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سفر روحانى به آسيا؛ تالش براى 
گشودن پنجره اى طاليى است
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اثرات برج هاي تجاري نوظهور اهواز

دولت و اين چند ماه

بازار خوزسـتان در تـب  جوالن 
كاالهاى قاچاق مى سوزد!

كاش فوتسال 
ايران هم يك 
كى روش داشت

نفت مسجدسليمان ليگ برترى مى شود؟

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران غرب معتقداست كه 
سفر رئيس جمهورى به شرق اسيا دست اوردهاى زياى براى 
كشورمان به همراه داشته است. دكتر پروين دادانديش،
 استاد علوم سياسى و روابط بين الملل در تشريح سفر
 دكتر روحانى به شرق آسيا، دستاوردهاى اين سفر را 

اقتصادى-فرهنگى و سياسى را توصيف كرد.

صفحه 2

صفحه 4

Bamdadzagros.news@gmail.com

سال اول
 شماره بيست و يكم
8 صفحه
قيمت: 500 تومان

عكس: على محمدى- ايسنا



  
  
  

 يك شنبه-25 مهر95 
14 محــرم1438 قمــرى

16  اكتبــر 2016
ســال اول- شــماره21

Bamdadzagros.news@gmail.com2 ن تا ز و

يادداشت

كنوكارپوس، باران، نفس،
 شوراى سالمت استان و شهردارى!

مجتبى اوركى*

ــم هوا در حال تغيير حالت  كم ك
و گرايش به سرد شدن مى باشد؛ 
پاييز از راه رسيده است و انتظار 
بارش رحمت الهى در خوزستاِن 
ــزودى به پايان  ــنه ب خاكى و تش
مى رسد. اما در اين جغرافيا، سه 
ــتين بارش  ــالى است كه نخس س
ــاران پاييزى، نگرانى هايى  هاى ب
را براى مردمانش به همراه آورده 
ــردم پس از تحمل  ــل توجهى از اين م ــت. بخش قاب اس
ــا در تابستانى سوزاننده، بجاى لذت  گرمايى طاقت فرس
ــتين بارش هاى رحمت الهى،  ــدن در زير نخس خيس ش
ــت خود را در اتاقى در خانه محبوس سازند تا  مى بايس
مبادا نفسشان تنگ گردد و دچار حمله آسم گونه گردند!.
ــاز  ــبب س ــا آالينده هاى موجود در هوا كه س ــده ي آالين
ــوند، هنوز تعيين  چنين حمالتى به ريه هاى افراد مى ش
ــخص نيست دقيقاً چه تركيب  هويت نگرديده اند و مش
ــيميايى پس از نخستين بارش ها در هواى  يا تركيبات ش
ــهرهاى استان از جمله اهواز ايجاد مى گردد كه  برخى ش
پس از استنشاق و ورود به ريه ها، اينچنين در اين افراد، 
ــان را تنگ و آنها را وادار به  ــده، نفسش ــاز ش واكنش س

مراجعه به اورژانس بيمارستانها مى سازد.
ــوص وضعيت و عالئم  ــس از انجام مطالعاتى در خص پ
ــتانها و نه در خصوص ماهيت  بالينى مراجعين به بيمارس
تركيبات موجود در هوا (چرا كه شناسايى و آناليز هوا در 
ــگاه علوم  حيطه وظايف، توانمندى ها و اختيارات دانش
ــخص گرديد اكثر قريب به اتفاق  ــت)، مش پزشكى نيس
 Storm) ــم پس از طوفان مراجعين، عالئمى مشابه آس
ــكل درمانى  ــن منظور پروت ــد و بدي Ashtma) را دارن
ــه و بيماريهاى  ــا از طرف گروه ري ــگيرانه براى آنه پيش
ــاپور اهواز كه  ــگاه علوم پزشكى جندى ش تنفسى دانش
ــى فوق تخصص در زمينه  ــكل از اعضاء هيئت علم متش
ــت، تدوين و در مهرماه 95  بيمارى هاى مرتبط با ريه اس
براى اجراء به تمام مراكز درمانى و بهداشتى ابالغ گرديد.

ــده از  ــى هاى انجام ش ــگاه به دنبال بررس همچنين دانش
ــت به اين جمع بندى رسيد كه  ــكده بهداش ــوى دانش س
ــيت زا بوده  درختان كنوكارپوس كه جزو گياهان حساس
ــانى آنها مقارن با فصل پاييز  و زمان گلدهى و گرده افش
مى باشد و بدنبال بارش هاى پاييزى توانايى آزاد نمودن 
حجم عظيمى از گرده هاى خود در هوا را پيدا مى نمايند 
ــناخته  ــه اين گرده ها مى توانند در تركيب با مواد ناش ك
ــديد  موجود در هوا، اثرات تخريبى و تهاجمى آنها را تش
ــت به منظور تالش براى حذف اين اثر  نمايند، مى بايس
تشديدكنندگى و تاثيرگذار در حمالت آسمى به افراد، تا 
ــه گونه اى هرس گردند كه  ــتين بارش ها ب پيش از نخس
امكان گلدهى و گرده افشانى را در زمان نخستين بارش 

ها نداشته باشند.
ــگاه در جلسه شوراى سالمت  ــنهاد توسط دانش اين پيش
ــتان در مرداد95 مطرح و با نظر موافق اعضاء تصويب  اس
ــهردارى ها، هرس درختان كنوكارپوس  و مقرر گرديد ش
ــه پايان  ــده را تا 10 مهرماه ب ــته ش ــيوه خواس مطابق ش
ــت كه 18 مهرماه، مديركل  ــانند و اين در حالى اس برس
محيط زيست استان در مصاحبه اى اعالم كرد كه تا كنون 
در خوش بينانه ترين حالت، فقط 20درصد كنوكارپوس 

هاى سطح شهر اهواز هرس شده اند!
به نظر مى رسد اين موضوع، معلول بروز مقاومت هايى 
ــالمت استان از  ــوراى س در خصوص اجراى مصوبه ش
ــد، چرا كه در برخى مصاحبه  ــهردارى مى باش سوى ش
ــئولين اين  ــا مى توان اظهارنظرهاى مخالف برخى مس ه
ــازمان در اجراى اين مصوبه را مشاهده نمود كه نشان  س
ــهردارى به اجراى مصوبه ابالغى  از عدم تمكين كامل ش

مى باشد.
ــوس ها و قطع  ــرس 80 درصد كنوكارپ ــى ماندن ه باق
ــيوه مدنظر كه  نمودن برخى آنان بجاى هرس كردن به ش
در آن، هرس مى بايست به گونه اى انجام گيرد كه فقط 
ــتين بارش ها را از  ــكان گلدهى درخت در زمان نخس ام
ــلب نمايد و در ساير زمان ها نيازى به اين مداخله  آن س
ــت چرا كه همگان بر نقش بارز اين گياه در افزايش  نيس
ــدن اين شهر  ــبز اهواز و سبز و زيبا ش ــرانه فضاى س س
اشتراك نظر دارند، از جمله مواردى است كه مى توان در 

اين زمينه بدانها اشاره نمود.  
ــت كه اعمال نظرات و تحليل هاى  ــؤال اينجاس حال س
شخصى در حوزه تصميم گيرى هاى اجرايى كه عواقب 
آن با سالمت مردم سر و كار دارد و بى توجهى به اجراى 
ــدازه مجاز و  ــتاندارى تا چه ان ــى از اس ــات ابالغ مصوب
ــت براساس قانون  ــد؟ آيا مى بايس صالحيت دار مى باش
ــوراى  ــازمانى و ادارى به مصوبه ش ــله مراتب س و سلس
ــتان كه مى بايست در اين زمينه حجت باشد  سالمت اس
ــن و آن را اجراء نمود و يا صرفاً به دليل دارا بودن  تمكي
ــالمت، در  ــوراى س نظرهاى متفاوت با نظرات اعضاء ش

اجراى مصوبات، تالش الزم و كافى را اعمال ننمود؟
ــان باقيمانده،  ــدك زم ــى رود در ان ــن حال اميد م ــا اي ب
ــهردارى ها، نهايت تمركز و تالش  ــئولين تالشگر ش مس
ــق و كامل مصوبه مذكور  ــود را در اجرايى نمودن دقي خ
ــتين بارش باران  ــاءاهللا پيش از نخس به كار گيرند تا ان ش
ــزى، اثر بارزى از گرده گل هاى گياهان كنوكارپوس  پائي

در هوا موجود نباشد.  
يادمان نرود پائيز است و بوى خاِك باران خورده كم كم 

دارد به مشام مى رسد، پس بسم اهللا
*مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى جندى 

شاپور اهواز

خبر رفت و آمدها در نظام هاى مردم ساالر 
موجب جلوگيرى از مشكالت مى شود

 ايجاد تعادل بين حوزه اجتماعى و سياسى از مهم ترين راهبردها است

معارفه  و  توديع  مراسم  در  شريعتى  غالمرضا 
سرپرست معاونت سياسى و اجتماعى و سرپرست 
استاندارى  بين المللى  و  اقتصادى  امور  معاونت 
خوزستان  با بيان اين كه بايد نگاه ما به راه، منش 
و روش امام حسين(ع) باشد، اظهار كرد: در همين 
مسئوليت ها، رفت و آمد يك امر طبيعى و عادى 
است رفت و آمدها در نظام هاى مردم ساالر موجب 

جلوگيرى از بسيارى از مشكالت مى شود.
وى افزود: ماندن و طوالنى شدن يك پست خاص 
همين  به  باشد.  داشته  به دنبال  را  تبعاتى  مى تواند 

رياست  مدت  كشور  اساس  قانون  در  جهت 
جمهورى محدود در نظر گرفته شده است و نبود 
اين محدوديت موجب عواقب خانمان سوز  شود.

بايد  ما  هنر  اين كه  بيان  با  خوزستان  استاندار 
استفاده از تمام سرمايه هاى استان باشد، تصريح 
سرمايه هاى  تمام  از  شايسته  نحو  به  بايد  كرد: 

استان در جهت پيشبرد استان بهره گرفت.
شريعتى با اشاره به فعاليت هاى آقاى خبير، معاون 
سابق سياسى و اجتماعى استاندار، گفت: دوستى 
و برادرى من با آقاى خبير از سال 87 بوده است 
و در اين چند ماه ُحسن اخالق، منش و همزمان به 
اصول خود بهره بردم. امروز توديع نيست و فقط 
معارفه است. از تجربيات آقاى خبير در شوراى 
برنامه ريزى و ديگر كارگروه هاى اقتصادى استان 
در جهت توسعه استفاده خواهيم كرد و ايشان در 

اين كارگروه ها حضور خواهند داشت.
سرپرست  حسين زاده،  دكتر  خصوص  در  وى 

معاونت سياسى و اجتماعى استاندارى خوزستان 
يك  عنوان  به  حسين زاده  آقاى  كرد:  اظهار  نيز 
استاد دانشگاه منشأ خير و بركت در دانشگاه بوده 
و دانشجويان بسيارى را تربيت كرده است. اخالق 
حسنه، روابط عمومى گسترده، تعامل با گروه هاى 
مختلف، تحمل پذيرى از ويژگى هاى برجسته ايشان 

است.
استاندار خوزستان عنوان كرد: تعامل با گروه هاى 
آموزش  اجتماعى،  حوزه هاى  سياسى، NGOها، 
و سالمت از برنامه هايى است كه بايد در معاونت 
سياسى – اجتماعى مورد توجه قرار گيرد. همچنين 

مسائل مديريت اجرايى و فرمانداران به وسعت كار 
اين معاونت مى افزايد.

شريعتى با اشاره به انتخابات سال 96 عنوان كرد: 
دقت  و  است  حياتى  و  مهم  مسئله اى  انتخابات 
ويژه اى را مى طلبد و الزم است با نهايت وسواس 
اين كار انجام شود تا كمترين خدشه و شبهه اى 

ايجاد نشود.
وى با بيان اين كه توجه به آسيب هاى اجتماعى در 
استان از مسائل مورد تأكيد است، گفت: توجه به 
آسيب هاى اجتماعى امرى مهم است و مقام معظم 

رهبرى توجه ويژه اى در اين خصوص دارند. الزم 
است گزارش كار و اقدامات صورت گرفته در اين 
عقب  كشورى  برنامه  از  اگر  و  تدوين  خصوص 
هستيم تالش شود اين عقب ماندگى جبران شود و 

اين گزارش به وزير كشور ارسال شود.
استاندار خوزستان با اشاره به توديع معاون اقتصادى 
و امور بين المللى استان نيز اظهار كرد: شناختى از 
آقاى نيكو نداشته ام اما در اين مدت اخالق، رفتار 
و دقت كار همراه با تخصص را در وى ديدم و به 
همين جهت ارادتى به ايشان پيدا كردم. آقاى نيكو 
به دليل حضور در تهران، در جلسه امروز حضور 

ندارند. از وى به دليل تخصص در معاونت سازمان 
برنامه ريزى استفاده خواهد شد كه مسائل استان و 
برنامه ريزى هاى بسيارى در آن صورت مى گيرد و 

بسيار تأثيرگذار است.
شريعتى ادامه داد: همچنين آقاى بحرينى از دوستان 
داريم  وى  به  نسبت  كافى  شناخت  و  است  بنده 
در  و  است  توسعه  به  عالقمند  و  توسعه گرا  و 
مسئوليت هايى كه بوده منشأ تحول، خير و رشد بوده 
است؛ اميدواريم در معاونت اقتصادى استاندارى نيز 

منشأ پيشرفت استان باشند.
موانع  رفع  جهت  در  بايد  كرد:  عنوان  وى 
بستر  و  كرد  تالش  اشتغال  و  سرمايه گذارى 
جهت  در  و  كنيم  بهتر  را  سرمايه گذارى 
سرمايه گذارى اقدام شود. بايد سعى شود يك 
سرمايه گذار و كارآفرين محترم شمرده شود. اگر 
اشتغال  و  اصالح  تحول،  استان  در  است  قرار 
ايجاد شود جز با سرمايه گذارى محقق نمى شود. 
اين در حالى است كه مهمترين مشكل استان، 

اشتغال است.
پيگيرى  لزوم  بر  تأكيد  با  خوزستان  استاندار 
در  است  الزم  گفت:  بين المللى  تفاهم نامه هاى 
حوزه بين المللى از ظرفيت استان استفاده شود 
و  دقيق  به صورت  بين المللى  تفاهم نامه هاى  و 
بند به بند دنبال و در جهت تحقق آنها تالش 
شود. تفاهم نامه اى با استان بصره منعقد و تنها 
20 درصد آن اجرايى شده كه البته بخشى از آن 
خارج از اختيارات استان است. با اين حال بايد 
تالش شود كه مواردى كه در حوزه اختيارات استان 
است، اجرا شود. در تفاهم نامه جديد با استاندارى 
بصره تالش شد كه تفاهم نامه در حوزه اختيارات 

هر دو استاندار باشد.
شريعتى در پايان اظهار كرد: از زحمات و فعاليت هاى 
مخلصانه و صادقانه آقاى خبير در معاونت سياسى 
تشكر مى كنم و اميدوارم كه در حوزه توسعه استان نيز 
كمك كنند و به عنوان مشاور بنده كمك و همراهى 
داشته باشند. اين مراسم توديع و معارفه را تنها با حضور 
فرمانداران و مديران ستادى برگزار كرده ايم و مراسمى 

ديگر در شوراى ادارى خواهيم داشت.

 ، على حسين حسين زاده در مراسم توديع و معارفه 
سرپرست معاونت سياسى و اجتماعى استاندارى 
خوزستان كه در سالن جلسات استاندارى برگزار 
جهت  استاندار  از  بايد  ابتدا  در  كرد:  اظهار  شد، 
پيشنهاد اين پست تشكر كنم. پذيرش اين مسئوليت 
يك تا دو ماه به درازا كشيد و از عواملى كه موجب 
پذيرش بنده شد، خلوص و پشتكار آقاى شريعتى 
آقاى  دولت  در  كه  مشتركى  كار  سابقه  و  است 

خاتمى داشتيم، از عوامل پذيرش بود.
 وى افزود: اين مسئوليت ها گذرا و گردشى هستند 
و خوشا به حال كسى كه از اين نعمت براى خدمت 
به خلق استفاده كند و اميدوارم در اين فرصت كوتاه، 
در اين مسئوليت به وظايف خود به خوبى عمل كنم.

 سرپرست معاونت سياسى و اجتماعى استاندارى 
چهار  سياسى  حوزه  در  اين كه  بيان  با  خوزستان 
ايجاد  گفت:  است،  شده  گرفته  نظر  در  راهبرد 
تعادل بين حوزه اجتماعى و سياسى از مهم ترين 
راهبردهاى مدنظر است. اكثر انديشمندان تعادل بين 
حوزه سياسى و اجتماعى را براى نظم دولت ها مؤثر 
مى دانند و مهمترين راهكار براى حفظ اين تعادل، 
تقويت نهادهاى اجتماعى در چارچوب قانون و در 

ذيل حوزه سياسى است.
 حسين زاده ادامه داد: تقويت احزاب،  سازمان هاى 
كارگرى،  انجمن هاى  كانون ها،  مردم نهاد، 
در  ما  راهبرد  مهمترين  از   ... و  زنان  سازمان هاى 
معاونت سياسى خواهد بود كه مى تواند تعادل نظام 
سياسى – اجتماعى را ايجاد كند. در اين خصوص 

مهمترين شاخص ما قانون است.
 

رضايت سازى اجتماعى به 
برنامه ريزى و اصالح رويكردها و 

مكانيزم ها نياز دارد
 وى با بيان اين كه رضايت اجتماعى دومين راهبرد 
در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: دو مقوله رفاه 
و رضايت اجتماعى مرتبط با يكديگر و تأثيرگذار 
بر هم هستند. به عنوان يك جامعه شناس، يكى از 
اجتماعى  رضايت  بودن  پايين  استان،  مشكالت 
ندارد  نياز  بودجه  به  رضايت سازى  اين  و  است 
و  رويكردها  اصالح  و  برنامه ريزى  به  بلكه 
مكانيزم ها نياز دارد.  سرپرست معاونت سياسى 
اين  داد:  ادامه  خوزستان  استاندارى  اجتماعى  و 
مسائل در بسيارى از استان ها حل شده است ولى 
اكنون در استان ما اگر فردى بيمارى داشته باشد، 
نياز به آشنا پيدا مى كند. اگر در چهار نقطه شهر، 
قراردادن  با  مى توان  كه  باشيم،  داشته  ترافيكى 
پليس اين ترافيك رفع شود اما شهروندان براى 
به  نياز  ادارى  كار  انجام  و  شهردارى  به  مراجعه 
ادارات  در  تنها  متأسفانه  مسئله  اين  دارد.  آشنا 
نيز  غيردولتى  مؤسسات  در  بلكه  نيست  دولتى 
وجود دارد. تمام اين موارد به بودجه نياز ندارد و 

نارضايتى را تجديد مى كند.

معيشت، گسترش   
 راهبرد سوم معاونت سياسى

به  معيشت  گسترش  اين كه  بيان  با  حسين زاده   
عنوان راهبرد سوم در معاونت سياسى و اجتماعى 
استاندارى دنبال خواهد شد، عنوان كرد: يكى از 
محورهاى مهم معيشت مردم خواهد بود. معيشت 
زندگى  بتوانند  مردم  كه  است  آن  معناى  به  مردم 
روزمره خود را به خوبى اداره كنند. بايد تالش كنيم 
كه معيشت مردم بهبود پيدا كند. اگر چرخ زندگى 
در حركت نباشد، بايد تبعات آن را پاسخ دهيم. بايد 
معيشت را راه اندازى كنيم تا گرفتارى هاى مردم كم 

شود و در اين خصوص از الگوى مشاركت مردم 
استفاده خواهيم كرد.

 وى با اشاره به اين كه توجه به آسيب هاى اجتماعى 
چهارمين راهبرد خواهد بود، اظهار كرد: آسيب هاى 
اجتماعى از موارد پيچيده است كه نياز به كارهاى 
بسيارى دارد. استان خوزستان از لحاظ شاخص ها، 
همچون وضعيت حاشيه نشينى، اعتياد، در جايگاه 
مناسبى قرار ندارد كه اين موارد پيامدهايى را ايجاد 
مى كند و به همين جهت تالش در خصوص رفع 

آسيب هاى اجتماعى در دستور كار خواهد بود.
استاندارى  اجتماعى  و  سياسى  معاونت  سرپرست 
خوزستان با بيان اين كه معتقد به صفات مديريتى هستم، 

عنوان كرد: اميدوارم بتوانيم با افراد حاضر در اين جلسه 
كارها را دنبال كنيم و اگر تغييراتى نيز ايجاد شود پس 
از انتخابات دنبال شود؛ نگاه من در حال حاضر ثبات 
مديريتى است.  حسين زاده عنوان كرد: از ديگر موارد 
مورد اهميت رعايت سلسه مراتب است. در حوزه 
امور اجرايى بايد سلسله مراتب رعايت شود زيرا عدم 
رعايت آن موجب تضعيف سيستم مى شود. همچنين 
برگزارى  از  مديران  ديگر  و  فرمانداران  است  الزم 

جلسات و مراسمات فرمايشى خوددارى كنند.
 

رشد 200 درصدى سازمان هاى 
مردم نهاد در خوزستان

همچنين در اين مراسم فرج اهللا خبير معاون سياسى 
و اجتماعى سابق استاندارى خوزستان اظهار كرد: 
تشكر مى كنم كه شرايطى فراهم شد تا در سنگر 
ديگرى خدمت كنيم. در طى اين سه سال با اصرار 
در  زيرا  برگشتم  خدمت  عرصه  به  مقتدايى  آقاى 

دولت نهم و دهم خارج از دولت بودم.
 وى افزود: در آن هشت سال يا مرخصى بدون 
حقوق و يا استعفاء داده بودم و در طول سه سال در 
دولت جديد، استخدام دولت نبودم و تحت قرارداد 
بودم. در اين سه سال يك هجمه و جّو سنگينى 
اجتماعى  و  سياسى  سابق  معاون  داشت.   وجود 
انقالب،  ابتداى  از  گفت:  خوزستان  استاندارى 
مسئوليت هاى مختلفى در تمام دولت ها داشتم اما 
به نظر مى رسد هرچه به جلو مى رويم، ناخالصى ها 
بيشتر مى شود. در گذشته كسى به دنبال اين نبود كه 

به هر قيمتى مسئوليتى را به دست بياورد.
 خبير ادامه داد: در سه سال گذشته، آدم هاى مختلف 
فشارهاى بسيارى را براى كسب مسئوليت ها وارد 
كردند. ساليق نيز زياد و پاسخگويى به تمام اين ساليق 
دشوار بود. از سويى ديگر برخى موارد به داليل شرايط 
ادارى و شرايط دولت و به توانمندى افراد باز مى گشت.

 وى با بيان اين كه معاونت سياسى، معاونت پرچالشى 
است؛ عنوان كرد: اين سه سال به هر ترتيبى كه بود، 
گذشت. نمى خواهم گزارش كار ارائه دهم زيرا جو، 
به نحوى ديگرى است؛ در اين مدت تالش كرديم 
شرايط فعاليت سياسى را فراهم كنيم و تأكيد شد كه 
شرايط براى فعاليت احزاب، جمعيت هاى سياسى 
و سازمان هاى مردم نهاد، ايجاد شود و به دنبال آن 
نيز  سياسى  جمعيت هاى  و  احزاب  شعب  تعداد 
افزايش پيدا كرد.  معاون سابق سياسى و اجتماعى 
استاندارى خوزستان ادامه داد: در سه سال گذشته 
شاهد رشد 200 درصدى سازمان هاى مردم نهاد در 
خوزستان بوديم و اين عدد قابل توجهى است. در 
حوزه كارگرى نيز با چالش كارگرى عميقى مواجه 

نشديم و شرايط به گونه اى بود كه مديريت شد.
 خبير در پايان گفت: از تمام همكاران، استانداران 
سابق و فعلى، ادارات و سازمان ها و اصحاب رسانه 
تشكر مى كنم و اگر خطايى انجام شده و افراد يا 

گروه هايى ناراحت شده اند، عذرخواهى مى كنم.

ــود. ــكالت مى ش ــاالر موجب جلوگيرى از مش ــتان گفت: رفت و آمدها در نظام هاى مردم س ــتاندار خوزس اس

سرپرست معاونت سياسى و اجتماعى استاندارى خوزستان ايجاد تعادل بين حوزه اجتماعى و سياسى را از مهم ترين 
راهبردهاى مدنظر دانست و تقويت احزاب و  سازمان هاى مردم نهاد، رضايت سازى اجتماعى، گسترش معيشت مردم

 و رفع آسيب هاى اجتماعى را از مهمترين راهبردهايى كه در اين معاونت دنبال خواهد شد، عنوان كرد.

