
 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى
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 تهران
 شريك استراتژيك
 واشنگتن مى شود!

احتمال شكايت اعضاى اصالح طلب  شورا از مهدى چمران

8

 آن مرد
 با مهر آمد

سنگ قبر ايرج افشار  ايرانشناس فقيد مفقود شد

بازديد استاندار خوزستان از انجمن سينماى جوانان اهواز

پنجره اى به فرداهاى روشن
عقربه هاى ساعت همه را كالفه كرده اند. گرماى هوا بيداد مى كند. همه منتظرند، كسى 
قرار است بيايد كه تاكنون نيامده، قبل از او هم نيامده بودند. 30 سال است كسى پايش 
را اينجا نگذاشته، شور و هيجان در اتاق ها موج مى زند، وقتى آمد به او چه بگوييم؟ 
چه خواسته هايى را مطرح كنيم؟ چه كسى صحبت مى كند؟ عده اى در دفتر مديريت 
نشسته اند، گروهى در كتابخانه، جمعى در كالس آموزش و عده اى در سالن همايش. 

حدود 40 – 50 نفرى مى شوند كه دعوت شده اند 
صفحه 4

جناب آقاي استاندار مراقب 
كفش هاي خود باشيد

  جناب آقاي شريعتي استاندار جوان و مردمي خوزستان در مدت زمان سپري شده نشان 
داد فردي پيگير و پر انرژي و عالقمند به توسعه همه جانبه استان است. شب و روز، خود 
را درگير مسائل و مشكالت كرده است. مرتب در حال برگزاري جلسات استاني و ستادي 
و شهرستاني و بازديد هاي ميداني و حضوري است.مردم خوزستان بايد قدردان زحمات 
ايشان باشند.اما به ايشان توصيه مي گردد بايد بيشتر به امور مديريتي كالن و چيدمان صحيح 

نيروهاي ستادي استانداري، فرماندارن  ...
صفحه 4

5

دختران دود

نفس زدن يارمهربان در عصر اپليكيشن هاى موبايلى 

يك  شــنبه -  4 مهر95 
ســال اول- شــماره نوزدهم

8 صفحــه
قيمــت: 500 تومــان

فردا  رهنما  مشاوران  ”شركت 
با  و   1390 سال  در   “ خوزستان 
كار  و  كسب  فضاى  ايجاد  هدف 
اطالعات  فناورى  هاى  زمينه  در 
متعددى  هاى  زمينه  و  تشكيل 
ساختمان  هوشمندسازى   : مانند 
طراحى  و  مشاوره   ، ،آموزش 
و  ،شيكه  حفاظتى  هاى  سيستم 
مديريت   هاى  سيستم  و  اينترنت 
را  خود  فعاليت  اطالعات  امنيت 
فردا  رهنما  شركت  كرد.  آغاز 
بيش  داراى  حاضر  حال  در  كه 
ادارى  و  تخصصى  نيروى   70 از 
كارى  مختلف  هاى  قسمت  در 
شيكه،اينترنت،  (هوشمندسازى، 
از  است،يكى   اطالعات)  امنيت 
شركت هاى پيشرو و فعال در زمينه 

هاى ياد شده محسوب مى شود.

تالش در جهت ترويج فرهنگ 
ساخت ساختمان هاى هوشمند
گفتگوى  در   " فردا  رهنما   " شركت  عامل  مدير 
اختصاصى با "سازه نيوز" اظها ر داشت:اين شركت 
برگزارى  و  متعدد  هاى  ريزى  برنامه  با  توانسته 
سمينارها و كارگاه هاى آموزشى ،گامهاى سازنده 
هوشمندسازى  سازى  فرهنگ  تحقق  در  اى 

ساختمان ها بردارد.
 ،  94 تا   90 سالهاى  افزود:در  زرگر  غالمرضا 
مهندسى  نظام  همكارى  با  متععدى  سمينارهاى 
ساختمان خوزستان، و ساير ارگانها برگزار شده كه 
خروجى آن آشنايى هر چه بيشتر جامعه مهندسى 
و فعاالن صنعت ساختمان ،با مقوله  هوشمندسازى 

ساختمان  بوده است.

