان جلوى فساد در جامعه 
را به  ويژه در برخورد با بى حجابى مى گيرند. متأسفانه برخى تصميم دارند 
ملت را به بيگانگان بفروشند و همه نگاهشان به آنان است تا در كنار عمل 
به وعده هاى خود باعث رونق اقتصادى كشور هم شوند. در مسئله برجام 
كه  هم  خودشان  و  نيست  قابل اعتماد  مقابل  طرف  كه  داد  نشان  به خوبى 
ساعت ها و سال ها براى مذاكره رفته بودند اقرار دارند كه طرف مقابل به 
عهد خود وفا نكرده و حال با اين شرايط چگونه با اين بى اعتمادى باز با 
آن ها قرارداد ببنديم. منكرى كشور را به آتش كشيد و دچار چالش كرد ولى 
هنوز آن ها فعال هستند و باآنكه خودشان اهل فتنه هستند در مسائل مختلف 
دخالت و پست و مقام مى گيرند و دنبال گسترش فضاى فتنه در جامعه هم 
هستند كه بايد با آن ها برخورد شود. رهبر معظم انقالب در موضع گيرى 

اخير خود فتنه اى كه داشت شكل مى گرفت را در نطفه خفه كردند.

نگرانى از بابت وحدت اصالح طلبان نداريم
خبرآنالين منتشر كرد: الياس حضرتى عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى 
اسالمى و عضو حزب اعتماد ملى مى گويد: چند نفرى از دوستان ما حرف هاى 
جدى و نقدهايى درباره شورايعالى سياست گذارى اصالح طلبان دارند كه بايد 
به حرفهاى آنها گوش داد و توجه كرد. اصالح طلبان بر حمايت از روحانى 
تاكيد دارند و براى انتخابات 96 به غير از وى به فرد ديگرى فكر نمى كنند. با 
تمام توان پشت سر وى هستيم. از نظر ما هيچ موردى در شرايط كنونى وحدت 
اصالح طلبان را تهديد نمى كند و اصالح طلبان همانند انتخابات 92 و 94 به 

جمع بندى خوبى خواهند رسيد.

بعيد است قاليباف نامزد رياست جمهورى شود
جريان  حمايت  كه  است  پيش بينى  قابل  درمجموع  نوشت:  روزنامه آرمان 
اصولگرا شخصى مانند قاليباف با توجه به شرايط فعلى در شهردارى بعيد 
مجددا  رياست جمهورى  انتخابات  در  او  كه  است  بعيد  همچنين  و  است 
به صحنه بيايد. البته شايد از بين جريان هايي كه قائل به حمايت از آقاي 
روحاني نيستند افرادي مانند آقايان باهنر و غفوري فرد نيز وارد اين عرصه 
باراى  كه يك نفر  نيست  آن قدر  اصولگرايان  راى  مجموع  بنابراين  شوند؛ 

قابل توجهي با دكتر روحاني مقابله كند.

اشتباه خنده دار وزير استراليايى در تهران
تارنماى آسوشيتد پرس استراليا اعالم كرد 'استيو چيوبو' وزير تجارت، سرمايه 
گذارى و گردشگرى استراليا كه در صدر يك هيات تجارى و اقتصادى به 
ايران سفر كرده است روز چهارشنبه دفتر كميسيون تجارى استراليا (آستريد) 
را در تهران افتتاح كرد.وى هنگام خروج از هتل به مقصد محل بازگشايى دفتر 
تجارى استراليا، سوار بر خودروى سياه رنگى مى شود كه مقابل ورودى هتل 
متوقف بود، اما پس از سوار شدن متوجه مى شود اين خودرو براى جابجايى 
'آسوشيتدپرس  است.تارنماى  شده  گرفته  نظر  در  سوريه  مجلس  سخنگوى 
استراليا' با بازتاب اين خبر عنوان كرد كه وزير استراليايى در جريان افتتاح دفتر 
تجارى اين خاطره خنده دار را با حاضران در ميان گذاشت.'هديه خلف عباس' 
رئيس مجلس سوريه نيز به دعوت على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
همزمان با هيات استراليايى در تهران به سر مى برد.اين تارنما همچنين به ترافيك 

خيابان هاى تهران اشاره كرد و نوشت: رانندگانى كه در ترافيك گير كرده بودند 
با تعجب و تفكر به خودروهاى هيات استراليايى كه توسط پليس اسكورت مى 

شد، نگاه مى كردند.

علت 40 درصد مرگ جوانان ايرانى
كارشناس مسئول بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
كرمانشاه با اشاره به اينكه بيماريهاى قلبى و عروقى يكى از شايع ترين علل مرگ 
و مير در ايران به شمار مى رود، گفت: نزديك به 40 درصد از علل فوت جوانان 
در ايران بيماريهاى قلبى شناخته شده است.دكتر ويدا صنيعى به مناسبت "روز 
جهانى قلب" اظهار كرد: در سالهاى اخير آمار مرگ و مير بيماران قلبى و عروقى 
در دنيا افزايش چشمگيرى داشته و ساالنه ميليون ها نفر در دنيا به خاطر عارضه 

قلبى جان خود را از دست مى دهند.

برخى انقالبيون بى سروصدا سقوط كردند
سخنگوى  مقدم  مصباحى  غالمرضا  حجت االسالم  نوشت:  ايران  عصر 
جامعه روحانيت مبارز گفت: برخى افراد به رغم اينكه از انقالبيون بودند 
نتوانستند صعود كنند و به خاطر تغيير حرف ها و اعمالشان سقوط كردند 
كه البته اين سقوط بى  سروصدا بود. انقالبى بودن با راحت طلبى و عيش و 
نوش همخوانى ندارد بلكه انقالبى بايد همواره در حركت و تكاپو باشد و 
رسوب، با روحيه انقالبى گرى منافات دارد. دشمن همه توان خود را براى 
نفوذ فرهنگى و سياسى به كار گرفته كه نفوذ فرهنگى را از طريق ماهواره ها 
با موسيقى و لوازم آرايشى و ... به پيش مى برد و نفوذ سياسى را از طريق 
مسئوالن نظام. البته نفوذ فرهنگى از آنجا كه هنوز عمق چندانى ندارد و فعال 
جوانان به تغييرات با آرايش و پوشش و ... تظاهر مى كنند، با يك ماه محّرم 
از بين مى رود. مسئوالن بايد مراقب نفوذ سياسى نيز باشند زيرا امروز مى 
بينيم كه در كنار برخى مسئوالن دستگاه ها به ويژه در روابط عمومى ها افراد 

نفوذى جاى گرفته اند كه بايد نسبت به اين امر هوشيار بود.

درخواست برخورد شديد با برگزاركنندگان كنسرت در قم
فتن منشر كرد: آيت اهللا صافى گلپايگانى مرجع تقليد گفت: مسئوالن قم بايد با 
برگزاركنندگان كنسرت در قم برخورد جدى كنند. حرمت قم بايد حفظ شود و 
نبايد در اين موضوع سكوت كنيد. با اجراى مجالس موسيقى و كنسرت قلب 
امام زمان عليه السالم متاثر مى شود و شما آمران به معروف با مقابله و جلوگيرى 

از اين منكر بزرگ موجبات خرسندى امام زمان(عج) را فراهم آوريد.

ساخت آهنگى براى شهدا باعث شد اجازه فعاليت بگيرم
فيلم  خصوصى  اكران  مراسم  در  كشورمان  سنتى  خواننده  هماى،  پرواز 
«اروند» در پرديس چهارسو حضور يافته بود، به خواست عليرضا باذل روى 
صحنه آمد تا قطعه اى را كه براى شهدا ساخته است، اجرا كند.اين خواننده 
پيش از اجراى قطعه در نظر گرفته شده، درباره شكل گيرى آن گفت: «نام 
قطعه اى كه براى شما اجرا خواهم كرد، «گمنام» است كه آن را تحت تاثير 
اولين ديدار با پيكر شهدا سرودم.»او ادامه داد: «چندين سال اجازه فعاليت 
نداشتم تا اين كه يك روز دو پيكر شهيد را به روستاى ما آوردند و از من 
خواسته شد تا در مراسم اين عزيزان شركت كنم. با ديدن پيكر اين شهدا 
بسيار تحت تاثير قرار گرفتم و همان شب اين قطعه را ساختم.»هماى در 
ادامه افزود: «از شهدا خواستم كه دوباره اجازه فعاليت بيابم. مدتى بعد مجوز 
فعاليت را به من هديه دادند و من با خودم عهد كردم كه هرجا كنسرتى 

برگزار مى كنم اين قطعه شروع كننده برنامه باشد.»

پرونده معمارى نيوز از حالت امنيتى خارج شود
سايت  پرونده  درباره  تهران  شهر  شوراى  جلسه  در  حافظى  اله  رحمت 
معمارى نيوز، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در پنج تيرماه سال 87، 
اظهار كرد: ايشان فرمودند: "مطالبه عدالت به معناى اين است كه عدالت، 
گفتمان غالب در محيط هاى جوان و دانشجويى شود، عدالت را مطالبه كنند 
و آن را از هر مسئولى بخواهند. يك لحظه از درخواست و مطالبه عدالت 
كوتاهى نكنند. اين شان شماست، مطالبه عدالت از مسئوالن در همه ابعاد 
آن.» وى با بيان اينكه ايشان در محل ديگرى ترويج فرهنگ مطالبه عدالت 
از مسئوالن در جامعه را مورد تاكيد قرار داده اند، افزود: با عنايت به سخنان 
و انتظارات مقام معظم رهبرى از قشر جوان، از رياست قوه قضائيه انتظار 
داريم پرونده سايت معمارى نيوز را از موضوعى امنيتى خارج نموده و به 
يك موضوع مطبوعاتى تبديل كند. رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهر شوراى شهر تهران همچنين گفت: جناب آقاى الريجانى؛ 
اين رفتارهاى سخت گيرانه منجر به سرخوردگى جوانان و نهايت منجر به 
نفاق و كينه خواهند شد. قطعا تدبير و درايت جنابعالى مى تواند اين پرونده 
را به مسير طبيعى رسيدگى وارد نموده و شائبه نفوذ صاحبان زر، زور و 

تزوير در پرونده را مرتفع سازد.

صهيونيست ها  از شهادت احمدى روشن  پشيمان شدند
تسنيم نوشت: مصلحى وزير سابق اطالعات گفت: بعد از شهادت احمدى 
روشن، بر اساس اطالعات به دست آمده از موساد، صهيونيستها از ترور فيزيكى 
با گلوله پشيمان شدند چراكه بعد از ترور وى جمعيت دانشجوى كشور به 

سمت رشته هاى هسته اى رفتند، خواسته آنها ايجاد وحشت در نخبگان بود.

كليد رئيس جمهور از ديدگاه پروفسور سميعى
پروفسور مجيد سميعى امروز در مراسم آغاز سال تحصيلى دانشجويان در 
دانشگاه گيالن، اظهار كرد:من هيچ وقت سخنم را براى سخنرانى از قبل آماده 
نكردم و هميشه از قلبم صحبت مى كردم و موثر هم واقع مى شد.وى خطاب 
به دانشجويان گفت:به شما درود مى فرستم و اين حقير، استاندار و فرماندار و... 
مهم نيستيم بلكه مهم شماها هستيد.پروفسور سميعى افزود:رئيس جمهور ما بيان 
كرد كه «مى خواهيم مسائل را با كليد باز كنيم» مى دانيد آن كليد كجاست؟ آن 

كليد شما دانشجويان هستيد كه كشور را مى سازيد.

نظر امام در باره فيلم «گاو» داريوش مهرجويى
عصر ايران درباره نظر امام خمينى درباره فيلم گاو داريوش مهرجويى نوشت: 
ما بحمداهللا  گويندگان و نويسندگان خوب داريم. ما همه چيز داريم. من غالبا 
فيلم هايي كه خود ايراني ها درست مي كنند به نظرم بهتر از ديگران است. مثال 
فيلم «گاو» آموزنده بود. اما حاال اين فيلم ها بايد حتما از امريكا يا از اروپا بيايد 
با يك بي بندوباري تا روشنفكران غرب زده شاد شوند. فيلم هايي كه از خارج 
به ايران مي  آيد اكثرا استعماري است. لذا فيلم هاي خارجي استعماري را حذف 

كنيد مگر صددرصد صحيح باشد.

جشن و سرور دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع
) به مناسبت مرگ شيمون پرز

 ايسنا منتشر كرد: دانشجويان بسيجى دانشگاه امام صادق(ع) ساعاتى پس 
از منتشر شدن خبر مرگ رئيس جمهور سابق اسرائيل، با پخش شيرينى به 
شادمانى پرداختند. در اين اقدام خودجوش كه در كنار مزار شهداى گمنام 
مدفون در دانشگاه برگزار شد، دانشجويان و اساتيد ضمن سر دادن شعارهايى 

در محكوميت جنايت هاى رژيم صهيونيستى، ياد و خاطره شهداى فاجعه قانا را 
گرامى داشته و در آستانه سالگرد انتفاضه سوم، از اين حركت مردمى فلسطينيان 
اعالم حمايت كردند. همچنين دانشجويان با اشاره به پيوند ناگسستنى رژيم 

صهيونيستى و آمريكا، تصوير شيمون پرز و اوباما را به آتش كشيدند.

پاسخ وزير نيرو درباره استيضاح
وزير نيرو درباره موضوع استيضاح خودش گفت: سالم ما را به آقايان برسانيد.
حميد چيت چيان در حاشيه دومين بزرگداشت شهيد عباسپور و 500 شهيد 
وزارت نيرو در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه چرا نمايندگان مجلس 
مى خواهند شما را استيضاح كنند ؟ آيا شما مذاكره اى در اين زمينه با آنها داشته 
ايد، افزود: اطالعى ندارم بايد استيضاح را دريافت كنم و در حال حاضر اين 

خبرها غيررسمى است و مذاكره اى با نمايندگان در اين زمينه نيز نداشتم.

مرزبانان ايرانى به سوى پاكستان آتش گشودند
فارس منتشر كرد: روزنامه اكسپرس تريبون در گزارشى نوشت كه نيروهاى 
مرزى ايران در منطقه بلوچستان به سوى خاك پاكستان چندين خمپاره شليك 
كرده اند، اما اين حمله تلفاتى را در پى نداشته است.شبه نظاميان ايالت بلوچستان 
پاكستان گفته اند كه مرزبانان ايرانى حداقل سه بار با خمپاره بر شهر «پنج گور» 
روز چهارشنبه حمله كرده و ترس و وحشت زيادى را در ميان مردم محل 

ايجاد كرده اند.

هالك ايرانى به جاى سوريه به آمريكا مى رود
ايسنا نوشت: سجاد غريبى مى خواهد در مسابقات كشتى كج آمريكا شركت كند. 
سجاد غريبى معروف به هالك ايرانى مى تواند جز شركت كنندگان مسابقات 
WWE (كشتى حرفه اى يا كشتى كج ) باشد. غريبى كه در اينستاگرام خود 
هركول ايرانى ناميده مى شود  178 هزار هوادار دارد. او 24 ساله است و 155 
كيلو وزن دارد و مى تواند  تا 175 كيلو را بلند كند.غريبى در اينستاگرامش 
عكس هايى از وضعيت فيزيكى خود و اخبار مربوط به خودش در رسانه ها را 
 WWE به اشتراك گذاشته است.هالك ايرانى احتماال به زودى در مسابقات
شركت خواهد كرد. او پيشتر اعالم كرده بود كه دوست دارد براى پيوستن به 

مدافعان حرم به سوريه برود.

نهى رهبرى جليلى را هم شامل مى شود؟
به  رهبرى  توصيه  و  گذشته  روز  چند  اتفاقات  از  تحليلى  در  نيوز  انصاف 
احمدى نژاد براى انتخابات نوشت: رهبر انقالب دليل مصلحت ندانستن حضور 
احمدى نژاد را ايجاد دو قطبى در كشور ذكر كرده اند. به نظر نگارنده دو قطبى 
كه در صورت حضور احمدى نژاد ايجاد خواهد شد، حول محور برجام است. 
احمدى نژاد عليرغم تمام قرائنى كه مبنى بر تالش نافرجامش براى ارتباط با 
آمريكا موجود است، همچنان مى تواند فردى ضداستكبارى و ضدآمريكايى 
مطرح شود و گروههاى مرجع هوادارش نيز وى را به اين سمت سوق خواهند 
داد و مهمترين نقطه اى كه اين وجهه مى تواند مطرح شود و تقابل و تمايز با 
دولت فعلى را پررنگ كند برجام است. اما نظام برجام را پذيرفته، هزينه ى 
آن را داده و مى خواهد از نتايج آن استفاده كند؛ پس ايجاد دوقطبى و تشديد 
تضادهاى گروههاى اجتماعى حول برجام مطلوب نيست. لذا به نظر مى رسد با 
همين مالك حضور هر شخص ديگرى در انتخابات كه حضورش به دو قطبى 
شدن جامعه حول برجام دامن بزند خالف توصيه ى رهبرى است. اين شخص 
مى تواند سعيد جليلى هم باشد كه مستعد ايجاد جبهه ى ضدبرجام است؛ يا 

هر شخص ديگرى.

چشم انداز روابط ايران و امريكا پس از انتخابات رياست جمهورى

ترامپ يا كلينتون؛ كدام يك براى ايران بهتر است؟ 
از شعارها مشخص است كه ترامپ 
در  سخت گيرانه تر  موضعى  خواستار 
قبال ايران است. او نسخه امريكايى 
كلينتون است.  احمدى نژاد  محمود 
 در مقابل اما گزينه اى امن تر است.

انتشار  با  بريتانيايى «گاردين»  روزنامه 
يادداشتى به قلم «مايكل اكس ورثى» 
به موضوع چشم انداز روابط

 ايران و امريكا پس از انتخابات 
اشاره كرده است.

او مى نويسد: «واقعيت آن است كه هر كس كه 
روابط  آينده  شود  امريكا  بعدى  رييس جمهورى 
ايران و امريكا چندان خوش بينانه نيست. ترامپ 
پيش بينى  غير قابل  و  دارد  پوپوليستى  خط مشى 
نيز  ايران  قبال  در  كلينتون  تند  مواضع  اما  است 
مى تواند يك رويكرد افراطى معنى دار قلمداد شود. 
در طول سال هاى اخير ايران گاهى اوقات بخشى 
مهم از اجزاى سياست امريكا بوده است و نقش 
مهمى در تصميم گيرى هاى سياسى داشته است. 
براى مثال، بحران گروگانگيرى در سفارت امريكا 
 1981 تا   1979 هاى  سال  فاصله  در  تهران  در 
ميالدى سبب شد تا جيمى كارتر رييس جمهورى 
امريكا نتواند به دور دوم راه يابد و همچنين رونالد 
ريگان رييس جمهورى سابق امريكا نيز به دليل 
رياست جمهورى اش  دور  در  كنترا  ايران  موضوع 
برنامه هايش  اجراى  توان  و  محبوبيت  نظر  از 
اكنون  شد.  مواجه  قابل توجهى  آسيب هاى  با 
جوالى  ماه  در  كه  است  برجام  سر  بر  موضوع 
رياست جمهورى  دوران  در  ميالدى   2015 سال 
اوباما حاصل شد و باعث ايجاد اختالف نظر ميان 
در  است.  شده  دموكرات ها  و  جمهوريخواهان 
نتيجه، جاى تعجب ندارد كه ايران دوباره در بحث 
بين نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى امريكا 

مطرح مى شود». 
اين روزنامه در ادامه مى نويسد: «هيالرى كلينتون 
با اشاره به حوادث اخير و رويارويى ميان قايق هاى 
تندروى ايرانى و ناوهاى امريكايى در خليج فارس 
خطاب به ترامپ گفت كه تو گفته بودى بايد به 
چنين  با  تو  اگر  مى شد  حمله  ايرانى  قايق هاى 
سبب  شوى  امريكا  رييس جمهورى  رويكردى 
ايجاد جنگ ميان دو كشور خواهى شد. در مقابل 

ترامپ نيز اظهار كرد كه سياست هاى كلينتون در 
دوران تصدى گرى مقام وزارت امور خارجه امريكا 
رسانده  آسيب  امريكا  منافع  به  اوباما  دولت  در 

است». 
يادداشت نويس گاردين اشاره مى كند كه به احتمال 
اظهارات  شنيدن  مشتاق  نمى تواند  روحانى  زياد 
انتخابات  نامزدهاى  از  يك  هيچ  از  اين چنينى 
مى نويسد:  او  باشد.  امريكا  رياست جمهورى 
مستقيم  طور  به  كه  دارد  قرار  ترامپ  سويى  «در 
توافق هسته اى 2015 با ايران را فاجعه بار خوانده 
و  است  بوده  ايران  عليه  تحريم ها  لغو  مخالف  و 
موضوع  درباره  ايران  با  مجدد  مذاكره  خواستار 
برنامه هسته اى در صورت رياست جمهروى است 
و در مقابل كلينتون قرار دارد كه اگرچه از توافق 
هسته اى حمايت كرده است اما در مقايسه با اوباما 
موضع جنگ طلبانه تر و تهاجمى ترى در قبال ايران 
تشديد  از  حمايتش  از  نيز  خود  مناظره  در  و  دارد 
تحريم ها براى پاى ميز مذاكره كشاندن ايران بر 

موضوع هسته اى حمايت كرده بود». 
است  آن  «واقعيت  مى نويسد:  ادامه  در  گاردين 
انتخاباتى  تبليغات  درگير  خود  اكنون  روحانى  كه 
برگزار  ميالدى  آينده  سال  مه  ماه  در  كه  است 
خواهد شد. هر چند كه او هنوز هم از محبوبيت 
اما  است  برخوردار  ايرانيان  ميان  در  قابل توجيه 
تحت فشار فزاينده اى قرار دارد تا كارى كند كه 
منافع اقتصادى و معيشتى برجام براى شهروندان 
معمولى ايرانى قابل لمس باشد. مقام عالى رهبرى 
به  نتوانسته  كه  كرده  انتقاد  امريكا  از  نيز  ايران 
تعهدات خود براى لغو تحريم ها پايبند باشد. قانون 
نانوشته اى در ايران وجود دارد كه معموال روساى 
دهند.  ادامه  نيز  را  دوم  دور  مى توانند  جمهورى 
پيش روى  را  آسانى  ميان  راه  اين  در  اما  روحانى 

خود ندارد او براى دلجويى از تندروها از ديدار با 
در  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  در  اوباما 

نيويورك خوددارى كرد». 
اگر  كه  مى كند  اشاره  ادامه  در  گاردين  تحليلگر 
راستاى  در  شود  امريكا  رييس جمهورى  ترامپ 
سياست كاهش نقش جهانى امريكا گام بر مى دارد 
اجازه  روسيه  رييس جمهورى  پوتين  به  اين  و 
از  پس  و  كند  ايفا  را  بزرگترى  نقش  تا  مى دهد 
آن وزن قدرت هاى خاورميانه تغيير مى كند و به 
منزوى  بيش تر  سعودى  عربستان  زياد  احتمال 
ايران  رهبران  شادى  باعث  امر  اين  و  مى شود 
خواستار  كه  گفته  همزمان  ترامپ  اما  مى شود 
ازسرگيرى مجدد مذاكرات هسته اى با ايران است 
و اين موضوع را در كارزار انتخاباتى خود نيز اعالم 

كرده است». 
«من  مى نويسد:  ادامه  در  نويس  يادداشت  اين 
امريكا  و  ايران  روابط  بهبود  آينده  به  دلسردى  با 
نگاه مى كنم. از شعارها مشخص است كه ترامپ 
ايران  قبال  در  سخت گيرانه تر  موضعى  خواستار 
است. او نسخه امريكايى محمود احمدى نژاد است. 
پيش بينى  غير قابل  و  دارد  پوپوليستى  رويكرد  او 
تنها  خارجى  سياست  به  خود  رويكرد  با  او  است. 
به آشوب بيش تر در خاورميانه كمك خواهد كرد. 
كلينتون در مقابل اما گزينه اى امن تر است. با اين 
منفى  خود  زعم  به  اقدامات  از  دائما  نيز  او  حال، 
كه  كرده  اعالم  و  گفته  سخن  منطقه  در  ايران 
اسرائيل  و  سعودى  عربستان  كنار  در  بايد  امريكا 
شايد  حال،  اين  با  بايستد.  خود  عرب  شركاى  و 
اگر كلينتون رييس جمهورى بعدى امريكا باشد با 
موضوعى  به  بتواند  بيش تر  سياسى  عمل  آزادى 
اميدوار  بياييد  برسد  ايران  قبال  در  منطقى تر 

باشيم.»