اختصاص 1,2 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملى 
براى حل مشكل فاضالب خوزستان

    استاندار خوزستان با بيان اين كه حل مشكل فاضالب خوزستان نيازمند 3 هزار ميليارد تومان است، گفت: 
در جلسه اى با حضور معاون اول رييس جمهور مقرر شد 1,2 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملى براى حل 
مشكل فاضالب خوزستان اختصاص داده شود و براى تامين ديگر اعتبارات مورد نياز راهكارى به صورت 

فاينانس در نظر گرفته شود.
غالمرضا شريعتى در جلسه بررسى مشكالت شهرستان كارون  اظهار كرد: مشكالت شهرستان كارون را از 
نزديك مشاهده و بررسى كرده ايم و جلساتى پيرامون آن ها برگزار شده و به تصميماتى نيز دست پيدا كرديم. 
وى افزود: در سراسر استان خوزستان مشكل آب و فاضالب وجود دارد. در بيشتر شهرستان ها در زمينه آب 
شرب مشكل كمى و كيفى وجود دارد. سيستم فاضالب شهرهاى استان نيز فرسوده است و يا در برخى شهر 

در دوران جنگ آسيب هايى به شبكه فاضالب وارد شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به طرح هاى آبرسانى در استان تصريح كرد: براى سه طرح آبرسانى غدير، جنوب 
شرق و شمال شرق 1460 ميليارد تومان لوله خريدارى شده است. با اين وجود، اجراى كامل اين طرح هاى 

آبرسانى، به حدود 3600 ميليارد تومان اعتبار نياز است.
شريعتى با اشاره به اين كه حل مشكل فاضالب خوزستان نيز نيازمند 3 هزار ميليارد تومان است، گفت: در 
گذشته در خصوص فاضالب 16 شهر استان اقداماتى انجام شده اما به دليل مديريت ناصحيح، در هيچ كدام از 

شهرها فاضالب وارد مدار نشد و زير خاك مانده است.
وى ادامه داد: در برنامه است كه در 5 شهر خوزستان تصفيه خانه فاضالب به صورت فاينانس ايجاد شود و 
5 شهر ديگر نيز به آن ها افزوده خواهد شد. استاندار خوزستان با اشاره به بررسى مشكل فاضالب گفت: در 
جلسه اى با حضور معاون اول رييس جمهور، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى، وزير نيرو و مسئوالن 
مرتبط، مشكالت فاضالب خوزستان را مطرح كرديم؛ در اين جلسه مشكالت ايجاد شده در بيمارستان سينا 
و مشكالت سالمتى ناشى از فاضالب را مطرح كرديم و همه به مشكالت فاضالب استان اذعان داشتند. در 
اين جلسه مقرر شد كه به مشكل فاضالب استان خوزستان به صورت ويژه پرداخته شود و 1,2 ميليارد دالر از 
صندوق توسعه ملى براى حل مشكل فاضالب خوزستان اختصاص داده شود و براى تامين ديگر اعتبارات مورد 

نياز راهكارى به صورت فاينانس در نظر گرفته شود.
شريعتى گفت: كار منسجمى را در خصوص فاضالب استان خوزستان با نمايندگان و مسئوالن استان به صورت 
كارشناسى پيش برده ايم، با اين حال نمى توان در شهرستان كارون كه وضعيت فاضالب نامناسب است، منتظر 

اجرايى شدن اين طرح ها ماند و هيچ اقدامى انجام نشود.
وى ادامه داد: در شوراى سالمت خوزستان 7 نقطه از شهرستان كارون مشخص شده كه وضعيت فاضالب اين 
نقاط حاد است؛ سپاه نسبت به تامين لوله هاى مورد نياز براى دو نقطه از اين مناطق تعهد كرده و لوله هاى 5 
نقطه ديگر را نيز سازمان آب و برق خوزستان تامين كرده است؛ بدين ترتيب شركت آبفا بايد به سرعت نسبت 

به اجرايى شدن مصوبات شوراى سالمت اقدام كند.
استاندار خوزستان عنوان كرد: با توافق هاى انجام شده با شركت ملى حفارى و مناطق نفتخيز جنوب لوله هاى 
آب شرب در شهرستان تامين و طرحى هايى در خصوص افزايش فشار آب شهرستان كارون اجرا خواهد شد.  
شريعتى افزود: همچنين طبق توافق با بنياد بركت، 9 ميليارد تومان جهت بهسازى بيمارستان سينا اختصاص 
داده خواهد شد. وى ادامه داد: طبق برآورد دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور برطرف كردن مشكالت حوزه 
سالمت و بهداشت شهرستان هاى تابعه اين دانشگاه، نيازمند 80 ميليارد تومان است؛ با توافق با وزير بهداشت 
20 ميليارد تومان توسط وزارت بهداشت، 20 ميليارد تومان توسط استاندارى خوزستان و 10 ميليارد تومان توسط 
دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز تامين خواهد شد و 30 ميليارد تومان نيز در سال آينده تامين مى 
شود.  پس از پايان اين جلسه استاندار خوزستان به همراه نمايندگان اهواز در مجلس شوراى اسالمى و تعدادى 
از مديران استان از تصفيه خانه شهداى كوت عبداهللا و چندين منطقه شهرستان كارون كه داراى وضعيت 

فاضالب نامناسبى هستند، بازديد كرد.
استاندار خوزستان در اين بازديد به مديرعامل شركت آبفاى اهواز دستور جمع فاضالب 5 نقطه حاد شهر كوت 

عبداهللا در كمتر از 2 ماه و پيش از شروع بارندگى داد.

دريافت بيش از 4 هزار و 500 نمونه
 از واحدهاى توليدى، محموله هاى صادراتى و وارداتى

مديركل استاندارد استان خوزستان گفت: در شهريورماه امسال تعداد 4 هزار و 616 نمونه از بخش هاى مختلف 
توليدى، واحدهاى صنفى و محموله هاى صادراتى و وارداتى توسط كار شناسان اين اداره كل و شركت هاى 

بازرسى تائيد صالحيت شده اخذ شده است.
رضا دهدشتى زاده  اظهار كرد: در شهريور ماه امسال تعداد 4 هزار و 616 نمونه از بخش هاى مختلفى همچون 
واحدهاى توليدى، واحدهاى صنفى (در راستاى طرح اجراى هماهنگ استاندارد) و محموله هاى صادراتى و 
وارداتى توسط كار شناسان اين اداره كل و شركت هاى بازرسى تائيد صالحيت شده اخذ شده است كه 22 هزار 
و 314 مورد آزمون توسط آزمايشگاه هاى همكار مورد تاييد صالحيت اين اداره كل و آزمايشگاه هاى اداره كل 
استاندارد خوزستان بر روى نمونه هاى فوق انجام شده است. گفت: نمونه هاى فوق در زمينه هاى مختلف از 
جمله لوازم خانگى، صوتى و تصويرى، صنايع غذايى و كشاورزى، شيميايى، مصالح ساختمانى، مكانيك و 
فلز شناسى، برق و الكترونيك، نساجى و سلولزى و.... مى باشند كه آزمون هاى مختلفى از جمله معيار مصرف 
انرژى، نشانه گذارى، توان، نوع مواد به كار رفته، آزمون هاى ابعادى، فيزيكى، مكانيكى، مقاومت در برابر حرارت، 
مقاومت فشارى، استحكام، چگالى، فلزات سنگين، بسته بندى، رنگ، طعم، باقيمانده سموم، بافت شناسى و... 
بر روى آن ها انجام مى شود. وى گفت: بر اساس نتايج آزمون اعالم شده 4 هزار و 407 نمونه با استانداردهاى 
ملى مربوطه مطابقت داشته و 209 نمونه نيز مردود و مغاير با استانداردهاى ملى مربوطه اعالم شده است. 
وى خاطر نشان كرد: همچنين با توجه به نياز جامعه به اندازه گيرى هاى درست و جهت اطمينان از سالمت 
ابزار آزمايشگاهى، تعيين ميزان خطا و تنظيم وسايل در مقايسه با استانداردهاى ملى مربوطه، تعداد 110 مورد 
كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهى توسط آزمايشگاه هاى همكار تاييد صالحيت شده توسط اداره كل استاندارد 
خوزستان بر اساس استانداردهاى ملى مربوطه انجام شده است كه سطح دقت آزمون ها را تا حد قابل قبولى 

افزايش داده است.

كسب دو مقام ملى مهندسى عمران توسط تيم تحقيقاتى آنزان ايذه
تيم تحقيقاتى آنزان ايذه به طور همزمان دو مقام ملى مهندسى عمران را به دست آورد.

تيم تحقيقاتى آنزان دانشگاه آزاد اسالمى واحد اين شهرستان در مسابقات ملى سازه هاى ماكارونى دانشگاه آزاد 
اسالمى بيرجند و انجمن بتن ايران ici حضور پيدا كرد و توانست به مانند سال گذشته كسب موفقيت كند.

اين تيم در اين دوره از مسابقات كه در دو رشته و دو استان كشور صورت گرفت توانست در سازه ماكارونى 
گرايش سنگين مقام اول و در رشته بتن گرايش سازه محافظ EPD، صاحب مقام دوم شود. اين تيم متشكل 
از جوانان با استعداد ايذه اى بود كه همواره در رقابت هاى مختلف در اين رشته ها با درخشش خود در رتبه هاى 
بر تر قرار گرفته اند. سيد آرمين شيرمردى به عنوان استاد راهنماى اين تيم در كنار مهدى نوذرى، ابوتراب رفيعى، 
صمد طهماسبى، على نوذرپور، نويد كاووسى قافى و سجاد نوذرپور توانستند صاحب اين مقام هاى ارزشمند 
شوند. شهرستان ايذه با وجود محروميت هاى زياد اقتصادى و كاستى هاى زياد از نظر رفاهى و آموزشى جز 
شهرستان هاى مستعد در زمينه هاى علمى و پژوهشى بوده و نتايج مقاطع مختلف كنكور و مسابقات علمى 

گواهى بر اين ادعاست./عكس كار شود / منبع فارس
ابراز نگرانى از تامين نشدن داروى خوزستان توسط داروخانه هاى خصوصى

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى اهواز از تامين نشدن داروى خوزستان توسط داروخانه هاى خصوصى 
ابراز نگرانى كرد.

حسين برزگر، معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى اهواز، با بيان اينكه سازمان هاى بيمه گر تامين اجتماعى 
و بيمه سالمت به تعهدات خود در قبال پرداخت مطالبات داروخانه ها عمل نكردند، اظهار كرد: در زمينه استمرار 
خدمات دارويى توسط داروخانه هاى استان خوزستان با توجه به فرا رسيدن اربعين حسينى و حضور زائران كه از 

استان به زيارت مشرف مى شوند، اين نگرانى وجود دارد كه تامين داروى آنها با مشكل مواجه شود.
وى با اشاره به اينكه مطالبات داروخانه هاى استان خوزستان مربوط به دى ماه سال گذشته توسط سازمان 
بيمه گر تامين اجتماعى و اسناد اسفند سال گذشته بيمه سالمت استان پرداخت نشده است، افزود: اين ديركرد 
پرداخت ها باعث نگرانى درباره تامين داروى استان مى شود و چنانچه مسئوالن كشورى از اين مهم غافل شوند 
احتمال ايجاد مشكل وجود دارد. برزگر، با بيان اينكه ما شاهد پيگيرى مسئوالن تامين اجتماعى و بيمه سالمت 
استان بوده ايم، تاكيد كرد: اين موضوع تنها توسط مسؤوالن كشورى و به ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
قابل حل است كه اميدواريم هرچه سريعتر اين مشكل بر طرف شود. معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى 
اهواز با تاكيد بر اينكه عدم پرداخت به موقع سازمان هاى بيمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه هاى خوزستان، 
موجب ايجاد مشكالتى در تامين داروى استان مى شود، تصريح كرد: اين موضوع باعث ايجاد مشكالت 
بسيارى در چرخه توليد و توزيع داروى استان خواهد كرد. برزگر با بيان اينكه شركت هاى پخش دارو، امكان 
وصول به موقع مطالبات خود از داروخانه ها را با توجه به ديركرد سازمانه هاى بيمه گر ندارند، عنوان كرد: قطعًا 
پرداخت نكردن مطالبات از سوى سازمان هاى بيمه گر تامين اجتماعى استان، داروخانه ها را دچار مشكل خواهد 
كرد كه نتيجه آن عدم تأمين داروى استان است. اين مقام مسؤول در پايان با بيان اينكه مسؤوالن كشورى 
به داروخانه هاى استان خوزستان در راستاى تحقق عملى كردن اقتصاد مقاومتى در استان كمك كنند، ابراز 
اميدوارى كرد: مسؤوالن سازمان هاى بيمه گر تامين اجتماعى با پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها از ايجاد 

مشكالت مالى و اقتصادى آنها جلوگيرى كنند تا خللى در تأمين داروى استان پيش نيايد.
برزگر، در پايان از تالش داروخانه ها با توجه به محدوديت هاى مالى كه امكان تدارك مناسب دارو را سلب كرده 
است، تشكر و اظهار كرد: با وجود مشكالت فوق تاكنون ارائه خدمات دارويى به بهترين شكل توسط داروخانه ها 

ادامه دارد و انشااهللا با كمك مسؤوالن كشورى مسائل فوق نيز مرتفع شود.
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برگزارى مراسم عزادارى بدون مشكل امنيتى
توسط  شده  انجام  هاى  ريزى  برنامه  با  كرد:  اعالم  كشور  وزارت  سخنگوى 
دستگاه هاى مسئول و هوشيارى و همكارى مردم ، مراسم تاسوعا و عاشوراى 
حسينى بدون هيچ مشكل امنيتى در كشور برگزار شد. سيدسلمان سامانى با اشاره 
به اينكه مراسم عزادارى امام حسين(ع) در كل كشور با آرامش خاصى برگزار شد 
اظهار كرد: با برنامه ريزى هاى مناسبى كه توسط دستگاههاى مسئول به عمل آمد 
امنيت همه زائران به عتبات عاليات نيز تامين شد و بحمداهللا هيچ مشكل امنيتى در 
اين زمينه به وجود نيامد. قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگى استان ها 
با اشاره به افزايش تعداد زائران ايرانى كربال در سال جارى افزود: امسال تعداد زائران 
ايرانى بيش از دو برابر سال گذشته بود كه بيشترين تعداد از مرز مهران و مابقى از 

شلمچه و چزابه و مرزهاى هوايى تردد داشته اند.

رابطه غيراخالقى ترامپ با 2 زن
 در پى به انحراف كشيده شدن رقابت هاى انتخاباتى در آمريكا، ستاد انتخاباتى 
دونالد ترامپ ،گزارش نيويورك تايمز در مورد رفتار غير اخالقى وى با دو زن را 
‹ ساختگى ‹ خواند.  مشاور ارشد ترامپ در امور ارتباطات در واكنش به مطلب 
چاپ شده در نيويورك تايمز گفت :› اين مطلب سراسر دروغ و ساختگى است و 
براى نيويورك تايمز راه انداختن يك مبارزه كامال ساختگى و هماهنگ براى ترور 

شخصيت آقاى ترامپ در مورد چنين موضوع هايى خطرناك است. ‹
بنوشته نيويورك تايمز كه پيش از اين جانب هيالرى كلينتون نامزد دمكرات را در 
انتخابات رياست جمهورى هشتم نوامبر گرفته است ، دو زن ادعا كرده اند كه ترامپ 
ارتباط غير اخالفى با آنها داشته است. در همين حال گفته مى شود ترامپ به ‹مگان 
توهى› خبرنگار اين روزنامه اطالع داده كه ‹ چنين اتفاقى هرگز روى نداده است . 
‹ ترامپ همچنين پيش از انتشار گزارش هشدار داده است كه نيويورك تايمز را در 

صورت چاپ آن تحت پيگرد قضايى قرار خواهد داد.
اما اين روزنامه چهارشنبه شب بى اعتنا به اين هشدار ترامپ ادعاى دو زن به نام 
جسيكا ليدز و راچل كروكز را چاپ كرد كه گفته اند ترامپ تماس فيزيكى نامناسب 

با آنها داشته است.
خدمات كميته امداد به همسران ايرانى اتباع خارجى

فاطمه رهبربا اشاره به اهميت خدمات رسانى كميته امداد امام خمينى (ره) به تمامى 
اقشار جامعه ايرانى گفت: ازدواج زنان ايرانى با اتباع خارجى از جمله مسايلى است 
كه طى سال هاى گذشته مشكالت بسيارى را براى برخى زنان ايرانى و فرزندانشان 
به ويژه در استانهاى مرزى مثل خراسان رضوى ايجاد كرده است. وى با بيان اينكه در 
پاره اى موارد همسران اين زنان آنها را با چند فرزند تنها گذاشته و به كشور و زادگاه 
خود بر مى گردند، تاكيد كرد: در اين موارد زن ايرانى با چند فرزند بدون سرپرست 
مى ماند و بايد چتر حمايتى نهادهاى دولتى و غير دولتى مانع از آسيب مضاعف 
براى آنها شود. معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد ادامه داد: در برخى 
موارد گفته مى شود كه كميته امداد از زنان ايرانى كه همسر خارجى دارند حمايت 
نمى كند كه اين مساله صحيح نيست. رهبر اضافه كرد: البته حمايت كميته امداد 
از اين افراد دائمى نيست بلكه اين زنان و فرزندانشان به دليل اينكه بى سرپرست 
يا بدسرپرست محسوب مى شوند، به طور موقت از برخى خدمات كميته امداد 
بهره مند مى شوند. معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد خاطرنشان كرد: 
خدمات موردى، تك خدمتى و چند خدمتى در حال حاضر به اين گروه از زنان 
ارائه مى شود. وى خدمات كمك معيشت و درمان را از جمله فعاليتهاى كميته امداد 
براى زنان داراى همسر اتباع خارجى دانست و گفت: كمكهاى كميته امداد همچنين 
به فرزندان اين زنان تعلق مى گيرد و كودكان اين زنان مى توانند همچنين از كمك 
هزينه تحصيل دانش آموزى و دانشجويى برخوردار شوند. رهبر با بيان اينكه ارائه 
كمك هزينه جهيزيه نيز به دختران اين دسته از زنان تعلق مى گيرد، اضافه كرد: تنها 

خدمتى كه كميته امداد امكان ارائه آن به زنان ايرانى اتباع خارجى را ندارد، خدمت 
مسكن است كه به دليل گران قيمت بودن، شرايط ارائه آن فراهم نيست.

رانت هاى ميلياردى ارز دونرخى
نماينده  مجلس با اشاره به وعده هاى دولت از سال 92 براى تك نرخى كردن ارز 

از رانت هاى ميلياردى ارز دو نرخى خبر داد.
محمدرضا پورابراهيمى با اشاره به ابالغ بخشنامه بودجه سال 96 به دستگاههاى 
اجرايى كشور گفت: يكى از موضوعات مهم در اين بخشنامه اجراى سياست هاى 
مربوط به تكرا نرخى كردن ارز است. نماينده مردم كرمان ادامه داد: وزير اقتصاد و 
رئيس كل بانك مركزى هر سال وعده تك نرخى شدن ارز را به مجلس مى دهند اما 
عملى نمى شود، ابتداى سال 92 دولت اعالم كرد كه در نيمه اول سياست هاى تك 
نرخى شدن نرخ ارز اعمال خواهد شد. پس از مدتى اعالم كردند نيمه دوم سال 92، 
مجددا وعده دادند نيمه اول سال93 و همين طور وعده ها تا سال 95 ادامه يافت و 
امروز نيز براى سال 96 وعده داده اند. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس تك نرخى 
شدن ارز را ضرورتى مهم در اقتصاد كشور خواند و گفت: امروز در ظاهر نرخ ارز 

ترجيحى است اما مردم هزينه ارز آزاد را مى پردازند.
پور ابرهيمى گفت: توليدكنندگان و واردكنندگان كاالهاى اساسى ارز ترجيحى از 
دولت دريافت مى كنند اما برنج و روغن را به مردم با نرخ ارز آزاد مى فروشند. 
كارخانجات مواد اوليه شان را با نرخ ارز ترجيحى وارد مى كنند اما كاالى نهايى با 
نرخ ارز آزاد به فروش مى رسد. وى تصريح كرد: تفاوت ميان نرخ ارز آزاد و ارز 
ترجيحى ساالنه ميلياردها تومان رانت در ميان دالالن ايجاد مى كند و منفعتى براى 
مردم و اقتصاد كشور ندارد. رئيس كميسيون اقتصاد مجلس با تاكيد بر اينكه دليلى 
براى استمرار سياست ارز دو نرخى وجود ندارد، گفت:قبال براى نقل و انتقال ارز با 
مشكالتى مواجه بوديم اما پس از توافق بر اساس اعالم دولت تحريم ها بايد برداشته 
شده و با اجراى تعهدات جمهورى اسالمى ايران طرف غربى هم نقل و انتقال ارز را 
آزاد كرده است. پور ابراهيمى افزود:در توافق هسته اى طرف غربى تعهد داده است 
نقل و انتقال ارز را آزاد كند. به گونه اى كه دولت بتواند به راحتى عمليات ارزى را 
در كشور هدايت كند. وى با اشاره به عرضه و تقاضاى غيررسمى در بازار ارز و نرخ 
تهاترى ارز گفت:بازار غيررسمى ارز در بازار ايران نمود خارجى دارد و نمى توان 
آن را كتمان كرد.ما معتقديم اين بازار غيررسمى بايد در تاالر بورس ارز رسميت يابد 
تا از اين طريق دولت بتواند به توليدكنندگان كمك كند. وى تصريح كرد: مديريت 
بازار ارز از طريق بورس ارز به راحتى امكان پذير است اما نمى دانيم به چه دليل 

بانك مركزى و وزارت اقتصاد حاضر به راه اندازى بورس ارز نيستند.
دستگيرى يك مداح افراطى در زاهدان

دادستان زاهدان گفت: با هوشيارى سربازان گمنام اطالعات سپاه سلمان سيستان و 
بلوچستان و با همكارى دستگاه قضايى يك مداح افراطى دستگير و يك نفر از استان 
اخراج شد. محمد مرزيه  با تائيد خبر دستگيرى تعدادى از افراد گروه هاى افراطى 
در حاشيه مراسم عزادارى اباعبداهللا الحسين(ع) در زاهدان افزود: يك نفر از مداحان 
افراطى دستگير و يك نفر از استان اخراج شده است. وى با اشاره به نگاه پيشگيرانه 
دستگاه قضايى افزود: همچنين تعداد ديگرى از عوامل اين گروه افراطى با همكارى 
نيروى هاى اطالعات سپاه استان و دستگاه قضايى دستگير و پس از اخذ تعهد آزاد 
شدند. وى گفت: اين افراد كه تحت عنوان هيات مذهبى در زاهدان از طريق دعوت 
از مداح هاى افراطى و حاشيه اى تصميم به اقدامات ساختار شكنانه و خالف 
وحدت در استان داشتند با هوشيارى سربازان گمنام اطالعات سپاه سلمان سيستان 

و بلوچستان شناسايى و با همكارى دستگاه قضايى دستگير شدند.
دادستان عمومى و انقالب اسالمى زاهدان تصريح كرد: كتب و جزوات كشف شده 
از اين افراد نشان دهنده ارتباط آنها با برخى شخصيت ها و گروه هاى افراطى بود از 

اين رو خوشبختانه قبل از هرگونه فعاليتى با آنها برخورد شد.

اصولگرايان با سازوكار وحدت 
در انتخابات آتى حاضر مى شوند

وحدت،  حفظ  با  اصولگرايان  گفت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو 
ضعف هاى خود را در ديگر عرصه هاى رقابتى جبران خواهند كرد.

داشت:  اظهار  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو  عادل  حداد  غالمعلى 
اصولگرايان در انتخابات مجلس دهم به وحدت خوبى رسيدند، به خصوص 
در تهران و آن تجربه چراغ راه آينده اصولگرايان است. وى افزود: اگرچه 
ما (اصولگرايان) در تهران موفق نشديم، اما اين ناشى از تفرقه اصولگرايان 
نبود، بنابراين آن وحدت در جاى خود صحيح و موثر بود و ضعف ما از 
جاهاى ديگر بود و اميدواريم با حفظ وحدت قبلى ضعف هاى خودمان را 
در آينده جبران كنيم. حداد عادل در پاسخ به اين پرسش كه اصولگرايان در 
بررسى گزينه ها به چه نتيجه اى رسيده اند، گفت: هنوز به نتيجه اى نرسيده ايم، اما 
باالخره مشورت هايى با دوستان صورت داديم تا به نحو شايسته اى در انتخابات 
حضور يابيم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش كه 
شنيده شده است برخى شخصيت هاى همچون الريجانى و ضرغامى احتمال 
دارد براى انتخابات 96 كانديدا شوند، تصريح كرد: اينها همه گمانه زنى است 
و البته هنوز زود است چون فصل انتخابات نرسيده است.  حدادعادل درباره 
چگونگى سازوكار ائتالف اصولگرايان خاطرنشان كرد: كم وبيش شروع شده 
است وانشاءاهللا روز به روز محكم تر شود. وى ادامه داد: جامعه روحانيت 
همواره نقش مهم خود را در سازوكار ائتالف اصولگرايان داشته است. بنابراين 
همه تشكل ها و قشرهاى اصولگرا بايد با يك وحدت بيش ترى در انتخابات 

96 حاضر شوند.

آشنا جايگزين جنتى مى شود؟
مشاور فرهنگى رئيس جمهور گفت كه استعفاى على جنتى از وزارت ارشاد را نه 
رد مى كند و نه تأييد. حسام الدين آشنا مشاور فرهنگى رئيس جمهور در واكنش به 
برخى اظهارات مطرح شده مبنى بر استعفاى على جنتى وزير فرهنگ ارشاد اسالمى 

و تقديم آن به رئيس جمهور گفت: من اين مسئله را نه تأييد مى كنم و نه تكذيب.
وى در پاسخ به اين سؤال كه گفته شده است متن استعفاى آقاى جنتى به روى ميز 
رئيس جمهور گذاشته شده است، اظهار داشت: قطعاً اگر چنين باشد با شروع هفته 
به اين موضوع رسيدگى مى شود و رئيس جمهور نيز به تازگى از سفر بازگشته است.
مشاور فرهنگى رئيس جمهور درخصوص احتمال جايگزينى اش به جاى على جنتى 

نيز گفت:  اين موضوع را هم نه تأييد مى كنم و نه تكذيب.

ايرادات  مبنايى در سازوكار 
شوراى سياست گذارى اصالح طلبان 

 قائمى با بيان اينكه در بسيار از موارد رئيس جمهور گاليه مند هستيم، گفت: مطالباتى 
كه اصالح طلبان دارند پيش شرطى براى حمايت از روحانى در انتخابات سال 96 
است.قربانعلى قائمى فعال سياسى اصالح طلب و عضو حزب اعتماد ملى در 
گفت  و گو با خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران تسنيم «پويا»، درباره ورود 
حزب اعتماد ملى به انتخابات سال آينده، گفت: حزب اعتماد ملى هميشه در همه 
انتخابات ها اثرگذار بوده و در انتخابات اخير مجلس هم در تهران به طور جدى فعال 
بود. در مورد انتخابات پيش رو هم نشست ها و جلسات كارشناسى و كارگروهى 

خود را آغاز كرده ايم و به طور مستمر اين جلسات را ادامه مى دهيم.
قائمى درباره تشكيل كميته انتخابات حزب اعتماد ملى در تهران اظهار كرد: 
خاصى  زمان  و  شخص  به  مربوط  و  است  فعال  همواره  حزب  كميته  اين 
نيست اما اگر بخواهيم دقيقتر صحبت كنيم، بايد بگويم كه اين كميته، در زمان 
انتخابات ها به ستاد انتخابات تبديل مى شود.وى با بيان اينكه فعاليتهاى انتخاباتى 

حزب معطوف به زمان خاصى نيست و همچنان ادامه دارد، خاطرنشان كرد: 
شاخص هاى انتخاباتى تعيين شده و با افراد مورد نظر جلسات كارشناسى 
گذاشته شده است. اين افراد يا كسانى بودند كه درون مجموعه حزب اعتماد 
ملى فعاليت مى كنند و يا كسانى هستند كه بيرون از مجموعه فعاليت داشتند، 
ولى هم سو هستند. لذا از آنها دعوت مى شود برنامه ها و اهداف ها شنيده شود و 
نظرات و نكات مجموعه ما هم به آنها ارائه شده است. عضو حزب اعتماد ملى 
با اشاره به حمايت هاى اين حزب در انتخابات 92 از آقاى روحانى تصريح 
كرد: در بحث انتخابات رياست جمهورى ما همانند سال 92 قصد حمايت از 
آقاى روحانى را در انتخابات 96 داريم. در انتخابات سال 92 كمتر گروه سياسى 
همانند اعتماد ملى از آقاى روحانى به صورت تشكيالتى و گسترده حمايت 
كرد اما حزب اعتماد ملى به طور جدى وارد فعاليت شد و با تمام توانايى اش 

از آقاى روحانى حمايت كرد.
بهروز وثوقى چه گناهى كرده كه بايد

 پشت مرز تركيه بايستد تا پدر مريضش را ببيند 
غالم كويتى پور در يك برنامه اينترنتى با اجراى فريدون جيرانى گفت: «بهروز 
وثوقى چه گناهى كرده است كه بايد پشت مرز تركيه بايستد، پدر مريض اش را 

كه در حال احتضار است، ببيند و خداحافظى كند؟!»
به گزارش عصر ايران، كويتى پور در پاسخ به فريدون جيرانى كه پرسيد نوحه 
«تاريخ  گفت:  گرفت،  شكل  چگونه  ببينى»  نبودى  «ممد  معروف  حماسى 
پاسخگوى چگونگى شكل گيرى اين قطعه است. «ممد نبودى ببينى» حرف 
ساده و بى آاليش جوانان آن مقطع زمانى درباره محمد جهان آرا بود. او بيش از 
سه يا چهار سال با نيروهايش اختالف سنى نداشت، اما وقتى شهيد شد همه 

بدون استثنا مى گفتند يتيم شديم.»  
او كه همواره خود را نه مداح كه حماسه خوان مى داند، در ادامه صراحتا گفت: 
«به ما تلقين شده بود موسيقى حرام است و بهره گيرى از آن را بد مى دانستند. 
من نمى دانم اين چه نگاهى است؟! مگر محمدرضا شجريان يا محمد اصفهانى 
در كنار خواننده بودن قارى قرآن هم نبوده اند؟! من كارم موسيقى بوده است و 

نيامدم كه تنها دست و پا شكسته براى جوانان بخوانم.»
خواننده قطعات معروفى همچون «غريبانه»، «چنگ دل» و «دل پريشانم» ادامه 
داد: «نگاه هنرى مسئوالن فرهنگى ما اساسا كور است.  هنرمندان ما در هر 
عرصه اى كه هستند، اعجاز مى كنند. روى سخن من با مسئوالن است، 37 سال 

گذشته است و خواهش مى كنم چشم شان را باز كنند.»
او كه به تازگى موزيك ويديوى «حريم» را براى مدافعان حرم خوانده است، 
گفت: «ما 37 سال است دافعه مان بسيار بيش از جاذبه مان است. چرا تا اين حد 
راحت از قدرت استفاده و هنرمندان مان را دربه در مى كنيم؟! بهروز وثوقى چه 
گناهى در حق هنر ايران كرده است كه بايد بيايد پشت مرز تركيه بايستد، پدر 
مريض اش را كه در حال احتضار است ببيند و خداحافظى كند؟! اين حرف 
بسيار بد است كه شما به يك ريش سفيد، به يك پيشكسوت هنر بگوييد ببخشيد 
ما براى راه دادنتان به كشورتان مشكل داريم. حق الناس اين انسان هنرمند كجا 
مى رود؟! يا ما به حق الناس اعتقاد داريم يا اين فقط يك شعار است. رفتار 
مسئوالن در ذوق هنرى من حقير هم تاثير مى گذارد. وقتى با احساس من بازى 

مى شود، يعنى با احساس مخاطبانم بازى شده است.»
او كه در اواخر دوران جنگ خطبه عقدش توسط امام خمينى (ره) خوانده 
شد، در پايان اين پيش نمايش سه دقيقه اى تصريح كرد: «جوانان ما با هنر 
مگر  كنند.  زندگى  عزت  با  جا  اين  ما  هنرمندان  كه  رفتند  دادنشان  جان 
من نمى توانستم 37 سال پيش از اين مملكت بروم؟! يقين دارم اگر رفته 
بودم، االن براى خودم سوپر استارى بين المللى بودم. ما متاسفانه از موسيقى 

بين المللى بسيار عقب هستيم.»