پروژه   300 از  بيش  اجراى 
هوشمندسازى در استان

مدير عامل شركت رهنما فردا تصريح كرد با استفاده 
از برندها و تكنولوژى نوين در هوشمند سازى ،  
تاكنون بيش از 300 پروژه مختلف را طراحى و 
اين  در  زرگر:  گفته  به   ، است  كرده  سازى  پياده 
پروژه ها از برندهاى معتبر المانى و اسپانيايى  مانند: 

 ABB  ،،اشنايدر زيمنس، 
Zennio    و پروتكل برتر 
هوشمند  ساختمان  اجراى 

KNX استفاده شده است . 
وى با اشاره به اينكه شركت 
حاضر  حال  در  فردا  رهنما 
عضو  هاى  شركت  از  يكى 
بازرگانى اهواز نيز هست  اتاق 
نماينده  شركت  اين  گفت:  
معتبر  برندهاى  كننده  وارد  و 
هوشمند  زمينه  در  اروپايى 

سازى ساختمان ها است .

توجه به
 نيازهاى مشتريان

محصول  توليد  با   
هوشمند سازى 

كه  مسائلى  مهمترين  از  يكى 
شركت  در  مستمر  طور  به 
به  توجه  شود،  مى  رعايت 
مشتريان  تخصصى  نيازهاى 

توضيح  هاست،زرگر  شركت  و  ها  ،سازمان 
داد:در شركت رهنما فردا ،محصوالت بر اساس 
نيازهاى مشتريان و توجه به مسايلى مانند صرفه 
اقتصادى،كيفيت مطلوب و خدمات پس از فروش 

به آنان ارائه مى شود.
بخش  فردا  رهنما  شركت  عامل  مدير  گفته  به 
موفق  تاكنون  شركت  اين  توسعه  و  تحقيقات 
محصوالت  از  تعدادى  ساخت  و  طراحى  به 

اين  در  كه  است  گرديده  هوشمند  ساختمان 
مانند  مسايلى  به  خاصى   توجه  محصوالت  
خوزستان،گرماى  جغرافياى  ها،  پروژه  اقتصادى 
طاقت فرساى جنوب،قطعى مكرر برق هاو كاهش 

مصرف انرژى در ساختمان ها، شده است.
به گفته وى،در محصوالت ياد شده مصرف انرژى  
بطور اتوماتيك كنترل شده و در كاهش هزينه هاى 

مربوطه بسيار موثر بوده است.

سيستم هاى" مديريت 
امنيت اطالعات"

در برنامه پنج ساله پنجم دولت جمهورى اسالمى 
كه  موظفند  اجرايى  دستگاههاى  ايران،كليه 
پياده  را  اطالعات"  امنيت  مديريت   " سيستم 
سازى و اجرا نمايند كه در همين راستا، سازمان 
فناورى اطالعات ايران فراخوانى را براى جذب 

شركتهاى فعال در زمينه "مشاوره ، پياده سازى 
و  آموزش سيستم هاى امنيت اطالعات " منتشر 

نموده .
اين  :بر  افزود  فردا  رهنما  شركت  عامل  مدير 
شركت  تنها  حاضر  حال  در  شركت  اساس،اين 
"آموزش  پروانه  دو  داراى  كه  است  خوزستانى 
مى  استان  در    ISMS سازى  پياده  و  ،مشاوره 
ارائه  جهت   مجوز   و  توانائى  اين  و  باشد، 

خدمات  به شر كت هاى  استانى در زمينه هاى 
ياد شده را دارد. 

شده  ذكر  قبال  كه  كرد،همانگونه  تاكيد  زرگر 
است كليه دستگاه هاى اجرايى موظفند براى باال 
بردن  امنيت اطالعات در سيستم هاى فيزيكى و 
مجازى ،استاندارد سازى، امنيت اطالعات انجام 

دهند.

مدير عامل شركت رهنما فردا با تشريح اهميت 
استاندارد سازى امنيت گفت: شركت ها براى 
اجراى اين استاندارد كه ايزو 27001 نام دارد 
كردن  طى  از  پس  و  رعايت  آنرا  اصول  بايد 
توسط  داخلى  هاى  مميزى  انجام  و  آن  فرايند 
را  زمينه  اين  در  معتبر  نامه  گواهى   ، مشاور 

دريافت نمايند.