يادداشت

پيش به سوي مدرن شدن 
بامداد زاگرس- نويد قائدي

    بايد تغييرات را باور كرد. نمي توان از آينده اي كه ما را 
در كام خود فرو خواهد برد غافل بود.بسياري از دلواپسان 
نگران تغييرهاي گوناگون فرهنگ عمومي جامعه هستند 
و تالش مي كنند با اهرم هاي گفتاري و رفتاري جلوي 
همين  بگيرند.البته  را  شدن  مدرنيته  عظيم  سيل  اين 

دلواپسان مدرن شدن را تا حد ابزار و اسباب و لوازم قبول دارند و گاهي هم خود از 
آنان بهره مي برند اما مدرنيته شدن آدم ها و تغيير فرهنگ آنان را قبول ندارند. بيشتر 
دوست دارند افراد سنتي باقي بمانند و سنتي فكر كنند.اما چگونه مي توان تقابل 
مابين شي و افراد را تئوريزه كرد و به جنگ آن رفت.واقعيت اين است كه دنياي 
فعلي ما دنياي شي گرايي است و اين اشيا هستند كه مردم را بدنبال خود مي كشند.
در ايران اين مشكل عمده و اساسي وجود دارد كه مطالعه جامعه شناسي رفتاري 
مردم خصوصاً در شهرها كمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا مادامي كه جاي چنين 

مطالعاتي خالي باشد نمي توان درك صحيحي از فرهنگ عمومي مردم داشت.
    در تقابل مابين شي و افراد مگر مي شود نظام سرمايه داري و اقتصادي و 
خصوصي را گسترش و افزايش داد بعد از نقطه مقابل انتظار داشت مردم از انتخاب 
هاي گوناگون خريد تا سبك هاي ويژه زندگي دست بر دارند.مگر مي شود واردات 
ماشين هاي رنگارنگي مانند پورشه و آستين مارتين و مازاراتي و بنز و بي ام را 
آزاد گذاشت بعد مردم را از لذت بردن دوردورهاي آنان منع كرد.مگر مي شود از 
طريق واردات بي رويه انواع پوشاك و كفش و لوازم آرايش پولدار شد بعد مردم را 
از بكارگيري و استفاده آنها منع كرد.جامعه ايراني به سمت طبقاتي شدن در حال 
پيش روي است بعد همه انتظار دارند دختر و پسرهاي جوان بسوي مد و برند بازي 
و خود آراستگي نروند.شهرهاي بزرگ در حال غرق شدن در مال ها و مگامال ها 
هستند و هر روز تعدادي ساختمان فرو مي ريزد تا فالن مركز تجاري چند منظوره 
كه مولد فرهنگ پرسه زني است باال روند اما انتظار اين است مردم اقتصاد رياضتي 
و مقاومتي داشته باشند و به فكر مصرف اجناس داخلي باشند.به نظر شما در كدام 
مال معروف مردم به دنبال كاالهاي ايراني و توليدات داخلي خواهند بود؟نمي توان 
قصر و برج هاي مسكوني رويايي ساخت و فروخت بعد انتظار داشت كه در اين 
منازل همه اصول اخالقي رعايت شود و هيچگونه  فسق و فجوري در آنان برگزار 
نشود.آيا افرادي كه آميزه هاي اسالمي را مي شناسند و در زندگي روزمره خود بكار 
مي گيرند به دنبال چنين مكان هاي مسكوني خواهند بود؟بياييد براي يك بار هم 
كه شده صادقانه حرف بزنيم.شكي نيست تا سياست هاي كالن اقتصادي تعريف 
و تغيير نكنند اين رويه فرهنگ مصرفي آميخته با لذت و نمايش پزدادن و چشم و 
هم چشمي ها ادامه خواهند داشت و با هم قدرت گسترش خواهند يافت.كارهايي از 
قبيل گشت ارشاد و يكطرفه كردن خيابان ها جهت جلوگيري از دوردور و جلوگيري 
از كنسرت و جلوگيري از ساخت فيلم هاي مجلل و سخنراني و خطابه هم دردي 
را دوا نخواهند كرد.سيل را بايد از سرچشمه بست نه زماني كه جاري شده و مي 
رود كه تمام شهر را در خود غرق كند.به نظر شما تا كي اين پوسته ايدئولوژي ساده 
زيستي و قناعت دوام خواهد داشت؟ اگر كاله خود را قاضي كنيد نمي گوييد كه 
ارزوي اكثر مردم مدرن شدن است و اگر تا كنون به اين سو نرفته اند  آيا دليلي جز 
تنگناهاي مالي داشته است؟ آيا هر روز هزاران جوان ايراني خود را به در و تخته مي 
زنند تا با انجام كارهاي نامتعارف پولدار شوند؟ از جوانان كه بگذريم جز اين است 
كه تعدادي از مديران و مسئوالن شناخته هم به همين دام ها گرفتر شده اند ؟ امروز 
بيشتر موضوعات اجتماعي مطرح شده در رسانه ملي كمدي وار است و متاسفانه 

حقايق بيشماري هست كه به آنها توجهي نمي شود.

يادداشت
درباره سفرهاى روساى جمهور ايران به امريكا

ماموريت ناتمام
محمد توكلى

از اواخر تابستان 84 و سفر احمدى نژاد به نيويورك براى شركت در اجالس سازمان ملل 
معناى حضور در اين نشست در ايران تغيير كرد و اين سفر در اذهان بسيارى، جدى تر 
از آن چيزى كه در واقع هست شد. با تغيير دولت هم آن نگاه به اين موضوع تغييرى 
نكرد و رييس جمهور  روحانى هم با وجود اكراه اوليه براى عزيمت به اين سفر حضور 
در آن اجالس را به شكل هر ساله ترجيح داد و حاال در سال چهارم رياستش چهارمين 
سفر به مقر سازمان ملل را تجربه كرده است. اين زياده از حد جدى گرفتن اين سفر 
فقط از يك جهت مى تواند توجيه پذير باشد و آن، كشورى است كه مقر سازمان ملل 

در آن واقع است. 
به اين معنا كه بخشى از مسئولين به درستى خواهان تغيير در وضعيتى هستند كه چهار 
دهه در روابط ايران و امريكا وجود دارد و حضور در نشست سازمان ملل بهانه اى 
است براى حضور در امريكا و تالش هاى مستقيم و غير مستقيم براى تغيير در اين 
وضعيت. اگر اين سفر را با چنين نگاهى بنگريم آن گاه اين بيش از حد جدى گرفتن 
اجالس ساالنه سازمان ملل قابل درك خواهد شد و اينكه ايران عالقه مند است كه بر 
خالف بسيارى از كشورهاى ديگر حتما هر ساله در سطح رييس جمهور  در آن شركت 

كند قابل فهم تر مى شود. 
اما مشكل اساسى اين جاست كه اين سفرها نتوانسته است هيچ تغييرى در اين وضعيت 
ايجاد كند و بهتر آن است كه مشكل را در جاى ديگرى جست و جو كنيم. چه بخواهيم 
چه نخواهيم بخشى از مسئولين جمهورى اسالمى كه تعدادشان كم هم نيست اين دورى از 
ميز مذاكره و قهر چهل ساله ى دو طرف را خالف منافع ملى مى دانند و گاه در خلوت و گاه 
در جلوت، گاهى با زبان اشاره و گاهى با صراحت، زمانى از طريق رسانه هايشان و زمانى 
ديگر از زبان مشاورانشان اين مسئله را عنوان مى كنند. پس مشكل از كجاست كه با وجود 

چنين نگاهى در بين برخى از مسئوالن اين قطارِ تغيير به حركت نمى افتد؟ 
براى پاسخ به اين سوال مى شود نگاهى به مسير رسيدن به برجام انداخت، آن جا كه بخشى 
مسئولين در دولت سابق به درستى پيشنهاد مذاكره مستقيم با امريكا را مطرح كردند و بعد 
از رايزنى هاى بسيار، تاييد رهبرى نظام و شوراى عالى امنيت ملى را گرفتند. البته با وجود 
اين تاييد باز هم كار به درستى پيش نرفت تا در انتخابات92 مردم با صدايى رسا آن چه 
مى خواهند را با راى شان اعالم كردند و از آنجا به بعد بود كه كم كم نور اميد در مسيرى 
كه به بن بست رسيده بود ديده شد و در نهايت يكى از مسائل مهم اختالفى بين دو كشور 
با مذاكره و توافقى    برد – برد    حل شد. درباره ى مسائل ديگر هم بايد همين مسير را طى 
كرد؛ رايزنى در سطوح باالى مملكت با اتكا به راى و خواست اكثريت. امكان اين كه چنين 
شيوه اى سبب تغيير در وضعيت روابط ايران و امريكا شود قطعا بيش از سفرهاى ساالنه به 

بهانه ى سازمان ملل و حضور در انديشكده ها و تلفن بازى است.
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 لبخند زدن ممنوع
طرح جلوگیری از لبخند زدن در 
خیابان های شهر اهواز اجرایی شود

(منبع : خودمان)
به منظور جلوگيرى از هرگونه سوء برداشت از لبخند زدن، 
پيشنهاد مى شود توسط ماموران اجراييات شهردارى اهواز 
با همكارى نيروى انتظامى طرح جلوگيرى از لبخند زدن 
(تبسم)،  زهرخند،  پوزخند ، نيشخند،  ريشخند،  قهقهه 
و خنده زهرآلوددر معابر شهرى و وسايل نقليه عمومى و 

شخصى اجرايى شود.
 همچنين پيشنهاد مى شود خنديدن مردم - از هر نوعى = 
به موضوعات مختلفى از جمله چاله - چوله هاى فراوان 
وقتى  صبح   اول  در  شهردارى  كارگران  نظافت  شهر،  در 
به  را  هايشان  بچه  يا  بروند  سركار  به  خواهند  مى  مردم 
تمام  نيمه  هاى  پروژه  به  مردم  خنديدن  بفرستند،  مدرسه 
شهردارى اهواز، افتتاح پروژه هاى نيمه تمام، بازديدهاى 
 ، اهواز  مترو  اندازى  راه  َحشم،  و  َخدم  كلى  با  تشريفاتى 
يهويى  فتن  باالر  باران،  نم  نم  با  شهرى  معابر  آبگرفتگى 
قيمت كرايه تاكسى و... ممنوع  اعالم شود و با متخلفان به 

شدت برخورد شود.
در همين زمينه پيشنهاد مى شود خنديدن در اماكن عمومى، 
وسايل نقليه عمومى و شخصى جرم محسوب شود  و  به 
همين دليل خواستارتشكيل پليس ويژه مبارزه با لبخند زدن 
و تشكيل دادگاه ويژه اى براى رسيدگى به پرونده هايى كه 

در اين زمينه تشكيل مى شوند، در كالن  شهر اهواز هستيم. 
damagh1395@gmail.com

اتوبوس هاي بخش خصوصي اهواز 
در حـال احتـضـار

خصوصي  بخش  هاي  اتوبوس  عملكرد  بررسي   
در اهواز نشان مي دهد روند 15 ساله  واگذاري 
ها مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قبلي 
و فعلي موفق نبوده است. گرچه در حال حاضر 
تعدادي از اتوبوسهاي واگذار شده حقيقي(انفرادي 
شخصي) با سختي توانسته اند خود را حفظ نمايند 
و فعال باشند اما بخش حقوقي اصال موفقيتي نداشته 
است. لذا سه جز مهم سيستم حمل و نقل عمومي 
يعني سازمان اتوبوسراني اهواز بعنوان متولي طرح 
و بخش خصوصي بعنوان بهره بردار و شهروندان 
يا  گيرنده  خدمات  ركن  ترين  مهم  بعنوان  شهر 
همان مسافران از اجراي اين طرح رضايت نداشته 
و ندارند.در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي پنچ 
ساله توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور و 
پيروي از سياست كشور و دولت در زمينه واگذاري 
امور اجرايي به بخش خصوصي و كاهش تصدي 
گري و به منظور افزايش كيفيت و كميت جابجايي 
مسافران درون شهري در سال 1379  تصميم به 
شد  گرفته  خصوصي  واگذاري اتوبوس به بخش 
كار  ابتداي  در  كه  بود  اين  ماجرا  واقعيت  ولي   .
واقعي  و  درست  فهم  و  تحليل  خصوصي  بخش 
از اجراي اين طرح نداشت و معلوم نبود در اجرا 
چه نقاط ضعف و قوتي خواهد داشت. دليل عمده 
هاي  سازمان  سنتي  هاي  نظام  شفافيت  عدم  اين 
هيچ  لحظه  اين  تا  زيرا  بود  كشور  در  اتوبوسراني 
سازماني نمي توانست بطور دقيق اعالم نمايد كه 
هر دستگاه اتوبوس با نوع و سال ساخت مشخص 
واضح  بطور  يا  دارد  عملكردي  و  مالي  بيالن  چه 
تر چقدر درآمد و هزينه را در پي دارد ، زيرا نظام 
هاي مالي و فني و حمل و نقلي سازمان ها بطور 
سنتي اداره مي شدند و همه ساله درآمد هايي از 
جانب مردم،شهرداري ها و يارانه هاي دولتي كسب 
نموده و در بخش هاي مختلف عملياتي سازمان 
شامل هزينه هاي حقوق و پرسنلي ، خريد لوازم و 
قطعات هزينه مي شد اما بطور دقيق مشخص نبود 
وضعيت هر دستگاه اتوبوس چگونه است. نتيجه 
تصميم  كه  حقوقي  يا  حقيقي  شخص  هر  اينكه 
داشت وارد گردونه برونسپاري گردد اطالعي از 
ميزان هزينه هاي نگهداري يك اتوبوس نداشت 
هاي  هزينه  كه  داد  تذكر  بايد  هم  را  نكته  اين 
مدل  به  توجه  با  اتوبوس  دستگاه  هر  نگهداري 
تفاوت  بسيار  منطقه  هر  هوايي  و  آب  شرايط  و 
داشت و اين موضوع بسيار مهمي بود كه درست 
به آن توجه نشده بود، مگر مي توان انتظار داشت 
بخش خصوصي كه در پي درآمد زايي و كسب 
سود است وارد مقوله اي گردد كه به طور شفاف 
و روشن از هزينه هاي آن بي اطالع باشد، ولي 
اكثراً  متاسفانه  كه  افرادي  و  شد  چنين  عمل  در 
هم جزء پرسنل سازمانهاي اتوبوسراني و از قشر 
زحمكتش راننده بودند وارد اين پروسه نا معلوم 
شدند و با تشويق و ترغيب سازمان ها و حسب 
بند دستورالعمل ها با قبول شرايط تعديل و دريافت 
سه ماه حق الزحمه حاضر به دريافت اتوبوس شدند 
كه اين مبلع بعنوان پيش پرداخت شد.متاسفانه تعداد 
زيادي از آنها بعدها متوجه شدند كه توانايي حفظ 
و نگهداري اتوبوس را ندارند و طرف ديگر نيروي 

آنان  هاي  اتوبوس  و  شده  محسوب  شده  تعديل 
بالتكليف ماند. در دستورالعمل اول واگذاري ها 
با پيش پرداخت 40 درصد سهم آورده بهره بردار 
به  سهم  اين  بعدي  اصالحي  هاي  دستوالعمل  و 
17,5 درصد تقليل يافت زيرا بعد از محاسبات و 
سهم 40  با  شد  مشخص  كارشناسي  هاي  تحليل 
با  سيستمي  چنين  ندارد.  وجود  متقاضي  درصد 
سنگ بناي غلط راه اندازي و بهره برداران وارد به 
خطوط وارد شدند.اين ابتداي ماجرا بود و بعد از 
شروع مشكالت ديگري يكي پس از ديگري نمايان 
دستورالعمل  مبناي  طرح  اجراي  از  قبل  شدند. 
تجربيات  كه  بود  كارشناساني  تئوريك  نظرات 
عملي و اجرايي در سيستم حمل و نقل عمومي 
بدليل  اول  هاي  سال  همان  عمل  در  نداشتند.  را 
توانايي  عدم  و  مسافرين  از  كرايه  اخذ  پائين  نرخ 
بهره بردار در حفظ و نگهداري اتوبوس، پرداخت 
هزينه باالي بيمه اتوبوس،چندين برابر شدت قيمت 
قطعات و لوازم ،باال رفتن هزينه اجرات تعميرات و 
سرويسكاري،در مواردي واگذاري اتوبوس به افراد 

فاقد صالحيت هاي فردي و اطالعات فني و عملي 
در   ، فني  عيوب  با  هاي  اتوبوس  واگذاري  الزم، 
بعضي موارد عدم برخورد صحيح و منطقي سازمان 
ها با بخش خصوصي،عدم درآمد يكسان در خطوط 
و گاهاً جانمايي نادرست اتوبوس ها در خطوط كه 
بطور ناخواسته انجام شده بود، نبود انسجام و تشكل 
با  هماهنگي  جهت  خصوصي  بخش  در  خاص 
سازمان و انجام امور اجرايي و اداري آنها، عدم انجام 
كار كارشناسي دقيق در خطوط بخش خصوصي و 
نارضايتي آنها در خصوص نحوه گردش در بعضي 
از خطوط، عدم توجه و دقت در برنامه ريزي بلند 
مدت در واگذاري خطوط به بخش خصوصي كه 
در حال حاضر كنترل اين خطوط را با مشكل مواجه 
ساخته است ،تخلفات بسيار عديده و گسترده بخش 
خصوصي كه بصورت عادت و فرهنگ براي ايشان 
تبديل گرديد و برخوردهاي الزم انجام نشد و ده ها 
مورد ديگر پيش آمد و روي هم انباشه و به ندرج 

هم براي اصالح آنها اقدام گرديد.
بدتر از همه جاي كشور استان خوزستان بود كه 

عالوه بر مشكالت مشترك فوق  با ديگر شهرهاي 
كشور اين استان درگير مشكالتي گرديد كه مختص 
سخت  بسيار  كار  گرديد  سبب  و  بود  استان  اين 
توزيع  و  نامناسب  اقليم  مثال  طور  به  باشد،  تر 
غير يكنواخت مسافر در فصل ها و ساعت هاي 
بصورت  آنها  نگهداري  و  تعمير  هاي  هزينه  روز 
نقدينگي  عدم  طرف  از  و  برد  باال  نامتعارفي 
در ماه هايي كه مسافر كم بود يا مسئله تعميري 
مدت  گرديد  باعث  آمد  مي  پيش  اتوبوس  جهت 
زمان توقف اتوبوس ها باال رود، عدم انجام وظيفه 
شركت هاي سازنده اتوبوس جهت موارد گارانتي و 
تعميري پيش آمده يكي ديگر از مسائل بودكه  گاهًا 
اتوبوس بدليل كمبود قطعه مدت ها در نمايندگي 
متوقف مي ماند و يا استفاده از قطعات غير اصلي 
در موارد پيش آمده و در مواردي اتوبوس هيچگونه 
نقص فني نداشته ولي بدليل عدم نقدينگي براي 
هاي  هزينه  شد،  مي  متوقف  اتوبوس  بيمه  انجام 
باالي تعمير و نگهداري اتوبوس هاي نسل جديد 
سربار  هاي  هزينه   ،  ... و  ايوكو  و  اسكانيا  مانند 
سيستم هاي ايركانديشن و تكنولوژي هاي جديد 
واگذار شده به بخش خصوصي مانند پروژه بليط 
الكترونيك و كسر سهم 17,8 درصد اجباري از اين 
بخش در صورتيكه فرهنگ سازي مناسب در سطح 
شهر انجام نشد و بسياري از مردم از كارت زدن 
طفره مي روند ولي به اجبار هزينه اين سيستم از 
بخش خصوصي اخذ مي گردد، باال رفتن انتظارات 
مردم و عدم پاسخگويي اين بخش مشكالت جديد 
اين بخش بود.و بعد از آن هم كاهش ميزان يارانه 
هاي اعطايي دولت و گران شدن مبلغ سوخت ديزل 
و بيمه هاي اتوبوس تقريبا تير خالصي بر پيكرده 

بخش خصوصي وارد آورد.
 نتيجه اينكه تراز مالي كاركرد اتوبوس هاي بخش 
خصوصي منفي است و كرايه اخذ شده جوابگوي 
اتوبوس  فعلي  كاركرد  و  نيست  ها  هزينه  تامين 
نگهداري  و  اتوبوس  شدن  مستهلك  شرط  به  ها 
كه  اتوبوسي  است.يعني  اصولي  غير  و  ضعيف 
فني  شرايط  كمترين  از  و  رود  مي  راه  زحمت  به 
مناسب برخوردار است و مردم از وضعيت ظاهري 
را  رضايتي  هاي هيچكونه  اين اتوبوس  داخلي  و 
از  اي  هاله  در  بخش  اين  حيات  ادامه  لذا  ندارند. 
ابهام فرو رفته است. سرمايه گذاري در اين بخش 
عقالني نيست و درآمدي را در پي ندارد و كفاف 
زحمات فراوان بهره برداران را نمي دهد و جماعت 
فعلي به اجبار تن به اين كار داده اند و اگر شرايط 
كاري مساعدتري براي آنان مهيا باشد حتما از اين 
كار دست خواهند كشيد و اتوبوس را به حال خود 

رها مي كنند. 
اميد است روزي فرا رسد كه فرماندار ،شهردار و 
شوراي  اعضاي  بعنوان  اهواز  شهر  شوراي  رئيس 
سازمان اتوبوسراني اهواز و تصميم گيرندگان كالن 
اين سازمان از اهل فن دعوت نمايند تا مسائل و 
مشكالت اين سازمان را براي آنان تشريح نمايند كه 
شايد بتوانند گره اي از مشكالت مردم مظلوم اهواز 
باز نمايند مگر نه مهر ماه شروع  و با اين حجم 
باالي مسافر و امكانات ضعيف چه فشارهايي بر 

مسافران خواهد آمد خدا مي داند.