خبر

چــرا بلنـــدگــوى 
اسرائـيل و منافقـين مى شوند؟

ــزاوار نيست در جامعه   معاون حقوقى رئيس جمهور گفت: س
ــاى متعلق به بيت المال  ــينى، در فضاى مجازى، تريبون ه حس
ــعه بداخالقى،  ــال به توس ــه بيت الم ــق ب ــاى متعل و روزنامه ه
ــتن اميد مردم  ــى، تخريب، تضعيف و كش ــت زدن، فحاش تهم

ــد. ــى بپردازن ــه سياس ــاى كودكان ــر رقابت ه ــه خاط ب

وى با اشاره به وصيت امام حسين (ع) به امام سجاد مبنى بر دورى 
كردن از ظلم به كسى كه جز خدا پناهى ندارد، يادآور شد: امروز اگر 
جنايتكاران فكر مى كنند در پناه آمريكا مردم يمن را قتل عام كنند و مردم 
آمريكا را سالخى كنند و صهيونيست ها هنگام ظلم به صهيونيست ها 

فكر كنند كسى جلودار آن ها نيست اشتباه مى كنند. 
انصارى با اشاره به دشوارى هاى اداره كشور از جمله مشكالت به جا 
ماننده از گذشته مانند هزينه هاى باال، اشتغال و... و نياز به آرامش براى 
حل آن ها، گفت: اقتصاد در حال حركت، نيازمند آرامش براى جذب 
سرمايه است؛ سياست خارجى محتاج به حمايت ملى است و قهرمانان 
ديپلماسى نيازمند حمايت تك تك ملت هستند، اما شبانه روز از سوى 

عده اى بمباران مى شوند. 
نقطه قوت هاى دولت ناديده گرفته مى شود، ديپلمات هاى شجاع ما 
را كه رهبرى آنان را مومن به انقالب معرفى كرد افرادى ترسو و 
بزدل معرفى مى كنند و زحمات رئيس جمهور و ديگر قوا را صفر 
جلوه مى دهند؛ هر روز وقتى به دكه روزنامه فروشى نگاه مى كنيم چند 
روزنامه مى نويستند «دولتتان تمام»، «مجلستان تمام»، برجامتان «هيچ» 
و... اين ها را شبانه روز منافقين هم مى گويند! چرا نادانسته بلندگوى 
اسرائيل و رسانه هاى امپرياليستى و منافقين مى شوند؟ امروز كه مى بينند 
كشورهاى مختلف جهان در ها را به روى ملت ايران مى گشايند از 
روى تنگ نظرى، كوته فكرى و حسادت همه اين خدمات را سياه جلوه 
مى دهند؛ وقتى جامعه را از ميان ببريد، به نفع كيست؟ چرا رهنمودهاى 
امام و سفارشات رهبرى را نمى شنوند و وصيت هاى حسين (ع) را به 

كار نمى گيرند. 
وى گفت: ما از انتقاد سازنده و سالم كه همراه با راه حل باشد استقبال 
مى كنيم اما مردم فهيم ايران فرق انتثاد سازنده با انتقام گيرى هاى كودكانه 

و رقابت هاى غيراخالقى را به خوبى مى فهمند.

در  الملل  بين  روابط  و  سياسى  علوم  استاد  دادانديش،  پروين  دكتر   
را  سفر  اين  دستاوردهاى  آسيا،  شرق  به  روحانى  دكتر  سفر  تشريح 
كه  است  معتقد  وى  كرد.  توصيف  را  سياسى  و  اقتصادى-فرهنگى 
دولت تدبير و اميد از همه ظرفيتها در روابط اقتصادى و سياسى و 
فرهنگى خود در منطقه و جهان در حال بهره گيرى است كه اين به 
نوبه خود يك دست اورد  بزرگ است ، اينكه ما ديپلماسى سياسى و 
اقتصادى كشورمان را معطوف به يك قسمت از دنيا نكرده ، از ظرفيت 
هاى مناطق مختلف جهان در روابط خارجى استفاده مى كنيم. يك 

راهبرد مناسب در شرايط جديد جهانى مى باشد.
آوردهاى  دست  درباره  الملل  بين  روابط  و  سياسى  علوم  استاد  اين 
رئيس جمهور در اين سفر گفت:  «بعد از برجام دولت يازدهم به دنبال 
اين بوده است تا بسترهاى مختلف روابط خارجى را كه در گذشته 
محدود شده بود، در حوزه هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى با مناطق 
و كشورهاى جهان گسترش دهد. يكى از اين مناطق بسيار مهم، شرق 
آسيا است. در زمان تحريم ها مناسبات ما در اين مناطق دچار خدشه 

و سردى روابط شد. 
اعالم  ويتنام  و  مالزى  به  ورود  بدو  در  جمهور  رئيس  كه  همانطور 
كردند؛ به دليل شدت تحريم ها در قبل از برجام حجم معامالت ايران 
با اين كشورها به كمترين حد ممكن رسيده بود. كه همانطور كه ديديم 

در اين سفر تعامالت اقتصادى و سياسى افزايش پيدا كرد.»
از طرفى موقعيت استراتژيك و ژئوپليتيك ايران، به صورتى است كه 
روابطش را هم به شرق هم به غرب مى تواند گسترش دهد. براى 
ظالمانه  هاى  تحريم  دوران  در  كه  هايى  تجربه  به  توجه  با  كشورما، 
نباشد،  سويه  يك  ما  ارتباطات  است  بهتر  داشتيم،  برجام  از  پيش  و 

و  اروپا  هاى  ظرفيت  از  هم  همزمان  بتوانيم  كه  باشيم  داشته  طرحى 
هم از ظرفيت هاى اسيا استفاده كنيم و به طور موازى روابط مان را 
رئيس  و  يازدهم  دولت  خارجى  سياست  راهبرد  اين  دهيم.  افزايش 
جمهور محترم است. همانطور كه مى بينيم پيرو سفرهايى كه رئيس 
جمهور روحانى به اروپا داشتند اين سفرها در شرق آسيا هم در حال 
انجام است، كما اينكه ديپلماسى ايران در ماه پيش در آمريكاى التين 
هم بسيار خوش درخشيد، اين امر نشان دهنده توازن سياست خارجى 

ماست كه بر اصل دانش، منطق و منافع پيش مى رود.
شود  مى  امضا  ها  سفر  اين  در  كه  هايى  نامه  تفاهم  به  توجه  با   
كار  اهللا،  انشاء  ربط،  ذى  هاى  خانه  وزارت  و  مشترك  كميسيونهاى 
اجرايى كردن تفاهم نامه ها را به سرانجام خواهند رساند و ما شاهد 

نتايج خوبى خواهيم بود.»
گفت:  آسيا  شرق  كشورهاى  با  فرهنگى  تعامالت  خصوص  در  وى 
سياست،  و  فرهنگ  حوزه  در  توانيم  اقتصادى،مى  تعامالت  از  «غير 
ارتباطات مستمرى با اين كشورها داشته باشيم، امروزدر جهان اسالم، 
بحران منطقه خاورميانه و رشد افراطى گرى در جوامع مسلمان، غرب 
و شرق آسيا را به خطر انداخته است. مردم اين منطقه نيز نگران مردم 

خاورميانه ، عراق و سوريه هستند. 
گسترش گروه هاى تكفيرى و تروريستى، اين كشورها را نگران كرده 
است. در راستاى مبارزه با تروريسم و جلوگيرى از رشد افراطى گرى 
لحاظ  به  توانيم  مى  ما  كند،  مى  تهديد  را  منطقه  حاضر  حال  در  كه 
فرهنگى و سياسى، در اين زمينه در سازمان هاى بين المللى يكصدا 
شويم و از موضع جهان اسالم دفاع كنيم تا از نگرانى مسلمانان جهان 

بكاهيم.»

سفر روحانى به آسيا؛ تالش براى 
گشودن پنجره اى طاليى است

ــفر رئيس جمهورى ــت كه س ــالمى واحد تهران غرب معتقداس ــگاه آزاد اس رئيس دانش
ــت. ــته اس ــورمان به همراه داش ــت اوردهاى زياى براى كش ــيا دس ــرق اس  به ش

چــرا  اين قـدر 
انتقـاد زياد اســت؟

دكتر محمود سريع القلم
قسمت نخست

عصر ايران - دكتر محمود سريع القلم استاد علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى و نظريه 
پرداز توسعه در يادداشتى به طرح اين موضوع پرداخته كه « چرا اين قدر انتقاد زياد است؟»

متن اين نوشته از اين قرار است:
خاطرة اولين كالس دانشگاهى خود را در چهارم بهمن 1355، نه تنها به ياد دارم بلكه 
با آن زندگى مى كنم. 8 صبح بود و استاد كامپيوتر وارد كالس شد و بالفاصله سه واژه 
روى تخته نوشت: داده ها، پردازش و ستانده ها يا ورودى ها، پردازش و خروجى ها. 
او گفت: كامپيوتر بر اساس اين سه واژه بنيان نهاده شده است. اما استاد كامپيوتر با نكته 

مهم ترى ادامه داد: كل زندگى بر اساس اين سه واژه ساخته مى شود.
اگر بيمار مى شويم (خروجى) به خاطر نوع رژيم غذايى و ساختارى است كه در آن 
زندگى مى كنيم (ورودى ها). جسم انسان، اين ورودى ها را پردازش مى كند. اگر 
كسى شنا كردن مى داند ممكن است به خاطر اين باشد كه پدر و مادر در شش سالگى، 

او را در كالس شنا ثبت نام كردند.  
كالس شنا، اين مهارت را به او آموخت. 

نيم  طى  اقتصادى  و  شهرى  غلط  هاى  سياست  بخاطر  است  آلوده  تهران  هواى  اگر 
قرن گذشته است. جغرافياى تهران و اطراف، محل اجراى اين سياست ها و تصميم 
گيرى هاى غلط بوده است. اگر كسى مؤدب نيست در مجموع به خاطر اين است كه 
خانواده، مدرسه و فرهنگ عمومى، از اين نوع تربيت شخصى غفلت كرده اند.  در 
فقدان تربيت، روح و روان و فكر فرد، بى ادبى را طبييعى قلمداد مى كند. اگر كسى 
بخاطر تربيتى است كه در خانواده شده،  حداقل انتظارات از ديگران را دارد عمدتاً 
اعتماد به نفس پيدا كرده و توانايى بدست آورده كه متكى به آنهاست. قدرت فكر و 
تجزيه و تحليل و زحمت كشيدن مداوم فرد، اين خصلت بسيار مثبت را فراهم آورده 

است.
دليل  بدون  خروجى  هيچ  داريم.  واقعى  غير  انتظارات  ما  چون  است  زياد  انتقادات 
نيست. در پايتخت دانمارك، 50 درصد مردم با دوچرخه تردد مى كنند. 400 كيلومتر 
خطوط دوچرخه سوارى ساخته شده است و 63 درصد نمايندگان مجلس با دوچرخه 

به پارلمان مى روند. 
است.  بيشتر   (520 000) شهر  جمعيت  از   (560 000) پايتخت  در  دوچرخه  تعداد 
خريد  يا  و  برده  مدرسه  به  را  خود  فرزندان  بارى،  دوچرخه  با  مردم  از  درصد   25
هفتگى خود را انجام مى دهند. مردم پايتخت دانمارك در سال 1/2 ميليون كيلومتر سفر 
دوچرخه اى مى كنند. استفاده به مراتب كمتر از انرژى هاى فسيلى، محيط زيست سالم، 
كم نيازى به اتوموبيل و شهرهاى خلوت تر و زيباتر، نتايج اين عملكرد هستند. اقدام 
و تداوم جديت عامه مردم و مسئولين دانماركى براى تصميمى كه چهل سال پيش 

گرفتند، اين خروجى ها را به ارمغان آورده است.
بنظر مى رسد بسيارى از ما، خروجى هاى بدون زحمت و مجانى مى خواهيم. آيا مى توان 
بدون ورودى، انتظار خروجى داشت؟ رقابت نمى كنيم ولى كارآمدى مى خواهيم. هر 
آنچه مى خواهيم به ديگر كشور ها مى گوييم و انتظار داريم آنها به ما احترام بگذارند و 
هيچ نگويند. در خفا پشت سر افراد هر كار منفى انجام مى دهيم و بعد به همان افراد 
توهين  همسايه  به  هستيم.   شما  ارادتمند  مى گوييم  و  مى فرستيم  نوروز  عيد  تبريك 
مى كنيم و بعد مى گوييم چرا مدتى است ما را محل نمى گذارد! از اتوموبيل تا مى توانيم 
زباله پرتاب مى كنيم بعد مى گوييم چرا شهر ما تميز نيست. دوستان خود را به كار 

مى گماريم بعدى مى گوييم تصميم گيرى ها در كشور، تخصصى نيست. 

يادداشت
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توليد زباله و بازيافت آن چرخه بزرگى است كه هر 
موردى در اين چرخه مهم خود يكى از دغدغه هاى 
اصلى انسان در هر زمان بوده است و همه اين موارد 
مانند سالمتى ، انرژى ، خاك ، آلودگى ، توليدات 
جديد ، اشتغال به طور تنگاتنگى با هم در ارتباط 

هستند
يكى از مهم ترين شاخص هاى توسعه در هر كشور 
درصد بازيافت زباله هاى آن كشور است ،در جهان 
روزانه 5,3 ميليون تن زباله توليد مى شود كه سهم 
شهر اهواز  باال ى 700 تن زباله در روز  است . «زباله 
يا پسماند «به هر نوع ماده اى گويند كه از نظر انسان 

غير قابل استفاده و دور ريختنى است  
 كشور هاى اروپايى اما در اين زمينه موفقيت هاى 
شايانى داشته اند ،»آلمان «كشورى است كه توانسته 
80 درصد زباله هاى خود را بازيافت كند . كشور 
دانمارك   نيز با جمع آورى  زباله ها و  تجارتى كه 
در بازيافت  انها به راه انداخته تاكنون  10 هزار نفر را 
به كار و اشتغال گمارده است  در افريقا اما  كشورى 
مانند سنگال نيز  توانسته  از پوست ميوه ها كه از 
طريق پسماندها جمع آورى كرده  ،  ادكلن هاى 
ارزان قيمت بسازد . بعضى از كشورها مانند سوئيس 
و چين  به قدرى در تجارت  بازيافت پسماند  موفق 
بوده اند  كه مجبور به وارد كردن زباله  از كشورهاى 
ديگر شده اند . چين كه خود بزرگترين وارد كننده 
زباله است از همين مواد غير قابل استفاده ، بهره 
بردارى  مفيد كرده  و كاالهاى جديدى توليد و به 

كشورهاى ديگر صادر مى كند .
متاسفانه در شهر اهواز نه تنها به  اصول اوليه و ساده 
بازيافت  عمل نشده است  بلكه با توليد انبوه زباله در 
هر روز  معضل ديگرى بر آلودگى هايى از نوع ديگر 

به معضالت اضافه  كرده است .
شهر اهواز كه به روايت امار هاى جهانى ، يكى از 
آ لوده ترين شهر دنيالقب گرفته  البته از نظر كيفيت 

آب آشاميدنى در سطح پايينى  قرار دارد  ،  با توليد 
باالى  زباله به يكى از نگرانى ها و دلواپسى هاى 
كارشناسان و عالقمندان محيط زيست  تبديل شده 

است
از  استفاده  با  كشور  مناطق  از  برخى  در  انكه  با 
ماشين هاى  زباله  سوز ا نرژى برق توليد مى كنند 
. كه متاسفاته  اين تكنولوژى  هم  همانند ديگر 

كمبودهاى امكانات شهرى در اهواز  وجود ندارد .
و  مشكالت  از   خيلى  مبدا  از   زباله  تفكيك  با 
معضالت را ميتوان به راحتى حل كرد .  سازمان 
مديريت  پسماند  با هزينه هاى  بسيار پايين مى تواند 
به كمك سازمان هاى مردم نهاد و با برگزارى  كالس 
ها و دوره هاى آموزشى براى  اگاهى شهروندان 

اهوازى جهت تفكيك و كم كردن زباله از مبدا كه 
بهترين و آسان ترين راه حل است  آموزش هاى 

مفيد  بدهد .
سازمان هاى مردم نهادى كه هدف هاى آموزشى ،  
مراقبت از محيط زيست ، سرمايه  و ذخائر مملكت 
جز دغدغه هاى آنها است و براى همكارى هميشه 

آماده به خدمت هستند چرا در امورى مانند بازيافت 
و آموزش هاى مربوط به آن به كار گرفته نمى شوند  
تا آگاهى ها و هشدارهاى الزم را به مردم بدهند .؟؟
اماكن  در  بتواند  بايد  پسماند  مديريت    سازمان   
عمومى ،  رستوران ها ،  مدارس  ،  ادارات و در 
نهايت بر سر هر كوچه و خيابانى سطل ها و يا مخزن 
هايى  جداگانه براى تفكيك زباله مانند كاغذ و مقوا 
،  شيشه و قوطى ها ،  مواد پالستيكى و غيره بگذارد  
با اين هدف كه  مانند هر مهم ديگرى  تفكيك زباله 

هم به عنوان يك ضرورت شناخته شود .
بازيافت  بيشترى  پالستيكى  زائد  مواد  ما   چه  هر 
كنيم  در حقيقت توانسته ايم انرژى نفتى كه يكى از 
مسائل مهم امروز جهان است را  بيشتر ذخيره كرده 

و اهميت دهيم .
هر چه بيشتر در مصرف كاغذ صرفه جويى كرده 
و از آن طرف بازيافت درستى داشته باشيم درختان 
بيشترى را نجات داده  و هواى پاك بيشترى توليد 

كرده ايم .
شايد تفكيك زباله از مبدا كمك به سالمتى  كسانى 
باشد كه به طور ناشيانه و غير اصولى در زباله ها به 
دنبال ظروف پالستيكى  ، فلزات و يا مواد بازيافتى 

ديگر هستند تا از اين راه امرار معاش  كنند .
توليد زباله و بازيافت آن چرخه بزرگى است كه هر 
موردى  در اين چرخه مهم  خود يكى از دغدغه 
هاى اصلى  انسان در هر زمان  بوده است و همه 
اين موارد مانند  سالمتى ،  انرژى ،  خاك ،  آلودگى 
،  توليدات جديد ،  اشتغال به طور تنگاتنگى با هم 
در ارتباط هستند  پس طبق قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ايران  تدابير ويژه ،  برنامه ريزى ،  باال بردن 
سطح آگاهى و دانش مردم  ، ساماندهى ،  مراقبت و 
بازيافت كه  بر عهده سازمان  مديريت پسماند است 
بايد به صورت  جدى و كارشناسانه  صورت پذيرد 

تا از هر گونه خطر و آسيبى جلوگيرى شود .

اين روزها بازار شهر اهواز با اجناس با كيفيت و بى كيفتى از كشورهاى 
مختلف مانند چين، تركيه، ويتنام و... قبضه شده و اين سؤال را در ذهن هر 
شخص ايجاد مى كند كه اگرمسئوالن استان از جوانان حمايت مى كردند آيا 

خوزستان باز هم در صدر بيكارترين استان هاى كشور بود؟
خوزستان به عنوان يكى از استان هاى مرزى كشور همواره در معرض تهديد 
بزرگى به نام قاچاق كاال قرار داشته كه البته به علت نبود ساختارهاى نظارتى قوى 

آسيب هاى اقتصادى فراوانى نيز متحمل شده است.
اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى به عنوان تنها راه برون رفت از مشكالت 
اقتصادى كشور، نيازمند فراهم كردن زمينه هاى الزم است و بى شك يكى از 
اصلى ترين موانع بر سر راه توسعه و تقويت اقتصاد بومى مسأله ورود قاچاق 

كاال مى باشد.
با ورود به بازارهاى مختلف خوزستان به ويژه كالنشهر اهواز انواع  و اقسام 
كاالهاى قاچاق از پوشاك، لوازم بهداشتى و آرايشى گرفته تا لوازم خانگى و 
قطعات خودرو را مشاهده مى كنيد كه به جاى كاالهاى ساخت داخل، در 

ويترين مغازه ها خودنمايى مى كنند.
كشف 780 ميليارد ريال كاالى قاچاق در شش ماه

سردار عبداهللا نظرپور فرمانده مرزبانى استان خوزستان در همين راستا پرده از 
آمار عجيب و تأسف بارى برداشت و گفت: 535 دستگاه خودرو و شناور 

توسط مرزبانان استان خوزستان شناسايى و توقيف شده اند.
وى با اشاره به اينكه ارزش ريالى كاالهاى كشف شده 780 ميليارد ريال 
است، افزود: كشف 86 تن انواع مواد خوراكى، يك ميليون متر پارچه، 809 
راس دام زنده، 140 دستگاه تلفن همراه، بيش از 9 تن ماهى و ميگو، 32 هزار 
و 940 ثوب پوشاك، 10 هزار جفت كفش، 69 هزار 960 قلم لوازم آرايشى 
بهداشتى، 540 هزار عدد انواع لوازم يدكى و قطعات انواع خودرو و مقادير 
زيادى انواع كاالهاى قاچاق ديگر را از ديگر اقدامات مرزبانان خوزستان طى 

اين مدت برشمرد.
اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز خوزستان در راستاى ستاد مركزى 

و براى مبارزه با قاچاق كاال در استان خوزستان تشكيل شد اما حجم ورود 
كاالهاى قاچاق از مرزها و وجود بى حد و حساب آنها در بازار نشان از 

ناكارآمدى اقدامات اين ستاد مى دهد.

خآل قانونى 80 ساله  در مبارزه با قاچاق كاال
از سويى ديگر رضا سعيدى مديركل تعزيرات حكومتى خوزستان از خأل 
قانونى 80 ساله براى مبارزه با قاچاق كاال سخن گفت و اظهار داشت: در 
سال 1312 قانون مبارزه با مرتكبين قاچاق كاال در كشور اجرا شد و در طول 
80 سال پس از تصويب اين قانون ديگر هيچ قانون جامعى در زمينه مبارزه با 

قاچاق به تصويب نرسيد تا سرانجام در سال 92 بقانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در مجلس تصويب و در اسفندماه همان سال الزم االجرا شد.

وى با اشاره به رسيدگى به بيش از 90 درصد پرونده هاى قاچاق كاال و ارز 
خوزستان توسط اداره كل تعزيرات حكومتى رسيدگى مى شود، بيان كرد: 
طبق دستورات مقام معظم رهبرى بايد مبارزه با قاچاق كاال را از نقاط صفر 
مرزى تا قلب بازار در سطح عرضه پيگيرى و دنبال كرد. به عبارتى بايد در 

تمام حوزه هاى كاال با اجراى طرح هاى ملى مختلف تا حدى عرصه را در 
سطح عرضه كاال بر قاچاقچيان تنگ كنيم كه ديگر قادر به عرضه و فروش 

كاالهاى قاچاقى خود نباشند.
اين روزها بازار شهر اهواز با اجناس با كيفيت و بى كيفتى از كشورهاى 
مختلف مانند چين، تركيه، ويتنام و… قبضه شده و اين سؤال را در ذهن 
هر شخص ايجاد مى كند كه اگرمسئوالن استان از جوانان حمايت و اقدام به 
تأسيس كارگاه ها و توليدى هاى مختلف مى كردند اكنون آيا خوزستان باز 

هم در صدر بيكارترين استان هاى كشور بود؟
هر يك ميليارد دالر قاچاق 100هزار
 فرصت شغلى را از بين مى برد

على حاتمى، رئيس پليس آگاهى خوزستان نيز از بين رفتن امنيت در كشور 
را يكى از مضرات قاچاق عنوان كرد و افزود: بر اساس پژوهش هاى انجام 
شده يك ميليارد دالر كاالى قاچاق صدهزار فرصت شغلى را در كشور از بين 
مى برد. وى در ادامه به برخى از عواقب قاچاق در جامعه اشاره كرد و گفت: 
يكى از عواقب اين كار آثار سوء اقتصادى است كه افزايش فقر و فاصله 
طبقاتى، اخالل در آمار داده هاى اقتصادى، كاهش اشغال و افزايش بيكارى 
را در پى دارد. رئيس پليس آگاهى خوزستان در ادامه عواقب اجتماعى و 
فرهنگى قاچاق را برشمرد و اضافه كرد: ايجاد اشتغال ناپايدار و تضييع 

حقوق مصرف كنندگان از آثار سوء اين اقدام است.
به گزارش هورنيوز ؛ اگرچه مبارزه با پديده شومى به نام قاچاق كاال نيازمند 
همكارى تمام دستگاه ها و همچنين آموزش هاى اجتماعى و فرهنگى در 
كنار مسائل سلبى است اما نكنه حائز اهميت آنست كه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز خوزستان در صد و پنجاه و چهار نشست و جلسه تخصصى 
خود چه خروجى را براى كاهش قاچاق كاال در بازارهاى استان ارائه داده 
است؟ و اين جلسات تا چه حد به كاهش قاچاق كاال كمك كرده است؟/ 

منبع :هورنيوز

رسانه

اثرات برج هاي تجاري نوظهور اهواز
بامداد زاگرس_نويد قائدى

متاسفانه نقطه ضعف برج سازي هاي اخير اين است كه اين مراكز محدود به يك 
يا دو محله شده اند كه آسيب بزرگي خواهد شد.

چند سالي است در شهر اهواز به طبع ديگر كالنشهرهاي 
كشور تعدادي برج در حال ساخت مي باشند.

بعد از تكميل و فعال شدن آنها در سطح معابر شهر و 
بافت هاي اجتماعي تغييرات شگرفي رخ خواهد داد كه 

بررسي اين تغييرات خالي از لطف نخواهد بود.
شهر اهواز به واسطه وجود عوارض طبيعي مانند رودخانه 
كارون و تعدادي ارتفاع تپه مانند همچنين وجود برخي از 
صنايع و مراكز نظامي و خطوط آهن به محالت گوناگوني 

تقسيم شده است.
فارغ از فيزيك محالت مختلف با عنايت به قدمت و نوع كاركرد محله ها اقشار 
گوناگوني از مردم از لحاظ عاليق فرهنگي و شغل و ميزان درآمد در آنها ساكن 
شهرها مجموعه هاي به هم پيوسته اي از محله هاي گوناگون و  هستند. قطعاً 
مردمي هستند كه با هم روابط پيچيده اجتماعي دارند و زندگي و معيشت همه 
مردم شهر به هم پيوسته است و تغيير و كاركرد هر كدام از آنها بر ديگري تاثير 

خواهد داشت.
لذا متوليان مديريت شهري اعم از عوامل حكومتي و شهرداري ها وظيفه دارند در 
دو حوضه شهرسازي يعني تعريف و تغيير كاربري اراضي و همچنين بافت هاي 
فرهنگي و اجتماعي شهر حساس بوده و مرتب اين عوامل را بررسي و آسيب 
شناسي نموده و نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص نمايند تا  بتوانند براي تعالي 
و پيشبرد همه محله ها  برنامه ريزي الزم را بعمل آورند تا تعدادي از محله ها از 
قطار توسعه وا نمانند و تعدادي ديگر با انباشت امكانات و جمعيت مواجه باشند 

كه  اين ناهمگوني ها آسيب هاي بزرگ  جدي را بدنبال خواهند داشت.
  متاسفانه نقطه ضعف برج سازي هاي اخير موضوع اين است كه اين مراكز 

محدود به يك يا دو محله شده اند كه آسيب بزرگي خواهد شد.
در محله اي مانند كيانپارس كه در حال حاضر خود با مشكالت عديده شهري 
مانند ترافيك و انباشت مراكز تجاري ، آموزشي و پزشكي مواجه شده است و تا 
كنون براي مشكل ترافيك آن درمان قطعي مشخص نشده است صدور مجوز برج 
هاي پرتراكم فعلي چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ حال اگر مشكل ترافيك 
هم بگونه اي حل مي شد كه نخواهد شد تكليف توزيع مناسب امكانات در سطح 

محالت شهر چه خواهد شد.
شايد مسئولين پاسخ دهند كه اين مراكز توسط نهادها و  بخش هاي خصوصي 

احداث مي شوند و مسئولين در انتخاب محل دخيل نيستند.
اما مسئولين اگر بعد از بررسي ها مشخص نمايند كه وجود اين برج ها بر ميزان 

مشكالت خواهند افزود لزومي به صدور مجوز نيست.
اگر مشكلي ايجاد نخواهند كرد شهرداري براي تعالي و رشد محالتي كه از قطار 

توسعه وا مانده اند چه برنامه اي مي تواند داشته باشد.
مگر غير از اين است كه در زمان شهرداري آقاي كارباسچي شهردار تكنوكرات 
تهران بسياري از مجتمع هاي تجاري و مال هاي محله هاي گوناگون با همكاري 
مشاركت  خصوصي  هم  بخش  مواردي  در  و  گرديد  بنا  شهرداري  مساعدت  و 

فعال داشت.
جهت  اتفاقا  كه  نيست  مخالف  مگامال  و  مل  و  برج  ساخت  با  كس   هيچ 

پيشبرد و تعالي شهر ها الزم خواهند بود اما برج سازي از هر نوعي كه باشد 
دسترسي  و  معابر  وجود  ها  شرط  پيش  اولين  دارد.  هايي  شرط  پيش  به  نياز 
هايي  زيرساخت  وجود  دوم  باشد.  مي  استاندارد  و  درست  و  اصولي  هاي 
چون  شبكه هاي آب و فاضالب مناسب كه شهر اهواز در اين زمينه لنگي 
و  آل  ايده  حالت  به  تا  گردد  صرف  هزينه  دالر  ميلياردها  بايد  و  دارد  فراوان 

مطلوب برسند.
غير از اين است كه  اين برج ها به عنوان جاذبه هاي سفر پاتوق و محلي براي 
خودروهاي  با  آنان  اكثر  كه  شد  خواهند  شهر  شهروندان  از  نفر  هزاران  حضور 
شخصي رجوع خواهند نمود. اين برج ها جديد حتما مراكز نه تنها تجاري بلكه 
مراكزي جهت مصارف فرهنگي مانند گذران وقت در كافي شاپ ها و رستوران 

ها و شايد مراكز بازي و غيره باشند.
پس اين مراكز مروج مشي و منش مدرينته به مردم خواهند بود و بعنوان مراكزي 
كه محل فروش و عرضه محصوالت گوناگون فرهنگي و مصرفي خواهند شد 

قطعا تمايلي به فروش محصوالت وطني نخواهند داشت.
كدامين برج هاي معروف تجاري معروف را ديده ايد كه در آنها مثال البسه وطني 
عرضه مي گردد؟ غير از اين است كه در تعدادي از فروشگاههاي كيانپارس كه 
اسم آوردن آن صحيح نيست به قول خودشان حتي اسباب بازي هاي برند دارند 

و آنها را با مبالغ باال عرضه مي نمايند.
آيا در اين مراكز فست فودهايي نظير فالن نام  و برند رويش نخواهند داشت كه 
مامني جهت حضور و رقابت حضور شهروندان خواهند بود ولي آيا چند درصد 

مردم اين شهر و محالت امكان حضور را خواهند داشت.
البته كه اگر شرايط فيزكي و اجتماعي شهر مهيا باشد هيچ كس با رويش برج ها 

مخالف نيست.
اما كدام شرايط فيزيكي و اجتماعي مناسب وقتي كه ظرفيت معبر خيابان چمران 
همين است و بعد از سالها شهرداري نتواسته است چهارراه پهلوان را تقاطع غير 
همسطح نمايد بعد در سه نبش مهم اين خيابان سه برج عظيم در حال رويش 

هستند. در فلكه چمران و خيابان پهلوان هم وضع به همين منوال است.
بافت اجتماعي بسياري از محالت شهر اهواز بوي فقر و نداري مي دهد مردماني 

كه به سختي روزگار مي گذارنند.
و تحت هيچ شرايطه امكان حضور در چنين فضاهايي را نخواهند اشت اما وقتي 
جوانان آنان تعريف و تمجيد آنان را بشوند آيا تمايل به حضور در آنها نخواهند 
داشت؟اگر بخواهند حضور يابند آيا اين حضور مقدماتي مانند تيپ و مد ويژه 
اي را نمي طلبد كه اگر بطلبد و براي تهيه آن بودجه اي نباشد خانواده چه بايد 
بكند؟خدا كند اين مراكز تجاري موجب اختالف هاي بيشتر طبقاني نشوند و 

حسرت و كين را در دل جوانان اين شهر نپاشند.
اين مراكز فقط و فقط براي تجارت و جذب مشتري خواهند بود يعني مكان هايي 
كه بايد براي ورود و استفاده از تفريحات آنجا و حتي ديدن ها هزينه كرد كه اگر 
نتوان هزينه كرد و فقط با حسرت نگاه شود نمي توان رفتار آتي اين جوانان را 

پيش بيني نمود.
مركز تجاري و مال خوب است به شرطي كه با مطالعه و بررسي همه جانبه باشد 

و مسئوالن و متولين امر به موضوعات شهري ديدي همه جانبه داشته باشند.

بازار خوزسـتان در تـب  جوالن كاالهاى قاچاق مى سوزد!

*بامداد زاگرس- سوزان بختيارى زاده موى دماغ

طنازى هاى
 معصومه خانم و 

نمايندگان خوزستان
 در مجلس

منایندگان خوزستان حارض به 
مالقات به ابتکار نشدند

حسن دهقانى 
(رسانه ها)

ــتان در  ــريف مردم خوزس در پى اعالم نمايندگان ش
ــردن با  ــراى مالقات نك ــالمى ب ــوراى اس مجلس ش
معصومه ابتكاركه مى توان وى را اولين معشوقه ايران 

بعد از ثريا ابراهيمى خواند .
ــتان در پيامك هايى داليل حاضر   نمايندگان خوزس
ــبز را به وى اعالم  ــدن  به مالقات با اين بانوى س نش
ــتمان  ــه برخى از آنها را كه به دس ــد كه در ادام كردن

رسيدند ، مى خوانيم.
ــماره يك : قسم به جان مادر زنم اگر نيت  نماينده ش
ــرزمين من  كنى و يكبار ديگر بخواهى پايت را در س
بگذارى دستور                     مى دهم راههاى هوايى، 
دريايى و زمينى را بر روى شما ببندند تا به همان تهران 

برگرديد.
ــماره دو : گفتم : غم تو دارم ، گفتى: شوهر  نماينده ش

دارم
گفتم: ماه من شو، گفتى: امكان ندارد

گفتم : گرد و خاكت گمراه عالمم كرد
گفتى: تو زندگى كن اين خاك هم سرآيد
گفتم: دل رحيمت كى عزم صلح دارد؟

گفتى : مگوى با كس تا خاك ز سر درآيد
 نماينده شماره سه : يكى از آرزوهايم اين بود كه اگر 
ــمش را معصومه بگذارم   خدا دخترى به من دارد اس
ــما  ولى با كارهاى تو و از اينكه عاقبت، يكى مثل ش

شود ، آرزويم را از خدا پس گرفتم.
نماينده شماره چهار: معصومه در وا كن ُمويُم ، پشت 
در وا كن ُمويُم اين چه در وا كِردِنه ، اين ز اقبال ُمونِه؟

نماينده شماره پنج: اگر مردى پا تو بذار تو واليت ما ، 
به جاِن جناب خان ميام برات ها ...

ــال پيام به  ــر به محض ارس ــده ديگ ــه : 13 نماين نكت
معصومه خانم آن را از گوشى خودشان حذف كردند 
ــتيم آنها را خدمتتان خوانندگان  به همين دليل نتوانس

عزيز ارايه دهيم.

منتظر مقاالت و ديد گاه هاى شما در خصوص  مسايل سياسى ،اجتماعى 
و شهرى استان خوزستان براى انتشار در نشريه بامداد زاگرس هستيم

bamdadzagros.news@gmail .com
شماره تلگرام : 09355345700
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يادداشت
عاشوراى حسين (ع) نماد چيست؟

فرهنگ حسينى؛ 
فرهنگى ضد افراط گرايى

محمد توكلى
كه  رسانه اى   – سياسى  جريانى  شمسى،  هفتاد  دهه ى  اواخر  در 
روش هاى تندروانه اى را براى رسيدن به اهدافش برگزيده بود هجمه اى 
را به حادثه ى عاشورا آغاز كرد و با خوانش اشتباه از آن واقعه و ميل مردم 
به بزرگداشت و يادآورى پرشور هر ساله ى آن اين موضوع را خشونت 
زا قلمداد كرد و به زبان ها و روش هاى مختلف خواستار كمرنگ شدن 

اين ماجرا شد. 
از گروه هايى كه به اين نگاهِ آن جريان افراطى اعتراض مى كردند 
گروهى بودند كه در آن زمان به كفن پوشان    خودجوش    مشهور بودند. 
سالها گذشت و اتفاقات مختلفى در ساحت سياسى – رسانه اى كشور 
روى داد تا به اين روزها رسيديم. در اين روزها واقعه ى عاشوراى حسين 

(ع) را نه مبداء خشونت كه نشانى از قيام براى اصالح امور مى ناميم. 
عاشوراى حسين (ع) را نه نماد ميل به جنگ و خونريزى كه نشانه اى 
از صلح و مداراى پيام آور حق مى شناسيم و عاشوارى حسين (ع) را 
نمادى مى بينيم از دور كردن امت از اختالف و جنگ و كشتار. اين 
نگاه كه دقيقا نقطه ى مقابل نگاه آن جريان افراطى اواخر دهه ى هفتاد 
است هم معترضانى دارد. همان كفن پوشان    خودجوش    كه در آن روزگار 
اعتراضشان براى اين بود كه چرا آن جماعت تندرو و رسانه هايشان 
حسين (ع) و قيامش را مصداق خشونت مى نامند در روزگار ما كه 
معتدلين جامعه عاشوراى حسين (ع) را ضدخشونت معرفى مى كنند هم 
باز معترضند البته در اين روزگار اسمشان شده است دلواپس! اما به چه 
داليلى عاشوراى حسين (ع) را بايد نمادى دانست از ضديت با جنگ و 

خشونت و دور كردن امت از نزاع و كشتار و اختالف؟
   يكم: اين كه حضرت حسين (ع) نه به قصد جنگ كه به قصد لبيك 
گفتن به دعوت و خواست اكثريت مردم كوفه و نخبگان اين شهر به 
سمت آن جا به راه مى افتد. و در اين مسير اهل بيتش او را همراهى 
مى كنند. و قصد و نيت اين عازم شدن به آن ديار اصالح امور با همراهى 
اكثريت بود. قيامى عليه حاكم جور بعد از اطمينان يافتن از آن كه اين 
اصالح خواست اكثريت است و هم چنين اين خواست اكثريت مورد 

حمايت طبقه ى نخبگانى جامعه نيز هست.
پاسخ امام حسين (ع) به نامه ى مردم كوفه:

. . . اگر او (مسلم بن عقيل) براى من بنويسد كه طبقه ى اهل فضل 
و خردمندان كوفه اظهارات شما را تاييد مى كنند بزودى به سوى شما 

حركت خواهم كرد
پاسخ مسلم بن عقيل به امام حسين (ع) :

. . . به محض وصول نامه به طرف كوفه حركت كنيد چرا كه مردم 
طالب شمايند و نسبت به خاندان اموى عالقه اى ندارند.

   دوم: دورى گزيدن امام حسين (ع) از شروع جنگ را مى توان در چند 
مقطع به خوبى مشاهده كرد.

سخنان حسين (ع) بعد از مواجهه با حر بن يزيد رياحى 
و لشكريانش كه در مقابل امام قرار گرفته بودند. (قبل از 

اقامه نماز ظهر) :
. . . من به سوى شما نيامدم تا اين كه نامه هاى شما به من رسيد و 
فرستادگان شما نزد من آمدند و از من خواستند كه به نزد شما ايم پس 
اگر بر سر عهد خود هستيد من به شهر شما مى آيم و اگر آمدنم را 

ناخوش مى داريد من باز مى گردم.
(بعد از نماز عصر):

. . . اگر شما براى ما چنين حقى قائل نيستيد و نامه هاى شما با گفتارتان 
يكى نيست من از همين جا باز خواهم گشت.

بعد از اين سخنان و جواب حر كه اين نامه ها را قبول ندارد و بايد امام 
را به سوى عبيداهللا ببرند حضرت حسين (ع) سه بار خواستار بازگشت 
مى شود تا از شروع نزاع و خونريزى جلوگيرى كند و اين ها نشانه هاى 
روشنى است از اين كه آن حضرت تمام تالشش را براى جلوگيرى از 

جنگ و خونريزى كرده اند.
   سوم: چند روز بيشتر تا واقعه ى عاشورا نمانده بود كه امام حسين (ع) 
تصميمى مى گيرد كه مى توان آن را الگويى بسيار كاربردى براى بشر 
امروز دانست؛ تصميم به مالقات با عمربن سعد بعنوان كسى كه فرمانده 
سپاهى است كه براى جنگ و و كشتار آمده است. نام اين مالقات را 
هر چه كه بگذاريم چه    نهيب    چه مذاكره چه هر اسم ديگرى در نتيجه 
فرقى ايجاد نمى شود. نتيجه ى اين ديدار مهم نامه ى عمربن سعد است 
به عبيداهللا. نامه اى كه فحواى آن اجازه گرفتن از عبيداهللا است براى 
پايان دادن به اين صف آرايى و رفع حصر از حسين (ع) و يارانش و 
اجازه بازگشت دادن به آن ها اما امان از بى خردى ها و افراط جويى هاى 

عبيداهللا ها و شمرهاى تاريخ.
   چهارم: دور كردن ياران همراه از آسيب هاى جنگ قريب الوقوع 
كه تمام تالش ها براى جلوگيرى از آن انجام شده است. شب عاشورا 
مى شود امام خطبه اى مى خواند و در انتهاى آن به يارانش مى گويد... از 
سياهى شب براى دور شدن از محل خطر استفاده كنيد. اين مردم مرا 

مى خواهند و چون بر من دست يابند با شما كارى ندارند.

انتشار  با  رايانه اى  رخدادهاى  امداد  مديريت  مركز 
محورهاى شايعه پراكنى درشبكه هاى اجتماعى به دليل 
نبود فرهنگ انتشار محتواى ديجيتال، از تالش محققان 

براى ساخت ابزار دروغ سنج درفضاى مجازى خبر داد.
و  اجتماعى  پديده اى  شايعه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
روانى به معنى بيان مسائل بى پايه و اساس و انتشار 
آن هاست. اين امر به خصوص هنگامى كه اين شايعات 
به حريم خصوصى افراد ديگر مرتبط است اهميت و خطر 

بيشترى پيدا مى كند.
رشد شايعات و اخبار دروغين
 در شبكه هاى اجتماعى

امروزه شبكه هاى اجتماعى به انتشار شايعات و اخبار 
دروغين تسريع بخشيده اند. به طورى  كه اين امر به يكى 
از مهم ترين مسائل و معضالت رايج استفاده از شبكه هاى 

اجتماعى در ايران و سراسر دنيا تبديل  شده است.
تقريبا محال است كاربر يكى از شبكه هاى اجتماعى 
باشيد و در طول روز با اطالعات نادرست و دروغ مواجه 
نشويد و حتى ممكن است به طور ناخواسته موجب پخش 

اين شايعات در شبكه هاى اجتماعى شويد.
پخش و انتشار يك شايعه در شبكه هاى اجتماعى شايد با 
فشردن دكمه بازنشر كسرى از ثانيه زمان برد، اما تاثيرات 
اجتماعى، فرهنگى، سياسى و حتى اقتصادى اين كار 

مى تواند بسيار وسيع و دور از تصور كاربران باشد.
عموما كسانى كه تمامى اخبارى را كه در فضاى مجازى 
مشاهده مى كنند را باور كرده و به بازنشر آن ها كمك 
انتشار  دليل  به  آشنايان  و  دوستان  جانب  از  مى كنند، 
اطالعات جعلى متهم به بى احتياطى و سطحى نگرى 
شده و اين مشخصه در طوالنى مدت موجب آسيب هاى 

روانى و اجتماعى براى آنان خواهد شد.
لذا نياز است كه اين پديده رايج در شبكه هاى اجتماعى را 
كه گاه ريشه در عقايد و باورهاى فرهنگى دارد و مى تواند 
به عنوان بيمارى اجتماعى نيز محسوب شود شناخته و 

راه هاى مقابله با آن ها را شناسايى كنيم.
پنج شايعه رايج در فضاى مجازى

رخدادهاى  عمليات  هماهنگى  و  امداد  مديريت  مركز 
رايانه اى (مركز ماهر) با آگاهى رسانى در اين زمينه به 
برخى از انواع رايج شايعات در دنياى مجازى پرداخته و 
راه كارهاى مقابله با اين گونه شايعات را در شبكه هاى 
مجازى و اجتناب از حضور در حلقه مروجان شايعات و 

اطالعات دروغين را منتشر كرد.
   1.  مرگ چهره هاى مشهور: شايد يكى از رايج ترين 
مرگ  دروغين  انتشار  مجازى،  دنياى  در  شايعات 
در  پديده  اين  باشد.  شناخته شده  و  مشهور  چهره هاى 
داشته  بسيارى  رواج  آمريكا  به ويژه  غربى  كشورهاى 
و متاسفانه در سال هاى اخير در ايران نيز روند رو به 
افزايشى داشته و بارها خبر فوت هنرمندان، بازيگران، 

فوتباليست ها، رجل سياسى و ... منتشر شده است.
يك  فوت  با  اخيرا  كه  شده  شايع  صورتى  به  امر  اين 
شخصيت معروف و محبوب جامعه، بيشترين تالش هاى 
خبرنگاران صرف گرفتن تاييديه موثق براى خبر فوت 

وى مى شود.
سعى  و  شهرت  در  شناسان  جامعه  را  رفتار  اين  دليل 
اخبار  خبرى  پوشش  براى  رسانه ها  و  افراد  رقابت  و 
مى دانند.  شناخته شده  و  معروف  چهره هاى  به  مربوط 
براى مقابله با اين روند و جلوگيرى از حضور در چرخه 
انتشار خبر مرگ افراد، مى توان از اطالعات مندرج در 

خبرگزارى هاى شناخته شده و معتبر استفاده كرد.
   2. پيام هاى جعلى با محتواهاى برانگيزنده احساس: 

اين نوع از شايعات پيش تر در سرويس هاى رايانامه اى 
اجتماعى  شبكه هاى  در  اخيرا  و  بوده  رايج  (ايميل) 
پيام ها  اين  عموما  يافته اند.  وسيع ترى  و  بيشتر  شيوع 
گم شده  كودك  يافتن  به  كمك  نظير  مطالبى  شامل 
هستند  مطلب  بازنشر  درخواست  با  آسيب ديده  يا  و 
كه با برانگيختن احساسات مخاطب سعى در پخش 
اين خبر جعلى دارند. برخى نيز با وعده دستاورد مالى 
براى كاربران آنان را ترغيب به بازنشر اطالعات جعلى 
مى كنند. بايد گفت كه با اطالع رسانى هاى صورت گرفته 
از جانب رسانه هاى گوناگون اين مورد از شايعات كاهش 
محسوسى داشته و كاربران ديگر مانند قبل در دام انتشار 

اخبار جعلى از اين دست نمى افتند.
برخى از اين مطالب جعلى حاوى هرزنامه ها و بدافزارها 
هستند كه لزوم اجتناب از انتشار آن ها را بيش از پيش 

بااهميت مى سازد.
   3. شايعات انتخاباتى: مسائل انتخاباتى از مهم ترين 
و حساس ترين مسائل سياسى جامعه هستند. به دليل 
اهميت و حساسيت موضوع و توجه افكار عمومى به آن 
اخبار مربوط به انتخابات با سرعت بسيار زيادى به ويژه 
در شبكه هاى اجتماعى انتشار يافته و موجب تحريك 

جريان ها و افراد مى شود.
در اين ميان بسيارى از اخبار جعلى نيز توسط افراد و 
گروه هاى مختلف منتشر مى شوند كه مى توانند زمينه ساز 

ناآرامى هاى اجتماعى و سياسى شوند.
در انتخابات اخير مجلس شوراى اسالمى اخبار جعلى 
از  پيش  مجازى  و  اينترنتى  ارتباطات  قطع  بر  مبنى 
انتخابات و ايجاد ترديد در صحت و سالمت انتخابات 
پس از راى گيرى در برخى شعب موجب بروز نگرانى هاى 

عمده و در برخى موارد درگيرى هاى محلى شد.