كنگره  دومين  در  ميدانى  رحيم 
مهندسى و مديريت آب و خاك ايران 
كه در سالن اجتماعات امام خمينى 
(ره) پرديس كشاورزى كرج برگزار 
مشاركت  بدون  كرد:  اظهار  شد، 
عمومى بهره بردارى درست از منابع 

آبى امكان پذير نيست.
منابع  مديريت  براى  داد:  ادامه  وى 
ديگرى  هرزمان  از  بيش  امروز  آبى 
مجامع  و  صنايع  بين  ارتباط  به  

دانشگاهى نيازمند هستيم.
نمادين  حالت  از  بايد  ارتباط  اين  كرد:  اضافه  وى 

خارج و به شكلى واقعى و دوسويه در بيايد.
اين مسئول يادآورشد: درحال حاضر مديريت منابع 
آبى و خاكى كشور با چالش هاى جدى مواجه شده 
بنابراين هرچه زودتر بايد براى حل اين مشكالت 
تدبيرى اساسى انديشيد. ميدانى توضيح داد: اگر راه 
كارهاى الزم براى حل چالش هاى آبى كشور از 
زبان دانشگاهيان ارائه شود از سوى مردم راحت تر 
پذيرفته مى شود؛ چراكه مردم به اين قشر اعتماد كافى 
دارند. اين مسئول ابراز كرد: اميدواريم در آينده اى 
نزديك آگاهى و دانش جامعه در سطوح مختلف 
از مردم تا تصميم گيرندگان ارتقا يابد و نگاه ها به 

مسايل آب اصالح شود.
معاون وزير نيرو گفت: طى چند سال گذشته  شاهد 
تغيير اقليم و گرم شدن زمين هستيم به طورى كه 
پيش بينى مى شود در آينده اى نزديك دماى زمين 

دو درجه گرم تر شود.
به  شدن  گرم  درجه  دو  اين  هرچند  افزود:  وى 
ظاهر عددى كوچك است ولى حدود 27 ميليارد 

مترمكعب تبخير را افزايش مى دهد.
وى ادامه داد: اين ميزان گرم شدن براى كشورى كه 
ميزان تبخيربااليى دارد به منابع آبى خسارت وارد 

مى كند. ميدانى دربخش ديگرى از صحبت هاى 
خود به حجم ذخاير آبى كشور اشاره كرد و افزود: 
در گذشته هاى دور حجم ذخاير منابع آبى كشور 
130 ميليارد مترمكعب بود كه اكنون به 89 ميليارد 

مترمكعب رسيده است.
وى با اشاره به ميزان بارندگى در سال آبى گذشته 
توضيح داد: سال آبى گذشته با ميانگين بارندگى 241 
ميلى متر بارندگى براى كشور به پايان رسانديم كه 
اين ميزان نسبت به سال قبل تر 22 درصد افزايش 

داشته است.
معاون امور آب و آبفاى وزارت نيرو با بيان اين كه 
وضعيت بارندگى ها در سال جارى مناسب نخواهد 
بود گفت: براساس پيش بينى هواشناسى براى پاييز 

سال آبى 96-95 بارندگى خوبى نخواهيم داشت.
وى گفت: طبق اين پيش بينى بارندگى هاى كشور در 
پاييز امسال دير شروع مى شود كه زيرنرمال بوده و با 

افزايش دما روبرو خواهيم شد.
ميدانى با تاكيد بر اين كه برنامه مدونى بر اى كاهش 
تاثيرات تغيير اقليم دركشور وجود ندارد، ادامه داد: 
از دلسوزان  اين حوزه درخواست مى شود تا در آمار 
و اطالعات و سند ملى آب  شبهه افكنى نكنند زيرا 
در شرايط فعلى حتى اگر كسى بخواهد براى حل 
مشكالت ابى كشور چاره جويى كند هم نمى تواند.

اين مسئول با اشاره به از دست دادن مقادير زيادى از 

ذخاير سفره هاى زيرزمينى كشور در 
سال هاى گذشته توضيح داد: تا كنون  
120  ميليارد مترمكعب از ذخاير آبى 
در كشور را از دست داده ايم. وى  
و  احياء  طرح  تصويب  به  درادامه 
تعادل بخشى منابع آب زيرزمينى در 
دولت اشاره كرد و گفت: در اجراى 
اين طرح بايد 11 ميليارد مترمكعب 

از مصارفمان را كاهش دهيم.
وى مشكل اصلى آب كشور را فشار 
افزود:   و  دانست  كشور  آبى  منابع  به  حد  از  بيش 
يكى از مهمترين بخش هاى مصرف كننده آب بخش 
كشاورزى است. ميدانى اضافه كرد: متاسفانه درحال 
حاضر تا زمين مساعدى براى كشاورزى پيدا مى 
شود مردم سريع اقدام به حفر چاه هاى غيرمجاز 
مى كنند كه همين امر سطح آب هاى زيرزمينى كشور 

را به ميزان قابل توجهى كاهش داده است.
وى گفت: در سال هاى اخير سطح زيركشت به طور 
چشمگيرى افزايش يافته كه نتيجه ى آن خشك شدن 

تاالب ها و خالى شدن سفره هاى زيرزمينى است.
وى از جمله پيامدهاى اين معضل را خشك شدن 
درياچه اروميه و شور شدن رود كارون دانست و 
ابراز كرد: اكنون وضعيت رود كارون به حدى رسيده 
كه براى شرب شهر اهواز ناچار به استفاده از منابع 

آبى كرخه و دز شده ايم.
هاى  آب  احياى  و  حفظ  براى  اظهاركرد:  وى 
تصويب  به  كه  بخشى  تعادل  طرح  در  زيرزمينى 
شوراى آب رسيده مقرر شد تا در 18 حوضه آبخيز 
كشور شوراى هماهنگى تشكيل شود تا منابع آبى 

را بشناسيم.
از  شده   بنا  براين  عالوه  گفت:  پايان  در  ميدانى 
برداشت هاى غيرمجاز آب جلوگيرى شود و چاه 

هاى مجاز نيز پروانه مصرف دريافت كنند.

رسانه
چند قدم حرفه اى براى مديريت 
ارائه مطالب در شبكه هاى مجازى

بامداد زاگرس- احمد عامرى
ــورد نحوه  ــاده مى كنيد، قطعًا در م ــى را آم ــه مطالب هنگامى ك
ــد.  ــرى نمايي ــد تصميم گي ــازى باي ــاى مج ــار آن در فض انتش
ــا از طريق آن، مخاطبان  ــه، بايد مكانى انتخاب كنيد ت درنتيج

ــد. ــه كنن ــب را مطالع ــن مطال ــما اي ش
به طور خالصه، شما به يك كانال براى ارائه مطالب تان نياز داريد و بايد اين هفت عامل را مدنظر 

قرار دهيد:
  1. تحليل وضعيت

اين اولين مرحله شماست و براى تمام كانال ها صادق است. يعنى جايى كه شما با استفاده از اطالعات 
مربوط به شخصيت و چرخه ارتباطات خود، براى بررسى وضعيت خود آماده مى شويد و به دنبال 

مكانى هستيد كه بتوانيد بيشترين تأثير را با آن بر مخاطبين تان بگذاريد.
 بايد اين را ذكر كنيم كه فعاليت هاى تحت وب شما (به عنوان مثال، وبالگ و وب سايت شما) نقش 
مهمى بازى خواهند كرد. ايده فعلى اين است كه مشخص شود شما بايد چه كارى انجام دهيد و به 

چه چيزى نياز داريد تا به طور مؤثر مطالب خود را بيان كنيد.حتما اين را از خود بپرسيد:
 در حال حاضر چه چيزى به ما كمك مى كند تا اين داستان را بيان كنيم (به عنوان مثال، وب سايت، 
وبالگ، صفحات اجتماعى شما همچون گوگل پالس، فيس بوك، توييتر، امكانات شركت ها، مقاله ها 

در مورد تالش هاى حرفه اى و غيره)؟
چه چيزهايى را ما بايد در جهت بيان اين مطالب تغيير دهيم (به عنوان مثال، آيا ما نياز به اضافه كردن 
يك سايت يا وبالگ، و يا توسعه جداگانه آنها، ايجاد و يا بازبينى استراتژى وب سايت هاى خود داريم)؟

از اين تحليل وضعيت، برخى اولويت بندى ها، بررسى هزينه و موارد تاكتيكى تر به دست مى آيد كه 
انجام آن ها ضرورت دارد.

 2. اهداف كانال
اين جايى است كه شما اهداف كانال ها خود را به منظور تنظيم چرخه تعامل خود بررسى مى كنيد (به 

ياد داشته باشيد اين مورد شديداً با اهداف نهايى شما گره خورده) و كامًال صحيح است، 
به عنوان مثال، بر اساس اهداف كانال و مطالبى كه ارسال مى كنيد، ممكن است تصميم بگيريد كه هدف 
اوليه صفحه اجتماعى شما، افزايش ترافيك وفادارها به مطالب تان باشد (اجازه دهيد بگويم اين يك 
وبالگ يا سايت است). به منظور هدايت ترافيك، داشتن طرفدار در صفحات اجتماعى شما ضرورت دارد. 
بنابراين اولين هدف شما براى صفحات اجتماعى جذب طرفداران براى ساختن اجتماع مورد نظرتان است.

 3. طرح محتوا
اين كه چگونه مى توانيد يك كانال را طرح ريزى كنيد جريانى طوالنى دارد. اين مورد معموًال به شكل 
يك طرح كلى و يا روايت خواهد بود و به منظور تنظيم برنامه  ارائه مطالب شما براى كانال مى باشد.

 براى مثال، در باال توضيح داديم كه چرا هدف اوليه شما از ايجاد صفحات اجتماعى، افزايش 
ترافيك وفاداران به سايت يا وبالگ است، زيرا مى خواهيد يك اجتماع ايجاد كنيد. بنابراين در 
بخش اول طرح مطالب خود براى صفحات اجتماعى ممكن است يك ”مسابقه“ برگزار كنيد 
تا ليستى از ايميل مخاطبين و يا شماره همراه شان را بدست آوريد شما همچنين مى توانيد 
اشتراك صفحات اجتماعى خود را پيشنهاد دهيد. بخش دوم اين طرح ممكن است به شما 
براى رسيدن به برخى از هدف ها كمك كند (به عنوان مثال، تغيير تعداد اعضا و غيره)؛ پس 
 از آن بر روى مطالب تان براى هدايت افراد خاص به سايت تان تمركز كنيد. شما مى توانيد 
از تخيل خود براى ديدن اين مرحله به ظاهر پيچيده استفاده كنيد و همچنان اجتماع سازى 

و تمركز مجدد بر مطالب تان را از سر بگيريد. در معرفى سايت يا كانال تان عجله نكنيد.
به عنوان مثال، بياييد فرض كنيم كه شما در حال صحبت كردن در مورد كانال هاى تلفن همراه 
هستيد و هدف از اين كانال جذب عضو براى وبالگ يا وب سايت شماست و نيز محتوايى طوالنى، 
زياد و واقعاً باارزش را در اين وبالگ به اشتراك مى گذاريد. شايد يك برنامه محتواى اوليه براى 
كانال هاى تلفن همراه به منظور تهيه جمعى از طرفداران غير مرتبط يا همراهان خاص آن كانال 
باشد، بايد بدانيد كه شخصيت هاى تلفن همراه شما تنها به زمان و پهناى باند يك نسخه بسيار كوتاه 
از مطالب دسترسى دارند و ممكن است تمايل به خواندن آن ها درزمانى ديگر داشته باشند. در اينجا، 
شما در حال رفع نيازهاى شخصيت هاى همراه خود در كانال هستيد چون مخاطبين تلفن همراه بر 
اساس محدوديت هاى خود به سرعت از كانال هايى كه آزاردهنده هستند و روزانه دهها بار به روز 

مى شوند يا حجم عظيمى از حافظه تلفن همراهشان را اشغال مى كنند خارج خواهند شد.
همچنين در شبكه هاى اجتماعى يا اپليكيشن هاى موبايلى مى توانيد با طراحى چند سوال ساده به 
عالقمندى هاى مخاطبين خود بيشتر پى ببريد تا از اين موارد براى طراحى چهارچوب ارائه مطالب 

استفاده كنيد.
  4. معيارها

در اينجا ما از واژه معيارها به طور خاص، به عنوان شاخص هاى كليدى مغاير با عملكرد (اپليكيشن 
ها) استفاده مى شود. هنگامى كه بسيارى از كانال هاى ديگر با شما در حال حاضر كار مى كنند و 
مخالف انواع شبكه هاى مجازى هستند پس شما هم بايد بيشتر وقت و توان خود را روى شبكه 

هاى موبايلى بگذاريد
 در اينجا، معيارها، هدف هايى هستند كه با داستان شما تراز خواهند شد. به عنوان مثال، شما ممكن 
است بگوييد ”هدف از اجراى اين مسابقه در صفحات اجتماعى ، به دست آوردن 1000 مشترك 
در طول دو ماه آينده، قبل از حركت ما به سمت مرحله دوم از داستان كانال است. پس بايد براى 

اين هدف تالش كنيد.
5. مخاطبين

با نگاهى به طراحى شخصيت تان، قطعاً هر كانال تمام شخصيت ها را مخاطب قرار نمى دهد. بنابراين 
شما درباره انتخاب مخاطبين هر كانال، موشكافانه تصميم گيرى مى كنيد.

 هنگامى كه برنامه كانال خود را طراحى نموديد، همه جوانب آن را در نظر بگيريد و تمام تنظيمات 
موردنياز را انجام دهيد. شما ممكن است دريابيد كه با ايجاد طرح كانال، كارى بزرگ انجام داده ايد 
اما در مورد مخاطب قرار دادن شخصيت هاى مهم شكست خورده ايد، شما ممكن است دريابيد كه در 
حال تالش براى رسيدگى و پاسخگويى به افراد بسيارى از طريق يك كانال خاص هستيد و عملكرد 
بهترى خواهيد داشت اگر آن ها در چند كانال تقسيم نماييد. به عنوان مثال، كمپانى دل از چندين درگاه 

توييتر براى خدمات به مشتريان، تخفيف و اطالعات عمومى استفاده مى كند.
شما هم اگر يك متخصص هستيد يا صاحب يك شركت يا يك سايت خبرى هستيد مى توانيد 
براى مخاطبين تان بر اساس گرايش، عالقمندى  و سطح معلوماتشان كانال هاى مختلفى با مطالب 
متفاوتى طراحى و اجرا كنيد. يا بر اساس نوع كاربرد مى توانيد كانال هايى طراحى كنيد، مثال كانالى 
براى نويسندگان و خبرنگاران سايت تان، كانالى براى مخاطبين عام و كانالى براى مسئولين و اساتيد 

يك دانشگاه!
 6. فرآيند مديريت مطالب

در اين مرحله، شما نياز داريد اطمينان حاصل كنيد كه روش و فرآيند (به عنوان مثال، مخاطبين و ابزار) 
مورداستفاده براى مديريت محتوا و گفتگو براى اين كانال خاص است. چه چيزى را مديريت خواهيد 

كرد؟ چه كسى آن را انجام خواهد داد ، و چگونه؟
 7. طرح تحريريه

درنهايت، شما يك طرح تحريريه براى كانال نياز داريد. اين كار كانال حرفه اى و موفق شمارا طراحى 
مى كند، اما تاريخ يا زمان را شناسايى نخواهد كرد. هدف از طرح اوليه اين است كه سرعت، لحن، 

عمل موردنظر و ساختار براى مطالب اين كانال مشخص شوند.
 به عنوان مثال، براى صفحات اجتماعى خود، ممكن است با موارد زير روبرو شويد:

 سرعت سير مطالب: سه پست در روز
لحن: دوستانه، ، رسمى ، خنده دار و طنزآميز

عمل موردنظر: ما مى خواهيم آن ها از طريق يك كليك به وبالگ دسترسى پيدا كنند.
ساختار – پست 10 الى 20 كلمه اى، به همراه تصاوير (در صورت وجود) و لينك معتبر

 اكنون شما با هفت اصل اوليه براى روش طرح مطالب كانال مطلع شديد. همان طور كه در باال 
ذكر شد، فقط در نظر داشته باشيد كه شما مى توانيد كانال هاى متعددى ايجاد كنيد. شما مجاز به 
داشتن بيش از يك وبالگ ، سايت و يا صفحات اجتماعى هستيد و الزم نيست كه آن ها را هم زمان 
بسازيد. براى مثال، شما ممكن است دريابيد كه دو نوع وبالگ مختلف مناسب تر از يك نوع هستند. 
يا شما ممكن است متوجه شويد كه به يك درگاه توييتر اضافى خاص، براى فصل بعدى داستان  
ارائه مطالب خود نياز داريد. هيچ راه صحيحى براى انجام اين كارها وجود ندارد، بنابراين آزمايش و 

روش آزمون وخطا، دريافت بازخورد و همچنان به تكامل رساندن طرح كانال شما كمك مى كنند.
نكته مهم تر اينكه اگر شما يك سايت خبرى را اداره مى كنيد و اگر از يك كانال براى ارسال مطالب 
استفاده مى كنيد بايد در ارسال هاى روزانه خود از سرويس هاى مختلفى همچون سياسى ، اقتصادى 
، اجتماعى، ورزشى و ... استفاده كنيد تا بتوانيد مخاطبين بيشمار خود را راضى نگه داريد و به ارسال 

اخبار يك سرويس خاص بسند نكنيد.
در هفته آينده بر روى چگونگى ارائه مطالب در شبكه ها و ابزار مختلف خواهيم پرداخت.

يادداشت
عدم شفاف سازي 

آموزش و پرورش خوزستان !
ميثم موسوى

آموزش و پرورش خوزستان در اقدامي تامل برانگيز با نصب 
پالكارد بر ديوار دبستان هاي اهواز، به شهروندان اعالم نمود 

پيش دبستاني اجباري است....
از ابتداي سال جاري انتقادات بسياري از سوي سايت هاي 
خبري استان خوزستان در گفتگو با كارشناسان در خصوص 
رويه اتخاد شده از سوي اداره كل آموزش و پرورش استان 
خوزستان نسبت به اجباري شدن پيش دبستاني براي نونهاالن 
پهلو  دو  هاي  پاسخ  با  تعجب  كمال  در  كه  گرفت  صورت 
متولي  بعنوان  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 

اصلي اين امر روبرو شد.
تقي زاده در پاسخ به سوال خبرنگار يكي از رسانه هاي استان 
در خصوص پيش دبستاني اظهار داشت: پيش دبستاني در 

خوزستان اجباري هست و اجباري نيست!
اين پاسخ مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان يكي 
از عجيب ترين پاسخ هاي مسئولين استاني در تاريخ استان 
خوزستان پس از پيروزي انقالب اسالمي بوده است بگونه 
اي كه تاكنون سابقه نداشته كه يكي از مديران كل چنين پاسخ 

منحصر بفردي را در جواب سوال خبرنگاري ارائه نمايد.
تعجب اهالي رسانه هاي جمعي استان در آنجايي به حداكثر 
خود رسيد كه تناقضات ميان اظهار نظرهاي مديركل آموزش و 
پرورش با معاون آموزش ابتدايي آن اداره كل،نوعي سردرگمي 

را براي والدين كودكان خوزستاني رقم زد.
اين سردرگمي هنگامي به اوج خود رسيد كه خوزستاني ها 
متوجه شدند در هيچ كدام از استانهاي كشور بجز خوزستان، 
پرورش  و  آموزش  اما  است  نشده  اجباري  دبستاني  پيش 
خوزستان در اقدامي تامل برانگيز با نصب پالكارد بر ديوار 
دبستانهاي اهواز،به شهروندان با هشداري تهديد گونه اعالم 
نمود پيش دبستاني اجباري است و در مراجعات حضوري 
مديران آن مراكز اعالم نمودند در صورتيكه خانواده ها فرزندان 
خود را در مراكز پيش دبستاني گلچين شده توسط آموزش و 
پرورش ثبت نام ننمايند از تحصيل آنان در كالس اول دبستان 

ممانعت بعمل خواهد آمد.
فارغ از اين اقدام عجيب اداره كل آموزش و پرورش خوزستان 
كه بر خالف نص صريح قانون اساسي كشور كه آموزش و 
پرورش را ملزم به فراهم نمودن شرايط تحصيل رايگان براي 
همگان از ابتدا تا پايان مقطع متوسطه كرده است،دست به اين 
اقدام نامتعارف زده و خانواده ها را ملزم به پرداخت هزينه ثبت 

نام فرزندانشان در مقطع پيش دبستاني كرده است.
نكته جالب توجه و تاسف آور در زمينه انتقادات وارده به 
به  و  شروع  مجازي  فضاي  در  ابتدا  كه  پرورش  و  آموزش 
مرور به فضاي رسانه ها و مطبوعات استان كشيده شد اين 
بود كه هيچ اعتنايي از سوى مسئولين مربوطه به اين دغدغه 
شهروندان صورت نپذيرفت و مسئولين اداره كل آموزش و 
پرورش هيچگونه شفاف سازي حداقلي را در اين زمينه به 

انجام نرساندند.
مشاهده اين وضعيت دو احتمال را بر اذهان متبادر مي نمايد:

الف: اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان خود بخوبي 
نسبت به اقدام نامتعارف و بر خالف نص صريح قانون اساسي 
كشور آگاه است كه تا زمان نگارش اين مطلب هيچ واكنشي به 

انتقادات گسترده نشان نداده!
ب: مديركل محترم آموزش و پرورش استان خوزستان هيچ 
شهروندان  وسيع  انتقادات  و  مطبوعات  نقدهاي  به  اعتنايي 
يك  ارسال  از  حتي  كه  گذراند  نمي  آن  بر  وقعي  و  نداشته 

توضيحات كوتاه نيز امتناع كرده اند.