نهادهاى  سوى  از  اطالع رسانى  در  يكپارچگى  لزوم 
رسمى و مراجعه افراد به اين نهادها براى اطمينان از 
نتايج، از جمله راه كارهاى مقابله با شايعات انتخاباتى در 

شبكه هاى مجازى است.
   4. اخبار كذب در مورد شبكه هاى اجتماعى: اخيرا 
يكى از موارد رايج شايعات در شبكه هاى اجتماعى، ايجاد 

ترديد و شائبه در مورد خود شبكه هاى اجتماعى است.
يكى از مثال هاى اين اخبار، رواج شايعه پرداخت حق 
عضويت كاربران (مگر با انجام اقدام خاصى كه خود 
باشد)  همراه  مخرب  و  فريبكارانه  مقاصد  با  مى تواند 
در هنگام فعاليت در شبكه هاى اجتماعى و يا فروش 

اطالعات شخصى كاربران توسط اين شبكه ها است.
بايد توجه شود به هرحال فعاليت در شبكه اجتماعى و نشر 
اطالعات مى تواند مورد سوءاستفاده واقع شود، لذا حصول 
اطمينان از صحت و شايستگى شبكه اجتماعى و اعتماد 

به آن الزمه فعاليت در آن است.
   5. شايعات مربوط به خطرات: اين مورد را مى توان 
از  حاصل  اجتماعى  پديده هاى  تاثيرگذارترين  از  يكى 

شبكه هاى اجتماعى دانست.
بودن  مسموم  و  «آلودگى  تهران»،  سنگين  «زلزله 
آب  زمان بندى  و  آب معدنى  «آلودگى  دلسترها»،  
شهرها» ، «خرماهاى مسموم شده داعش و نوشابه هاى 
كالباس هاى  و  مرگبار  «نوشابه هاى   ، فلج كننده» 
فلج كننده» ، «اسيدپاشى در ميدان هفت تير» ، «امروز 
توحيد  ميدان  در  دخترخاله ام  دوست  به صورت  صبح 
قند  مصرف  مى گويند  «پزشكان  و  شد»  اسيدپاشى 
باعث ازكارافتادن ريه ها خواهد شد»، ازجمله شايعات 
اجتماعى در شبكه هاى مجازى هستند كه هرروز نيز 
دامنه وسيع ترى از منظر تاثيرگذارى و ايجاد مسائل و 
چالش هاى گسترده اجتماعى، فرهنگى و حتى سياسى 

مى يابند.
اين پديده موجب ايجاد نگرانى هاى گسترده اجتماعى 
و تشويش افكار عمومى مى شود و در حالت شديدتر 
مى تواند موجب بروز ناامنى ها و بى اعتمادى هاى گسترده 

نسبت به نهادهاى دولتى شوند.
تالش محققان خارجى براى ساخت 
ابزار دروغ سنج در فضاى مجازى

استفاده از عقل سليم و قدرت تحليل يكى از ابزار مقابله با 
شايعات در شبكه هاى اجتماعى است. دروغ بودن برخى 
از اخبار و شايعات به ويژه در حوزه سالمت و مسائل 
فردى به قدرى واضح و روشن است كه بازنشر آن ها 
توسط افراد نشان از تفكر سطحى و عدم تعقل كافى 

براى تحليل درست و منطقى بودن اخبار دارد.
مى كنند  پيشنهاد  اجتماعى  علوم  حوزه هاى  محققان 
هميشه در مواجهه با خبرى كه ظن شايعه به آن داريد، 
از خود سوال كنيد: «چه كسى از انتشار اين خبر سود 
منشا خبر و  به راحتى  موارد  از  بسيارى  مى برد؟». در 
علت پخش شدن آن معلوم مى شود و شايعه بودن خبر 

را مشخص مى سازد.
البته در بسيارى از موارد، شايعات ناشى از شوخى ساده 
طور  به  آن ها  شايعه پراكنى  كه  است  افرادى  يا  فرد 
اتفاقى فراگير مى شود. رعايت اخالق و احترام به حريم 
خصوصى افراد يكى ديگر از موانع انتشار اخبار دروغين 
غيراخالقى خواهد بود كه نيازمند توسعه فرهنگ انتشار 
محتوا در شبكه هاى اجتماعى است و رويكرد ديگر نيز 
مراجعه به خبرگزارى هاى رسمى و معتبر براى بررسى 

صحت وسقم خبر است.
راه كار جالب و بسيار كاربردى ديگرى كه اخيرا رشد كرده 

است ايجاد وب گاه هاى اطالع رسان در مورد شايعات رايج 
و اخبار دروغ فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى است 
كه مخاطب مى تواند با مراجعه به آن ها، ليست شايعات 
روز را مشاهده كرده و با ارتباط با گردانندگان آن ها از 
صحت وسقم اخبار اطمينان حاصل كند؛ وب گاه هايى 
كه با جستجو در محيط وب امكان دسترسى به آن ها 

وجود دارد. 
اخيرا محققان علوم كامپيوتر دانشگاه شفيلد انگلستان، در 
تالش براى ايجاد ابزار دروغ سنج براى مقابله با شايعات 
و دروغ هاى فضاى مجازى به شكل فعال و به روز هستند 
كه در صورت ايجاد و استفاده از اين گونه ابزارها، تا حدى 
زياد مى توان از شيوع اخبار جعلى و شايعات در فضاى 

مجازى و شبكه هاى اجتماعى جلوگيرى كرد.
از گسترش شايعات

در فضاى مجازى جلوگيرى كنيم
شايعه پديده اى اجتماعى است كه با ظهور شبكه هاى 
اجتماعى و در فضاى مجازى فرصت بسيار بيشترى 
بروز  موجب  مسئله  اين  و  داشته  رشد  و  توسعه  براى 
و  اجتماعى  عرصه  در  بسيارى  چالش هاى  و  مسائل 

فرهنگى شده است.
سوى  از  شايعات  با  مقابله  براى  بسيارى  تالش هاى 
اين  اين حال  با  است  گرفته  صورت  نهادهاى ذى ربط 
پديده هنوز متوقف نشده و مى توان گفت در حال رشد و 
شتاب بيشترى به دليل گستره تاثير شبكه هاى اجتماعى 

بر زندگى روزمره مردم و كاربران است.
با اين حال مى توان با رعايت يك قانون كلى از گسترش 
شايعات جلوگيرى كرد: « اگر از صحت و موثق بودن 
مطلبى در شبكه هاى اجتماعى اطمينان كامل نداريم از 

بازپخش آن به صورت جدى پرهيز كنيم».

رايج ترين شايعات شبكه هاى اجتماعى
 ساخت ابزار دروغ سنج فضاى مجازى

عواملى كه موجب عدم اجراى
 «حقوق كودك» مى شود

عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى گفت: نبود نگاه جامع و سيستمى 
در مورد حقوق كودكان منجر به شكل گيرى نگاه جزيره اى مى شود.

دكتر باقر انصارى عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى طى سخنانى 
در نشست كميسيون حقوق بشر اسالمى ايران كه به مناسبت بزرگداشت 
هفته كودك و با عنوان «حق كودك بر آب، غذا و محيط زيست سالم 
از منظر انديشه اسالمى، نظام حقوقى ايران و موازين بين المللى»، برگزار 
شد، با طرح اين سوال كه چرا بايد به كودكان نگاه متمايز وجود داشته 
باشد؟ گفت: داليل متعددى براى توجه به موضوع كودكان وجود دارد كه از 
جمله آنها مى توان به آسيب پذيرى بيشتر كودكان نسبت به بزرگترها اشاره 
كرد كه اين آسيب پذيرى را مى توان حاصل جنگ دانست. حس توجه به 
كودكان به زمان قبل از جنگ جهانى اول مربوط مى شود و پس از اين 

دوره به اوج خود مى رسد.
وى عامل دوم مورد توجه قرار گرفتن حقوق كودكان را فقر دانست و در 
توضيح اين عامل گفت: وضعيت كودكان در بحث فقر نسبت به بزرگ ترها 
قربانيان بيشترى را به خود اختصاص مى دهد و در ميان كودكان از نظر 

جنسيت نيز دختران بيش از پسران قربانى مى شوند.
انصارى ضمن اشاره به اين مطلب كه كودكان به دليل سن، دانش و توانايى 
كم در زمان مواجهه با ناامنى، بيشتر در معرض تهاجم و سوءاستفاده 
قرار مى گيرند، عامل ديگر براى توجه به حقوق كودكان را ناامنى 
دانست و افزود: عالوه بر اين موارد بيمارى هم در كودكان مى 
تواند در شمار عوامل توجه به اين حق مورد بررسى قرار 
گيرد؛ به نحوى كه بسيارى از بيمارى ها صرفا به كودكان 

محدود مى شود و بيمارى هاى خاصى را شامل مى شود.
وى در بخش ديگرى از اظهاراتش سوء استفاده هاى جنسى و بهره كشى هاى كارى را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: تمامى اين موارد منجر به شكل گيرى قوانينى شده است كه به واسطه آن كودكان 

مورد حفاظت قرار بگيرند.
انصارى با اشاره به اهميت بهره مندى از محيط زيست سالم در خصوص كودكان و تاكيد بر بهداشت 
محيط زيست براى كودكان گفت: فضاى بازى كودكان به نسبت بزرگ ترها بيشتر درگير بيمارى 
هاى عفونى است؛ در نتيجه هنجارهايى شكل گرفته است تا از كودكان در برابر آسيب پذيرى در 

اين زمينه نيز حمايت شود.
وى در ادامه با اشاره به جبران ناپذيرى اين آسيب ها خاطرنشان كرد: براى نمونه ابتالى كودك به 
بيمارى در دوران كودكى ممكن است زندگى او را به صورت كامل تحت الشعاع قرار دهد و آن را 
مادام العمر درگير مشكالتى مى كند كه قابليت جبران ندارند و در گروى آن آموزش، كار، سالمت و 

تشكيل زندگى مناسب و آبرومندانه را از دست مى دهند.
در ادامه اين نشست انصارى با اشاره به نگاه هزينه اى و فايده اى برخى از كشورها به حقوق كودك 
اظهار كرد:در چنين كشورهايى كه نگاهشان هزينه اى و عقاليى است عقيده بر اين است كه مسايل 
جامعه ايجاب مى كند به كودكان توجه بيشترى شود و حاصل اين توجه برابر با سرمايه گذارى براى 
يك كشور است و در جوامعى با اين نگاه، براى داشتن شهروند مدرن و مسئوليت پذير زمان مشاركت 
در جامعه نيازمند توجه به آنها در دوران كودكى است و مى توان از آن به عنوان نفع عمومى ياد كرد.
وى افزود: بحث ديگرى كه به عنوان نفع عمومى مورد توجه قرار مى گيرد جرايم و انحرافاتى است 
كه به واسطه آن نياز است به كودكان توجه ويژه اى وجود داشته باشد. همچنين بحث منافع ملى 
و عمومى و حتى پيشگيرى از اتالف سرمايه نيازمند توجه به كودكان است. كودكان به عنوان يك 
انسان بايد مورد تكريم قرار گيرند و صرفا نبايد به عنوان ابزار و با نگاه ابزارى مورد توجه قرار گيرند.
انصارى بيان كرد: از زمانى كه كودك به عنوان سوژه مستقل در حوزه بين الملل مورد توجه قرار 
گرفته است مطالبى را به خود اختصاص داده مانند اينكه از كودكان به عنوان ابزار كارى و در برابر 
مخاصمات، اتهامات كيفرى و دسترسى به اطالعات بايد حمايت شود و همچنين در بحث اطالعات 
بايد ميزان دسترسى آنها به اطالعات به نسبت بزگ تر ها كنترل شود. بحث قاچاق و سوءاستفاده 
هاى جنسى نيز از اهميت بسيار زيادى برخوردار است و اسنادى وجود دارد كه به صورت عمده به 

موارد ذكر شده اشاره دارد.
وى افزود: اگر اين اسناد به عنوان سير تاريخى مورد توجه قرار گيرد شاهد آن خواهيم بود كه رويكرد 
رفتارى تغيير كرده است. در گذشته حمايت كودكان صرفا بر عهده والدين آنها بود و دولت مدخليت 
زيادى در حمايت از كودكان نداشت. پس از جنگ جهانى نقش دولت در حمايت پررنگ شد. 
فرض اين اسناد اين است كه كودكان ظريف و آسيب پذيرند و قدرت تشخيص ندارند لذا بايد 
دولت و والدين به جاى آنها تصميم بگيرند و از آنها مراقبت كنند و در اين رويكرد براى كودك 
حق تصميم گيرى قائل نيستند. اين نگاه در اواسط دهه 70 در آراى صادر شده در آمريكا به 
چشم مى خورد و در نتيجه به كنوانسيون حقوق بشر ضميمه مى شود كه نگاه مشاركتى در 

اين زمينه را به ارمغان آورد.
اين استاد دانشگاه در ادامه ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بايد براى كودكان حقوق مستقل 
تعريف شود، خاطرنشان كرد: كودكان حقوقى دارند و اين حقوق مى تواند در تعارض با حق 
والدين، معلمان يا حقوق عمومى قرار گيرد كه در اين مواقع نيازمند ارائه راهكار هستيم تا 
بدانيم به كدام حق بايد اولويت داده شود؛ به همين دليل حقوق كودك از ساحت عمومى خارج 
شده و منحصر در خانواده و والدين نيست و دولت نقشى كليدى در حوزه حمايت كودك ايفا 
مى كند. گرچه نقش اوليه بر عهده والدين است؛ ليكن در صورت عدم حمايت از اين جهت 
دولت پس از نظارت جايگزين والدين مى شود. در حال حاضر حتى در فرانسه نگاه غالب اين 
است كه موضوع خانواده به حقوق عمومى تبديل شده است و دولت كودك را رها نمى كند تا صرفا 

خانواده و والدين تصميم بگيرند.
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه در كشورهايى همچون ايران، آفريقا و... بحث حقوق كودك  چالش 
هايى را به همراه داشته و با بحث اخالقى بسيار عجين بوده است اظهار كرد: سه دسته از موانع 
براى اعمال اين رويكردها وجود دارد از جمله موانع فرهنگى، عرفى وسنتى كه تمامى اين ها نيازمند منابع و 
امكانات و بودجه كافى است و در مواقعى كه نقض حقوق صورت مى گيرد كمبود بودجه را مى توان يكى 
از  داليل آن دانست. انصارى در پايان گفت: در نهايت نبود نگاه جامع و سيستمى در مورد حقوق كودكان 
منجر به شكل گيرى نگاه جزيره اى است و سيستم حقوقى در سطح كالن نمى داند در مواجهه با حقوق 
كودك چه عواملى بايد مورد توجه قرار گيرد و تمامى اين موارد آسيب هايى است كه منجر شده حقوق 

كودك در عمل قابل اجرا نباشد.

گفت و گو

مشورتى  شوراى 
شد تشكيل  خوزستان  هاى  «سمن» 

ــه اين طرح   ــا ذكر اين نكته ك ــد كيوانى ب مجي
ــتاندار  خوزستان   ــوى اس كامال ابتكارى و از س
ــت گفت: جامعه  ــده اس ــنهاد و اجرايى ش پيش
ــريف خوزستان و همچنين  فرهيخته و مردم ش
ــى توانند  ــاى مردم نهاد م ــازمان ه اعضاى س
ــا بتوانيم به  ــند ت ــن زمينه ياريگر ما باش در اي
ــه  ــمن ها را در س ــكالت س بهترين نحو مش
ــطح كوتاه مدت و فورى، ميان مدت و بلند  س
ــات الزم را براى  ــدى و اقدام ــته بن مدت دس
ــرا رو از طريق  ــكالت ف ــرف كردن مش برط
ــت  ــار ما قرار گرفته اس ــه در اختي ــزارى ك اب

ــم.  ــورت دهي ص
ــا عبارتند  ــمن ه ــورتى س ــوراى مش اعضاى ش

ــازمان هاى مردم نهاد  از:مجيدكيوانى( نماينده س
خوزستان و عضو هيات نظارت بر عملكرد سمن 
ــرادى( مديرعامل  ــتان)، داريوش م ــاى خوزس ه

شبكه تخصصى سمن هاى اسيب هاى اجتماعى 
ــبكه  ــل ش ــى، (مديرعام ــتان)، هژيركيان خوزس
ــمن هاى محيط زيست خوزستان)،  تخصصى. س
ــبكه تخصصى  ــور، مديرعامل ش ــد غديرپ احم
ــتان)،خوش اخالق،(  ــه خوزس ــمن هاى خيري س
ــبكه تخصصى سمن هاى  عضو هيات مديره ش
درمانى و حمايتى)رضا فريدونى،( نماينده سمن 
ــتان.) ابراهيم  ــهروندى خوزس ــوق ش هاى حق
ــمن  ــبكه تخصصى س ــرخه ( مديرعامل ش س
ــتان) فرامرز  هاى امورفرهنگى و هنرى خوزس
ــبكه تخصصى  ــاب( ريس هيات مديره ش خوش
ــتى  ــراث فرهنگى.صنايع دس ــاى مي ــمن ه س

وگردشگرى خوزستان.)

 نماينده سازمان هاى مردم نهاد خوزستان  در گفتگو با سازه نيوز: هدف از تشكيل شوراى مشورتى سمن هاى خوزستان را 
 ارائه برنامه و راهكار براى تسهيل گرى در پذيرش سازمان هاى مردم نهاد در ادارات و تاثير گذارى در روند توسعه استان خوزستان

 و همچنين توسعه جامعه مدنى برشمرد كه مى تواند   به عنوان  الگو يى براى  ساير استان ها مورد استفاده قرار گيرد.

لزوم ايجاد شبكه هم افزايى سازمان هاى مردم نهاد
دبير يك سازمان مردم نهاد گفت: ايجاد يك شبكه جامع با محوريت معرفى سازمان هاى مردم نهاد 

مى تواند كمك موثرى در تقويت و هم افزايى سمن ها داشته باشد.
احسان خاصه تراش، دبير سازمان مردم نهاد «دوقلوها و چندقلوهاى پارسى» افزود: مسئله مهم در حوزه سازمان هاى مردم 
نهاد نبود يك شبكه جامع است در واقع هنوز خود سمن ها يكديگر را نمى شناسند و اين موضوع مانع از هم افزاييشان 

خواهد شد.
وى افزود: وجود يك باشگاه مجازى مثال در قالب يك سايت كه محوريت اصلى آن معرفى سازمان هاى مردم نهاد سراسر 
كشور باشد مى تواند عالوه بر ايجاد يك بانك اطالعاتى قوى در اين حوزه موجب ساماندهى فعاليت اين سازمان ها شده 
و همچنين به سمن ها در موضوعات مشابه كمك كند تا با يكديگر ارتباط گرفته، از تجربيات هم استفاده كنند و حتى در 

صورت تمايل با هم همكارى داشته باشند.
خاصه تراش در خصوص سامانه صدور مجوز فعاليت سازمان هاى مردم نهاد كه همزمان با هفته دولت با حضور وزير 
ورزش و جوانان رونمايى شد، اظهار داشت: وجود چنين سامانه اى با كاهش فرايند صدور و تمديد مجوز سازمان هاى مردم 
نهاد مى تواند مشوق خوبى براى ثبت سازمان هاى مردم نهاد جديد و همچنين تمديد فعاليت براى سمن هاى قديمى باشد.
دبير سازمان مردم نهاد دوقلوها و چندقلوهاى پارسى همچنين وجود خانه هاى جوان را عنصر موثر در گسترش و تقويت 
سازمان هاى مردم نهاد جوان دانست و افزود: خانه هاى جوان مكانى است براى هم انديشى سمن ها كه قطعا مى تواند 

كمك بزرگى در اين حوزه باشد. ما اميدواريم تعداد اين خانه ها افزايش يابد.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود عنوان كرد: جامعه جوان امروز نياز به انگيزه و اميد دارد شايد وجود طرحى براى 
شناسايى جوانان مستعد و هدايت هدفمند آنها به سمت يك حرفه يا فعاليت اثربخش بتواند اميد را در جوانان افزايش دهد.
خاصه تراش تاكيد كرد: وجود چنين طرح هايى كه با شناسايى جوانان توانمند و مستعد فعاليت آنها را هدفمند كند راهكار 

موثرى در ايجاد انگيزه فعاليت و مشاركت بيشتر در جوانان خواهد بود.

سازمان مردم نهاد فانوس
و برنامه «نذر كتاب»

ــازمان مردم نهاد  ــس هييت مديره س ــه صيادى، ريي فهيم
ــازمان مردم نهاد فانوس» به مناسبت  فانوس اعالم كرد: «س
ــود را  در دو منطقه  ــاه محرم اولين برنامه «نذر كتاب» خ م
ــارس  در دو حوزه  ــاحلى كيانپ ــارك س ــهدا و پ ــدان ش مي

«بزرگسال» و «كودك و نوجوان» برگزار مى نمايد. 

وى ادامه داد: اين انجمن درنظر دارد در طول سال به طور مستمر 
نسبت به برگزارى برنامه هاى «نذر كتاب» اقدام نمايد.

حوزه  در  نهاد  مردم  سازمانى  كرد:»فانوس»  اضافه  صيادى 
بررسى  و  خوانى  جمع  جلسات  برگزارى  رويكرد  با  شهروندى 
كارگروه  دو  داراى  نهاد  مردم  سازمان  اين  باشد.  مى  كتاب 
خوانى  جمع  بر  عالوه  و  باشد  مى  فرهنگى-ادبى  و  شهروندى 
از  اى  گسترده  فعاليتهاى  در  حوزه،  دو  اين  در  كتاب  بررسى  و 
قبيل برگزارى كارگاههاى آموزشى، مراسم بزرگداشت مشاهير، 
همكارى با نهادها، سازمانها و ديگر سازمانهاى مردم نهاد و ... 

مشاركت مى ورزد.

معصومه بخشى پور/ مهر
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تعهداتش  و  برنامه ها  از  بخش هايى  تاكنون  يازدهم  دولت 
را انجام داده است كه برخى از آنها براى همگان آشكار و 
ملموس است و بخش ديگر آن بر زندگى مصرف كنندگان تاثير 
ملموس نگذاشته است؛ اما خواص و كارشناسان اقتصادى اعم 
از حاميان دولت و مخالفانش مى دانند چه شده است. بخش 
آشكار، دفع خطر جدى تهديد خارجى بوده كه تاثير سياسى 
اوليه آن بر تسهيل مراودات بين المللى ايران آشكار شده است.

آهنگ پرشتاب نرخ تورم كه در آغاز كار دولت 40 درصد بود، 
ابتدا متوقف شد و سپس سير نزولى يافت و اكنون تك رقمى 
است كه خواص حتما و عوام احتماال از آن خبر دارند. راه 
گشايش اعتبارات اسنادى ايران در بانك هاى خارجى هموارتر 
شده است كه صادركنندگان و وارد كنندگان از آن خبر دارند. 
نرخ رشد اقتصادى از سطوح منفى به سطحى مثبت بازگشته 
و نهادهاى مالى جهانى براى امسال نرخ رشد 8/ 3 درصدى 

پيش بينى كرده اند.
اما اين تحوالت كه از نظر حاميان دولت، دستاوردهايى بزرگ 
به شمار مى روند، مخالفان را قانع نكرده و با تبليغات گسترده 
آنان، اعتماد عمومى را چندان كه بايد به جامعه بازنگردانده 
است. ماجراى پرداخت هاى غيرمتعارف به مديران شركت هاى 
دولتى هم كه منشأ آن بيرون از اين دولت بود، اما اهمال دولت 
در استمرار آن بى تاثير نبود، به جريان اعتمادسازى دولت لطمه 
زده است. اكنون دولت با كارنامه اى كه از منظر كارشناسى، 
كاميابى آن بيش از ناكامى اش است، كارهايى انجام نشده  هم 
دارد كه ذى نفع آنها ديگر تنها خبرگان سياست و اقتصاد و 
مصرف كنندگان نيستند. كارهاى باقيمانده چيزى نيست كه بر 
كارنامه دولت تاثير قاطعى بگذارد و از شمار منتقدانش كم كند 
يا بر آن بيفزايد، بلكه كارهايى است كه اين چهار سال را به 

چهار سال هاى بعد قوه مجريه ايران پيوند مى زند.
كار به جا مانده اصلى كه حتما آثار كوتاه مدت ندارد و چيزى به 
كارنامه دولت فعلى نمى افزايد، ايجاد سامان سياسى و اقتصادى 
روشن و قابل احصا براى كل كشور است. واقعيت تلخ تاريخ 
سياسى ايران اين است كه قوه مجريه آن در دو دهه اخير و 
خاصه از سال 1384 تاكنون، رو به ضعف گذاشته و از كاركرد 
واقعى اش يعنى تمشيت امور مطابق مصالح ملى، بازمانده است. 
در اين دو دهه، دولت ها بيشتر به خاطر گرايش سياسى رئيس 
قوه مجريه، مورد ستايش يا نقد قرار گرفته اند و «اعتبار نهاد 
دولت» به تابعى از توازن قواى احزاب رقيب تبديل شده است. 
نتيجه چنين وضعى اين شده است كه در غياب «نظام ديوانى 
مستقل از كابينه» با آمد و شد هر رئيس جمهورى، همه اركان 
قوه مجريه به لرزه مى افتد و انتخابات به آوردگاه مهاجمان 
و مدافعان تبديل مى شود و در پى هر انتخابات، «ديوانى تازه» 
شكل مى گيرد و سخن از تغيير هنجارها و قاعده ها به ميان 
مى آيد و جاى خوب و بدها عوض مى شود. حال آنكه در 
عرف سياسى دوران جديد، تفاوت دولت ها خالصه مى شود 
در چند برنامه كوتاه مدت براى برطرف كردن كاستى هايى كه 

دولت قبلى از عهده اش برنيامده است.
چاره اين كار به جامانده، اقدام در چارچوب اقتصاد سياسى 
است. آن چيزى كه «نهاد دولت» را به «بهشت تقاضا» تبديل 
كرده و رقيبان براى دست يافتن به آن، حاضرند اقتدار دولت 
دست  در  مردم  بيكران  اقتصادى  امانت  كنند،  خدشه دار  را 
دولت است كه در دهه اخير دست اندازى به آن روال شده 
است. دولت كنونى اگر يك كار مهم انجام نشده با آثار ميمون 
بلندمدت داشته باشد، همين رهانيدن ثروت هاى ملى (از ذخاير 
تطاول  از  امتيازات)  تا  ملكى  و  صنعتى  دارايى هاى  و  پولى 
زياده خواهانى است كه در دولت هاى قبلى و فعلى بوده اند و 
هستند و تاكنون گوشه هايى از آن برمال شده است. در چند ماه 
باقيمانده، اين دولت و هيچ دولت ديگرى نخواهد توانست 
سفره هاى مردم را رنگين كند؛ اما با اعالم صادقانه گرفتارى ها 
و كاستى هاى اقتصاد ايران و تاثير ناخجسته سياستمداران بر 
فضاى كسب و كار و سرعت بخشيدن به برنامه هاى مصوب 
را  اميد  اين  مى تواند  اقتصاد،  خصوصى سازى  و  آزادسازى 
در دل ها بروياند كه قرار است قوه مجريه ايران، بار ديگر به 
كار ويژه اوليه خود بازگردد و عرصه را بر تمنيات نامشروع 
زياده خواهان تنگ كند. اگر دولت كنونى كه صبغه سياسى و 
جناحى اش كمتر از دولت هاى پيش از آن است نتواند چنين 
كند، نقشه راه آينده را عوام فريبانى ترسيم خواهند كرد كه قبال 
مهارتشان را در پوشاندن لباس بهشت بر جهنم زندگى، نشان 

داده اند.
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ساز كردن- پنددهنده    3 - آبونمان- رودكوچك- لنگه در  4-  از اشكال متقارن هندسى- نام پسر كيكاووس 
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ــل فرآيند  ــزى از تكمي ــك مرك ــام بان  قائم مق
ــازى نرخ ارز تا پايان امسال خبرداد  يكسان س
ــش عمده اى از  ــن مالى بخ ــار تامي ــت: ب و گف
ــه ارز بازار  ــمى ب ــاى وارداتى از ارز رس كااله

ــت. ــده اس آزاد منتقل ش

اكبر كميجانى، قائم مقام بانك مركزى كه به همراه 
هياتى از مديران اين بانك در 
بين المللى  صندوق  اجالس 
حضور  جهانى  بانك  و  پول 
به  جلساتى  در  بودند،  يافته 
مقامات  ابهامات  و  سواالت 
دادند.  پاسخ  صندوق  اين 
مباحث  از  يكى  ميان  اين  در 
مطرح شده از سوى مديرعامل 
در  پول،  بين المللى  صندوق 
خصوص تحوالت اخير بازار 
نفت و يكسان سازى نرخ ارز 
در ايران بود كه در اين زمينه 

بانك  اقدامات  از  مبسوطى  توضيحات  كميجانى، 
براى  الزم  بسترهاى  كردن  فراهم  در  مركزى 

حركت به سمت نرخ ارز يكسان ارائه كرد.
اقدامات  تشريح  ضمن  مركزى  بانك  قائم مقام 
صورت گرفته به ويژه انتقال تامين مالى واردات 
به  رسمى  ارز  نرخ  از  كاالها  از  عمده اى  قسمت 
سال  پايان  تا  كرد  اميدوارى  ابراز  بازار،  ارز  نرخ 
جارى فرآيند يكسان سازى نرخ ارز تكميل شود 
عضو  كشورهاى  توافق  خصوص  در  .همچنين 
توليد  سقف  كاهش  مورد  در  غيراوپك  با  اوپك 
نيز موضع جمهورى اسالمى ايران در حمايت از 
در  ايران  نفت  توليد  افزايش  و  نفت  بازار  ثبات 

چارچوب توافق شده مورد تاكيد قرار گرفت.

الگارد ضمن ابراز خرسندى از مطالب ارائه شده 
و دستاوردهاى حاصله، قول داد بخش هاى ذيربط 
ارائه  در  ايران  با  همكارى  به  كماكان  صندوق 
بانكى،  زمينه هاى  در  آموزشى  و  فنى  كمك هاى 
پولى، ارزى و مالياتى ادامه دهند. همچنين وزير 
امور اقتصادى و دارايى با اشاره به سابقه تصويب 
پولشويى  با  مبارزه  به  مربوط  مقررات  و  قوانين 

به  نسبت  ايران،  در  تروريسم  مالى  تامين  و 
اجرايى كردن آنها در ايران توضيحاتى ارائه كرد.

بزرگ  بانك هاى  همكارى  عدم  اين  بر  عالوه 
مباحث  ديگر  از  كشور  بانكى  شبكه  با  اروپايى 
باره  اين  در  كه  بود  حوزه  اين  در  شده  مطرح 
رئيس صندوق بين المللى پول نسبت به بهره گيرى 
از امكانات صندوق در راستاى رفع مشكل با كشور 
هاى ذيربط قول مساعدت و پيگيرى داد تا همكارى 

الزم با بانك هاى ايران صورت گيرد.
در اين جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر پيرامون 
در  آن  بودن  طوالنى  و  اقتصادى  رشد  كندى  علل 
و  بانكى  محدوديت هاى  رفع  بر  جهانى،  اقتصاد 
گسترش روابط كارگزارى بانكى تاكيد شد. همچنين 

در جهت سرعت بخشيدن به افزايش رشد اقتصادى 
سياست  اتخاذ  طريق  از  آن  شموليت  گسترش  و 
هاى ساختارى براى افزايش رشد بهره ورى توليد 
و اتخاذ سياست هاى پولى و مالى براى تحريك 
صورت  الزم  تاكيد  و  توصيه ها  كل،  تقاضاى 

گرفت.
اقتصادى  امور  وزير  حضور  با  كه  جلسه  اين  در 
و دارايى و قائم مقام بانك مركزى، به 
همراه معاونان و تعدادى از مديران ارشد 
ادارات مختلف صندوق بين المللى پول 
برگزار شد، على طيب نيا در خصوص 
ابتداى  از  كشور  اقتصادى  تحوالت 
سياست هاى  تبيين  و  يازدهم  دولت 
سياست هاى  ويژه  به  كالن،  اقتصاد 
اصالح ساختارى در قالب اقتصاد مقاومتى 

طى يك سال گذشته گزارشى ارائه كرد.
ادامه،  در  دارايى  و  اقتصادى  امور  وزير 
درخصوص دستاوردهاى اقتصادى دولت 
نظير افزايش رشد اقتصادى، كاهش تورم 
به سطح تك رقمى آن، حصول ثبات در بازار ارز، 
اقتصادى  اطمينان بخش  و  آرام  فضاى  گسترش 
توضيحاتى را ارائه كرد كه مورد توجه خانم الگارد 

قرار گرفت.
باز  جهت  در  دولت  تالش هاى  به  همچنين  وى 
پرداخت بدهى هاى خود به شبكه بانكى و بخش 
خصوصى از طريق گسترش بازار بدهى با انتشار 
اوراق بهادار و اسناد خزانه اسالمى، تامين كسرى 
بودجه دولت، اجرايى كردن طرح اصالح نظام بانكى 
در راستاى تقويت نظام بانكى و در شرف ارسال 
لوايح دوگانه قانون بانك مركزى و بانكدارى كشور 

به مجلس شوراى اسالمى اشاره كرد.

يك كارشناس حمل و نقل هوايى داليل به صرفه 
نبودن فعاليت برخى فرودگاه ها را در بى توجهى به 
انواع خدمات هوايى و تفكيك آنها، عدم نياز سنجى 

مسافران و نبود بخش هوانوردى عمومى دانست.
 آرمان بيات  كارشناس حمل و نقل هوايى گفت: 
اولين دليل فعال نبودن و يا نيمه فعال بودن برخى 
انواع  مقوله  به  بى توجهى  به  كشور  هاى  فرودگاه 
خدمات  ارائه شده درصنعت حمل و نقل هوايى 

بازمى گردد.
وى اظهاركرد: در صنعت هوانوردى به ويژه حمل 
و نقل هوايى، خدمات مختلفى ارائه مى شود كه از 

آن جمله مى توان به نوعى از خدمات 
يا  هوايى  كامل  خدمات  كه  رايج 

اصطالحا Legacy است، اشاره كرد.
نظير  هايى  شركت  بيات،  گفته  به 
هواپيمايى جمهورى اسالمى(ايران اير)، 
هواپيمايى ماهان و ساير خطوط هوايى 

خدمات كامل هوايى ارائه مى دهند.
اين كارشناس صنعت هوايى ادامه داد: 
هاى  شركت  خدمات،  از  ديگر  نوع 

چارترى،  هواپيمايى  شركت  اى،  منطقه  هواپيماى 
شركت هاى خدمات هوايى، شركت هاى هواپيمايى 
بارى و اير تاكسى ها (تاكسى هوايى) هستند كه هر 
كدام در نوع ناوگان و خدمات مورد ارائه و راهبرد 

اجرايى، تفاوت هايى دارند.
 وى به فقدان اقدامات تفكيكى نوع خدمات يا نوع 
بهره بردارى حمل و نقل هوايى در ايران اشاره كرد 
و گفت: از آنجايى كه در دستورالعمل هاى مربوطه 
سازمان هواپيمايى كشورى، انواع تصدى تفكيك و 
تعريف شده است، اما عمال اين نوع خدمات حمل 

و نقل هوايى درايران تفكيك نشده و فرودگاه هاى 
بهره  مورد  ها،  درخواست  با  متناسب  نيز  كشور 
بردارى قرار مى گيرند كه غالبا اين تقاضا از طرف 
شركت هايى است كه نوع اول خدمات (خدمات 

كامل) را ارايه مى كنند.
بيات تصريح كرد: آنچه بيش از هر چيز نياز بنيادى 
توسعه حمل و نقل هوايى داخل كشور است، توجه 
به هواپيماهاى منطقه اى با رويكرد پروازهاى كوتاه 
برد حداكثر تا 500 ناتيكال مايل يا يك ساعت تا يك 

ساعت و نيم پرواز است.
اين كارشناس صنعت هوايى به عمده ترين دليل 

فعال نبودن يا نيمه فعال بودن مناطق پرتراكم فرودگاه 
هاى كشور اشاره كرد وگفت: هواپيماهاى باريك 
پيكر  برد متوسط بيش از 150 صندلى و پهن پيكر 
ناوگان  درصد  از 80  بيش  صندلى،  از 200  بيش 
موجود هواپيماهايى كشور را به خود اختصاص داده 
اند كه استفاده از اين هواپيماها در مسيرهايى زير 
يك ساعت پرواز، ضريب اشغال صندلى را به شدت 
كاهش داده و براى تصدى گر خدمات، توجيه پذير 

نيست.
به گفته اين كارشناس صنعت هوايى بايد هواپيماهاى 

برد كوتاه  50 تا 100 صندلى را به صورت برنامه اى 
وارد اين فرودگاه ها كنيم.

وى بيان كرد: دليل ديگرى كه فرودگاه هاى كشور 
بخش  فقدان  به  مربوط  ندارند  اقتصادى  صرفه 
به  حوزه  اين  به  اگر  كه  است  عمومى  هوانوردى 
صورت جدى پرداخته شود، هواپيماهاى زير وزن 
حداكثر برخاست 11 هزار و 400 كيلو گرم با تعداد 
صندلى 4 نفره، 6 نفره، 15 نفره و ... با انواع خدمات 
مورد بهره بردارى قرار مى گيرند كه از اين طريق 
تقويت  شدت  به  را  فرودگاهى  و  هوايى  ترافيك 
خواهد نمود كه خود منتهى به رشد اقتصادى است.

به گفته بيات، درصورتى كه هوانوردى 
عمومى گسترش يابد و صرفا به حمل 
و نقل هوايى با برنامه محدود نشويم، 
انواع خدمات و طبقاتى از انواع مدل 
هاى بهره بردارى قابل تعريف است كه 
خود تاثيرات انعكاسى بر ساير صنايع 
كشور خواهد گذاشت و زمينه اى براى 
پويايى در فرصت هاى شغلى فراهم 

مى كند.
آنكه  باوجود  داد:  ادامه  هوايى  كارشناس  اين 
زيرساخت هاى بهره بردارى(فرودگاه ها) را احداث 
تعريف  را  بردارى  بهره  هاى  مولفه  اما  ايم  كرده 
نكرده ايم كه اين موضوع بايد در قالب شركت هاى 
هواپيمايى كوچك، استفاده از هواپيماهاى منطقه اى 

و كوچك، ايرتاكسى ها تعريف شود.
بيات عنوان كرد: فرودگاه هاى كشور عمدتا تحت 
ها  فرودگاه  شركت  يعنى  واحد  مديريت  يك 
شوند  مى  اداره  سازمان  يك  سوى  از  و  قراردارند 
درحالى كه بايد به سمتى پيش بروند كه استقالل 

طراح جدول: محمد على زاده

فناورى

ويتامين D بيش فعالى كودك را كاهش مى دهد
ــال ــر ابت ــاردارى خط ــن D در دوران ب ــرف ويتامي مص

ــد. ــش مى ده ــودكان را كاه ــى ك ــه بيش فعال  ب
 ، مطالعات نشان داده است، مصرف ويتامين D در دوران باردارى خطر ابتال به اختالل 
كم توجهى- بيش فعالى (ADHD) كودكان را كاهش مى دهد.  نتايج تحقيقات جديد 
حاكى از آن است كه مصرف ويتامين D در دوران باردارى خطر ابتال كودكان به بيش 
فعالى (ADHD) را كاهش مى دهد. محققان اين آزمايش را در بين 1233 كودك انجام 
دادند و اظهار كردند: كودكانى كه مادران آنها در دوران باردارى ويتامين D كافى دريافت 
كرده بودند، كمتر با بيش فعالى روبرو شدند. با اين حال، اين مطالعه همچنين نشان داد، 
ويتامين D از بدن در برابر بيش فعالى محافظت نمى كند، اما نقش مهمى براى مغز دارد.

نيلز بلنبرگ، استاد دانشگاه دانمارك اظهار كرد: پيش از اين مشخص نبود كه بين ويتامين 
D و عالئم ADHD در سنين اوليه ارتباط وجود دارد. اختالل كم توجهى يا بيش فعالى 

در بين كودكان و نوجوانان بسيار شايع است./ايسنا

توليد برق از پنجره با فناورى كوآنتوم
ــاوى  ــاخت صفحات نازك ح ــان البراتوار ملى لس  آالموس موفق به س محقق
ــيدى از  ــدند كه براى اولين بار توليد اقتصادى برق خورش نقاط كوآنتومى ش

ــازد. ــاختمان را ممكن مى س پنجره هاى س
 محققان معتقدند در صورتى كه تمام سطح پشت بام برج ها و ساختمان هاى شهرى به 
سيستم هاى توليد برق خورشيدى مجهز شوند، باز هم توليد برق مناسب با نياز ساختمان 
نيست، بنابراين تنها راه ممكن استفاده از فناورى توليد برق از پنجره هاى ساختمان است.

ويكتور كليموف، متخصص نانوتكنولوژى از البراتوار لس  آالموس عنوان كرد: تاكنون 
مطالعات بسيارى در مورد فناورى جذب انرژى از شيشه انجام شده، اما توليد اقتصادى 

برق از شيشه در اين روش ها به معناى تيره شدن شيشه و عدم كارايى آن است.
وى در ادامه افزود: تنها راه موجود براى توليد برق از شيشه بدون تغيير در ماهيت آن، 
استفاده از فناورى نيمه رساناها يا نقاط كوآنتومى براى جذب تنها بخش قابل توليد برق از 
نور خورشيد است. اكنون محققان اين مركز پس از ساخت نمونه آزمايشى به دنبال توليد 
صفحات مبدل انرژى خورشيد با عمر 14 سال و ضريب تبديل انرژى 6 درصد هستند.

نصب صفحات كوآنتومى مبدل انرژى خورشيد بر روى هر نوع شيشه اى امكان پذير 
انرژى  توليد  ميزان  پشت بام،  مبدل  صفحات  كنار  در  فناورى  اين  از  استفاده  است. 

الكتريكى ساختمان را افزايش مى دهد.

راه اندازى طوالنى ترين پله  برقى جهان در چين
ــد. ــدازى ش ــن راه ان ــان در چي ــى جه ــن پله برق طوالنى تري

محققان چينى توانستند طوالنى ترين پله برقى جهان را طراحى و راه اندازى كنند. بزرگترين 
تلسكوپ راديويى جهان، بلندترين پل جهان و اينك طوالنى ترين پله برقى جهان در گراند 
كانيون در استان هوبيى مركز چين افتتاح شده است. طول اين پله برقى 688 متر است كه 
گردشگران از آن استفاده مى كنند. منطقه Enshi در گراند كانيون منطقه گردشگرى ويژه است 
كه سوارشدن بر پله برقى براى لذت بردن از مناظر بسيار ديدنى اطراف را ممكن مى كند. اين 
پله برقى توانايى حمل 7300 مسافر در ساعت را دارد و قادر است ساالنه 300 هزار نفر را 
عبور دهد. طوالنى ترين پله برقى جهان در منطقه خوش منظره و زيباى Qixingzhai بوده 
و حركت «Σ» شكل در امتداد كوهستان دارد. اين پله برقى از مواد سازگار با محيط زيست از 

جمله چوب و سقف كاشى ساخته شده است.

سفر به مريخ مغز انسان را نابود مى كند
ــيب هاى  ــفر به مريخ آس ــان مى دهد كه س ــج مطالعات اخير محققان نش نتاي

ــت. ــراه خواهد داش ــران ناپذير مغزى و ذهنى براى فضانوردان را به هم جب
 فضا محل بسيار خطرناكى است و قرارگرفتن در معرض تابش هاى مرگبار مريخى قطعا باعث 
آسيب جدى مغزى شده و در نهايت زوال مغز و از دست دادن حافظه نصيب فضانوردان 
مى شود. محققان دانشگاه كاليفرنيا معتقدند كه با توجه به برنامه كارى پيوسته و فشرده مسافران 
مريخ، احتمال اينكه فضانوردان تحت تاثير تابش هاى مرگبار كيهانى و فشار كارى مضاعف از 
انجام وظايف خود طفره روند،  بسيار زياد است. در صورت عدم كنترل اين شرايط كل پروژه 
سفر به مريخ با چالش اساسى مواجه مى شود. محققان با شبيه سازى ميزان ذرات كيهانى در 
طول سه سال ماموريت انسان در مريخ دريافتند كه ذرات باردار موجود در مريخ انرژى مشابه 
با ذرات كيهانى دارند و به آسانى از اليه محافظ فضاپيما عبور خواهند كرد. در اين آزمايش 
مشخص شد كه بخش جلو مغز كه مسئول تصميم گيرى، اجرا و حافظه بلند مدت است، 
بيشترين آسيب را پس از 6 ماه از شروع سفر خواهد ديد. محققان با شبيه سازى شرايط تقريبى 
مريخ و انجام آزمايش بر روى حيوانات آزمايشگاهى دريافتند كه شدت تابش در مريخ تا 
حدى زياد است كه باعث آسيب به شبكه  نورون هاى مسئول انتقال اطالعات شده و سيستم 
كنترل بدن را مختل كرده و در نهايت قدرت يادگيرى و هوش را كاهش و ميزان عصبانيت 
را افزايش مى دهد. دانشمندان سازمان فضايى ناسا نيز در حال انجام آزمايش طوالنى مدت بر 
روى اسكات كلى، فضانورد ايستگاه فضايى بين المللى در مدت 340 روز هستند. هرچند كه 
شرايط ايستگاه فضايى با مريخ قابل مقايسه نيست اما انتظار مى رود نتايج اين آزمايش منجر به 

توليد مواد جاذب ذرات كيهانى و يا حتى داروهاى محافظت از مغز شود.

ارز تا پايان سال تك نرخى مى شود
تامين مالى واردات از ارز آزاد

برخى فرودگاه ها صرفه اقتصادى ندارند
 چرا چشم همه به دست دولت است؟



خبر

  
  
  

 يك شنبه-25 مهر95 
14 محــرم1438 قمــرى

16  اكتبــر 2016
ســال اول- شــماره21

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

نيت كرده ام كه تمامى مدال هاى خود را 
به خانواده هاى شهداى مدافع حرم اهدا كنم

من نيت كرده ام كه تمامى مدال هاى خود را به خانواده هاى شهداى مدافع حرم اهدا 
كنم، زيرا اين شهدا به معنى واقعى كلمه درحال دفاع از انقالب و آرمانهاى ما هستند.
 همزمان با تاسوعاى حسينى، رضا بوعذار دونده ى 
خوب و با افتخار خوزستانى در مراسمى با حضور 
استاندار خوزستان و ديگر مسئولين استانى، مدال 
طالى مسابقات آسيايى خود را به خانواده شهيد 
با  گفتگو  در  بوعذار  رضا  كرد.  تقديم  حرم  مدافع 
خبرنگار ما در اين خصوص اظهار كرد: مدالى كه 
امروز تقديم خانواده سردار شهيد على هاشمى شد، 
سال  آسيايى  سالن  داخل  مسابقات  طالى  مدال 
2010 است. وى افزود: من نيت كرده ام كه تمامى مدال هاى خود را به خانواده هاى شهداى مدافع حرم 

اهدا كنم، زيرا اين شهدا به معنى واقعى كلمه درحال دفاع از انقالب و آرمانهاى ما هستند.
اين قهرمان خوزستانى اظهار كرد: پيش از خانواده شهيد هاشمى، مدال هاى خود را به خانواده شهيدان تقوى، 

عادلى و حميد تقديم كرده ام و از ديگر ورزشكاران نيز مى خواهم كه اين حركت را ادامه دهند.
بوعذار در پايان ضمن تشكر از حضور استاندار و هيات همراه وى در اين مراسم، گفت: براى من جاى سوال 
دارد كه چرا مسئولين اداره ورزش و جوانان عليرغم دعوت، براى دومين بار است كه در اين مراسم حضور 

پيدا نمى كنند و از استاندار محترم درخواست دارم تا اين موضوع را پيگيرى نمايد.

روحانى شخصا از تيم ملى حمايت كند
مدير تيم ملى فوتبال ايران از مسئوالن ارشد دولت خواست كه براى صعود اين تيم

 به جام جهانى و موفقيت در روسيه از تيم حمايت كنند.
افشين پيروانى  درباره روند رو به رشد تيم ملى 
ايران از بازى با قطر تا ديدار برابر كره جنوبى اظهار 
كرد: «هر بازى شرايط خاص خودش را دارد. ديدار 
برابر قطر اولين بازى تيم ملى ايران در رقابتهاى 
انتخابى جام جهانى بود و نام جام جهانى به خودى 
خود سنگينى ايجاد مى كند. شما مى بينيد وقتى 
كه ليگ شروع مى شود، مربيان و كارشناسان مى 
گويند در بازيهاى اول نبايد انتظار زيادى داشت. 

كادر فنى تيم ملى به خوبى قطر را آناليز كرده بود؛ اما به خاطر اينكه اين تيم مثل  تيم ايران بازيهاى دوستانه 
خود را پشت درهاى بسته برگزار كرده بود، شايد شناخت كامل با تمام جزييات به وجود نيامده بود.»

پيروانى نظم و انضباط را يكى از ويژگى هاى اصلى تيم فعلى عنوان كرد و گفت: «من خودم بازيكن، مربى 
و سرمربى بوده ام و اكنون نيز مدير هستم. در جام جهانى 98 هم بازى كرده ام و مطمئنا اگر آن تيم كمى 
نظم داشت به مرحله بعد مى رفت. من و آقاى كى روش هر روز با هم جلسه داريم و ايشان مى گويد كه 
مسائل داخل زمين با من و از شما مى خواهم در بيرون زمين به من كمك كنيد. مطمئنا ما كار سختى در 
پيش رو خواهيم داشت. اين اولين مصاحبه من در اين مدت است و صحبتهاى زيادى دارم؛ اما اولين تقاضاى 

من اين است كه هيچ كس فكر نكند كار ما تمام شده است.»
وى افزود: «ما هنوز به حمايت نياز داريم. من هميشه مى گويم هواداران يار ثابت ما هستند و نه يار ذخيره. 
بعد از بازى با كره جنوبى، اشك را مى شد در چشم همه بازيكنان ديد. هم به خاطر پيروزى برابر كره جنوبى 
و هم به خاطر اتفاقاتى كه روى سكوها رقم خورد و هواداران با لباسهاى سياه و شعارهاى مذهبى از تيم 
ملى حمايت كردند. آنها صد در صد به ما روحيه دادند. مدير تيم ملى فوتبال ايران با بيان اينكه اين تيم براى 
بازى هاى آينده سخت كار مى كند، افزود: «تعدادى از دوستان انتقاد مى كنند كه چرا من از آقاى كى روش 
حمايت مى كنم و حتى رو در رو اين انتقاد را مطرح كردند. جواب من به آنها اين بود كه من با مربيان بزرگى 
مثل ايويچ، بالژويچ، استانكو، بونفرر و برانكو كار كرده ام؛ اما به خداوندى خدا كى روش بسيار خوب كار مى 
كند و براى موفقيت تيم ملى تالش مى كند و تنها كمبودهايى كه ما داريم باعث شده يكسرى اختالف 
سليقه به وجود بيايد. بايد اين را بدانيم افتخار دومين صعود پياپى به جام جهانى براى همه ايرانيهاست و تقاضا 
دارم كه همه دست به دست هم بدهيم و از تيم ملى حمايت كنيم و انقدر نگوييم كه چرا ليگ تعطيل مى 
شود. البته من به مربيان حق مى دهم كه ليگ تعطيل نشود؛ اما اگر ليگ به موقع شروع شود و به پايان برسد. 
اگر خدايى ناكرده تيم ملى به جام جهانى نرود، فكر نمى كنم مربيان و باشگاه ها هم خودشان راضى باشند.»

 پيروانى با اشاره به هدف گذارى انجام شده براى ادامه كار گفت: «هدف گذارى تيم ملى، كسب نتايج 
خوب است. ان شاءاهللا تيم ملى با حمايتها و برنامه ريزى خوب به جام جهانى برود. بايد اين را هم بگويم كه 
فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش به تنهايى نمى توانند از تيم ملى حمايت كنند. من شخصا از آقاى دكتر 
روحانى به عنوان شخصى ورزشى و همينطور آقاى دكتر جهانگيرى تقاضا دارم شخصا به موضوع حمايت 
از تيم ملى ورود كنند؛ چون اين تيم به حمايت نياز دارد؛ چراكه صعود به جام جهانى و بعد صعود به مرحله 

بعد نياز به حمايت بيشترى دارد.»

نفت مسجدسليمان ليگ برترى مى شود؟
 نمايندگان خوزستان در 9 هفته سپرى شده از ليگ دسته اول 

فوتبال باشگاه هاى كشور عملكرد مطلوبى نداشته اند.
متوالى  سال  چهار  طى  خوزستانى  فوتبالدوستان   
صعود چهار تيم خوزستانى به ليگ برتر فوتبال ايران 
را جشن گرفتند. اين روند از پايان فصل 91-92 با 
صعود استقالل خوزستان به ليگ برتر آغاز شد و 
پس از آن نوبت به نفت مسجدسليمان، فوالدنوين 
اهواز (استقالل اهواز)، و صنعت نفت آبادان رسيد كه 
هرساله يك سهميه صعود به ليگ برتر را براى فوتبال 
خوزستان كسب كنند. در عين حال، با توجه به شرايط 
خاص باشگاه استقالل اهواز، از ابتداى فصل جارى كمتر كسى شانس صعود به ليگ برتر را براى اين تيم قائل 
بود و نفت مسجدسليمان اميد اول فوتبالدوستان جنوبى براى ادامه روند صعود تيم هاى خوزستانى از ليگ دسته 
اول به ليگ برتر محسوب مى شد. تغييرات رخ داده در كادر فنى تيم نفت مسجدسليمان بيانگر اين موضوع بود 
كه مديريت باشگاه نفت از جايگاه فصل گذشته راضى نبوده و به همين دليل دست به تغيير كامل كادر مربيگرى 
تيم زردپوش مسجدسليمان زده است. نفت با كسب 48 امتياز از 38 مسابقه در رده دهم جدول فصل گذشته قرار 
گرفت اما مديريت اين باشگاه با تغيير كادر فنى نشان داد كه به هيچ وجه از اين جايگاه راضى نيست و صعود به 
ليگ برتر را در دستور كار قرار داده است. با گذشته 9 هفته از فصل جديد ليگ يك اما شرايط جدول رده بندى 
نشان مى دهد كه نفتى ها به هدف تعيين شده نزديك نشده اند و با كسب 11 امتياز از 9 مسابقه و قرار گرفتن 
در رده دوازدهم جدول رده بندى، نسبت به فصل گذشته عملكرد نزولى داشته اند. تيم نفت مسجدسليمان كه در 
ديدار اخيرش برابر خيبر خرم آباد نمايش خوبى نداشت، البته تا پايان فصل مسير طوالنى را پيش رو دارد و شايد 
در هفته هاى آينده بتوان قضاوت بهترى در خصوص ميزان شانس تيم نفت براى صعود به ليگ برتر داشت. 
زردپوشان مسجدسليمان در اين فصل تنها نقطه اميد فوتبالدوستان خوزستانى براى كسب سهميه ليگ برتر و 
تداوم روند چندساله صعود خوزستانى ها محسوب مى شوند و بايد ديد موفق به تحقق اين هدف خواهند شد يا خير.