معاون وزير نيرو :  حال كارون خوب نيست
معاون امور آب و آبفاى وزارت نيرو گفت: اكنون وضعيت رودخانه كارون به حدى رسيده كه

 براى شرب شهر اهواز ناچار به استفاده از منابع آبى كرخه و دز شده ايم.

بامداد زاگرس- نويد قائدى
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سالمت
تيروئيدم كم كار است  چه بخورم يا نخورم؟

ــد از همه مواد  ــم كارى تيروئيد مى توان ــال به ك بيمارمبت
ــتفاده كند و نيازى  ــذى به اندازه طبيعى و متعادل اس مغ

ــفره غذايى اش ندارد. ــبزى ها از س به حذف برخى از س

مردى 41 ساله هستم كه به بيمارى كم كارى تيروئيد مبتال شده ام. 
اطرافيانم توصيه مى كنند از خوردن برخى سبزى ها مانند كلم خوددارى 
كنم. به گفته آنها اين نوع از سبزى ها روند پيشرفت بيمارى را تسريع 
مى كند. آيا اين گفته درست است؟ مشكل ديگرى كه اين بيمارى براى 
من پيش آورده، افزايش وزن است كه متأسفانه با وجود استفاده از رژيم هاى 
غذايى متفاوت بازهم وزن كم نمى كنم. لطفاً مرا راهنمايى كنيد كه از چه 
رژيم غذايى پيروى كنم تا هم وزن كم كنم هم بتوانم بيمارى خود را 

كنترل كنم؟
دكتر محمد هاشمى متخصص تغذيه نوشت: كم كارى تيروئيد بيمارى 
شايعى است كه به دليل اختالل در عملكرد غده تيروئيد و كاهش توليد 
برخى هورمون ها به وجود مى آيد. در واقع اختالل در ترشح اين دسته از 

و  سوخت  كاهش  به  هورمون ها 
متعددى  مشكالت  و  بدن  در  ساز 
منجر مى شود كه چاقى و افزايش 
وزن هم يكى از اين مشكالت به 
شمار مى آيد. از اين رو بايد درمان 
به شكلى باشد كه بتواند اين كمبود 
هورمون را جبران كند. هر فردى كه 
مبتال به كم كارى تيروئيد است، بايد 
بداند كه تنها با تغذيه و پيروى از يك 
اين  نمى تواند،  خاص  غذايى  رژيم 
بيمارى را كنترل و درمان كند و بايد 

تحت نظر متخصص از داروهايى با دوز متناسب با شدت بيمارى بهره ببرد.
بنابراين براى درمان و كنترل اين بيمارى بايد هورمون تيروئيد به صورت 
دارو وارد بدن شود. فردى كه تحت درمان دارويى صحيح قرار مى گيرد 
پس از مدتى با كنترل بيمارى مانند يك فرد سالم خواهد بود. چنين فردى 
مى تواند با مصرف درست داروها از همه مواد غذايى وانواع سبزى در حد 
مناسب استفاده كند. درست است كه برخى از سبزى ها مانند كلم، چغندر 
يا شلغم حاوى گواتروژن ها هستند و گواتروژن ها هم مانع جذب يد در بدن 
مى شوند. اما خوب است بدانيم هنگامى كه مواد غذايى حاوى گواتروژن ها 
بيش از اندازه و در حد قوت غالب استفاده شوند مى توانند روند جذب يد را در 
بدن با اختالل مواجه كنند و در حد مصرف معمول و روزانه مشكلى براى 

افراد مبتال به كم كارى تيروئيد ايجاد نخواهند كرد.
از اين رو مى توان گفت بيمارمبتال به كم كارى تيروئيد مى تواند از همه مواد 
مغذى به اندازه طبيعى و متعادل استفاده كند و نيازى به حذف برخى از 

سبزى ها از سفره غذايى اش ندارد.
البته اين را هم بايد درنظر گرفت، اضافه وزن هنگامى اتفاق مى افتد كه اين 
بيمارى كنترل نشود و سطح سوخت و ساز بدن كاهش پيدا كند. فردى كه 
با مصرف دارو بيمارى خود را كنترل مى كند، سوخت و سازى طبيعى داشته 
و دچار افزايش وزن نخواهد شد. اگر شما بيمارى خود را تحت نظر پزشك 
و با مصرف دوز مناسبى از دارو كنترل كرده ايد اما همچنان دچار اضافه وزن 
مى شويد و وزن كم نمى كنيد احتماًال رژيم غذايى نامناسبى داريد يا اينكه 
به واسطه استفاده از رژيم هاى متنوع بدن تان مقاوم شده است. فردى كه 
داروى مناسب مصرف مى كند مانند يك انسان سالم است و با يك رژيم 
غذايى متناسب با شرايط و ويژگى هاى جسمانى اش مى تواند وزن كم كند.

تاثير عجيب ليموترش بر بدن هنگام خواب
ــان باعث افزايش  ــو در كنار رختخوابت با قراردادن ليم
ــطح سروتونين مغز و افزايش شادى و مثبت انديشى  س

ــد. خود خواهيد ش

اگر تمايل داريد خوشبو كننده طبيعى هواى طبيعى استفاده كنيد و استرس 
و اضطراب خود را به روش طبيعى برطرف كنيد و يا در موقع خواب تمركز 
خود را باالببريد بهترين گزينه ليمو است كه تمامى اين خصوصيات را 
داراست. با قراردادن ليمو در كنار رختخوابتان باعث افزايش سطح سروتونين 

مغز و افزايش شادى و مثبت انديشى خود خواهيد شد.
كمتر عطرى پيدا مى شود كه به اندازه ليمو خوش رايحه و طراوت بخش 
باشد. البته با اين تفاوت كه ليمو نه تنها خوش عطر است بلكه براى سالمتى 
شما نيز بسيار مفيد است. برخالف عطر ها و ادكلن ها و خوشبو كننده هاى 

شيميايى!
خيلى از افراد به علت استرس و اضطراب به راحتى و با كيفيت نمى خوابند. 
قطعه هاى ليمو كنار محل خواب تان به شما كمك مى كند تا امواج مغزى 
و احساسات شما به حالت استراحت در بيايند و در نتيجه يك خواب عالى 

را تجربه كنيد.
حتما مى پرسيد كه در موقع خواب تمركز به چه كارى مى آيد؟ بايد به 
شما بگويم تمركز در هنگام خواب بسيار مفيد است مخصوصا اگر گرفتار 

بى خوابى باشيد.
بسيارى از روانپزشكان به افراد مبتال به بى خوابى توصيه مى كنند كه 
در هنگام خوب بر روى افكار مثبت تمركز كنند و يا تمرينات ريلكس 

كردن را براى درمان انجام دهند.
هر دوى اين كارها نياز به تمركز 
دچار  مغز  ندهد  اجازه  تا  دارد 
ليمو  ى  رايحه  شود.  پراكندگى 
نتيجه  در  و  تمركز  كننده  تقويت 

بهبود كيفيت خواب خواهد بود.
اگر دچار گرفتگى بينى در هنگام 
قدر  مسلما  باشيد  شده  خواب 
لحظاتى كه به راحتى تنفس مى 

كرده ايد را خواهيد دانست. اگر بينى تان گرفته است و نمى توانيد به 
راحتى تنفس كنيد ليمو مشكل شما را حتما رفع خواهد كرد.

فقط كافى است كه اجازه دهيد تا رايحه ماليم و آنتى باكتريال ليمو 
ترش وارد بينى تان شود و سپس مانند يك كودك به خواب آرام فرو 

برويد.
اگر مثل من از اين كه هر شب يك وعده غذايى براى پشه ها و انواع 
حشرات هستيد خسته شده ايد و يا از صداى وز وز مگس و پشه ها به 
ستوه آمده ايد، كافى است يك ليمو راا به چند قسمت تقسيم كنيد و 
كنار رختخواب تان بگذاريد! هيچ حشره اى جرات نخواهد كرد كه به 
سمت شما بيايد! مى توانيد از ميخك صد پر هم براى اينكار در كنار 

ليمو استفاده كنيد.
اكثر افراد از بيدار شدن در صبح و دل كندن از رختخواب شان دل 
خوشى ندارند. اگر شما هم جزو اين عده كثير هستيد رايحه ليمو اين 

كار را برايتان دلپذيرتر خواهد كرد.
را  آن  شب  تمام  در  كه  ليمو  ى  رايحه  كه  دهد  مى  نشان  تحقيقات 
استشمام كرده ايد باعث افزايش سطح سروتونين مغز و افزايش شادى 

و مثبت انديشى در انسان مى شود.
ليمو ترش آنقدر در تصفيه ى هواى خانه تان موثر است كه مى توانيد 

از آن حتى براى از بين بردن بو و بخارات رنگ نيز از آن استفاده كنيد!

ايران در  ترامادول  معماى 
قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه 
مصرف ترامادول و ديگر قرص هاى روانگردان به نسبت 
سال هاى گذشته افزايش يافته  است، افزود: تا كنون بيش 
از 88 ميليون قرص ترامادول و روان گردان در كشور كشف 

شده است.
چندى پيش آذرخش مكرى –معاون مركز ملى مطالعات 
اعتياد- گفت هنوز علت افزايش ترامادول در ايران مشخص 
نيست. او همچنين با اظهار اينكه ترامادول جزو مواد مخدر 
سبك در ايران است؛ از نداشتن آمارى درباره آن سخن 
گفت. آذرخش مكرى همچنين گفته كه افزايش مصرف 

ترامادول به صورت يك معما درآمده است. 
ترامادول اولين بار در جهان در سال 1970 با نام ترامال در 
شركتى آلمانى به نام گروننتال ساخته شد و پس از آن حق 
توليد اين دارو به شركت هاى زياد ديگرى داده شد. مصرف 
اين دارو عموما براى دردهاى متوسط يا شديد مانند دردهاى 
استخوانى، دردهاى عمل جراحى و همچنين در بيمارى هاى 
سرطانى و سندروم پاى بى قرار به كار مى رفت. اما به دليل 
تاثيراتى همچون سرخوشى، شادى، باال رفتن توان، نئشگى 
و... به مرور استفاده مخدر نيز پيدا كرد. از آنجايى كه تركيبات 
ترامادول شبيه به ترياك است، كارشناسان به آن "ترياك 

مدرن" مى گويند.
اوايل دهه هشتاد بود كه با مجوز وزارت بهداشت، توزيع 
شد.  سپرده  داروخانه ها  به  ترامادول  مسكن-مخدر 
كارشناسان معتقدند عدم توجه كافى به تبعاتى كه توزيع 
ترامادول مى تواند داشته باشد، از داليل افزايش تدريجى آن 
در جامعه بوده است. روزنامه اعتماد در گزارشى كه در آبان ماه 
سال 91 منتشر كرد نوشت: در سال 85، 40 تن ترامادول 
در كشور مصرف شده است. در اين گزارش همچنين به 
رشد 30 درصدى تعداد مسموميت هاى ناشى از سوءمصرف 

ترامادول اشاره شده بود. 
بيشترين مسمويت ترامادول در ايران!

با در نظرگرفتن تازيخ شيوع ترامادول به اشكال قرص، 
كپسول و آمپول به كشور، متوجه مى شويم كه اين ماده 
مخدر نزديك به يك دهه است كه به يكى از محبوب ترين 

مخدرهاى كشور هم درميان معتادان –براى تكميل لذت- 
تاثير  و  سرخوشى  احساس  براى  جوانان  ميان  در  هم  و 
ضدافسردگى تبديل شده است. همچنين حميد صفاتيان 
–كارشناس درمان اعتياد- درباره مصرف اين ماده مى گويد 
تغيير الگوى مصرف از مواد مخدر به سمت مواد روان گردان 

از داليل افزايش گرايش به ترامادول است. 
وى همچنين تصريح كرده كه مشاهدات بالينى از افزايش 
مصرف ترامادول در ميان دانشجويان، زنان و زنان باردار 
خبر مى دهند كه يك زنگ خطر جدى براى كشور است. 
صفاتيان همچنين اظهار كرده كه مسموميت در اثر ترامادول 
در ايران باالست و ايران داراى بيشترين آمار مسمويت با 

ترامادول در جهان است. 
در همين راستا، كمتر از دوسال پيش و در سال 92، رئيس 
بخش سم شناسى پزشكى قانونى تهران گفته بود كه در 
5-4 سال اخير، مرگ هاى ناشى از مصرف ترامادول 40 
برابر بيشتر شده و علت عمده آن ها به دليل تشنج ناشى از 

سوءمصرف اين مخدر است.
ترامادول به خاطر دورى از افسردگى

هرچند نزديك به ده سال از شيوع انواع اشكال ترامادول 
در ايران مى گذرد، اما شناخت مردم نسبت به آن كم است. 
برخى افراد به ترامادول به چشم يك داروى ضدافسردگى 
عنوان  به  آن  از  است  ممكن  ديگر  برخى  مى كنند.  نگاه 
راه حلى براى كسب انرژى بيشتر استفاده كنند. خيلى ها 

نيز براى درمان زودانزالى و يا حتى لذت بيشتر در اثر انزال 
ديررس در رابطه جنسى از آن استقبال كنند. 

مهدى -27 ساله- در يكى از كافه هاى معروف تهران كار 
مى كند. به گفته خودش اولين بارى كه ترامادول خورده براى 
رفتن به يك مهمانى بوده تا نشاط بيشترى پيدا كند. اما حاال 
مى گويد "االن روزى 3 تا بايد بخورم تا بتونم كل روز رو كار 
كنم". مهدى با يك قرص در روز شروع كرده و حاال بعد از 

گذشت 9 ماه به مصرف 3 قرص در روز رسيده است. 
بهاره دختر 24 ساله اى است كه تاثيرگرفتن از دوستش را قدم 
اول براى اعتياد به ترامادول مى داند. خودش اين گونه تعريف 
مى كند "شوهر مريم بعضى وقت ها ترامادول مى خورد. مريم 
هم خيلى موقع ها خوشش ميومد كه اونم با شوهرش يه 
نصفه يا يه قرص كامل ترامادول بخوره. يكى-دوبار كه من 
خونشون بودم منم تشويق كرد بخورم. واقعا خوب بود! انگار 
همه ناراحتى هام فراموشم مى شد! بعدا با اصرار به شوهر 
مريم گفتم يه بسته به من بده براى موقع هايى كه حالم 
خوب نيست. اما كاش توى همون يه بسته ميموندم... االن 

ديگه دست خودم نيست بايد روزى 4 تا قرص بخورم".
چرا ترامادول محبوب است؟

اين  اخير  يك دهه  در  ايران  در  ترامادول  مصرف  افزايش 
سئوال را ايجاد مى كند كه "چرا ترامادول" محبوب است؟ 
كارشناسان درمان اعتياد يكى از داليل گرايش به ترامادول 
را سهل الوصول بودن آن، قيمت پايين و قرارگرفتن آن در 

دسته مواد اعتيادآور سبك مى دانند. 
منيژه اصغرى –روان شناس- در علت گرايش به ترامادول 
مى گويد بسيارى جوانان به دنبال يافتن راهى براى فرار از 
دردها و مشكالت هستند و براى اين كار ساده ترين راه را 
راه هاى  اين  از  يكى  ترامادول  مصرف  مى كنند؛  انتخاب 
ساده است.  همچنين جامعه شناسان داليل اجتماعى را 
در افزايش مصرف قرص هاى روانگردان و مخدر موثر 
خالء  از  –انسان شناس-  متين  پيمان  دكتر  مى دانند. 
امكان هاى فراغتى براى افراد سخن مى گويد و اين كه 
اين خالء مى تواند تبعاتى منفى همچون گرايش به مخدر 

و دخانيات داشته باشد.

منشا ”خیانت“
"خيانت كرد!" اين جمله اى است 
كه وحيد در پاسخ به اين سئوال 
كه چرا از همسرت طالق گرفتى 
دليل  اين  او  به نظر  مى گويد. 
زندگى  تا  بود  كافى  تنهايى  به 
مشتركش را به هم بزند، هرچند 
سخت. به گفته خودش هنوز هم 
چرخ  سرش  دور  "خيانت"  كلمه 
آن  چرا  بداند  بى آنكه  مى خورد، 
اتفاق افتاد و مگر او چه چيز كم 

گذاشته بود؟!
خانواده  قضايى  مجتمع  رئيس 

شهيد محالتى گفته است "خيانت در صدر مشكالت 
مراجعه  خانواده  دادگاه  اين  به  كه  دارد  قرار  زوج هايى 
مى كنند". اباصلت شادفر خيانت را از مشكالتى  دانسته 
اين  از  بايد  گفته  و  شده  طالق  افزايش  به  منجر  كه 

مشكالت بيرون از دادگاه ها جلوگيرى شود.
روح افزا  فرشته  نيز  مردادماه  در  و  اين  از  چندى پيش 
-عضو شوراى فرهنگى اجتماعى زنان- گفته بود يكى 
از مشكالت عمده طالق در ايران به دليل عدم اعتماد 
ميان زوجين و خيانت آن ها به يكديگر است. او همچنين 
با اشاره به اين بى اعتمادى گفته 98 درصد خانم هاى تازه 

ازدواج كرده تهرانى موبايل همسر خود را چك مى كنند. 
هيچ آمار و پژوهشى درباره خيانت نيست

اين داده ها به طور غير مستقيم از افزايش آسيبى اجتماعى 
سخن مى گويند كه سخن گفتن از آن هميشه با شكلى 
پنهان كارى همراه بوده است. با اين وجود به نظر نمى رسد 
كه آمارى درباره ميزان خيانت زناشويى در ايران وجود 
موسوى چلك  حسن  كه  بود   91 سال  باشد.  داشته 
سازمان  اجتماعى  آسيب ديدگان  امور  دفتر  -مديركل 
بهزيستى كشور- با ابراز نگرانى نسبت به تاثير خيانت بر 
طالق و جنايت هاى خانوادگى گفت كه هيچ آمارى درباره 

نرخ خيانت در زندگى هاى مشترك در دست نيست. 
هادى معتمد –آسيب شناس- نيز درباره آمار مربوط به 
خيانت همين نظر را دارد. او ضمن عدم اعالم آمارى 
درباره خيانت گفته اين آمار به اين دليل در دسترس نيست 

كه با هتك حرمت خانواده همراه است. 
در  روان شناسان  تجربه  موجود،  شواهد  اين حال،  با 
كلينيك هاى روان شناسى و پرونده هاى طالق دادگاه هاى 
خانواده از وجود اين عامل در به هم زدن خانواده ها خبر 
مى دهند. هرچند كه اين موضوع اجماع همه صاحبنظران 
نيست، اما برخى نيز معتقدند دليل غيرمستقيم خوبى براى 

پى بردن به خيانت است. 
و  نيست  زياد  خيانت  آمار  مى گويد  معتمد  هادى 
خانواده هاى ايرانى مشكالت مهم تر ديگرى دارند. اين در 
حالى است كه مصطفى اقليما –مددكار و رييس انجمن 
علمى مددكار ايران- گفته 80 درصد مردان در ابتداى 
زندگى مشترك به همسرانشان خيانت مى كنند و 60 تا 

70 درصد آن ها نيز در سنين باالتر كه وجهه و ثروت 
بيشترى دارند اين كار را خواهند كرد.

سعيد معيدفر –جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسى 
ايران- اما با رويكردى ميانه معتقد است، شايد بتوان 
برحسب شواهد و تجربه شاهدان گفت خيانت افزايش 
دارد، اما تا كنون هيچ پژوشى در اين باره انجام نشده و 
بهتر است ابتدا پژوهش انجام شود و بعد درباره آن ابراز 
نظر كرد؛ چرا كه در غير اينصورت جامعه به كارشناسان 
توانست  نخواهند  كارشناسان  و  شد  خواهد  بى اعتماد 

مشكالت خانواده را بررسى و حل كنند.
هر چند براى بررسى خيانت دسترسى به امار وجود ندارد، 
اما آيا بنابر شواهد و حدس و گمان ها و حتى تجربه زندگى 

افراد مى توان داليل خيانت را مورد واكاوى قرار داد؟

دلیل خیانت کجاست؟
بخشى از كارشناسان و مسئوالن در يكى دوسال اخير بر 
نقش پررنگ شبكه هاى مجازى ارتباطى بر خانواده سخن 
گفتند. آن ها طالق، خشونت، خيانت و ساير درگيرى هاى 
موجود در خانواده را به اين عامل ارتباط مى دهند. زمستان 
93 بود كه روزبه كردونى –مدير كل دفتر آسيب هاى 
اجتماعى وزارت كار و رفاه اجتماعى- از تاثير معنادار 

شبكه هاى اجتماعى بر روى طالق سخن گفت. 
سوءظن به شبكه هاى اجتماعى و ارتباطى مجازى در 
حالى در ميان برخى صاحب نظران شكل گرفته كه چيزى 
حدود 42 ميليون كاربر ايرانى در اين شبكه ها وجود داشته 
و روزانه 9 ساعت در آن در حال فعاليت اند. بنابراين به 
گفته اين كارشناسان تاثير شبكه هاى مجازى بر روى 
خانواده ها در سال هاى اخير نمى تواند ناديده گرفته شود. 