دست نشان: كم تجربه بوديم
سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: تيم ما هنوز دچار جوانى است. جوانى شرايطى دارد كه نتيجه 2 بر 

صفر باخته را با شجاعت مساوى كنيد اما همان جوانى و كم تجربگى باعث باخت مى شود.
مقابل   2 بر   3 شكست  از  پس  دست نشان  نادر   
پيكان در نشست خبرى گفت: به بازيكنان خودم 
خسته نباشيد مى گويم و به پيكان اين برد را تبريك 
مى گويم اما تيم ما هنوز دچار جوانى است. جوانى 
شرايطى دارد كه نتيجه 2 بر صفر باخته را با شجاعت 
مساوى كنيد اما همان جوانى و كم تجربگى باعث 
باخت مى شود. بايد بيشتر كار كنيم تا در دقايق پايانى 
گل نخوريم و در بازى قبل برد را از دست داديم و 

امروز هم مساوى را در لحظات آخر از دست داديم. وى در مورد نحوه قضاوت داور مسابقه گفت: به داورى 
اعتراض ندارم اعتراضم به چيدمان داورى است. خواهش كرده ام كه داور مازندرانى براى ما نگذارند. داوران 
مازندرانى با احساس هستند. در بازى با پديده و تراكتورسازى اشتباه هاى داورى به ضرر ما شد. من نبايد 
در مورد داورى حرف بزنم اما گاهى اوقات تناقضى به وجود مى آيد. اين داور هم داور خوبى است. داور هند 
بازيكن حريف را كه با دست استپ كرد، نگرفت؛ اما هند بازيكن ما را گرفت. ديگر فاصله دور و نزديك در 

خطاى هند معنا ندارد.
 وى افزود: شما ببينيد گل در فوتبال در چه دقايقى زده مى شود همه گل ها در دقايق پايانى است زيرا تيم ها خسته 
مى شوند و بازيكنان اشتباه مى كنند. كمك داور مازندرانى ما يك خطا را به سود ما اعالم نكرد و همان توپ وارد 
دروازه ما شد. داور مازندرانى براى اينكه ثابت كنند مربيان برايشان فرقى ندارد نسبت به من سختگير تر هستند تا 

سرمربى حريف، مثل جاللى، شايد داور مازندرانى ممكن است براى حريف هم ذهنيت منفى ايجاد كند

ايران  فوتسال  خوزستانى  ملى پوش  توكلى،  فرهاد 
مى گويد دوست داريم كه در ايران اين رشته را حداقل به 
نسبت مقام هاى آسيايى و جهانى كه دارد، بسنجند و اى 
كاش فوتسال هم يكى را مانند كى روش داشت تا حق 
بازيكنان مان را مى گرفت. او همچنين معتقد است اگر 
فوتسال ايران مستقل شود، مى تواند هميشه جزو چهار 

تيم برتر جهان باشد
كمتر كسى تصور مى كرد تيم ملى فوتسال ايران با 
آن همه فقر امكاناتى، در جام جهانى دست به شاهكار 
بزرگى بزند و بر سكوى سوم جهان بايستد؛ اين افتخار 
در حالى به دست آمد كه خيلى ها از شرايط سختى كه 
تيم ملى پيش از اعزام به اين رقابت ها با آن دست و 

پنجه نرم كرد، بى اطالع بودند.
كاش فوتسال ايران هم يك كى روش داشت/سومى 

جهان به سختى رقم خورد
فرهاد توكلى، فوتساليست موفق خوزستانى كه همراه 
با تيم ملى ايران به اين موفقيت دست پيدا كرد، از تمام 
سختى هاى مسير رسيدن به عنوان باارزش سومى جهان 
صحبت كرد. گفت وگوى ما با اين بازيكن خوزستانى را 

در ادامه مى خوانيد.
*از نخستين ديدار تيم ملى در جام جهانى مقابل اسپانيا 
شروع  كنيم؛ بيشتر بازيكنان تيم پس از اين شكست 
معتقد بودند كه نداشتن چند بازى تداركاتى مناسب دليل 

اين نتيجه بود.
رقابت ها  اين  براى  خوبى  تداركات  ما  كنم  مى  فكر 
نديده بوديم و نسبت به جام جهانى و رقابت با تيم هايى 
مانند آذربايجان و مراكش، بازى هاى دوستانه سنگينى 
نداشتيم. در كل به نظرم به خاطر تداركات بدى كه پيش 
از مسابقات داشتيم، جام جهانى را خوب شروع نكرديم 
و فكر مى كنم بازى با تيم ملى برزيل بود كه اعتماد به 

نفس و روحيه خوبى به تيم داد تا نتيجه بگيريم.
*خيلى ها فكر مى كردند ايران با قبول شكست برابر 
اين تيم، آخرين بازى اش در جام جهانى را برگزار و بعد 
هم با اين رقابت ها خداحافظى مى كند؛ از اين بازى 

رويايى بگوييد.
قبل بازى هم پيام هاى طنزمانندى در اين رابطه دريافت 
كرديم ولى فكر مى كنم انسان با اميد و شانس زنده 
اگر  كرديم.  بازى  وجود  تمام  با  جا  آن  هم  ما  است. 
خودمان هم منطق مان را قاضى مى گذاشتيم، 70 به 30 
شانس را به برزيل مى داديم ولى رفتيم و تمام تالش 
مان را كرديم. قبل بازى هم محمد كشاورز، كاپيتان تيم 
ملى تمام بازيكنان را جمع كرد و گفت كه من براى 20 ، 
30 درصد شانس خودم، تمام تالشم را مى كنم و نهايت 
اين است كه زورم نمى رسد و مى بازم ولى سربلند بر مى 

گردم و از خودم راضى  هستم و 
من اين جمله كشاورز را فراموش 
به  هم  خدا  نظرم  به  كنم.  نمى 
دل مان نگاه كرد و بازيكنان يك 
دل شديم و طورى بازى كرديم 
كه آن نتيجه به دست آمد و ما 
موفق به شكست تيم ملى برزيل 

شديم.
*خيلى از بازيكنان تيم ملى عالقه 
مند بودند كه در نيمه نهايى به 
اسپانيا  به  روسيه  با  بازى  جاى 
مى رسيديد تا انتقام شكست در 
نخستين ديدار را از اين تيم مى 

گرفتيد.
بله، بسيار عالقه مند بوديم كه دوباره با اسپانيا بازى كنيم 
تا حقانيت فوتسال ايران را ثابت كنيم كه البته قسمت 
نشد و در نيمه نهايى به روسيه خورديم. بايد بگويم حتى 
ويتنام كه ضعيف ترين تيم رقابت ها بود و اولين دوره بود 
كه در اين مسابقات شركت مى كرد، 10 روز قبل از آغاز 
جام جهانى در كلمبيا اردو زده بود تا خود را با شرايط 
آب و هوايى آن جا وفق دهد ولى ما دو روز پيش از 
آغاز مسابقات و رقابت با تيم اسپانيا به آن جا رسيديم 
و فكر مى كنم مقابل اسپانيا هم خوب بازى كرديم 
ولى توپ هاى مان وارد گل نشدند و گل هاى بدهى هم 
دريافت كرديم و فكر مى كنم عدم هماهنگى در اين 

بازى به دليل نداشتن ديدار تداركاتى، بى داد مى كرد.
*با تمام سختى ها تيم ملى به ديدار رده بندى رسيد، 
جايى كه براى كسب مدال پس از 24 سال، تيم پرتغال 

را پيش رو داشت.
بازى با پرتغال خيلى مهم بود، چرا كه با خداحافظى 
مى  فكر  كشاورز  بود.  شده  همراه  نيز  كشاورز  محمد 
كرد تورنمنت را كامل بازى و بعد خداحافظى مى كند 
و نمى دانست كه دچار آن مصدوميت مى شود. او از 
قبل اعالم كرده بود كه آخرين بازى ام را انجام مى دهم 
و فكر مى كنم بازيكنان با تمام وجود بازى كردند تا او 
با يك پايان خوب، فوتسال خود را به اتمام برساند. در 
كل اين بازى براى بازيكنان خيلى مهم بود چرا كه ما 
هيچ وقت در رشته هاى گروهى مدال نداشتيم و همه 
مى دانستيم كه نبايد به عنوان چهارمى راضى شويم. به 
نظرم با كسب اين عنوان، يك اتفاق بزرگ افتاد و عالوه 
بر اين فدراسيون فوتبال و فوتسال سربلند شد. فكر مى 
كنم اكنون از فوتسال در رشته هاى گروهى، به عنوان 
يك تاريخ هم ياد مى شود. در مجموع تيم ملى نتيجه 
خوبى در جام جهانى به دست آورد.*به نظرتان با كسب 
اين عنوان تا چه اندازه نگاه ها به فوتسال ايران تغيير 

كرده است؟
فكر مى كنم هميشه زمزمه اين كه فوتسال ما جهانى 
و تيم بزرگى است، وجود دارد ولى هيچ موقع نتوانسته 
بوديم در جهان روى سكو برويم و با كسب اين مقام، 
توانستيم حقانيت فوتسال ايران را ثابت كنيم. فكر مى 
كنم كسب اين مدال، براى ما در فوتسال دنيا خوب شد. 
زمانى كه ما آن جا بوديم، تمام تيم ها به صورتى مى 
خواستند با ما ارتباط برقرار كنند و بعد از جام جهانى با 

تيم ما بازى كنند و خيلى خوب است كه جلوه بزرگى از 
يك كشور در دنيا به وجود بيايد.

رشته  بين  فدراسيون  تبعيض  به  نسبت  *فوتسالى ها 
فوتبال و فوتسال انتقاد و دل پرى دارند.

فوتبال ورزش اول دنيا است و نمى توان اين رشته را با 
فوتسال مقايسه كرد ولى دوست داريم كه حداقل اين 
رشته را نسبت به مقام هاى آسيايى و جهانى كه دارد، 
بسنجند. يكى از داليلى كه كشورهايى از جمله برزيل 
و اسپانيا در اين رشته نتيجه گرفته اند، اين است كه 
فوتسال را زير نظر فدراسيون فوتبال مستقل كرده اند و 
انتظار زيادى هم نيست. فكر مى كنم تيم ملى فوتسال 
ايران هم اسپانسرهاى بسيارى دارد كه تمام اين ها به 
خاطر فدراسيون فوتبال قربانى مى شوند. به نظر من 
اگر مستقل شويم، خيلى جاى مانور داريم و مانند برزيل 
و اسپانيا مى توانيم هميشه جزو چهار تيم برتر جهان 
باشيم، چرا كه استعداد و پتانسيل الزم را داريم و فقط 

بايد كمى از نظر سخت افزارى به فوتسال مان برسيم.
اكنون فدراسيون فوتبال برزيل بر فوتسال آن هم نظارت 
دارد ولى اسپانسر تيم هاى ملى فوتبال و فوتسال آن جدا 
است و زمانى كه اسپانسر فوتسال آن پولى  مى دهد، به 
كميته فوتسال آن مى رسد، در حالى كه در اين جا پولى 
كه از سوى فيفا به عنوان تيم سوم جهان به تيم ملى 
فوتسال ايران داده مى شود، هيچ چيز آن به فوتسالى ها 
نمى رسد و به فدراسيون فوتبال مى رسد، در حالى كه 
بايد به فوتسال برسد تا صرف هزينه هاى اين رشته شود. 
يكى از مشكالت ما اين است كه كف پوش سالن مان 
استاندار نيست و توپ جام جهانى هم نداريم و اگر اين 

پول ها به فوتسال انتقال داده شوند، خيلى بهتر است.
هم  ملى  تيم  در  ناظم الشريعه  آقاى  حضور  تاثير  *از 

صحبت كنيد.
او فردى بسيار آرام است و بارزترين نكته او، آرامش و 
حس خوبى است كه به تيم منتقل مى كند. فكر مى كنم 
بازيكنان با او احساس غريبگى و حس بازيكن و مربى را 
ندارند. ما با آقاى ناظم الشريعه بسيار در تمرينات صحبت 
مى كنيم و نظر مى دهيم. ضمن اين كه مديريت او واقعا 
قوى است و اجازه نمى دهد كه حريم ها شكسته شود. 
در مجموع به خاطر آرامشى كه دارد، تيم ملى خيلى 
موفق بوده است و زمانى كه همه درگير لباس، توپ و 
ديگر مسايل بودند، او هيچ وقت براى تيمش تنش ايجاد 
نمى كرد و فكر مى كنم يكى از داليلى كه باعث شد 

نتيجه بگيريم، همين موضوع بود.
*به نظر مى رسد كسب عنوان سومى جهان، جانى 
دوباره به فوتسال ايران بخشيده است؛ براى ادامه اين 

روند بايد چه كار كرد؟

بازيكنان تيم ملى تمام تالش خود را كردند و نتيجه 
خوبى هم گرفتيم و اكنون مسووالن بايد اين موفقيت را 
يك اتفاق خوب نشان دهند تا اسپانسرها به سمت اين 
رشته بيايند. فوتسال ما چند سال است كه پخش زنده 
ندارد و يكى از بى مهرى هايى كه به فوتسال ما شد، اين 
بود كه قبل از جام جهانى دو بازى تداركاتى با ازبكستان 
داشتيم كه يك نيمه از مسابقه را نشان دادند ولى به 
دليل اين كه اسپانسر به تعهدات خود عمل نكرده بود، 

 نيمه دوم را پخش نكردند.
مسووالن بايد كارى كنند كه اسپانسرهاى خوبى به 
سمت اين رشته بيايند و كارى كنند كه فوتسال ما پخش 
زنده شود. با اين كار مردم بازى ها را مى بينند و پيگيرى 
مى كنند ولى اگر اين گونه نشود، خيلى سخت پيش مى 
آيد كه دوباره چنين نتيجه اى را بگيريم. از نظر آمارى نيز 
فوتسال محبوب ترين رشته است، چرا كه در مدارس و 
ادارات دولتى هم خيلى در اين رشته كار مى شود. در هر 
صورت اگر به فوتسال توجه كنند و بيشتر روى اين رشته 
مانور دهند و همچنين بازيكنان تيم ملى بيشتر شناخته 
شوند، به بهتر شدن شرايط فوتسال كمك مى كند. تك 
تك بازيكنان تيم ملى ستاره هستند ولى فكر مى كنم 

مردم شايد آن ها را به اسم يا چهره نشناسند.
*تيم ملى مى تواند اين موفقيت را باز هم تكرار كند؟

صد درصد مى تواند، چرا كه پتانسيل ما خيلى بيشتر از 
اين است و در دنيا همه به ما اعتقاد و ايمان دارند و به 
ما احترام مى گذارند. اگر خودمان هم به خودمان احترام 
بگذاريم و امكانات خوبى در اختيارمان گذاشته شود، فكر 
مى كنم صد درصد بهتر از اين نتيجه هم تكرار مى شود. 

سخت است ولى دست يافتنى مى باشد.
*از خودتان هم بگوييد.

معمارى  كارشناسى  دانشجوى  و  سال 1367  متولد 
هستم كه البته در حال تغيير رشته به تربيت بدنى 
تيم ملى  خدمت  در  كه  است  هم  سال  چهار  هستم. 
و  جهانى  ها،  جام  ملت  جام  دو  در  حضور  و  هستم 
همراه  كه  است  مسابقاتى  جمله  از  آسيايى  المپيك 

با تيم ملى بوده ام.
*وضعيت فوتسال خوزستان را چطور مى بينيد؟

وضعيت فوتسال استان تا چند سال پيش خيلى بهتر بود؛ 
در گذشته سه تيم فوتسال قوى داشتيم كه شامل گاز 
خوزستان،  ملى حفارى و نفت اهواز بود كه رفته رفته 
با توجه به شرايطى از جمله تحريم ها، به اين رشته در 

استان ضربه وارد و تيم نفت منحل شد و سهميه آن به 
تيم ديگرى داده شد كه تيم دارى آن نيز پس از يك سال 
منتفى شد. بعد از آن هم تيم گاز منحل شد كه انحالل 
آن، ضربه خيلى بزرگى به فوتسال خوزستان زد، چرا كه 
گاز يك تيم ليگ برترى بود و تيمى بود كه سرمايه 
خيلى خوبى داشت. خود من پنج سال در خدمت اين 
تيم بودم و زحمات زيادى كشيده شد تا اين تيم به ليگ 
يك و بعد هم به ليگ برتر آمد. فكر مى كنم اگر گاز 
در ليگ برتر تيم دارى مى كرد، اكنون وضعيت فوتسال 
خوزستان خيلى بهتر از اين بود. در حال حاضر از استان 

فقط ملى حفارى را در ليگ برتر كشور داريم.
خود من تا سال 84، 85 در رده هاى سنى پايه فوتبال 
بازى مى كردم و بعد از آن هم كارم را با تيم گاز و هدايت 
آقاى داوودى از ليگ فوتسال استان آغاز كردم. سال 89 
نيز در خدمت ملى حفارى بودم و دو سال پيش به مشهد 
رفتم و بعد از آن هم به حفارى برگشتم و در حال حاضر 

نيز در خدمت حفارى هستم.
*وضعيت ملى حفارى در ليگ برتر امسال به چه صورت 

است؟
 بايد از مديريت قبلى باشگاه حفارى، آقاى حاجتى كه 
زحمات بسيارى كشيد قدردانى كنم. در حال حاضر هم 
آقاى نجفى، مديرعامل اين باشگاه است كه از او نيز 
بابت حمايت هايش قدردانى مى كنم. فكر مى كنم ملى 
حفارى لطف خيلى زيادى به فوتسال خوزستان مى كند، 
چرا كه عالوه بر تيم دارى در رده سنى بزرگساالن، در 
ديگر رده هاى سنى نيز تيم دارى مى كند. اين باشگاه 
امكانات خيلى خوبى هم در اختيار عالقه مندان به اين 
رشته قرار مى دهد. همچنين بايد يك تشكر ويژه از 
مهندس بهمنى، مديرعامل شركت ملى حفارى داشته 
باشم كه با وجود تحريم ها، هميشه از فوتسال حمايت 
داشته است و به شخصه در تمرينات و بازى هاى ما نيز 

حضور پيدا مى كند.
 *كسب عنوان سومى جهان تا چه اندازه انگيزه شما را 

براى ادامه كار باال برده است؟
من تابلويى در خانه مان دارم كه مدال هايم را در آن جا 
نصب مى كنم و مدال جام جهانى را از همه آن مدال ها 
باالتر گذاشته ام، چرا كه در چنين مسابقاتى مدال كسب 
كردن، خيلى سخت است و ارزش آن جايى بيشتر مى 
شود كه برزيل و اسپانياى بزرگ، مدال نمى گيرند و 
بازيكنان بزرگ اين تيم ها بدون مدال، جام جهانى را 
ترك مى كنند. خيلى خوشحالم كه در اين جمع بودم 
و تالش كردم و نتيجه گرفتيم. اميدوارم بتوانيم چنين 
نتيجه اى را در آينده هم تكرار كنيم. باور كنيد اگر از ما 
حمايت كنند و سرمايه گذارى خوبى صورت بگيرد،  صد 
درصد انگيزه بازيكنان براى كسب 
مدال طال هم بيشتر مى شود و 
مصمم مى شوند كه اين كار را 

انجام دهند.
فرهاد  كه  اميدواريد  *چقدر 
خوزستان  در  ديگر  توكلى هاى 
ظهور كنند و در استان تنها به يك 
ملى پوش فوتسال بسنده نكنيم؟

مسووالن خوزستانى بايد حمايت 
كنند تا به جاى يك قهرمان، 10 
قهرمان داشته باشيم. به هر حال 
تا موقعى كه اول در استان و بعد 
هم در كشور توجهى نشود، چنين 
اتفاقى نخواهد افتاد. فوتسال ما واقعا در دنيا بزرگ است 
و بازيكنان برزيل، تك تك بازيكنان ما را مى شناسند. 
فوتساليست  بهترين  كه  برزيلى  بازيكن  ريكاردينيو، 
جهان است، در ديدار برابر ما كارى نكرد و آن طور كه 
مسووالن فيفا مى گفتند، او مقابل هر تيمى كه بازى مى 
كرد آن تيم را خيلى اذيت مى كرد ولى برابر تيم ما كارى 
نكرد. در هر صورت بايد به بازيكنان تيم ملى توجه كنند. 
كى روش، سرمربى تيم ملى فوتبال ايران حق دارد كه 
فشار مى آورد تا خواسته هاى تيم و كادر فنى اش محقق 
شوند و اى كاش فوتسال هم يكى را مانند كى روش 

داشت تا حق بازيكنان مان را مى گرفت.
*و اما آينده

دوست دارم به همين صورت روى فرم باشم و خوب 
بازى كنم و در خدمت تيم ملى باشم، البته اين بستگى 
به شرايطى دارد كه براى فوتسال رقم مى خورد. نگاه 
خود من اين بود كه پس از جام جهانى ديگر در ليگ 
ايران بازى نكنم و در ليگ هاى عربى بازى كنم. تمام 
ورزشكاران هم پس از اين كه دوره حرفه اى و قهرمانى 
شان تمام مى شود، نيازهاى ديگرى هم دارند و نمى 
توان از نيازهاى مالى چشم پوشى كرد. قراردادهاى ما 
در ايران خيلى مناسب يك ورزشكار حرفه اى نيست و 
واقعا ناچيز است. من زمانى كه در تيم هاى عربى بازى 
مى كردم و قرارداد بازيكنان آماتور آن ها را مى ديدم، 

تعجب مى كردم.
همين  به  اگر  و  بخورد  تكان  ما  فوتسال  اميدوارم 
صورت باشد، فكر نمى كنم ديگر در ليگ ايران بازى 
سعى  بودم،  تيم ملى  خدمت  در  كه  سالى  چند  كنم. 
كردم در ليگ ايران بازى كنم تا در ديد باشم و در 
سطح بااليى بازى كنم. حق بازيكنان تيم ملى است 
كه قراردادهاى خوب داشته و از نظر روحى  ـ روانى 
در آرامش باشند تا با تمام وجود بازى و نتايج خوبى 

براى ايران كسب كنند.
بعد از جام باشگاه هاى آسيا كه همراه با تيم نفت عراق 
بودم، با وجود اين كه با ملى حفارى قرارداد نداشتم به 
دليل اين كه به صورت زبانى با اين تيم صحبت كرده 
بودم، به ملى حفارى آمدم. من در اين زمان از تيم 
هاى قطر،  امارات و لبنان و حتى چينى ها (به صورت 
غير رسمى) پيشنهاد داشتم ولى به دليل اين كه به 
حفارى قول داده بودم كه به اين تيم بر مى گردم، به 

اين تيم آمدم.

دختر تاريخ ساز زير تيِغ جراحى

كيميا عليزاده نخستين بانوى مدال آور المپيكى ايران  مچ 
پاى خود را به تيغ جراحى سپرد.

كيميا عليزاده كه در المپيك ريو با كسب مدال برنز نام خود را به عنوان 
نخستين بانوى مدال آور ايران در المپيك جاودانه كرد، حاال به مداواى 
آسيب هايى كه در راه رسيدن به اين مدال ارزشمند متحمل شد، پرداخته 

است.
عليزاده كه پيش از المپيك از ناحيه مچ پاى چپ دچار مصدوميت بود و با 
همين درد در المپيك ريو بر روى شياپ چانگ رفت و صاحب گردن آويز 
برنز شد، براى رهايى از اين درد كهنه ز ير نظر دكتر موحد جراحى مى كند 
تا با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت براى حضور در مسابقات قهرمانى 

جهانى 2017 آماده شود.
هنوز مدت دورى كيمياى تكواندو از مسابقات مشخص نيست.

پيكان3ـ نفت آبادان2؛
 صعود 4 پله اى در مجيدتايم!

 براى پيكان آقاخان(59)، گادوين منشا(68) و مقانلو(2+90) گل زدند تا 
اين تيم مثل ديدار هفته گذشته مقابل استقالل خوزستان 3 امتياز بازى 
را در دقايق پايانى به دست بياورد و 11 امتيازى شود. دو گل نفت را هم 

ـ پنالتى) به ثمر رساندند. شادكام(75) و نوروزى(78 
 تركيب صنعت نفت آبادان:

على  ممشلى،  مجتبى  فرجى،  فرشاد  بغالنى،  حسين  هورى،  حسن 
عبداله زاده، گويى هيان كيم، حكيم نصارى، محمد رضا پورمحمد، ميالد 

جهانى، برونو اوليويرا (57 زليكانى) و محمد شادكام.
 پيكان در ديدار با صنعت نفت آبادان يكى از بهترين نمايش هاى خود در 
نيم فصل اول را داشت. شاگردان جاللى بارها در نيمه اول، دروازه نفتى 
ها را تهديد كردند كه البته اين توپ ها تبديل به گل نشد. گادوين منشا 
به مانند ديدارهاى گذشته در متن حمالت پيكان قرار داشت و بهترين 
فرصت نيمه اول اين تيم را در موقعيتى تك به تك با حسن هورى از 

دست داد.
البته صنعت نفت نيز در اين بازى معدود موقعيت هايى را به دست آورد كه 
ضربه پاى چپ حكيم نصارى يكى از اين موقعيت ها بود كه با واكنش 
خوب رحمان احمدى تبديل به گل نشد. نيمه اول با حداقل حاشيه به 
پايان رسيد تا دو تيم در نيمه دوم براى كسب سه امتياز با انگيزه هاى دو 

چندان وارد زمين شوند.

پتروشيمى به مصاف نماينده چين مى رود
ــيمى در مرحله نيمه نهايى باشگاه  ــكتبال پتروش تيم بس

ــيا به مصاف نماينده چين مى رود. هاى آس
 در ادامه مرحله يك چهارم نهايى مسابقات جام باشگاههاى آسيا، عصر 
امروز تيم چانگشا كشگر چين مقابل  قطر به ميدان رفت و موفق شد 
حريف خود را در وقت هاى اضافه 95 بر 84 ازپيش رو بردارد و حريف 

پتروشيمى در نيمه نهايى شود.
برنامه ديدارهاى نيمه نهايى به شرح زير است:

شنبه 
الرياضى – االهلى امارات ساعت 18:00 به وقت محلى 

پتروشيمى بندرامام – چاينا كشگر ساعت 20:00 به وقت محلى

حال بچه هاى سعداوى خوب است
فوالد 2 - صبا 0؛ توفان يك نيمه اى در غدير

تيم فوالد با برد دو برصفر مقابل صبا به رده ششم جدول صعود 
كرد . آنها با بازى تهاجمى در نيمه اول كار حريف را تمام كردند.

 براى فوالد عبداهللا ناصرى (40) و ساسان انصارى (42) گل زدند تا اين 
تيم با 10 در رده ششم جدول قرار بگيرد . در اين بازى كه با يك اخراجى 

به اتمام رسيد ، صبا نمايش خوبى نداشت .
نيمه اول بازى فوالد و صباى قم با برترى كامل تيم ميزبان در ارائه بازى 
تهاجمى و گلزنى همراه بود. فوالدى ها از همان دقايق ابتدايى با پرس 
كردن بازيكنان صاحب توپ صباى قم در نيمه زمين حريف و ارائه 
حمالت متوالى از جناحين نشان دادند كه براى كسب سه امتياز وارد 
ميدان شده اند. حركات متوالى عبداهللا ناصرى و اسماعيل شريفات 
تيم  نوك  مهاجم  انصارى  ساسان  تغذيه  براى  ميدان  كناره هاى  از 
ميزبان چند بار در اين نيمه تكرار شد كه يك بار به ثمر نشست 
و ضربات از پشت محوطه جريمه كه دومين حربه فوالدى ها براى 
گشودن دروازه حامد لك بود هم يك بار نتيجه داد تا نيمه اول با دو 

گل به سود فوالد تمام شود.
عبداهللا ناصرى كه يك فرصت تك به تك را در دقيقه هشتم از دست 
داده بود، در دقيقه 40 با ضربه از بيرون محوطه جريمه دروازه صبا را 
باز كرد و ساسان انصارى هم كه در دقيقه 34 پاس طاليى اسماعيل 
شريفات را از مقابل دروازه صباى قم به بيرون زده بود، در دقيقه 42 
قدر پاس شريفات را دانست و گل دوم تيمش را زد. بازيكنان صباى قم 
نيز در نيمه نخست چند حمله پراكنده انجام دادند كه با هوشيارى خط 
دفاعى فوالد و جاگيرى هاى مناسب وحيد طالب  لو ثمرى نداشت و اين 

نيمه دو بر صفر به سود فوالد تمام شد.
سرخ پوشان فوالد نيمه دوم را هم تهاجمى آغاز كردند و دو بار تا مرز 
گلزنى پيش رفتند كه حامد لك سد راه آن ها شد. شوت محكم اسماعيل 
شريفات در دقيقه 55 با واكنش ديدنى حامد لك به كرنر رفت و در دقيقه 

58 نيز ضربه عبداهللا ناصرى توسط حامد لك دفع شد.
در ادامه مسابقه و در 20 دقيقه پايانى، بازيكنان صباى قم براى جبران 
نتيجه حمالتى روى دروازه فوالد انجام دادند و ياران ميزبان ضمن مقابله 
با فشار شاگردان مرفاوى در انديشه استفاده از ضدحمالت بودند. در دقيقه 
74 ضربه پاك پرور از كنار دروازه صباى قم به بيرون رفت و ضربه سر 
آرام عنايتى در دقيقه 86 در دستان طالب لو قرار گرفت تا اين بازى دو بر 

صفر به سود فوالد تمام شود.
فوالد خوزستان كه در دقايق پايانى اين مسابقه به دليل مصدوميت مهرداد 
جماعتى بعد از انجام شدن سه تعويض اين تيم 10 نفره بازى مى كرد، با 

كسب پيروزى امروز 10 امتيازى شد و به رده ششم جدول صعود كرد.

كاش فوتسال ايران هم يك كى روش داشت
سومى جهان به سختى رقم خورد
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هفته نامه منطقه اى

خبر
«مسافران» رحمانى به سينما حقيقت رسيدند

ــتند خود «مسافران» متقاضى  محمود رحمانى با جديدترين فيلم مس
شركت در دهمين دوره جشنواره بين المللى سينما حقيقت شده است.

 اين فيلم درباره  مسافران يك تاكسى است كه در اين ساختار محدود 
مكانى، جهان درون شان را بى واسطه روايت مى كنند.

به   1395 سال  توليد  دقيقه،   82 زمان  مدت  در  «مسافران»  مستند 
تهيه كنندگى مشترك محمود رحمانى و كتايون شهابى است و براى اولين 
نمايش عمومى به دبيرخانه دهمين جشنواره بين المللى سينما حقيقت 

ارايه شده است.
دغاغله  فريد  (صداگذار)،  اسحاقى  آرش  (صدابردار)،  مطيعى  بهشاد 
(تدوين گر)، كيهان كلهر (آهنگ ساز)، فرزاد كيان منش (مدير توليد)، هادى 
خواجوى و بالل طاهرى (دستياران كارگردان) نيز از ديگر عوامل توليد 

اين اثر مستند هستند كه تصويربردار هم ندارد.
محمود رحمانى متولد سال 1358 در ايذه خوزستان است و ساخت 
مستندهايى چون «نفت سفيد»، «مدار صفر درجه»، «ملِف گند» (بلندترين 
سكانس  پالن تاريخ سينماى مستند ايران) و «مادرم بلوط» در كارنامه  

فيلم سازى وى به ثبت رسيده است.
جايزه روبرتو روسلينى ايتاليا، جايزه ويژه هيات داوران جشنواره مونيخ، 
جايزه بهترين فيلم جشنواره بروكسل، جايزه «نتپك» استعداد نوين از 
شبكه توسعه سينماى آسيا، لوح و نشان ويژه  «دون  خوزه لو اى جى» ايتاليا، 
جايزه ويژه هيات داوران جشنواره حقوق بشر نورنبرگ، جايزه بهترين 
فيلم جشنواره مدفست ايتاليا، جايزه نقره اى بهترين فيلم مستند جشنواره 

مالزى و... از افتخارات اين مستندساز جنوبى است.
مركز گسترش سينماى مستند و تجربى سازمان امور سينمايى، دهمين 
دوره جشنواره بين المللى فيلم مستند ايران «سينماحقيقت» را طى روزهاى 
14 تا 21 آذر 1395 با شعار «حقيقت بهترين راهنماست» كه از فرمايشات 

حضرت على(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد كرد.

توقف ساخت و ساز غيرقانونى در محوطه  
باستانى كلگه زرين مسجدسليمان

ــازى يك ساختمان مسكونى      با صدور حكم قضايى روند بازس
ــليمان متوقف شد. ــتانى كلگه زرين مسجد س در حريم تپه  باس

 چندى پيش مالك بناى قديمى و مسكونى واقع در تپه  تاريخى كلگه 
زرين دست به تخريب و بازسازى اين بنا زد كه اداره  كل ميراث فرهنگى و 
گردشگرى خوزستان با طرح شكايت در محاكم قضايى جلوى اين اقدام غير 
قانونى را گرفت. حكم دادگاه مبنى بر توقف هرگونه ساخت و ساز در حريم 

اين محوطه ى تاريخى صادر شده است.
تپه  تاريخى كلگه زرين مسجد سليمان در سال 1364 با شماره ى 1708 در 
فهرست ميراث ملى ايران به ثبت رسيده است. كار تعيين عرصه و حريم اين 
تپه نيز در سال گذشته انجام و در سازمان ميراث فرهنگى و گرشگرى به ثبت 
رسيده است.  اداره  كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان 
در حال بررسى ماجرا است تا اگر قصورى در اداره ميراث فرهنگى شهر 

مسجد سليمان رخ داده با فرد يا افراد خاطى طبق قانون برخورد كند.
 طبق قانون هر گونه ساخت و ساز در حريم و عرصه ى آثار تاريخى و 
باستانى ممنوع است و اداره ى كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خوزستان بر اساس وظايف سازمانى اش در مقابل هرگونه تعرض مادى و 
معنوى به ساحت ميراث فرهنگى اين استان خواهد ايستاد و اجازه نخواهد داد 

كه اين ميراث شكوهمند دستخوش تغيير و دگرگونى شود.

كتابخانه  
 سوء تفاهم 

ــت كه در سال 1943 در فرانسه  ــوء تفاهم  نمايشنامه اى اس س
ــت. اين نمايشنامه  ــغال توسط آلبر كامو نوشته شده اس تحت اش

ــد دارد. ــو تاكي ــى كام ــده پوچ ــر اي ب

داستان از اين قرار است كه پسر يك خانواده 
پس از جدايى از آنها جهت كار به خارج 
از كشور مى رود و پس از حدود بيست 
ثروتمند  و  پولدار  اينكه  از  پس  و  سال 
مى شود  به خانه بر مى گردد تا خواهر و 
مادر بيوه خود را پيدا كند، و آنها را در اين 
خوشبختى سهيم گرداند.چون نسبت به آنها 
احساس وظيفه مى كند.غافل از اينكه مادر و 
خواهرش سالهاست كه  با دزدى از مسافران 
مهمانسرايشان و به قتل رساندن آنها قصد 
ساختن زندگى خود را دارند. او خود را مسافرى جا مى زند، بدون آنكه 
هويت خود را آشكار سازد. تا عكس العمل خانواده خود را بررسى كند  اما 

نه خواهر و نه مادرش او را نمى شناسند و سرانجام ...
اين كتاب با عنوان «سوء تفاهم» توسط جالل آل احمد در سال 1328  ترجمه 

شده است.
همچنين اين كتاب با عنوان «سوء تفاهم» توسط خشايار ديهيمى  ترجمه و 

توسط  نشر ماهى منتشر شده است.
البته من همان نسخه ترجمه آل احمد رو خوندم كه بسيار عالى بود.
اين نمايشنامه بسيار غم انگيزه و منو بشدت متاثر كرد.حتما بخونيدش.
بخصوص دلم به حال خواهره سوخت با اينكه سنگدل بود. كه البته 
سنگدليش كامال دليل منطقى داره و در جاى جاى داستان داليلش گفته 
ميشه.بخصوص اونجايى در داستان كه به مادرش ميگه: هيچكس دهان 
مرا نبوسيد حتى تو كه مادرم هستى. و هيچ كس بدن مرا برهنه و عريان 

نديد!
جمالت زيبا از اين كتاب:

- اين دنيا منطقى نيست و من كه مزه آن را كامال چشيده ام مى توانم 
بگويم كه از آغاز خلقت تا انهدام آن همينطور بوده است.

- در دنيايى كه همه چيز را مى توان انكار كرد، نيروهايى نيز وجود 
دارد كه قابل انكار نيست و ثابت مى كند روى اين زمينى كه هيچ 

چيزش مطمئن نيست ما اطمينان هايى هم براى خودمان داريم.
- مردها هرگز نمى دانند كه چطور بايد دوست داشت. هيچ چيز آنها 
را راضى نمى كند. آنچه را كه آنها مى دانند، خواب و خيال ديدن 
است... در صورتيكه زنان مى دانند بايد در دوست داشتن عجله كرد. 
در يك بستر خوابيد و دست به يكديگر داد. آدم وقتى دوست مى 

دارد، هرگز خواب چيزى را نمى بيند.
- عشق مردها چيزى بيش از يك پارگى و نفاق نيست. مردها مى 

توانند خوددارى كنند و آنان را كه ترجيح مى دهند، ترك نكنند.
- از خداى خودتان بخواهيد كه شما را همچون سنگ كند. خوشبختى 
اين است كه آدم به جاى سنگ گرفته شود... مثل سنگ عمل كنيد، در 

مقابل تمام فريادها كر باشيد و هرگاه وقتش شد به سنگ بپيونديد.

 تا تنور گرم است بايد نان پخت
 Strike while the iron is hot

   «اى فاطمه! همه چشم ها در روز قيامت گريان است جز 
چشمى كه بر مصيبت هاى حسين بگريد.»

حضرت محمد(ص)

دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر
از در عيش درآ و به ره عيب مپوى
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نويسندگى،  و  نقاشى  سينما،  كارگردانى  عرصه  در 
كارگردانى تئاتر را با اجراى نمايش «بوف» تجربه كند.

و  كارگردانى  با  را  او  بيشتر  كه  سجادى  محمدعلى 
عرصه  در  البته  و  شناسيم  مى  سينما  در  نويسندگى 
نقاشى هم فعاليت دارد درباره تجربه كارگردانى تئاتر 
در سال 96  اول  نيمه  در  «بوف»  نمايش  و اجراى 

تماشاخانه ايرانشهر به خبرنگار مهر گفت: واقعيت 
8اين است كه طى حدود 8 سال گذشته در آموزشگاه 
سال هاى  طى  و  هستم  تدريس  مشغول  سمندريان 
گذشته تقريبا يك تئاتربين حرفه اى نيز بودم. فيلمى 
يك  كه  ساختم  اجرا»  براى  «تمرينى  عنوان  با  نيز 
فيلم - تئاتر است و در گروه «هنر و تجربه» اكران 

خواهد شد.

وى ادامه داد: دغدغه كارگردانى تئاتر از دهه 60 در
خيلى آثار  من وجود داشته است. در دهه 60 و 70
را نوشتم كه در كشوى ميزم قرار گرفتند ولى ديگر 
ديدم كه بايد اين آثار را اجرا كنم. در اين شرايط 
6 6 يا رمان هايى هم كه نوشته بودم هر كدام بعد از 5

7 سال، در حال چاپ شدن هستند. يا و
است  سال   15 شد:  يادآور  «جنايت»  كارگردان 
هدايت  صادق  كور»  «بوف  روى  كردن  كار  كه 
متمركز  خيلى   93 سال  از  است.  بوده  دغدغه ام 
بررسى ها  و  پژوهش ها  و  كردم  كار  اثر  اين  روى 
اتفاق  سه  روند  اين  دل  از  شد.  انجام  ماه  5 در
رخ داد؛ اول فيلمنامه اى كه بر اساس «بوف كور» 
اساس  بر  كه  نقاشى  تابلوهاى  دوم  شد،  نوشته 
را  آن ها  شمس  گالرى  در  كه  شدند  خلق  اثر  اين 

بر  كه  نمايشنامه اى  سوم  و  گذاشته ام  نمايش  به 
اساس «بوف كور» نوشتم.

تجسمى  هنرهاى  و  سينما  عرصه  هنرمند  اين 
كور»  «بوف  از  خود  برداشت  و  نگاه  نوع  درباره 
اين  داد:  توضيح  «بوف»،  نمايشنامه  نگارش  براى 
كور»  «بوف  از  من  خوانش  و  برداشت  نمايشنامه 
است. تالشم بر اين بود كه رويكردى و نگاهى به 

امروز و ملهم از «بوف كور» داشته باشم.
نمايشنامه  شخصيت هاى  تعداد  درباره  سجادى
«بوف» افزود: در حقيقت تعداد شخصيت هاى اين 
1 داراى  و  است  كور»  «بوف  مانند  به  نمايشنامه 
2 شخصيت مرد است ولى در نوع  شخصيت زن و
اجرا شخصيت زن تكثير مى شود و نمايشنامه داراى 

8 شخصيت است.

زمانش رسيده كه 
كارگردانى تئاتر را تجربه كنم

دغدغه ای 
۱۵ ساله

ديلن»  «باب  نام  شنيدن  از  پس  بسيارى  هم  امسال 
مكث  كمى  ادبيات،  نوبل  جايزه  برنده  به عنوان 
مى كنند... سال گذشته وقتى «سوتالنا الكسى يويچ» 
صورت  نظرسنجى  شد،  جايزه  اين  برنده  بالروسى 
 65 گوش  به  نويسنده  اين  نام  داد  نشان  و  گرفت 
درصد مردم روسيه آشنا نيست. «باب ديلن» نسبت 
محبوب ترى  و  شناخته شده تر  چهره  مسلما  او،  به 
رشته  در  را  نوبل  دريافت  شايستگى  آيا  اما  است 

ادبيات دارد؟ 
جهان  ادبى  جايزه  مهم ترين  هم وزن  را  او  برخى 
نوبل  كرد  يادآورى  عده  اين  به  بايد  اما  نمى دانند، 

چرچيل»  «وينستون  به  سال 1953  در  ادبيات 
نخست وزير سابق انگلستان، و در سال 2009 
تا  بسيارى  كه  رسيد  اتريشى  مولر»  «هرتا  به 
آن زمان نامش را هم نشنيده بودند. با معرفى 
«ديلن»، آكادمى نوبل باز هم باب مناقشات و 
دوست داران  ذهن  در  را  بسيارى  پرسش هاى 
در  است.  كرده  باز  ادبيات  عرصه  فعاالن  و 
اقدام  اين  مشابه  نمونه هاى  به  گزارش  اين 

بحث برانگيز در سال هاى گذشته مى پردازيم:
نوبل  اعطاى  سر  بر  اختالف نظرها  از  بسيارى 
ادبيات به نويسندگان نام آور به داليل سياسى 
و يا ماليم تر بگوييم، غيرادبى بوده كه آكادمى 
سوئدى نوبل را گرفتار كرده است. در اين ميان 
جويس»،  «جيمز  تولستوى»،  «لئو  مثل  افرادى 
«آنتوان چخوف»، «مارسل پروست»، «كارلوس 

«مارك  هاردى»،  «توماس  پاوند«،  «ازرا  فوئنتس»، 
تواين»، «هنريك ايبسن»، «خورخه لوييس بورخس»، 
«جى.آر.آر تالكين»، «آستريد ليندگرن» و «اميل زوال» 
دستشان از مهم ترين جايزه ادبى جهان كوتاه و تا ابد 
جاى  بر  ادبيات  دوست داران  تمام  ذهن  در  سوالى 

مانده است.

شگفت انگيزترين 
آكادمى  انتخاب 
شاخه   در  نوبل 
عقيده   به  ادبيات 
«وينستون  بسيارى ، 
ـ  چرچيل» 

بود  ـ  انگليسى  سياستمدار 
اين  به   1953 سال  در  كه 
در  او  يافت.  دست  عنوان 
واقع براى جايزه  صلح نوبل 
نامزد بود كه به عنوان برنده  

نوبل ادبيات معرفى شد!

   ماريو بارگاس يوسا
يكى از نمونه هاى بحث برانگيز نوبل ادبيات، سال 2010 
بود. وقتى نام «ماريو بارگاس يوسا» به عنوان برنده آن 
دوره اعالم شد، موجى از اعتراض ها به پا خاست. علت 
اين امر عقايد سياسى نويسنده «سور بز» و فعاليت هاى 
ريشه دار و چپ گراى او بود. اختالف ها تا جايى پيش 

«پادشاه  را  او  كه  رفت 
اين  با  خواندند.  حواشى» 
حال «يوسا» پس از گذشت 
6 سال هنوز به فعاليت هاى 
سياسى اش ادامه مى دهد و 
هم  رمان نويسى  از  دست 
كتاب هاى  است.  برنداشته 
او به زبان هاى مختلف ترجمه مى شوند و فروش بااليى 

هم دارند.
سال 2009 نوبل ادبيات را به «هرتا مولر» دادند و آن 
قضاوت  امروز  ننشستند.  ساكت  معترضان  هم  روز 
كردن در اين باره خيلى آسان است اما در آن روزها 
آمريكا  دانشگاهى  استادان  و  منتقدان  از  بسيارى 
مى گفتند: تا حاال هرگز اسم «هرتا مولر» به گوشمان 
نخورده! اين افراد به اروپايى محور بودن انتخاب هاى 

آكادمى سوئدى معترض بودند.

   هرتا مولر
اين مساله البته چندان هم دور از ذهن نيست و با 
نگاهى آمارى به برندگان سال هاى گذشته مى توان 
به توجه ويژه آكادمى نوبل به اروپايى ها پى برد؛ از 
مجموع 109 برنده  نوبل ادبيات در سال هاى گذشته، 
تنها 30 نفر غيراروپايى بوده اند و حتى كشورى چون 
سابقه   آسيا،  قاره   كشورهاى  همه   از  بيش تر  سوئد 
كسب نوبل ادبيات را دارد. اظهارات چند سال پيش 
«هوراس انگداهل»  - دبير وقت آكادمى نوبل - كه 
اروپا را محور اصلى جهان ادبيات دانسته بود، به  نظر 

كتاب «زندگى و ديگر هيچ» با  عكس هايى از جاسم غضبان پور كه زمان حضور 
در پشت صحنه فيلم «زندگى و ديگر هيچ» به كارگردانى عباس كيارستمى 

عكاسى كرده است به زودى منتشر مى شود.
جاسم غضبان پور كه به تازگى نمايشگاهى از عكس هايش را با عنوان «زندگى 
و ديگر هيچ» در گالرى «راه ابريشم» به نمايش گذاشته بود به خبرنگار مهر 
گفت: زمانى كه در منجيل و رودبار زلزله آمد من در خرمشهر بودم اما بعدازظهر 
روز اول زلزله خودم را به فرودگاه رشت رساندم و صبح روز دوم براى عكاسى 
در رودبار بودم. اين حضور در منطقه زلزله زده را تا ماه ها ادامه دادم و هر ماه 

سرى به منطقه مى زدم و عكاسى مى كردم.

عكاسى در پشت صحنه فيلم «زندگى و ديگر هيچ» كيارستمى
وى با اشاره به اينكه مجله عكس در يك ويژه نامه خود تعدادى از آن عكس 
ها را چاپ كرد، توضيح داد: از آنجا كه عباس كيارستمى اين ويژه نامه را ديده 
بود زمانى كه مى خواست فيلم «زندگى و ديگر هيچ» را بسازد از من دعوت 
به همكارى كرد. او بيشتر مى خواست براى پيدا كردن لوكيشن از عكس هاى 
من استفاده كند ولى وقتى كه براى فيلمبردارى رفتيم من از همان روز اول كار 
عكاسى را هم شروع كردم و با دو دوربين هم از پشت صحنه عكاسى كردم و 
هم در قالب عكاسى مستند تصاويرى را به ثبت رساندم. با دوربين اول عكس ها 
رنگى گرفتم كه بعد از اتمام فيلم نگاتيوها را در اختيار خود كيارستمى گذاشتم.

غضبان پور اين نمايشگاه را نمايش بخش كوچكى از عكاسى در روند توليد 
فيلم «زندگى و ديگر هيچ» كه براى پروژه خودش عكاسى كرده بود دانست و 
ابراز اميدوارى كرد بعد از ايام عاشورا كتاب اين نمايشگاه با همين عنوان و با 

70 قطعه عكس منتشر شود.
 اين عكاس همچنين گفت: البته فوت اين هنرمند شهير بهانه اى براى به نمايش 

گذاشتن اين عكس ها شد و راستش را بخواهيد شايد اگر اين اتفاق نمى افتاد 
همچنان اين مجموعه به نمايش در نمى آمد. نمايشگاهى كه اين روزها برپا 
كرده ام برداشت آزادى از منطقه زلزله زده رودبار و منجيل و پشت صحنه فيلم 

«زندگى و ديگر هيچ» است.

به عكاسى سياه و سفيد عالقه بيشترى دارم
وى در پاسخ به اينكه چرا عموم اين عكس ها سياه و سفيد است، توضيح داد: 
سياه و سفيد بودن، عكس را از حالت كارت پرستالى خارج مى كند و من هم 
اصوال به عكاسى سياه و سفيد عالقمند هستم و در آن دوران اين عالقه بيشتر 

بود.
غضبان پور درباره ارائه عكس ها در غالب نگاتيوها نيز گفت: بر اساس تعهدى 
كه به نگاتيو داشتم عكس ها را در اين قالب ارائه دادم و دخل و تصرفى در آنها 
صورت ندادم. در هر قاب از چند فريم استفاده شده است و يا بخشى از فريم 
قبلى و بعدى در آن هست براى اينكه به مخاطب بگويم داستان اين عكسى كه 

مى بينيد ادامه دارد و كنجكاوى مخاطب را بر انگيزد.
اين عكاس درباره اينكه چرا ديگر به عكاسى فيلم عالقه اى نشان نداد نيز گفت: 
من كال خيلى در سينما فعاليت نكرده ام. يك تجربه سه روزه با مهرجويى سر 
يك فيلم داشتم كه دوام نياوردم. از يك طرف پروژه هاى خودم را داشتم و از 
طرف ديگر سينما كار تيمى و گروهى است در حاليكه عكاسى كارى انفرادى 

است و دوست داشتم كامال مستقل باشم.

براى من جنگ و زلزله به هم پيوسته است
غضبان پور همچنين با اشاره به اينكه عكس هايى را كه از زلزله منجيل و رودبار 
گرفته ادامه عكاسى از جنگ مى داند، گفت: براى من جنگ و زلزله به هم 

پيوسته است. من حتى در اين كتاب  سه خاطره جنگ را به سه عكس 
زلزله وصل كردم.

اين عكاس با سابقه با گاليه از شرايطى كه براى نمايش و فروش عكس 
در ايران وجود دارد نيز بيان كرد: امروزه فروش نمايشگاه هاى  عكس يك 
عكاس با سابقه بيش از 40 سال عكاسى كمتر از نمايشگاه جوانى است 
كه دو سال است نقاشى مى كند. در واقع براى نقاشى ارزش بيشترى قائل 
مى شوند. همچنين قيمت گذارى در گالرى ها بر اساس سايز شده است 
براى همين امروز بيشتر عكاسان به نمايش عكس هايى با ابعاد بزرگ روى 
ارتباط  آورده اند. اين در حالى است كه از لحاظ حرفه اى سايز عكس 
مستقيم  به موضوع عكس دارد و همينطورى نمى توان يك عكس را در 

ابعاد بزرگ چاپ كرد.
غضبان پور گفت: من عكسى در موزه دفاع مقدس خرمشهر دارم كه 40 
متر در چهار متر ابعاد دارد اما آن عكس به دليل اينكه 700 نفر از بچه هاى 
خرمشهر را در دوران دفاع مقدس نشان مى دهد اين ابعاد را مى طلبد، اما 
بسيارى  از عكس ها لزومى ندارد در ابعاد بزرگ ارائه شوند و كاركردى 

در ابعاد بزرگ ندارند.
وى در پايان به ذكر خاطره اى از زنده ياد كيارستمى پرداخت و گفت: 
كيارستمى در آن روزهايى كه فيلم «زندگى و ديگر هيچ» را مى ساخت 
هنوز به صورت جدى عكاسى نمى كرد. مدام از من مى پرسيد چرا اينقدر 
عكس مى گيرى؟ از چى عكس مى گيرى؟ و آيا به عكاسى به عنوان مدياى 
هنرى نگاه مى كنى؟ بيشترين گپ و گفت ما پيرامون اين سوال ها مى گذشت. 

آن ها 
كه نبايد 

نوبل 
مى گرفتند

ــت به انتخابى حاشيه ساز زد و «باب ديلن» ـ يك  ــال هم بار ديگر آكادمى نوبل دس امس
ــى كه از همان لحظه هاى  ــده ـ را به عنوان برنده اعالم كرد؛ انتخاب ــس و خوانن ترانه نوي
ــت. اين رويكرد  ــيارى برانگيخت هاس ــتين پس از اعالم، بحث ها و واكنش هاى بس نخس

ــى دارد... ــينه ى طوالن ــات پيش ــل ادبي ــخ نوب ــه در تاري البت
ــوده؛  برخى از اين  ــيه و جنجال روبه رو ب ــخ خود بارها با حاش ــات در تاري ــل ادبي  نوب
ــى در تناقض اوليه  ــه و بعض ــود گرفت ــان رنگى ديگر به خ ــت زم ــا با گذش واكنش ه

ــت. توجيهى براى اين جهت گيرى هاى جغرافيايى است.خود باقى مانده اس
آمارها نشان مى دهد: نويسندگان فرانسوى با 16 بار كسب نوبل 
و   11 آمريكا  فرانسه،  از  پس  هستند.  بالمنازع  پيشتاز  ادبيات، 
انگلستان با 10 جايزه  نوبل رتبه هاى دوم و سوم را در دست 
دارند. آلمان (8)، سوئد (8)، ايتاليا (6)، اسپانيا (5)، لهستان (4)، 
كه  هستند  كشورهايى  ديگر   (4) سابق  شوروى  و   (4) ايرلند 
حالى  در  را كسب كرده اند. اين  ادبيات  دفعات جايزه  نوبل  به 
آن  بار  دو  كه  دوره  چهار  در  تنها  آسيا  پهناور  قاره   كه  است 
توسط  آن  بار  يك    ،1944 و   1968 سال هاى  در  ژاپن  توسط 
«رابيندرانات تاگور» هندى در سال 1913 و بار ديگر توسط «مو 
يان» رمان نويس چينى در سال 2012 بود، اين افتخار را كسب 

كرده است.
«الفريد  معرفى  ادبيات،  نوبل  حاشيه ساز  اتفاق هاى  ديگر  از 
نام  وقتى  بود.  جايزه  اين   2004 سال  برنده  عنوان  به  يلينك» 
اين رمان و نمايشنامه نويس اتريشى اعالم شد، «كورت آنلوند» 
از عضويت آكادمى نوبل استعفا كرد و گفت: انتخاب «يلينك» 

ضربه غير قابل جبرانى به اعتبار اين جايزه وارد كرد.

   داريو فو
نويسنده  فو»  «داريو  به  را   1997 سال  جايزه  وقتى  همچنين 
ايتاليايى كه روز پنج شنبه (22 مهرماه) فوت كرد، دادند برخى 
سوال  زير  را  انتخاب  اين  او،  خواندن  «سبك وزن»  با  منتقدان 
شهرت  بازيگرى  حرفه  در  شدن،  نويسنده  از  پيش  او  بردند. 
داشت و كارهايش از سوى كليساى كاتوليك سانسور مى شد. 
آنارشيست»  «داريو فو» نويسنده نمايشنامه «مرگ ناگهانى يك 
در سن 90 سالگى و پس از تحمل طوالنى مدت بيمارى ريوى 

درگذشت.
جايزه،  اين  اعطاى  مراسم  رويدادهاى  نادرترين  از  ديگر  يكى 
انتخاب نويسنده اى ُمرده به عنوان برنده  است. اعضاى آكادمى 
كارلفلدت»  آكسل  «اريك  نام  سال 1931  در  يك بار  تنها  نوبل 
فقيد را به عنوان برنده اعالم كردند. البته آكادمى سوئد بعدها در 
سال 1974 به اين نتيجه رسيد كه ديگر هيچ نويسنده اى را پس 
از مرگ به عنوان برنده معرفى نكند؛ مگر آن كه او بعد از اعالم 

نتايج درگذشته باشد.

«زندگى و ديگر هيچ» كتاب مى شود
 خاطراتى از همكارى با كيارستمى