اين نوع نگاه به خيانت اما، در ميان بخش ديگرى از 
كارشناسان وجود ندارد و جامعه شناسان دربرابر اين نگاه 
نقدى جدى دارند. آن ها مى گويند مشكل جاى ديگرى 
است و نبايد تقصير را به گردن شبكه هاى اجتماعى و 
ارتباطى انداخت. افسر افشارنادرى -جامعه شناس- گفته 
به دليل  مى كنند  رجوع  شبكه ها  اين   به  مردم  اينكه 
خالءهاى اجتماعى است و زن و شوهرها براى پركردن 
خالءها و دورشدن از درگيرى هاى زناشويى به شبكه هاى 

اجتماعى متوسل مى شوند.
– ملك محمد  مهدى 

انجمن  عضو  و  روان شناس 
روان شناسى ايران- نيز نظرى 
دارد.  جامعه شناس  اين  مشابه 
او مى گويد "شبكه هاى مجازى 
نمى توانند روابط مناسب و سالم 
را نامناسب كنند. بنابراين نبايد 
آن ها را علتى در برهم خوردن 

روابط زناشويى دانست".
همچنين  روان شناس  اين 
معتقد است: شبكه هاى مجازى 
هدايت كننده اند؛ به اين معنا كه 
روابطى كه در واقعيت روابطى نامناسب هستند متاثر از 
شبكه هاى  خورد.  خواهند  به هم  مجازى  شبكه هاى 
مجازى نمى توانند روابط مناسب و سالم را نامناسب كنند. 
اين در مورد فيلم هاى شبكه هاى ماهواره اى نيز صدق 
مى كند؛ گفته مى شود كه اين فيلم ها خانواده و روابطه 
زوجين را به مخاطره انداخته اند، اما واقعيت اين است 
كه آن روابط از پيش مشكالتى داشته اند و شبكه هاى 
مجازى و يا فيلم هاى ماهواره اى تنها به برهم خوردن آن 

روابط سرعت بخشيده اند.
سعيد معيدفر نيز فارغ از آمار موضوع خيانت را از بعد 
ديگرى بررسى مى كند. او با مقايسه ازدواج و جدايى 
در كشورهاى غربى و كشور ما مى گويد "در كشورهاى 
غربى اين مسئله عادى شده كه دونفر (زن و مرد) پس از 
مدتى زندگى در كنار يكديگر به اين نتيجه برسند كه از 
يكديگر خوششان نمى آيد و حسى نسبت به هم ندارند. 
آن ها مى تواند بدون قرار گرفتن در چارچوب هاى پيچيده 
از يكديگر جدا شده و با فرد ديگرى وارد رابطه شوند. به 
همين دليل نيز افراد به جاى خيانت به يكديگر، از هم 
جدا مى شوند. اما در كشور ما همه چيز با هم آميخته شده 
است. در ايران اگر دونفر ديگر نتوانند با يكديگر زندگى 
كنند، به دليل بچه ها و يا حرف و سخن ديگران و ساير 
محدوديت هاى اجتماعى نمى توانند از يكديگر جدا شوند 
و مجبورند آن زندگى را تحمل كنند كه نتيجتا مى تواند 

به خيانت ختم شود".
كه  معتقدند  كارشناسان  از  دسته  اين  خالصه  طور  به 
و  است  اجتماعى  ديگر  عوامل  از  متاثر  عاملى  خيانت 
نمى توان با يك يا دو گزينه موجود درباره آن نظر داد. 
آن ها عوامل بيرونى را كمرنگ تر از عوامل درونى دانسته 

و از بررسى ريشه اى اين آسيب سخن مى گويند.
ايران  در  "خيانت"  رشته  مى رسد  به نظر  وجود  اين  با 
سرى دراز دارد و تا زمانى كه آمار، پژوهش و نگاه هاى 
كارشناسانه صحيح درباره اين آسيب كنار يكديگر قرار 
نگيرند، بازهم هر از چندگاهى صداى يكى از مسئولين 
و صاحبنظران به گوش مى رسد كه از احتمال افزايش 
خيانت سخن مى گويد. اما اين احتمال كجا و آن واكاوى 

و پژوهش دقيق كجا؟

آيا آمار خيانت در خانواده ايرانى آيا آمار خيانت در خانواده ايرانى 
رو به افزايش است؟رو به افزايش است؟

ــندگان  ــد. فروش ــش كني ــر پيداي ــان پايين ت ــد خياب ــايد چند خيابان باالتر، يا چن ــت. ش ــزار تومان! نيازى به رفتن راه دورى هم نيس 5 ه
ــگى را به  ــى و نئش ــندگانى كه با پولى اندك، مدعى اند حجم زيادى از لذت و سرخوش ــند؛ فروش ــتفروش باش مى توانند مغازه دار يا دس

ــد.  ــان مى چرخ ــان و نوجوان ــت جوان ــا در دس ــن روزه ــى زنيم. ماده روانگردانى كه اي ــه مى كنند. از ”ترامادول“ حرف م ــداران عرض خري
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جناب آقاى مجتبى انصارى
درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت گفته و از خداوند متعال 

براى آن مرحوم رحمت و غفران و براى شما طول عمر مسئلت داريم
ماشااله براتى، سعيد كيوانى، حسين سعيدى، على طاهرزاده



  
  
  

 يك شنبه-11 مهر95 
قمرى 20 ذى الحجه1437 

2  اكتبر  آگوســت2016
ســال اول- شــماره بيســتم

Bamdadzagros.news@gmail.com6 س زا

دلنوشته
دلنوشته اى براى بانو عفت فتحى

8 اپيزود از نبودنت
ثريا زنديار

 (1)باز هم اول مهر آمده بود و معلم آرام 
اسم ها را مى خواند:

سحر كوراوند؛ پاسخ آمد حاضر
كوثر كريمى؛ پاسخ آمد حاضر
پروا آقاخانى؛ پاسخ آمد حاضر

زهرا كاظم منش؛ پاسخ آمدحاضر 
مريم مقدم؛ پاسخ آمد حاضر 

عاطفه اسماعيلى؛ پاسخ آمد حاضر
"عفت  فتحى زاد" پاسخش را كسى از جمع نداد!

بار ديگر هم خواند : "عفت فتحى زاد" پاسخش را كسى از 
جمع نداد

همه ساكت بوديم
جاى او اينجا بود

اينك اما تنها، يك سبد الله سرخ در ميان ما بود
لحظه اى بعد معلم سبد گل را ديد، شانه هايش لرزيد

همه ساكت بوديم
ناگهان در دل خود زمزمه اى حس كرديم 

گل فرياد شكفت؛ ما همه پاسخ داديم : حاضر
" ما همه عفت فتحى زاديم"

.....
(2)جان باختن روزنامه نگار خوزستانى در حادثه آتش سوزى 

منزل مسكونى
"عفت فتحى درگذشت"

(4)سر تيتر اخبار روزنامه ها، مرگ يك روزنامه نگار بود
(5)خانم فتحى وقتى مرد؛ آسمان آبى بود

ديوار چين اگر بريزد، و ديوارهايى كه ريخته اند و ديوارهايى 
كه خواهند ريخت شبيه تو مى شوند بانو

و مردمى كه مى گريند 
و مردمى كه زير آوار مانده اند 

و مردمى كه آواره اند؛ ماييم بانو 
من به در خانه ات تكيه داده ام 

عابران مى گويند : نيست   
به خانه متروكش نگاه نكن 

نيست
رفته است

مى گويند و مى روند
چند روز است كه مى گويند نيست 

گفته اند و رفته اند
من اما به در خانه ات تكيه داده ام....

كليد را از پنجره پايين بينداز 
در را باز كن بانو 

....
(6)سالم 

سرتان سالمت 
تسليت مى گويم شما را 

وجب به وجب خوزستان را 
زنان را 

مردان را 
و كودكى كه به تازگى تحت پوشش گرفته بود را 

خودم  را تسليت مى گويم كه ديگر براى نبودنم دلى تنگ 
نمى شود 

همه را تسليت مى گويم
....

(7)ناله را هرچند مى خواهم كه پنهانش كنم 
سينه مى گويد كه من تنگ آمدم فرياد كن

(8)ديدار به قيامت بانوى قلم و انديشه و مهربانى
 

دفاع مقدس بخشى زنده از تاريخ اين سرزمين است و اتفاقاً از برهه هاى تاريخى مهمى نيز هست....

فرشيد خداداديان

افقى   -1 اثرى از خواجه نصيرالدين طوسى از علما و فالسفه و رياضى دانان و حكماى طراز جدول كلمات متقاطع شماره9- پاسخ جدول شماره8
اول ايران- چهره شطرنجى   -2 نوعى نان سنتى – فرستادن مجرم به شهر يا كشورى ديگر- 
سپيده دم   -3 براى دفع آفات گياهى به كار مى روند-پيش درآمد دوخت- جاودانى     -4 از 
توابع كاشان- كثرت آمد و شد  -5 قومى اروپايى- برگردان مطلبى از زبانى به زبان ديگر- فلز 
سرچشمه- زن   -6 حوارى خائن- نشان مفعولى- از وسايل صوتى و تصويرى منزل كه در حال 
بازنشستگى است   -7 تلخ مزه - گفت و گوها- سست و بى حال   -8 بى سواد- ليست غذاى 
رستوران- ضمير متصل مفعولى – توده و تل   -9 تكرار يك حرف- از ماشين آالت كشاورزى- 
عدد تنفسى   -10 آزردگى خاطر- پرحرفى- كشور دانوب آبى   -11 سينماى فاجعه زده آبادان 
– برادر پدر- آشيانه مرغان خانگى- عضو صورت   -12 نوعى حركت حمله اى در واليبال براى 
كوبيدن توپ در زمين حريف - آبخورده   -13 باد خنك و ماليم- دفعه و مرتبه-  پايتخت پرو   
  -14 موى گردن شير- خوراكى تقويتى از مخلوط شيره خرما , شير, گردو , پسته، بادام، كنجد 
و نارگيل آسياب شده و عسل-سياه دانه   -15 بزكوهى - نويسنده فقيد ايرانى خالق رمان ولگرد  

    عمودى:    -1 يار داستانى انگليسى در سال 17 57 ميالدى » بالك  -2 آماس - صوت 
نداى بى ادبانه– - انقالبى آزاديخواه دوران» قبادساسانى « - واحد بزرگ زمان    -3 شكيبا- 
پيشوند استمرار- اسباب و ادوات    -4 ميله هاى فلزى استحكام بخش بتون- خيس- شهر 
مركبات    -5 قيمت بازارى- دعاى زيرلب- لرزان - من+شما    -6 اين هم پايتخت جمهورى 
آفريقايى  » چاد « است- نقيض ماقبل    -7 لنگه در- لحظه- خاگينه - برگشت كننده    -8 
زندان بى پايان – آواى مهيب – قومى ايرانى – كاغذ پيچيده شده    -9 فهم و آگاهى- صداى زير 
زنانه در موسيقى گروهى- پايه و اساس- ساز شاكى    -10 نوعى ريشه غده اى گياهى- روستايى 
در اصفهان كه در آن قلعه اى از بناهاى » طهمورث « با آتشكده اى با آتشكده اى معروف وجود 
دارد-11 نام آذرى – سدى باستانى در مصر- پارچه مشبك – رايحه و بو   -12 بعضى يك ... 
دارند و هزار سودا- پسوند مصدرجعلى- كالمى كه قايل شدن به دو يا چند خدا را نشان دهد   
-13 واحد شمارش هواپيما- نوعى آبنبات - بصير   -14 راندن – انبار غله- از شركت هاى نفتى 

فرانسوى- سالح كاشتنى    -15 از بخش هاى اوستا- پارچه فروش
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«گردشـگرى نفــت»
 ظرفيتى براى توسعه خوزستان

اين سرزمين است و اتفاقاً از برهه هاى تاريخى مهمى نيز هست.... تاريخ مقدس بخشى زنده از دفاع

فرشيد خداداديان

بيست و هفتم سپتامبر روز جهانى گردشگرى است. در چنين روزى به سال 1980 
اساسنامه سازمان جهانى گردشگرى WTO به تصويب رسيد و اين روز بعنوان 

نقطه عطفى در گردشگرى جهانى ثبت شد.
نقش  مورد  در  آگاهى  سطح  بردن  روزى،باال  چنين  داشت  گرامى  از  هدف 
بر  گردشگرى  تاثير  چگونگى  دادن  نشان  و  جهانى  ى  جامعه  در  گردشگرى 
ارزش هاى اجتماعى،فرهنگى، سياسى و اقتصادى در سراسر جهان است.شعار 
امسال اين سازمان جهانى؛“گردشگرى براى همه“Tourism for all است.برنامه 
اى براى فراگير نمودن گردشگرى براى همه اقشار و با كمك تمامى ظرفيت هاى 
موجود در جهان و طى هفته ى گردشگرى،در هر كشور به فراخور ظرفيت هاى 

موجود به اين مهم پرداخته خواهد شد.
در ايران،تقارن و توالى اين هفته در اول مهر ماه كه همزمان هفته ى دفاع مقدس 
نيز هست،قابل تامل مى نمايد،خصوصاً از اين منظر كه امروزه و سالها پس از پايان 
دفاع هشت ساله،موضوع ميراث دفاع مقدس و همچنين گردشگرى دفاع مقدس 

فرصتى ارزشمند را فرا روى ما قرار داده است.

گردشگرى،پس از صنايع نفت و خودروسازى،سومين صنعت درآمدزاى هزاره 
ى جديد محسوب مى  شود و با توجه ويژه به خدمات در اين هزاره،پيش  بينى 
مى  شود به سرعت به نخستين رتبه درآمدزايى در سطح جهان تبديل شود.به 
همين دليل است كه نظريه  پردازان اقتصاد جهانى،اهتمام و توجه ى ويژه ى خود 

داشته  معطوف  صنعت  اين  به  را 
تالش  مختلف  كشورهاى  و   اند 
نوين  فرصت  اين  در  كنند  مى  
مناسبى  اقتصادى،سرمايه  گذارى 

داشته باشند.
تا  دارد  فراوانى  توان  ايران  اقليم 
كار  و  برنامه ريزى  صورت  در 
قبلى  ناكامى هاى  دقيق  كارشناسى 
را جبران كند و در اين ميان منطقه 
ايران،عالوه  غرب  جنوب  و  غرب 
و  تاريخى  جاذبه هاى  و  آثار  بر 
جلوه هاى  و  اكوتوريسم  باستانى 
حوزه  در  مهمى  طبيعى،ظرفيت 
گردشگرى دفاع مقدس در دل نهفته 

دارد.ظرفيتى كه با توجه به شعار اقتصاد مقاومتى سالجارى كليدى طاليى براى 
اقدام و عمل و بهره مندى در اين زمينه محسوب مى شود.

همه ساله و خصوصاً در ايام نوروز، استان خوزستان و ديگر مناطق مرزى همجوار 
با كشور عراق ميزبان ميهمانان زيادى از سراسر كشور است كه در قالب كاروان 
هاى راهيان نور و يا بصورت شخصى عازم اين مناطق هستند.بازديد از يادمان 
هاى دفاع مقدس،مشخصه ى بارز اين تورهاست كه سند مظلوميت و در عين 
حال مقاومت دليرانه ملت ايران محسوب مى شود و براستى نيز لقب سرزمين نور 
شايسته آن است.شايسته سرزمينى كه مطهر به خون شهيدان دفاع از سرزمين ايران 
است.مردمان ديار خوزستان و ديگر مناطق درگير مستقيم و خط مقدم در ايالم و 
كرمانشاه و كردستان و…؛آنچه ديگر هموطنان عزيز براى حضور در جبهه ها و 
لمس آن از خانه و خانواده جدا شده و كيلومترها راه مى پيمودند تا به جبهه ها 
برسند را با جان و پوست و گوشت و خانه و خانواده خود لمس كردند و با آن 

درگير بودند.
زنان و كودكان خوزستانى و ديگر مناطق جنگى در زير گلوله باران ها و موشك 
باران ها و حمالت دشمن بعثى پا به پاى مردان خود و مردان و زنان هموطنشان 

شجاعانه مقاومت كردند و امروز نيز ضمن افتخار به اين سرمايه ى معنوى،در 
ميزبانى از كاروان هاى راهيان نور كه از مركز و شمال و شرق و غرب كشور به 

شهرهايشان سرايزى مى شود،مى كوشند تا ميزبانان خوبى باشند.
در كنار اين ارزش و اعتبار معنوى و روحانى،بايد به اين نكته نيز توجه داشته 
باشيم كه دفاع مقدس بخشى زنده از تاريخ اين سرزمين است و اتفاقاً از برهه 
هاى تاريخى مهمى نيز هست كه بايد بدان مفتخر باشيم.مفتخر به اينكه مردمان 
اين سرزمين در دفاع از خاك و ناموس و دين و فرهنگ خود جان بركف مقاومت 
كردند و پيروز شدند.اين مقاومت دليرانه عالوه بر افتخار تاريخى و معنوى،حتى 
مى تواند براى اهالى خوزستان و مرزبانان غيور ايران از خوزستان تا ايالم و 
كرمانشاه و كردستان،منشاء تحول اقتصادى و رونق محلى نيز باشد.در صورتى كه 

بدانيم و بخواهيم كه از اين منظر به هموطنان خود خدمت نماييم!
پديده ى جنگ،كنش و واكنشى البته غير عادى در ميان انسانهاست و فارغ از داليل 
و عوامل هر جنگى،با پايان آن تبعاتى براى مردمان درگير بدنبال خواهد داشت.

چنين است كه بعنوان مثال خاطرات جنگ جهانى اول كه قاعدتاً امروزه كمتر 
شاهد عينى از آن در ميان ما حضور دارد نيز همچنان در مباحث تاريخى مطرح و 

مورد تحقيق و بررسى است.
در زمينه جنگ جهانى دوم اين موضوع گسترده تر است.كشور آلمان كه نظام و 
حاكميت نازى آن روزگارش منفورترين در بين جهانيان بوده و هست،امروزه 
داراى چندين موزه مرتبط با موضوع جنگ جهانى دوم است و همه ساله بسيارى 

از توريستهاى خارجى كه وارد آلمان مى شوند از اين موزه ها و مراكز مرتبط با 
جنگ جهانى دوم بازديد مى كنند.گو اينكه در ديگر كشورها همچون هلند و غيره 

نيز چنين رويكردى وجود دارد.
امروزه كشورهايى كه در طول تاريخ خود جنگ هايى را تجربه كرده اند،عمومًا 
از اين پيشينه تاريخى خود براى توسعه اقتصادى بهره مى برند و شاهد هستيم كه 
حتى كشورهايى كه جنگ چندان مخربى را نيز تجربه نكرده اند تالش مى كنند با 
پرداختن به حوادث كوچك و بزرگ مرتبط با دفاع از سرزمين شان از اين منظر 
بهره مند شوند.مثال عينى اين نكته را شايد بتوان در سينماى هند بعنوان صنعت 
پول ساز اين كشور مشاهده كرد!صنعت"باليوود"هند،هر از گاهى به موضوع جنگ 
هاى فرضى در مرزهاى هند پرداخته و تالش مى كند شاخه ى سينماى جنگى 
خود را نيز فعال نگاه دارد!بدين ترتيب بايدجنگ را چنانچه هست،كنشى خشن 

و مخرب بدانيم كه در عين حال پس از پايان منجر به ايجاد ظرفيتهاى 
فرهنگى،هنرى و علمى و اقتصادى مختلف مى شود.

امروز،ما پس از هشت سال دفاع مقدس؛تاريخ دفاع مقدس،شعر و 
ادبيات دفاع مقدس،تئاتر دفاع مقدس،سينماى دفاع مقدس و 

غيره را داريم و از اين ميان مقوله ى"گردشگرى 
صورت  در  كه  است  موضوعى  مقدس"  دفاع 
دقت و سرمايه گذارى مناسب مى تواند بطور 
موثر  جنگى  مناطق  اقتصادى  رونق  در  مستقيم 

باشد.
حضور كاروانهاى برنامه ريزى شده راهيان نور 

به مناطق دفاع مقدس،فرصتى ارزشمند براى ايجاد بازارچه هاى فصلى و محلى 
و رونق صنايع دستى و محصوالت بومى هر منطقه است.همچنين در صورت 
حمايت بخش دولتى از سرمايه گذاران محلى و بومى،ساخت مهمانپذيرها و خانه 
هاى سنتى براى اسكان گردشگران،فرصتى مناسب براى رونق اقتصادى محلى 

خواهد بود.
ميراث فرهنگى و آداب و رسوم بومى و محلى از ديگر جلوه هاى قابل استفاده 
اقتصادى در مقوله ى گردشگرى دفاع مقدس محسوب مى شود و بدون شك 
ضمن درآمد زايى براى ساكنان مناطق محروم منجر به رضايت بيشتر و بهتر 

گردشگران نيز خواهد بود.
همچنين ساخت موزه هاى كوچك محلى توسط بخش خصوصى و موزه هاى 
تخصصى توسط بخش دولتى مى تواند بهره مندى گردشگران راهيان نور را در 
سفرهاى خود ارتقاء بخشيده و منجر به رونق كسب و كارهاى كوچك محلى 

گردد.

به  نگاه  رسد  مى  بنظر  مجموع  در 
موضوع گردشگرى دفاع مقدس،شايسته 
از  استفاده  و  شناسايى  و  بازنگرى 
ظرفيتهاى مشهود موجود است تا مردم 
شايسته ى مناطق دفاع مقدس كه دين 
خود را به مملكت ادا نموده اند،عالوه 
دفاع  معنوى  مزاياى  از  مندى  بهره  بر 
مقدس،از فرصت هاى مادى و اقتصادى 
آن نيز در چارچوب گردشگرى مناطق 

دفاع مقدس بهره مند شوند.
مقدس  دوران  آن  از  پس  امروز،سالها 
دفاع،شايسته است كه با وضوى معرفت 
به اين خطه پاى گذاريم كه جاى جاى 
آن يادآور مقاومت و استقامت است و مرزهاى آن مشهد شهداى گرانقدرى است 
كه با نثار جان خويش خط مرزى ايران با دشمن مهاجم را دوباره رسم كردند تا 
امروز ما بتوانيم به ايران و مهد اصلى طالى سياه در سرزمينمان همچنان مفتخر 

باشيم.
ميراث دفاع مقدس براى ايران اسالمى بسيار ارزشمند و گرانقدر است،اما اين 
ميراث ارزشمند نبايد صرفا با رويكردى آمارى و ابزارى مورد توجه قرار گيرد،بلكه 
بايد براى ساكنان محروم و عزتمند مناطق دفاع مقدس،توسعه اقتصادى و اجتماعى 
به همراه داشته باشد.اميد كه با دقت و تامل بيشتر،حضور كاروان هاى راهيان نور 

در مناطق جنگى به اقتصاد گردشگرى مناطق دفاع مقدس كمك كند.
*مدرس دانشگاه و فعال حوزه گردشگرى

شركت پارس بلوك، نخستين توليد كننده پالستوفوم در خوزستان، به 4 نفر از كسانى
 كه  پاسخ صحيح جدول  شماره 9 را  به تلگرام 09165345700 ارسال نمايند  جايزه مى دهد 

 در اين شماره به 4 نفر از از برندگان (به قيد قرعه)  كارت هديه   به هر نفر     500/000 ريالى تعلق مى گيرد.
 آخرين مهلت ارسال 17 مهر ماه 95 خواهد بود.

جــدول با جايــزهطراح جدول: محمد على زاده
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چرا حكمى كه قطعى نيست را منتشر كرده اند
ــوزى حكمى كه  ــيون با چه مج ــنگين ايران مى گويد، فدراس ــردار فوق س وزنه ب
ــت. از طرفى افرادى هم كه  ــانه ها منتشر كرده اس ــت را در رس هنوز قطعى نيس

ــتند. ــدان نيس ــد حقوق ــادر كردن ــم ص ــراى او حك ب

كميته ى  حكم  ى  درباره  مواليى  بهادر 
بر  مبنى  وزنه بردارى  فدراسيون  انضباطى 
اينكه او تا اطالع ثانوى تعليق شده است، 
كردند  برگزار  كه  جلسه اى  كرد:  بيان 
غيرقانونى بوده و زير نظر وزارت ورزش 
در  شده  اعالم  راى  همچنين  است.  نبوده 
حالى كه هنوز به صورت كتبى به دست من 
نرسيده، در سايت فدراسيون، رسانه ها و شبكه هاى مجازى منتشر شده است. اين اتفاق 

باعث شد با آبروى من و خانواده ام  بازى شود.
او ادامه داد: به من 10 روز فرصت داده شد تا به راى اعتراض كنم و اين مهلت از وقتى كه 
نامه به صورت كتبى به دستم برسد، آغاز مى شود. شايد من بخواهم به حكم اعتراض كنم 
و كميته انضباطى نيز راى خود را تغيير دهد اما اكنون كه خبر تعليق بهادر مواليى پخش 
شده است با آبروى ريخته من و خانواده ام چكار خواهند كرد؟ واقعا با چه مجوزى رايى كه 

قطعى نيست را داخل رسانه ها منتشر كرده اند؟
وزنه بردار فوق سنگين ايران جلسه كميته انضباطى را غير قانونى دانست گفت: اشخاص 
داخل جلسه كميته انضباطى حقوقدان نيستند تا حكم صادر كنند. رييس كميته انضباطى 
فدراسيون آيا حقوقدان است كه بخواهد حكم صادر كند؟ باالخره بايد قانون را مطلع باشند 

تا بتوانند حكم صادر كنند.
او هم چنين گفت: از طرفى دو نفر كه در فدراسيون مشغول به فعاليت هستند در يكى از 
گروه هاى اجتماعى حرف هاى توهين آميزى را به من و خانواده ام نسبت دادند. من اين 
موضوع و اينكه راى كميته انضباطى هنوز به دستم نرسيده اما در رسانه ها و حتى صداوسيما 
منتشر شده است را از طريق مراجع قضايى پيگيرى خواهم كرد. كسانى هم كه حقوقدان 

باشند مى دانند حق با من است.
مواليى در پايان تاكيد كرد: هنوز هم مى گويم به كسى توهين نكرده ام زمانى هم كه حكم 
كميته انضباطى به صورت كتبى به دستم برسد جواب قانع كننده اى به كميته انضباطى 

خواهم داد.

زمان برگزارى جام هاى جهانى 2017 تهران مشخص شد
ــتى آزاد و فرنگى در  ــتى زمان برگزارى جام هاى جهانى كش اتحاديه جهانى كش
ــركت كننده اعالم كرد. ــورهاى ش ــمى خود ثبت و به كش تهران را در تقويم رس

مسابقات جام جهانى كشتى آزاد و فرنگى 
بصورت  دنيا  برتر  تيم  هشت  شركت  با 
جداگانه در سالن 12هزار نفرى مجموعه 

ورزشى آزادى تهران برگزار خواهد شد.
بر اين اساس رقابتهاى كشتى آزاد روزهاى 
28 و 29 بهمن ماه و كشتى فرنگى روزهاى 
و  برگزار  تهران  در  اسفندماه   27 و   26

كشورهاى شركت كننده در دو گروه چهار تيمى به مصاف هم مى روند.

قهرمانى حق بوكسورهاى آبادان بود
ــن الملل بوكس  ــابقات بي ــش در مس ــادان، قهرمانى تيم ــس آب ــم بوك ــى تي مرب

ــت. ــت حصر آبادان را به حق دانس ــت شكس گراميداش

مسابقات  فينال  حاشيه  در  مواليى  كورش 
خبرنگاران  جمع  در  بوكس  المللى  بين 
كه  تيمش  هاى  بچه  تالش  از  قدردانى  با 
توانستند بر سكوى قهرمانى بايستند، اظهار 
مردم  تك  تك  به  را  قهرمانى  اين  كرد: 
آبادان و روح مرحوم استاد «جمشيد نيك 
روش» تقديم مى كنم چرا كه با حمايت اين 

تماشاگران ما به عنوان قهرمانى رسيديم.
وى افزود: در هفت وزن فيناليست داشتيم و اتفاقاتى همچون مصدوميت و آسيب ديدگى 
سبب شد تا نتوانيم در هفت وزن مدال طال را كسب كنيم اما در مجموع تيم آبادان نمايش 

قابل قبولى ارائه داد.
مربى تيم بوكس آبادان اضافه كرد: «حسين خضير بهرى» بازيكن تيم ما در وزن 64 كيلوگرم 
بهترين نمايش را در تمامى مراحل اين مسابقات به نمايش گذاشت كه اميدواريم به تيم 

ملى راه يابد.
مواليى با اشاره به وعده قهرمانى كه به مردم و مسئوالن آبادانى داده بود، تصريح كرد: خدا را 
شاكريم كه با همت اعضاى تيم توانستيم به وعده خود عمل كنيم و ثابت كرديم كه حرفمان 

با عملمان يكى است.
وى با بيان اينكه مسابقات در سطح بسيار بااليى برگزار شد، گفت: حضور تيم هايى همچون 

قزاقستان، پاكستان و سوريه به كيفيت اين مسابقات افزوده بود.
مواليى افزود: شاهد رقابتهاى تنگاتنگ بوكسورها در تمامى بازيها بوديم و از همان روز 

نخست مشخص بود كه راه سختى را براى كسب قهرمانى در پيش رو داريم.
مربى تيم بوكس آبادان ادامه داد: در زمان حاضر بوكسورهاى آبادانى بايد خود را براى 
حضور در رقابت هاى قهرمانى كشور آماده كنند و به طور قطع قادر خواهند بود تا در اين 

رقابت ها نيز نمايش و عملكرد خوبى از خود ارائه كنند.
مواليى در پايان تصريح كرد: اگر اردوى تيم ملى نيز پيش از آغاز مسابقات بوكس قهرمانى 

كشور برپا شود، حداقل پنج بوكسور آبادانى در اردوى تيم ملى حضور پيدا مى كنند.

سه ميزبانى براى بسكتبال ايران در منطقه غرب آسيا
ــداد در منطقه غرب  ــه روي ــكتبال طى ماه هاى آينده ميزبان س ــيون بس فدراس
ــيال خواهد بود كه البته برگزارى يكى از آنها مشروط به همكارى نمايندگان  آس

ــورمان خواهد بود. ــگاهى كش باش

مسابقات  برگزارى  برگزارى  دنبال  به 
بسكتبل جوانان آسيا و رقابت هاى فيبا 
آسيا چلنج در ايران، قرار است طى ماه 
منطقه  از  رويدادهايى  نيز  آينده  هاى 
برگزار  كشورمان  ميزبانى  به  آسيا  غرب 
سنى  رده  به  مربوط  رويداد  اولين  شود. 
بزرگساالن است. بر اين اساس قرار است 
مسابقات قهرمانى غرب آسيا طى روزهاى 

10 تا 15 بهمن ماه در تهران برگزار شود. تيم ملى ايران كه با قهرمانى در فيبا آسيا چلنج 
يك سهميه به اين منطقه براى مسابقات گزينشى جهانى 2019 اضافه كرد در اين مسابقات 

شركت خواهد داشت. 
28 فروردين تا 5 ارديبهشت ماه سال آينده نيز رقابت هاى قهرمانى نوجوانان غرب آسيا به 

ميزبانى ايران برگزار مى شود.
فدراسيون بسكتبال همچنين متقاضى برگزارى مسابقات باشگاه هاى غرب آسيا در ايران 
شده است. 20 تا 25 اسفندماه زمان برگزارى اين مسابقات است كه هنوز انجام آن در ايران 

قطعى نشده اما فدراسيون به طور جدى پيگير آن است. 
به گفته محمود مشحون، رئيس فدراسيون بسكتبال ميزبانى ايران براى مسابقات باشگاه هاى 
غرب آسيا مشروط به همكارى تيم هاى پتروشيمى و نفت است كه به عنوان نمايندگانى 

باشگاهى ايران در اين رويداد حاضر خواهند شد.

با  ايران  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
اشاره به انجام بازى تيم ملى برابر 
كره در روز تاسوعا گفت كه تاكنون 
بازى  اين  زمان  در  تغييرى  هيچ 
انجام نشده است. تاج گفت كه در 
مذاكرات خود با فيفا براى تغيير روز 
اين بازى حتى موضوع كناره گيرى 
از بازى را مطرح كرده، اما تاكنون 

نتيجه نگرفته است.
در  حضورش  درباره  تاج  مهدى 
رده هاى مختلف فوتبال گفت: كار 
كلى  صورت  به  مردم  براى  كردن 
قشنگ است و البته سخت. من همه 

مراتب مديريتى در فوتبال را طى كردم و حقوق 
بگير فوتبال هم نيستم. رك هم هستم و حرف 
خودم را مى زنم چون عوايدى از فوتبال نداشتم و 

ندارم و نخواهم داشت.
و  تيم ملى  براى  پيش رو  بازى هاى  مورد  در  تاج 
انجام بازى با كره جنوبى در روز تاسوعا تصريح 
كرد: محرم و صفر همه چيز ماست. اگر در جنگ 
تحميلى موفق بوديم به خاطر اين بود كه شهداى 
ما به اباعبداهللا (ع) اقتدا كردند. من هم مثل همه، 
در  چرا  اما  است  اباعبداهللا (ع)  عزادارى  اولويتم 
روز تاسوعا بايد بازى كنيم، حرف درستى است. 
توضيح ما هم اين است تقويم فيفا 4 ساله تنظيم 
مى شود و در سال 1391 نوشته شده است. االن 
در سايت فيفا تا سال 2024 هم برنامه ريزى شده 
است. آنجا هم گفته شده كه در مجموع 11 اكتبر 
جنوبى  كره  و  ايران  بازى  شود،  مى  مهر  كه 20 

است.
وى ادامه داد: فدراسيون هيچ گونه دخل و تصرفى 
در برنامه ريزى فيفا ندارد و فيفا خودش براى تيم 
ها برنامه ريزى مى كند. اين برنامه ريزى و اتفاقات 

زمان ما نبود ولى هر اتفاقى در فوتبال مى افتد 
ما بايد پاسخگو باشيم. وقتى كه فيفا زمان بازى 
را به فدراسيون اعالم كرد ما برنامه اى كه به آنها 
ارسال كرديم نوشتيم و عنوان كرديم اين مسابقه را 
نمى توانيم برگزار كنيم. در اولين نامه مخالفت مان 
را براى برگزارى اين بازى در روز تاسوعا اعالم 
كرديم. همچنين در نامه ديگرى كه از سوى اقاى 
اعالم  شد،  ارسال  تامين  شوراى  به  حسنى خو 
كردند كه آمادگى برگزارى اين بازى ها را در روز 
تاسوعا داشته باشند. به عالوه خودم به مالزى رفتم 
و به مسئوالن AFC همين موضوع را اعالم كردم. 

پيشنهاد هم دادم زمان بازى ها را جابجا كند.
را  ما  پيشنهادى  برنامه  جنوبى  كره  افزود:  تاج 
نمى پذيرفت. همچنين پيشنهاد ديگر عقب انداختن 
بازى ها بود كه از فيفادى خارج مى شد اگر اين 
اتفاق مى افتاد لژيونرهايمان را در اختيار نداشتيم. با 
اين حال ما باز هم به تالش هايمان ادامه داديم و 
تماس هايمان را برقرار كرديم و نهايتا به مالقات 
27 مرداد با اينفانيتنو در فيفا منجر شد. در آنجا 
هم كلى بحث كرديم و گفتيم روز تاسوعا برايمان 
روز بسيار مهمى است. اينفانتينو گفت امسال كارى 

نمى توانم بكنم اما براى سال هاى 
در  را  روز  مى توانم اين دو  آينده 
بحث  حتى  ما  كنم.  لحاظ  تقويم 
اما  كرديم  مطرح  را  كناره گيرى 
بازى  زمان  تغيير  گفت  او  بازهم 

ممكن نيست. 
ادامه  در  فوتبال  فدراسيون  رييس 
من  به  نيز  ورزش  وزير  گفت: 
وارد  جنوبى  كره  با  دادند  پيشنهاد 
به  وادار  را  آنها  و  شويم  مذاكره 
تغيير زمان بازى كنيم. هنوز منتظر 
پاسخ كره اى ها هستيم. نظر نهايى 
را سرمربى كره جنوبى بايد بدهد. 
راه حل اخر اين است كه ما بازى را برگزار كنيم و 
شرايط خاصى ايجاد شود تا مردم بتوانند هم بازى 
را ببيند و هم عزادارى را از دست ندهند. حتى 
ساعت بازى طورى است كه نه باز عزادارى ظهر 
تاسوعا تداخل دارد و نه با عزادارى شب عاشورا. 
ضمن اينكه جلسه اى با شوراى تامين خواهيم 
داشت تا در مورد چگونگى برگزارى اين مراسم 

هماهنگ شويم.
تاج در مورد بليط فروشى گفت:  درست بود اما در 
بحث بليت فروشى سال گذشته 586 هزار بليت 
فروختيم. اگر ميانگين بليت 10 هزار تومان باشد، 
حدود 6 ميليارد تومان بليت فروخته شده است. 
در قرارداد آمده بود كه 6 ميليارد ماليات به همراه 
ارزش افزوده بايد از سوى شركت طرف قرارداد 
پرداخت شود. حدود 5 ميليارد تومان نيز در اين 
ميان است كه اگر ما در بانك مى گذاشتيم، سالى 
20 درصد سود مى گرفتيم. البته حق فسخ هم در 
قرارداد وجود دارد. اگر قرارداد خوبى نيست، بايد 
آن را سازمان ليگ فسخ كند در غير اين صورت 

بايد كار را ادامه داد.

بازى با كره در روز تاسوعا قطعى است

شعائر مذهبى ممنوع است اما
جريمه اش را مى دهيم

سم الردايس سرمربى تيم ملى انگليس كه 
با دريافت 3 ميليون يورو، گران ترين مربى 
تيم هاى ملى فوتبال در جهان بود، اخيرا به 
دليل رسوايى مالى در اين كشور از سمت 
گرت  اكنون  و  است  شده  بركنار  خود 
كشور  اين  سابق  بازيكن  گيت  ساوت 
هدايت اين تيم را براى 4 بازى به صورت 

موقت بر عهده دارد.
تيم ملى انگليس هميشه به خاطر دادن 
حقوق هاى نجومى به تيم هاى ملى خود 
معروف بود و حاال بعد از رفتن الردايس 
از اين تيم، به دنبال مربى ديگرى است. 

اكنون با رفتن سم الردايس، فاتح تريم سرمربى تيم 
ملى تركيه با دريافتى 2,7 ميليون پوند گران ترين 

سرمربى تيم هاى ملى در جهان است.
بعد از اين مربى، تيته سرمربى تيم ملى برزيل قرار 
دارد كه اخير دونگا روى نيمكت پرافتخارترين تيم 
ملى جهان نشسته است و ساليانه 2,5 ميليون پوند 
درآمد دارد. فدراسيون فوتبال برزيل نيز معيارهايى 

دارد و معموال حقوق هاى بااليى براى مربيان خود 
در نظر مى گيرد.

در اين بين كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى 
ايران نيز كه در سال 2011 هدايت تيم ملى را بر 
عهده گرفت، عالوه بر اينكه گران ترين مربى تاريخ 
تيم ملى فوتبال ايران است، با دريافتى 1,6 ميليون 
پوند در سال در رده پنجم و باالتر از خيلى از 

مربيان مشهور و پرافتخار قرار دارد.

ليست گران ترين مربيان تيم هاى ملى در 
فوتبال دنيا:

1- فاتح تريم - تركيه 2,7 ميليون پوند
2- تيته - برزيل 2,5 ميليون پوند

3- يواخيم لوو - آلمان 2,15 ميليون پوند
4- يورگن كلينزمن - آمريكا 2,01 ميليون 

پوند
5- كارلوس كى روش -ايران 1,62ميليون 

پوند
6- ديده دشان - فرانسه 1,3 ميليون پوند

7- خوزه پكرمن - كلمبيا 1,25 ميليون 
پوند

8- جامپارو ونتورا - ايتاليا 1,16 ميليون پوند
9- فرناندو سانتوس - پرتغال 962 هزار پوند

تيم  اين  با  كه  استراليا  سرمربى  فهرست  اين  در 
قهرمان جام ملت هاى آسيا شده و همچنين اولى 
اشتليكه سرمربى كره جنوبى كه نايب قهرمان جام 
ديده  ژاپن  سرمربى  نيز  و  شده  آسيا  هاى  ملت 

نمى شود.

ليگ  مسابقات  در  حضور  براى  تيم  هفت  تنها  ثبت نام 
از  بسيارى  ماندن  تيم  بدون  و  كشور  هندبال  ستارگان 
ملى پوشان اوضاع اين رشته را بحرانى تر از قبل كرده و 

نگرانى ها را افزايش داده است.
بعد از عدم موفقيت تيم هاى بزرگساالن هندبال ايران 
براى حضور در مسابقات المپيك و ناكامى در رقابتهاى 
قهرمانى آسيا، موفق نبودن تيم هندبال جوانان و لغو اعزام 
تيم نوجوانان و جريمه سنگين و محروميت دوساله اين تيم 
از حضور در ميادين آسيايى و در نهايت استعفاى رئيس 
فدراسيون به دليل بيمارى ظاهرا شيرازه اين رشته ورزشى 

بيش از پيش از هم پاشيده است. 
با رفتن مهدوى از اين فدراسيون رقابتهاى استانى هندبال 
جوانان كه قدمتى باالى بيست سال دارد و قرار بود با حضور 
100 تيم برگزار شود به دليل مشكالت مالى و عدم حمايت 
از سوى سرمايه گذارش لغو شد و با گذشت يك ماه از 
حضور سرپرست جديد فدراسيون دغدغه برگزارى ليگ 
برتر يا ليگ ستارگان به گرفتارى هاى اين رشته افزوده 
شده و به نظر مى رسد پاى شكسته هندبال بيش از قبل 

بلنگد. 
طبق اعالم فدراسيون هندبال ايران ليگ ستارگان قرار 
است اواخر مهرماه سال جارى و با تاخيرى يك ماهه نسبت 
به برنامه ريزى قبلى برگزار شود. مهلت ثبت نام تيم ها و 
اعالم اسامى بازيكنان و كادر فنى و قراردادهايشان نيز 23 
شهريورماه اعالم شد اما در پايان اين مهلت و با وجود عدم 
سخت گيرى فدراسيون براى زمان ثبت نام تيم ها جمع تيم 

هاى حاضر در ليگ تنها به عدد هفت رسيده است.
هفت تيم سپاهان اصفهان، شهردارى كاشان، مس كرمان، 
نيروى زمينى، نفت و گاز گچساران، برق جديد فارس و 
شهردارى اروميه تنها تيم هايى هستند كه حضورشان را 
براى ليگ برتر به فدراسيون اعالم كرده اند. نام تيم هايى 

چون كفش ملى تهران كه در نيمه رقابتهاى سال گذشته و 
با تالش فدراسيون به مسابقات آمد اما نتوانست با بازيكنان 

اش تسويه حساب كند.
نام منيزيوم فردوس به عنوان قهرمان دوره قبل رقابتهاى 
ليگ برتر باشگاه هاى كشور نيز در حالى در بين اسامى 
خالى است كه مسئوالن اين باشگاه هيچ پاسخى به تماس 
هاى فدراسيون مبنى بر حضور يا عدم حضورشان در ليگ 

نداده اند.
  استان خراسان و يزد هيچ نماينده اى در مسابقات امسال 
نخواهند داشت. باشگاه بافق يزد به عنوان يكى از تيم هاى 
قديمى اين استان نيز در اين دوره از مسابقات حاضر نخواهد 
بود. برق جديد فارس هرچند براى حضور در مسابقات اعالم 
آمادگى كرده است اما هنوز تكليف خود را قطعى نكرده 
است. هپكو نيز حضور صد در صدى خود را اعالم نكرده 

است.
فرامرز مى آبادى دبير فدراسيون هندبال كشورمان با اظهار 
تاسف از عدم استقبال تيم ها از حضور در مسابقات ليگ 
ستارگان با بيان اينكه اين روزها خبرهاى بد براى هندبال 
زياد شنيده مى شود گفت: همه تيم هاى ما مانند تيم هاى 
ديگر رشته هاى ورزشى مشكل مالى دارند وضعيت بغرنج 
اقتصادى باعث شده تا وضعيت تيم هاى باشگاهى هندبال 

روز به روز بدتر شود. 
وى در مورد عدم تعيين تكليف منيزيوم فردوس قهرمان 
رقابتهاى ليگ برتر هم گفت: منيزيوم فردوس على رغم 
تالش ما هنوز حاضر به حضور در ليگ نشده است. چندين 
مرتبه تماس و مكاتبه داشته ايم اما هنوز از مديرعامل اين 
مجموعه پاسخى نشنيده ايم. ظاهرا حتى با كادر فنى هم 
مذاكره نكرده اند و احتمال دارد اين تيم را از دست بدهيم. 
دبير و سخنگوى فدراسيون هندبال خاطرنشان كرد: يكى از 
بدترين اتفاقات اين است كه بازيكنان ملى پوش بدون تيم 

مانده اند. برخى از آنها حتى پيشنهاد هم نداشته اند و اين 
براى هندبال يك اتفاق بد است. 

وى ادامه داد: شايد خيلى از بازيكنان بتوانند به عنوان لژيونر 
به تيم هاى باشگاهى كشورهاى همسايه بپيوندند و اين از 
اين منظر خوب است اما از آن طرف ما زمانى كه نياز به 
ملى پوشان داريم دسترسى به آنها و جمع كردند آنها بسيار 
سخت خواهد بود و مطمئنا به تيم ملى ضربه خواهد خورد. 

وى به مصاحبه هاى ناراحت كننده ملى پوشان با رسانه 
روزها  اين  است  بار  تاسف  بسيار  گفت:  و  كرد  اشاره  ها 
گفتگوهاى نصرتى و مسائلى را خوانده ام . بازيكنان خوب و 
جوانى چون نوروزى و صادقى هم بدون تيم مانده اند. اين 
خيلى بد است. بازيكنان را اين طورى از دست مى دهيم و 
شيرازه تيم هاى بزرگساالن ملى از هم خواهد پاشيد. شايد 
برخى مشكل نداشته باشند و در جايى كارى داشته باشند اما 

بازيكنان جوان تنها ارتزاق شان از ورزش است. 
دبير فدراسيون هندبال در خصوص شايعه حضور رحيمى 
هم  رشته  اين  به  وى  بازگشت  و  فدراسيون  راس  در 
بعيد  اما  ام  ديده  مجازى  هاى  گروه  در  كرد:  تصريح 
مى دانم. ايشان دنبال آرامش هستند. ايشان سالها در 
رئيس   ، استان  كل  مدير  اند،  كشيده  زحمت  هندبال 
فدراسيون و مديرعامل چندين باشگاه فوتبالى بوده اند 
و اين روزها نيازمند آرامش هستند. شايد يكى از داليلى 
كه تا به امروز ديگر وارد اين رشته نشده و اظهار نظرى 
هم درمورد شرايط فدراسيون نكرده اند اين است كه نمى 

خواهند دوباره به اين حوزه وارد شوند. 
وى بيان كرد: به هر حال مشكالت همگى دست به دست 
هم داده اند تا روز به روز كار براى اين رشته سخت تر شود. 
شرايط حاكم بر رشته هندبال طورى شده كه هر مديرى 
كه بخواهد وارد آن شود كار سختى پيش رويش خواهد بود.

كارلوس كى روش، پنجمين سرمربى گران فوتبال ملى در دنيا
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــران دني ــى گ ــن 5 مرب ــران در بي ــال اي ــى فوتب ــم مل ــى تي ــرمربى پرتغال ــى روش س ــوس ك كارل
ــت. ــه اس ــتمزدهاى مربيان ملى فوتبال، او گران تر از مربيان پرتغال، ايتاليا و فرانس در تازه ترين برآورد دس

ذوب آهن مدعى قهرمانى 
جام حذفى است

ــن اصفهان گفت: ذوب آهن  ــگاه ذوب آه مديرعامل باش
ــت. مدعى قهرمانى جام حذفى اس

سعيد آذرى پس از بازى دو تيم شاهين شهردارى بوشهر و ذوب آهن 
اصفهان اظهار داشت: بوشهر همواره سابقه درخشانى در فوتبال ايران 

داشته است و تيم شاهين از تيم هاى ريشه دار فوتبال ايران است.
وى به بازى قابل قبول تيم شاهين شهردارى بوشهر در مقابل تيم 
و  شاهين  تيم  هواداران  داد:  ادامه  و  كرد  اشاره  اصفهان  ذوب آهن 

فوتبال دوستان بوشهرى نيز به خوبى تيم خود را تشويق كردند.
مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان يكى از مشكالت ذوب آهن در 
اين مسابقه را رطوبت باالى هوا عنوان كرد و افزود: اين موضوع 
باعث شد تا بازيكنان ذوب آهن كارهاى تمرين شده را به خوبى نتوانند 

پياده كنند.
وى به توانمندى باالى بازيكنان تيم ذوب آهن اشاره كرد و گفت: 
بازيكنان بسيار خوبى داريم و در جام حذفى از مدعيان اصلى قهرمانى 

هستيم.
آذرى با بيان اينكه گل محمدى خودش درخواست استعفا داشت و ما 
با اين استعفا موافقت كرديم، اضافه كرد: مجيد حسينى عملكرد خوبى 
را در دو بازى قبلى داشته است و به نتايج خوبى رسيده است و با اين 
بازى هايى كه ارائه كرده است اعتماد باشگاه به وى بيشتر شده است.
مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان تاكيد كرد: حمايت كاملى از 
مجيد حسينى به عنوان سرمربى تيم فوتبال ذوب آهن خواهيم داشت.

تيم ذوب آهن اصفهان در جام حذفى كشور در بوشهر به مصاف 
تيم شاهين شهردارى رفت كه موفق شد در ضربات پنالتى با نتيجه 
شش بر پنج به پيروزى برسد. بازى در وقت قانونى و وقت اضافى 

گلى در بر نداشت.

روزهاى بد استقالل تمام شد
ــتقالل با بيان اينكه تعطيلى هاى  ــين اس  هافبك پيش
ــى سپرده  ــده ليگ به فراموش پى در پى ليگ باعث ش
ــود، گفت: مگر ليگ شروع شده و تيم هاى در حال  ش

ــتند؟ برگزارى بازى هاى خود هس

مهدى فنونى زاده در خصوص برگزارى ليگ شانزدهم گفت: مگر 
ليگ شروع شده است؟ هر وقت خواستيم در مورد ليگ شانزدهم 
صحبت كنيم شنيديم كه ليگ به تعطيلى در سر مى برد و تيم ها يا 
در حال بدنسازى چند باره هستند و يا به دنبال حريفى تداركاتى مى 
گردند تا بتوانند بازيكنان خود را در شرايط ايده آل نگه داشته و با انجام 
ديدارهاى دوستانه اجازه ندهند تيمشان از شرايط مطلوب خارج شود.

هافبك پيشين استقالل در خصوص شرايط حال حاضر استقالل 
نيز افزود: آبى پوشان در هفته هاى اول به خاطر تغييرات زياد و 
و  نكردند  كسب  قبولى  قابل  نتايج  جديد  نفرات  از  شناخت  عدم 
سرمربى اين تيم تحت فشار شديدى بود و حتى ديديم كه برخى 
او  براى  داشتند  حضور  استقالل  در  كه  نما  دوست  دشمنان 
جانشين هم انتخاب كرده بودند اما منصوريان و يارانش توانستند 
ارائه دهند و  بازى  قابل قبولى  آهن  مقابل پرسپوليس و ذوب 
هوادارانشان را راضى كنند و با پيروزى مقابل ذوب آهن اگرچه 
روحى  شرايط  استقالل  بازيكنان  اما  آمد  دست  به  سخت  كمى 
خوبى پيدا كردند و مطمئن هستم اگر ليگ دوباره تعطيل نمى 
شد استقالل مى توانست بازيهاى بعدى خود را هم با موفقيت به 
پايان برساند. وى تاكيد كرد: به اعتقاد من روزهاى بد استقالل 
تمام شده و هواداران اين تيم مى توانند موفقيت هاى پى در پى 
تيم محبوبشان را شاهد باشند. فنونى زاده در پايان خاطرنشان 
كرد: براى تيم ملى آرزوى موفقيت دارم اما اميدوارم كى روش 
بهاى بيشترى به مربيان داخلى بدهد و نظر بيشترى به ليگ برتر 
داشته و تعامل بهترى با مربيان داخلى داشته باشد تا بتوانيم شاهد 

موفقيت فوتبال كشورمان در رده هاى ملى باشيم.

ديدار با تيم هاى ناشناخته جذاب است
ــتان ضمن تاكيد بر اينكه  دروازه بان تيم فوالد خوزس
ــزى كرده و  ــام حذفى برنامه ري ــا براى ج ــه تيم ه هم
ــگفتى ساز شوند، گفت: اين  قصد دارند در اين جام ش

ــيا. ــابقات آس ــوى مس ــت به س ميانبرى اس

وحيد طالب لو در خصوص ديدار اين تيم در رقابت هاى جام حذفى 
گفت: به هر حال ما يك شروع تازه داريم، تفكرات و سياست هاى 
كادرفنى اين است كه بازى ها را با جديت دنبال كنيم چرا كه تجربه 
نشان داده اين مسابقات بهترين ميانبر براى دستيابى به سهميه 
ارزشمند آسيا است. در اين راه بايد با تمركز تالش و آرامش شرايط را 
طورى پيشبرد كه در اين مسابقات كه سختى هاى خاص خود را دارد 
بهترين عملكرد را داشته باشم. همه تيم ها براى جام حذفى برنامه 

ريزى كرده و قصد دارند در اين جام شگفتى ساز شوند.
وى با اشاره به تيم «عقاب تبريز»، يادآور شد: هرچند كه حضور تيم 
هاى كمتر شناخته شده زيبايى مسابقات را دوچندان مى كند اما بايد 
در نوع برگزارى اين مسابقات و امكانات تيم ها هم دقت شود، به 
عنوان مثال ما براى برگزارى اين مسابقه بايد عازم تبريز شويم و 
قرار است در زمين چمن مصنوعى بازى كنيم. مطمئنا بازى كردن 
در چمن مصنوعى مى تواند باعث تشديد مصدوميت ها مى شود، 
اگر باشگاه ها در جام حذفى حداقل امكانات را داشته باشند، شرايط 

برگزارى بازى ها بهتر مى شود.
دروازه بان فوالد با اشاره به شرايط تمرينات فوالد، اظهار داشت: 
ديروز استراحت داشتيم اما قبل از آن دو جلسه تمرين پرفشار را دنبال 
كرديم، خوشبختانه انگيزه بازيكنان تيم خيلى زياد است و شكل تيم 
رفته رفته بهتر مى شود. انرژى اى كه هواداران خوب به ما مى دهند 

باعث شده كه روند مان رو به رشد باشد.
اين  فوالد  بازيكنان  ما  اصلى  اهداف  از  يكى  گفت:  پايان  در  وى 
است كه رضايت مردم و هواداران را داشته باشيم و معتقديم كه اگر 
دوستداران فوالد و فوتبال تالش هاى ما را در زمين مسابقه ببينند، 
اگر بخت يار ما نبود و نتيجه را واگذار كرديم باز هم آنها ما را تشويق 
مى كنند. فوالد اين پتانسيل را دارد كه مقابل بهترين تيم هاى ليگ 
برتر بازى قابل قبولى از خود به نمايش بگذارد اما با توجه به تغييراتى 

كه داشته بايد حمايت ها از اين تيم روز به روز بيشتر شود.

هندبال در سراشيبى سقوط و آشفتگى عجيب

ملى پوشان از ايران مى روند!



ر و  رنگ  و  نگ 

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

اين يك قصه نيست
آقا جمشيد و آقا محمود مدتى بود كه همديگه رو 
نديده بودن و بهمين خاطر يه قرار گذاشتن تو پارك 
ساحلى تا هم قدم بزنن و هم گپ و گفتى داشته 
باشن. بعد از سالم احوالپرسى ، آقا جمشيد گفت 
ديروز رفتى تهران خوش گذشت ؟ حتماً سفر كارى 
بوده زود برگشتى؟ آقا محمود خنديد و گفت : آره يه 
كار كوچولو داشتم ، صبح رفتم،شب برگشتم،خوشى 
كه چه عرض كنم ولى خدارو شكر كارم انجام شد 

. خوب آمار مارو دارى طرف؟! آقا جمشيد در حاليكه يه نگاهى به ساعتش انداخت 
گفت : آره ديگه و خودشو به كوچه على چپ زد و ادامه داد. الحمدا... هوا بهتر شده 
، پارك هم چقد شلوغ شده ، انگار مردم از زندان گرما آزاد شدن ، خب برادر شنيدم 

قصه هات طرفدار پيدا كرده ، سوژه جديد چى دارى ؟
آقا محمود كه بدشم نميومد درد و دلى كنه گفت : آقا جمشيد خودت ميدونى من هر 
مطلبى مى نويسم هم واقعيه و هم راهكار مشورتى ميدم، اما قلمه ديگه گاهى هم تند 

ميره ، بعضى از دوستان هم نازك نارنجين ...
حاال من يه مطلب ميگم خودت قضاوت كن ...

حتماً پاركينگ فرودگاه رفتى ديگه ؛ خدا وكيلى يه دستگاه ديجيتالى نصب كردن 
براى پاركينگ چقد خرج داره كه اين كارو نميكنن، يا مثًال پاركينگى كه شبانه روز 
پر از ماشينه اونم تو اهواز كه يه فصل تابستونه هشت ماهه داره و يه زمستون چهار 

ماهه چرا نبايد مسقف باشه ؟!
اينارو كه ديگه نميشه به حساب جنگ و تحريم و كمبود بودجه و چيزاى ديگه 
گذاشت. ممكنه يه چيزاييم باشه كه من عامى ندونم اما چه خوشمون بياد و چه 
بدمون بياد اينا نشونه هاى ترقى و توسعه يك شهرن-اسم شهر ما كالن شهره و 
فرودگاهمون هم بين الملليه! اما وقتى ميرى توى پاركينگ فرودگاه به همون شكلى 

اداره ميشه كه سى سال پيش اداره ميشد ... حاال بقيه موارد به جاى خود ... 
آقا جمشيد حرف آقا محمودو قطع كرد و گفت : اتفاقاً من هروقت ميرم تهران از 
فرودگاه كه ميزنم بيرون پروژه هاى بزرگ پاركينگ سازى رو كه ميبينم كيف ميكنم. 
راست راستى وقتى آدم ريز ميشه تو بعضى مسائل حالش بد ميشه !! خب حاال 
پيشنهادت چيه ؟! اصًال فرض كنيم شما از فردا مدير كل فرودگاه شدى ، اين مشكلو 
چجورى حل ميكنى؟! آقا محمود يك قهقهه بلند زد و گفت :  آقا جمشيد ما كه قد 
اى حرفا نيستيم ، اما حاال بخاطر گل روى شما ميگم اگه من مسئول باشم مشكل 
اولى رو كه بالفاصله دستور ميدادم حداكثر ظرف يك هفته پيمانكار مربوطه دستگاه 
نصب كنه تا هم ساعت ورود و خروج خودروها كامًال دقيق ثبت و ضبط بشه و هم 

امكان سو استفاده و اخاذى از مردم از بين بره ...
آقا جمشيد كه داشت با تمام وجود گوش مى كرد گفت : من اينجاشو نفهميدم ، چه 

سو استفاده اى ممكنه بشه؟!
آقا محمود گفت برادر من تو وارد پاركينگ ميشى ، يه كارگر نشسته تو كيوسك يه 
تيكه كاغذ ميده دستت ، هر وقت هم خواستى از پاركينگ خارج بشى تو همون كاغذ 

رو به اون كارگر تحويل ميدى و ميپرسى چقد تقديم كنم ؟!
ايشون هم ميفرمايند مثًال 3500 تومان ، اوالً خيلى آدم ها حال و حوصله پرسيدن 
و چونه زنى ندارن و ممكنه بجا 3500 تومان ، 4000 تومن هم بدن و برن ، در ثانى 
پشت سرتو ماشين هاى ديگه هم هستن كه همه هم احمدا... عجله دارند يعنى اصًال 
فرصت سوال و جواب به تو نميدن ، ثالثاً تا حاال شنيدى مثًال بگن حق پاركينگ 
شما شده 3255 تومان ، در حاليكه شما زمان پاركينگ را خريده اى پس هميشه 
اعداد به سمت باال گرد ميشن ... خوب حاال اين بنده خداييكه نشسته تو كيوسك هم 

ناخواسته ممكنه وارد يه خطا بشه ...
آقا جمشيد كه انگار پى به كنه ماجرا برده باشه گفت : بابا روزانه ميدونى چند تا ماشين 
وارد اين پاركينگ ميشن ، اوووووه ... ! تازه فهميدم چى ميگى آقا محمود ... ! ” مو مو 

مى بينوم و تو پيچش مو ” 
آقا محمود دست آقا جمشيدو گرفت و گفت حسابى عرق كرديم بريم يكم بشينيم 
رو نيمكت و اگه شيرفهم شدى بريم رو موضوع مسقف كردن پاركينگ ! البته فكر 
كنم اگه از مسئوالن فرودگاه بپرسيم چرا پاركينگو مسقف نمى كنين جواب راحت و 
قانع كننده اى بهمون بدن و بگن ، آره داريم طراحى ميكنيم كه يه پاركينگ مسقف 
و در شآن فرودگاه بين المللى بزنيم !! يعنى همون جوابى كه تقرياً 10 سال پيش مدير 
كل اسبق فرودگاه كه اتفاقاً از دوستان هم بودن و وقتى همين مطلب  رو ازش سوال 
كردم به من گفت و نميدونم چقدر اين طراحى ميخواد طول بكشه و عملياتى بشه ؟ !

آقا جمشيد كه ديگه تحملش تموم شده بود گفت آقا محمود ميگم مگه همه 
مسئوالى ما از همى فرودگاه استفاده نمى كنن چطور هيچ كارى نمى كنن ؟ !

آقا محمود سرى تكون داد و گفت آخه برادر من اونا كه مثل من و تو نيستن اونا با 
ماشين هاى كولر دار و با راننده ميان پياده ميشن و وارد سالن ميشن ، وقتى هم كه بر 
گردن ، راننده محترمشون از يه ساعت قبل ميان تو ماشين با كولر روشن ميشينن تا 
آقايون بيان سوار بشن ، وقتى هم سوار ميشن انگار وارد يخچال شدن ، به نظر تو گرما 

رو حس ميكنن ، اصًال اونا اونقدر فكرشون به كاراى بزرگ مشغوله كه
متوجه اى حرفا نميشن ... بازم بگم يا كافيه ؟!

آقا جمشيد كه انگار از خواب سنگين بيدار شده باشه گفت ؛ جان خودت ديگه نگو 
كه سر گيجه گرفتم ، ديگه حال قدم زدن هم ندارم فقط يه خواهش ازت دارم ، 

آقا محمود از رو نيمكت بلند شد و گفت : امر بفرما  و آقا جمشيد بالفاصله گفت : 
همين امشب اين قصه رو بنويس شايد ، شايد اتفاقى يكى از مسئولين بخونن ...

و آقا محمود هم دستشو رو چشمش گذاشت و گفت : قول ميدم امشب بنويسمش 
... به اميد ديدار ، شب بخير
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

رويداد
دستم بهل، دل را ببين، رنجم برون قاعده است

ــور  ــخه اى در كش ــطه فروش ميليون نس ــا احتماال به واس موالن
ــاعران  ــن ش ــى از معروف تري ــا، يك ــهرتش در اروپ ــكا و ش آمري

ــت. ــر جهان اس ــيك در سراس كالس

جالل  بزرگداشت  روز  ماه  مهر  هشتم 
مولوى  به  معروف  بلخى  محمد  الدين 
و موالنا ست. موالنا احتماال به واسطه 
كشور  در  نسخه اى  ميليون  فروش 
از  يكى  اروپا،  در  شهرتش  و  آمريكا 
در  كالسيك  شاعران  معروف ترين 
سراسر جهان است. شهرت و اعتبار اين 
شاعر بزرگ كشور همسايه را نيز بارها 
بر اين قصد انگيخت، كه مولوى را به 

عنوان شاعرى ترك به جهانيان بشناسد.
دانش نامه رشد درباره اين شاعر و متفكر مى نويسد: جالل الدين محمد در ششم 
ربيع االول سال 604 هجرى (قرن هفتم) در شهر بلخ ديده به جهان گشود، 
ايشان اجدادش همه اهل خراسان بوده اند. پدرش نيز محمد نام داشته سلطان 
العلماء خوانده مى شد و به بهاءالدين ولدبن ولد مشهور، پدرش مردى سخنور 
بوده، مردم بلخ عالقه فراوانى بر او داشته كه ظاهرا همان وابستگى مردم به بهاء 
ولد سبب ايجاد ترس در محمد خوارزمشاه شده است كه در نتيجه آن، مهاجرت 
بهاءالدين ولد به قونيه شد. اما از بدشانسى در آنجا نيز تحت مخالت امام فخررازى 

كه فردى بانفوذ در دربار خوارزمشاه بود قرار گرفت.
جالل الدين محمد در سفر زيارتى كه پدرش از بلخ به آن عازم گرديد پدرش 
را همراهى نمود، در طى اين سفر در شهر نيشابور همراه پدرش به ديدار شيخ 
فريدالدين عطار عارف و شاعر شتافت. ظاهرا شيخ فريدالدين سفارش مولوى را در 
همان كودكيش (6 سالكى يا 13 سالگى ) به پدر نمود. در اين سفر حج عالوه بر 
نيشابور در بغداد نيز مدتى رحل اقامت گزيد و ظاهرا به خاطر فتنه تاتار از بازگشت 
به وطن منصرف گرديده و بهاء الدين ولد در آسياى صغير ساكن شد. اما پس از 

مدتى براساس دعوت عالء الدين كيقباد به شهر قونينه بازگشت.
مولوى در عين حالى كه مردم را تربيت مى نمود از خودش نيز غافل نبوده تا جايى 
كه وقتى موفق به ديدار محقق ترمذى گرديد خود را شاگرد او كرده از تعليمات و 
ارشادات او نهايت بهره ها را برده و على الظاهر و به تشويق همين استادش براى 
تكميل معلوماتش رنج سفر به حلب را برخود آسان نموه و عازم شهر حلب گرديد. 
ايشان در شهر حلب علم فقه را از كمال الدين عديم فرا گرفت و پس از مدتى 
كه به شهر دمشق رفت از ديدار با محى الدين عربى، عارف و متفكر زمانش نيز 
كمال استفاده ها را برده و از آنجا عازم شهر قونيه گرديده و بنابه درخواست سيد 
برهان الدين طريق رياضت را در پيش گرفت. پس از مرگ محقق ترمذى به 
مدت 5 سال مدرس علوم دينى گرديد كه نتيجه آن تربيت چهارصد شاگرد است.

هر چند كه مولوى در طول زندگى شصت و هشت ساله خود با بزرگانى همچون 
و  حشر  عربى  الدين  محى  و  عديم  الدين  كمال  عطار،  شيخ  محقق ترمذى، 
نشرهايى داشته و از هر كدام توشه اى براندوخته ولى هيچكدام از آنها مثل شمس 
تبريزى در زندگيش تاثير گذار نبوده تا جائيكه رابطه اش با او شايد از حد تعليم 
و تعلم بسى باالتر رفته و يك رابطه عاشقانه گرديده چنانكه پس از آشنايى با 

شمس، خود را اسير دست و پا بسته شمس ديده است.
پس از غيبت شمس از زندگى موالنا، با صالح الدين زركوب دمخور شد، الفت 
او با اين عارف ساده دل، سبب حسادت عده اى شد. پس از مرگ صالح الدين، 
حسان الدين چلبى را به عنوان يار صميمى خود برگزيد كه نتيجه همنشينى 
مولوى با حسام الدين، مثنوى معنوى شده كه حاصل لحظه هايى از همصحبتى 

با حسام الدين است.
باالخره روح ناآرام جالالدين محمد مولوى در غروب خورشيد روز يكشنبه پنجم 
جمادى االخر سال 672 هـ قمرى بر اثر بيمارى ناگهانى كه طبيبان از درمان آن 
عاجز گشتند به ديار باقى شتافت. او پيش از اين نوشته بود: «دستم بهل، دل را 

ببين، رنجم برون قاعده است».

كتابخانه  
وقتى شهروندان، خبرنگار شده اند

ــر فردى را  ــمند، امروزه ه ــن هوش ــى هاى تلف ــت و گوش اينترن
ــاب «بازگرداندن  ــل كرده اند؛ كت ــگار بالقوه تبدي ــك خبرن به ي

ــردازد. ــوع مى پ ــن موض ــهروندان به روزنامه نگارى» به همي ش

«بازگرداندن  كتاب  دانش،  حريم  انتشارات 
عنوان  زير  با  روزنامه نگارى»  به  شهروندان 
«مقاالتى در مورد روزنامه نگارى شهروندى» 
را با ترجمه اميرحسين شمشادى منتشر كرده 
است. كتاب در 6 فصل تدوين شده كه  هر فصل 
آن به ترجمه يك مقاله اختصاص يافته است 
كه موضوع هايى چون روزنامه نگارى آنالين، 
تأثير شبكه هاى اجتماعى بر روزنامه نگارى و 
موضوع «شهروند-خبرنگاران» را دربرمى گيرد.
«بازگرداندن شهروندان به روزنامه نگارى» نوشته مايكل ويدوز،  نخستين مقاله 
اين كتاب است. اين فصل با اشاره به 4 ميليون شنونده استراليايى  به نقش تعيين 
كننده روزنامه نگارى اجتماعى در ايجاد مشاركت شهروندان در رابطه با ضعف 

مردمساالرى مى پردازد.
فصل دوم  تحت عنوان «شهروند - روزنامه نگارى در بهترين حالتش» به موضوع 
يوتيوب و حوزه عمومى در حادثه قتل اسكار گرانت پرداخته كه نوشته مارى 

گريس آنتونى و ريان جى. توماس است.
ماجراى قتل اسكار گرانت مربوط به ژانويه 2009 در اثر تيراندازى ماموران حمل 

و نقل ريلى  بوده كه توسط شاهدان فيلمبردارى شد است.
فصل سوم با عنوان «فيس بوك ابزارى براى گروه گرايى و اتصال» نيز نوشته 

خوزه وان ديجك است.
«كارى كه انجام مى دهى را من بهتر انجام مى دهم» عنوان چهارمين فصل اين 
كتاب است كه هنريك اورنبرينگ آن را تأليف كرده است. اين مقاله ترجمه شده 
به اين پرسش مى پردازد كه «چه تفاوتى بين آنچه شما انجام مى دهيد و فعاليت 
شهروند-روزنامه نگاران وجود دارد؟»  و در مقدمه آن آمده است: «با استناد به 
منابع روزنامه نگارى و پروژه هاى حرفه اى، سه حوزه خبرگى، وظيفه و استقالل بر 
حقانيت روزنامه نگاران حرفه اى داللت دارد و موجب تمايز آن ها از غيرحرفه اى ها 
است.» نويسنده پنجمين مقاله و پنجمين فصل اين كتاب سرنا كارپنتر  است كه 
عنوان مقاله اش «مطالعه اى بر روى تنوع محتوا در روزنامه نگارى شهروندى بر 

خط و متون روزنامه هاى برخط» است.
ششمين مقاله اين كتاب با عنوان «نوجوانان با فيس بوك، وبالگ ها و اخبار جعلى، 
عينيت روزنامه نگارى را رد مى كنند» توسط رجينا مارچى نوشته شده است و 

رفتارها و نگرش هاى خبرى نوجوانان را بررسى مى كند.
كتاب «بازگرداندن شهروندان به روزنامه نگارى» با ترجمه اميرحسين شمشادى در  

208 صفحه و به قيمت 20 هزار تومان منتشر شده است.

 از دنده چپ برخاستن
 To get out of bed on the wrong side

   بهترين امت من در درجه ى اول كسانى هستند كه ازدواج 
كرده اند و مردان و زنان بدون همسر در رتبه ى آخر قرار دارند.
حضرت محمد(ص)

عشق دردانه ست و من غواص ودريا ميكده
سر فرو بردم در انجا تا كجا سر بر كنم
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   داريوش امامى

محرم  ماه  به  شدن  نزديك  به  توجه  با 
سينماها نيز رنگ و بويى ديگر مى گيرند. 
صنفى شوراى  سخنگوى گفته  طبق 

نمايش، از هفته آينده فيلم هاى ”هيهات“ 
به كارگردانى هادى نايجى، روح اهللا حجازى، 
دانش اقبال شاوى و هادى مقدم دوست به 
جاى فيلم سينمايى ”ناردون“ به كارگردانى 
فريدون حسن پور در گروه سينمايى آزادى 

اكران مى شود.
به  دروغ“ و ”خشكسالى سينمايى  فيلم 
تاريخ همين در  عليزاده  پدرام  كارگردانى 
به جاى فيلم ”سايه هاى موازى“ در گروه 
زندگى روى پرده مى رود و ”كربال جغرافياى 
داريوش يارى  يك تاريخ“ نيز به كارگردانى

از هفتم شهريور در گروه آزاد به نمايش درمى آيد.
همچنين قرارداد فيلم سينمايى ”سالم بمبئى“ به كارگردانى 
قربان محمدپور بعد از فيلم ”سيانور“ به كارگردانى بهروز 
شعيبى در گروه استقالل بسته شد. فيلم سينمايى ”متولد 
65“ به كارگردانى مجيد توكلى نيز از پنجم آبان در گروه 

آزاد اكران مى شود.
”هيهات“ روايتى است از چهار كارگردان سينما با بازى حميد 
مينا ساداتىو آال نجم فرخ نژاد، حامد بهداد، بابك حميديان،

كه چهار روايت متفاوت از عاشورا دارند. 
و دروغ ” نسخه سينمايى، تئاترى به همين نام ”خشكسالى

است كه پيش از اين چندين بار توسط محمد يعقوبى روى 
صحنه رفته و جزو نمايش هاى پرمخاطب سال هاى اخير 
دروغ“ بوده است. فيلمنامه نسخه سينمايى ”خشكسالى و
كه داستانش در چهار فصل روايت  نوشته  يعقوبى  را هم 
مى شود. جشن تولد اميد است. اميد و همسر ش آال به همراه 
آرش برادر آال در مهمانى حضور دارند. ميترا همسر قبلى اميد 
به او زنگ مىزند و مى گويد به كمك اميد احتياج دارد. اميد 

با ميترا قرار مالقات مى گذارد و اين آغاز ماجراست...
محمدرضا گلزار، پگاه آهنگرانى، على سرابى، آيدا كيخايى، 
مهدى محرابى، مارال بنى آدم و خاطره اسدى حضور دارند. 
نيما راد، مهدى حسينى نيا، فرشاد ميرزايى، سمانه اسماعيلى، 
افشين اخالقى، آيلين كيخايى، زهرا مصطفوى، ابوالقاسم 
كرامتى و صدف فانى نيز ديگر بازيگران اين فيلم هستند و 
محمدرضا گلزار ستاره دهه 80 سينماى ايران پس از چهار 
سال دورى از سينما با اين فيلم بار ديگر به پرده نقره اى 

بازمى گردد.
"كربال جغرافياى يك تاريخ" به كارگردانى داريوش يارى 
ساخته شده است. اين فيلم در فاز نخست مرورى مستندگونه 
از شهادت  بر حركت حماسى امام حسين (ع) از ابتدا تا پس
در  عزادارى  چگونگى  بعدى  فاز  در  و  دارد  عاشورا  روز  در 

بررسى  محرم  ماه  در  را  جهان  در  مختلف  فرهنگ هاى 
مى كند.

موفق شده است، جايزه بزرگ  م" "كربال جغرافياى يك تاريخ
كنگره بين المللى جهان اسالم در كربال را از آن خود كند و 
د" در سال  و" و "فجر در جشنواره هاى "سينما حقيقت"، "رشد
گذشته نيز تقدير شد. اين فيلم همچنين موفق به دريافت 
جشنواره  نخستين  از  پژوهش  و  تحقيق  بهترين  جايزه 
ك"كربال جغرافياى يك تاريخ" محصول  شد.  "چهل چراغ"
سازمان سينمايى سوره بود كه موسيقى آن را مجيد انتظامى 
ساخته و تهيه كنندگى آن را بهروز مفيد بر عهده داشته است.

ت" تازه ترين ساخته بهروز شعيبى است كه قرار است  "سيانور
اواخر مهرماه به روى پرده سينما برود. در خالصه داستان 
امير  طوالنى!  سكوت  يك  پايان  است:  آمده  "سيانور" 
و هما پس از مدتى يكديگر را مى يابند در حالى كه يك 
انتخاب بيشتر ندارند، سيانور يا زندگى! و آن ها زندگى را 
انتخاب مى كنند. اين فيلم به برهه اى از تاريخ سياسى ايران 
مى پردازد كه در سينماى ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته 

شده است.
مهدى هاشمى، هانيه توسلى، حامد كميلى،  "سيانور" در
رضا  طباطبايى،  بهنوش  حميديان،  بابك  شريفى،  پدرام 
توكلى،  سارا  محرابى،  فريدون  صابونى،  فرزين  مواليى، 
وحيد حبيبيان، وحيد رونقى و آتيال پسيانى به ايفاى نقش 

مى پردازند. 
ا" اولين ساخته مجيد توكلى است كه در جشنواره  5متولد 65 "
سى و چهارم فيلم فجر نيز در بخش نگاه نو به نمايش 
درباره  و  دارد  اجتماعى-عاشقانه  فضاى  فيلم  قصه  درآمد. 
دختر و پسر دهه 60 است كه عاشقانه ها، مناسبات شهرى و 

اجتماعى و روابط انسان ها را به تصوير مى كشد.
و  مستند  سينماى  گسترش  مركز  محصول  "65 "متولد 
وقتى  است:  آمده  فيلم  داستان  خالصه  در  است.  تجربى 

شوخى يك بازى راه مى اندازى، بايد تا تهش برى.

مريم  شريفى،  پدرام  حميدزاده،  هنگامه 
استادى،  عليرضا  امانى،  احسان  سعادت، 
كامران ملكى، مهتاب ثروتى، الدن نازى، 
مجيد رضايى و آنا نعمتى در اين فيلم به 

ايفاى نقش پرداخته اند. 
به  "رستاخيز" كه  است  حالى  در  اين 
قيام  درباره  درويش  احمدرضا  كارگردانى 
اباعبداهللا الحسين (ع) كه تاكنون به دليل 
حضرت  نقش  بازيگر  چهره  پوشاندن  عدم 
عباس (ع) با اما و اگرهاى بسيارى همراه 
تاكنون در تعليق اكران به سر مى برد،  بود و
گذشته على جنتى طبق صحبت هاى روز
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى مى تواند در 
حوزه هنرى بدون هيچ تغييرى  سينماهاى

اكران شود. 
در خالصه داستان اين فيلم آمده است: پس از مرگ معاويه، 
يزيد به عنواِن خليفه ى مسلمين بر خالفت تكيه ميزند و به 
والِى مدينه نامه مى نويسد كه از حسين (ع) بيعت بگيرد. 
ِ  ُحر كه به عنوان پيِك ويژه ى درباِر دمشق انتخاب  بُكير ابن 

ِ

او  مى شود.  مدينه  به  يزيد  نامه  رساندِن  مأمور  است  شده 
ِ

كه جوانى ُپرشور و در جستجوى حقيقت است، در مدينه 
درمى يابد كه حامِل نامه  ايست كه در آن به قتِل حسين (ع) 
فرمان داده شده است. بُكير در مكه با افكار و انديشه هاى 
امام حسين (ع) آشنا مى شود. مردم كوفه با ارساِل نامه هايى 
بىشمار، حسين (ع) را به كوفه دعوت كرده اند تا در قيام 
عليه يزيد، آن ها را يارى كنند. حر اِبن يزيد رياحى، به همراِه 
بُكير و دو هزار سوار از سوى عبيداله، مأمور مى شوند به 
سمت كاروان حسين (ع) كه به سمِت كوفه در حركت 
هستند بروند. كاروان امام حسين (ع) در شمارى اندك، 
در كربال به محاصره ى هزاران نفر از سپاهيان  دستگاه 
خالفت درمى آيند. در روز عاشورا، نوِر حقيقت بر چشمان  

بكير مى تابد و...
فرهاد  پورشيرازى،  حسن پورسرخ، پوريا آصفى، آرش 
فر،  احمدى  ياور  زمانى،  بهادر  حميديان،  بابك  قائميان، 
انوشيروان ارجمند، انوش معظمى، كوروش زارعى، محمود 
محكمى، سعيد عليپور، امير مولوى، على جاويدفر، ميرطاهر 
محمدرضا حق گو، حميد جديدى، قادر پزشكى، مظلومى،
بابك والى، رضا اكبرى ارطه،  على عباسى، تورج فرامرزيان،
جعفرى  پژمان  نظام،  خواجه  اهللا  خليل  سلطانى،  ابراهيم 
مهتاب  فراهانى، شقايق پورحسينى، پرويز  سمرقندى، 
گودرزى،  سروش  حميدى،  زهره  بلوكات،  ليال  كرامتى، 
سيدجواد يحيوى، جمال سليمان، طلحت حمدى، رضوان 
عقيلى، فواز سرور، داوود حسين، جواد الشكرچى، فادى ابراهيم 

بازيگران اصلى اين فيلم تاريخى هستند.

سينماها رنگ و بوی محرم می گيرند
با توجه به نزديك شدن به ماه محرم سينماها نيز رنگ و بويى ديگر مى گيرند. طبق گفته سخنگوى شوراى صنفى نمايش، 

از هفته آينده فيلم هاى ”هيهات“ به كارگردانى هادى نايجى، روح اهللا حجازى، دانش اقبال شاوى و هادى مقدم دوست
 به جاى فيلم سينمايى ”ناردون“ به كارگردانى فريدون حسن پور در گروه سينمايى آزادى اكران مى شود.

خواننده موسيقى ايرانى در 
آستانه انتشار تازه ترين آلبوم 

خود با تشريح جزييات اين اثر، 
از حاشيه هاى چند هفته اخير 
درباره اختالف وى با محسن 

چاوشى سخن گفت.

حجت اشرف زاده خواننده موسيقى ايرانى در 
آستانه انتشاره تازه ترين آلبوم خود كه شنبه 
10 مهر ماه در تماشاخانه مهر حوزه هنرى 
ضمن  متنى  انتشار  با  شود،  مى  رونمايى 
درباره  پژوهشى  اثر  اين  جزييات  تشريح 
درباره  كه  اخيرى  هفته  چند  هاى  حاشيه 
اختالف وى با محسن چاوشى در برخى از 
رسانه ها منتشر شده، توضيحاتى را ارائه داد.
در يادداشت حجت اشرف زاده آمده است:

محتواى  براى  نغمات  ترين  پيرايه  «بى 
آيينى از ميان بهترين و خالص ترين صداها 
در گذشته هاى نه چندان دور توسط روضه 
خوانها در ايام شادمانى يا عزا استفاده مى 
مداح  جديد  نسل  كه  چيزى  است؛  شده 
كمتر از آن استقبال كرده است. استفاده از 

اشعار آيينى مناسب در روضه ها و مدح ها، 
با محتوايى در شأن بزرگان ما چيزى است 
بسيار  جايش  و  شده  كمرنگ  امروزه  كه 
خالى است. دوستان من يك پروژه تحقيقى 
و پژوهشى در اين باب از سه سال گذشته و 
پيش از آلبوم «ماه و ماهى» آغاز كردند كه 
نغماتى ماندگار از روضه خوان هاى قديم 
را با فرمى جديد به پرده موسيقى و ادبيات 
امروزى كشيده اند. حال و هواى اين اثر 
مبتنى بر موسيقى و آواز اصيل ايرانى است 
و نبايد آن را با فضاى تنظيم و ساخت آلبوم 
به  توجه  با  كرد.   مقايسه  ماهى»  و  «ماه 
ارادت ويژه ام به امام حسين (ع) و آزادگى 
در  افتخار  با  پذيرفتم  ايشان،  آزادمردى  و 
باشم  ناچيزى  نقطه  پژوهشى  پروژه  اين 
فعاليت  از  جوان  نسل  اميدوارم  بخوانم.  و 
كهن  موسيقى  روى  پژوهشى  كارهاى  و 
آثار  توليد  عين  در  تا  نمانند  باز  كشورمان 
نو و مورد عالقه مخاطبان خويش، قدمى 
براى حفظ و نشر موسيقى اصيل و كهنمان 
آثار  دسته  اين  از  با حمايت  و  برداريم  نيز 
پژوهشى، حافظ و پشتوانه اى براى هنر اين 

مرز و بوم باشيم. موضوع بعد كه مايلم به 
آن بپردازم، ظرفيت فضاى مجازى، قضاوت 
ها و آسيب هاى مرتبط با دنياى موسيقى 
سياست  فضاى  از  امروزه  آنچه  است. 
ظرفيت  كرده  دگرگون  را  هنر  تا  گرفته 
راستا  همين  در  اما  است  مجازى  فضاى 
سوءبرداشت ها، قضاوت هاى عجوالنه و 
حتى گاهى سوءاستفاده از جمالتى خاص، 
تا گاه فحاشى، آسيب هايى بر پيشانى و 

حريم هنر وارد كرده است.
وب  و  ها  رسانه  برخى  براى  داغ  موضوع 
سايتها كدورتى است ميان من و محسن 
برطرف  زمان  همان  در  كه  عزيز  چاوشى 
شد و تبديل شد به چيزى كه ديگران به آن 
دامن زدند. از سوال يك مجرى در برنامه 
بعدها  و  شد  آغاز  پنج»  و  بيست  «ساعت 
بى آن كه من در جريان باشم در فضاى 
مجازى با عناوين مختلف و داستان پردازى 
هاى عجيب شدت گرفت.  از اين فرصت 
استفاده مى كنم و براى پايان دادن به اين 
داستان كه بسيارى بيهوده به آن دامن زدند، 
اعالم مى كنم بنده عالقمند به موسيقى 

محسن چاوشى هستم. اختالفى وجود ندارد 
و تمامى ادعاهاى ديگر را رد مى نمايم و 
در مقابل پخش شايعات و اكاذيب، قانونى 

اقدام خواهيم كرد.
و  غزل  محتواى  با  آلبومى  پايان،  در  و   
ترانه هاى عاشقانه، در راستاى آلبوم «ماه 
و ماهى»، پس از ماه هاى محرم و صفر 
از من منتشر خواهد شد كه با عشق براى 
مخاطبان گرانقدرم آماده اش خواهيم كرد. 
هموطنان  همه  براى  ها  بهترين  آرزومند 

نازنينم هستم

ــونامى  «س ــه  مقال ــراى  ب ــى  عذرخواه
ــى چگونه به سينما آمد» آلبالوهاى جنس

مدير مسئول هفته نامه «يالثارات» با انتشار يادداشتى 
از انتشار مقاله اى با عنوان «سونامى آلبالوهاى جنسى 

چگونه به سينما آمد» عذر خواهى كرد.
عبدالمجيد محتشم در متن عذرخواهى خود آورده 
است: اينجانب به عنوان مسئول نشريه صريحاً اقرار 
عنوان  با  مقاله اى  انتشار  در  كرده ام  اشتباه  دارم، 
«سونامى آلبالوهاى جنسى چگونه به سينما آمد» 
در صفحه ادب و هنر يالثارات مورخ 10/06/95. 
هر چند اين اشتباه در خروج از كلى گويى و صرفًا 

منحصر در برخى جمالت آن مقال بوده باشد. زيرا شأن 
ذاتى نظام مقدس جمهورى اسالمى، بسى برتر و منزه تر 
از آن است كه در فضاى آن، نشريه اى از خط قرمز حياى 
نوشتارى-ولو اندك-عدول كند، هر چند انگيزه اش هشدار 
نسبت به ورطه عفونت بار زشتى فساد سر ريزه شده و 
نهى از منكر باشد. چه آنكه بيان هر واقعيتى، الزاماً مطابق 

حيا و شرم نيست.
نكته مهم در اين ميان، اما آنكه، الزمه اين اقرار و اعتراف، 
بدهكارى و عذرخواهى به احدى جز دستگاه قضاى نظام 
متعرض  هرگز  موصوف  مقاله  زيرا  نيست؛  اسالمى 
حال  عين  در  اما  نشده  حقوقى  يا  حقيقى  شخص  هيچ 
هر كس گمان مى كند در آن مقال تعرضى به وجهه و 
مجاز به طرح شكايت  و قانوناً  آبروى او روا شده، شرعاً 

و اقامه دعواست، اگر چه قصاص قبل از جنايت و 
هوچى گرى محفلى و رسانه اى با اغراض خاص نه 
مفيد است و نه مؤثر كه در همه حال نكوهيده و 

جز دفع فاسد به افسد نيست.
قابل تذكر است خطايى كه ذكر آن رفت، در عين 
حال احياناً در مقايسه با كسانى كه به رغم مسئوليت 
در اين عرصه،  به جاى نهى از منكر، تبليغ منكر 
دارند،  منكر  به  آگاهى  كه  آنهايى  هم  و  مى كنند 
نگرانند  اما  افتاد  خواهد  مفيد  و  مؤثر  آنان  نهى  و 
مبادا بر دامن كبرياشان گردى نشيند و حتى آحاد 
مردمانى كه همه روزه صداى تظلم خواهى به جان 
آمدگان از فساد اجبارى را مى شنوند، اما خم به ابرو 
نمى آورند. بايد گفت: اين خطا از صد صواب اولى تر است. 
چه آنكه قاعدان عافيت طلب، اساسا ورودى در اين وادى 

ندارند تا الزم باشد غبار ره بنشانند.
و كالم آخر آنكه دايره تحمل و نجابت حتما محدود به 
حدى معين است و رد ستمگرى در تعامالت اجتماعى در 

همه حال مقرون بر نفى ستم  پذيرى است.

روايت اشرف زاده از آلبوم «خاتون»

 با چاوشـى اختالفى ندارم

مدير مسئول «يالثارات»: اشتباه كردم