تنها شركت داراى
 مجوز آموزش نما 
امنيت  ملى  (نظام 

اطالعات) 
ــا زرگر:  ــه غالمرض ــه گفن ب
تنها  ــردا،  ف رهنما  ــركت  ش
در  ــتانى  خوزس ــركت  ش
سراسر  ــركت  ش هشت  بين 
كشور است كه داراى مجوز 
ــاوره در نظام  آموزش و مش
ــات را  ــت اطالع ــى امني مل
ــد و مى تواند  ــى باش دارا م
ــر  كشور در اين  در سراس

ــد.  ــت نماي ــه فعالي زمين

هوشمندسازى 
بخشى از فرودگاه 
بين المللى اهواز

ــركت  ش ــل  عام ــر  مدي
ــركت  ــت ش ــردا افزود: با در خواس ــا ف رهنم
ــعه  فرودگاههاى بين المللى  اهواز،بخش توس
ــاختمان  ــده س ــركت موفق ش ــات ش و تحقيق
ــمند سازى  بخش ادارى اين فرودگاه را هوش
ــن در اين زمينه افتخار داريم كه  نمايد.همچني
ــتين بار در كشور ، يكى از مدارس  براى نخس

ــازى نماييم. اهواز را هوشمندس

اجراى پروژه هاى امنيت اطالعات
 آ ب و فاضالب اهواز

ــازى پروژه ــاور پياده س ــر مش ــال حاض در ح
ــت اطالعات) ــتم مديريت امني ISMS ( سيس
ــركت آبفاى اهواز  هستيم كه اين پروژه در ش
استان جز اولين پروژه هاى  ISMS مى باشد.

اينترنت و فضاى مجازى
ــركت "رهنما ــت هاى ش ــى ديگر از فعالي يك
فردا" اجراى خدمات فروش ، پشتيبانى،نصب و
راه اندازى مشتركين اينترنت ADSL و همچنين
ــركت ــتيانى ديتا با 140 نقطه ش نگهدارى و پش

مخابرات خوزستان است.
ــهم ــاس آمار، 70 درصد از س زرگر افزود: بر اس
ــتان در اختيار شركت بازار اينترنت ADSL  اس
ــتان بوده كه شركت رهنما فردا مخابرات خوزس
ــى ) در حال ــى و تخصص ــا 120 نماينده (فن ب
اجراى تعهدات   فى مابين  شركت مخابرات و اين

شركت مى باشد.
ــتره جغرافيايى ــت: اين خدمات در گس زرگر گف
خوزستان، از مناطق شهرى گرفته تا دورترين مناطق

خوزستان در حال انجام و پيگيرى است.

اخذ گواهى صالحيت 
سيستم هاى حفاظتى

ــزء محدوده ــال حاضر، ج ــركت در ح ــن ش اي
شركت هايى كه داراى  تاييد  صالحيت از وزارت
خانه هاى :نفت ، نيرو،فناورى اطالعات،فرودگاهها
، صداو سيماو ميراث فرهنگى و گردشگرى است.
غالمرضا  زرگر در خصوص پروژه هاى اجرا شده
در اين بخش گفت: از عمده ترين پروژه هاى اين
ــمند بخش مى توان به طراحى دوربين هاى هوش
ــهردارى آبادان، اجراى سيستم دوربين ترافيكى ش
ــيماى مركز خوزستان و هاى حفاظتى صدا و س

پايگاه ميراث فرهنگى شوش اشاره نمود.

مدير عامل شركت رهنما فرداى خوزستان خبر داد:

تالش در جهت فرهنگ سازى ساخت ساختمان هاى هوشمند

نشانى شركت رهنما فردا: اهواز- امانيه،خيابان سقراط،بين عارف و انقالب، ساختمان آراد ، پالك 53،طبقه سوم،واحد12
 WWW.RFCO.IR   061-33360727 :تلفن: 33339054-33337516-061 نمابر

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر تغيير رويكرد توسعه استان خوزستان گفت: 
بايد حداقل پنج مگاپروژه با اعتبارات مشخص و زمان تعيين شده براى خوزستان تعريف 
شود و طبق محاسبات، اجراى اين مگاپروژهها در 10 سال آينده نيازمند 70 هزار ميليارد 

تومان اعتبار است.
صفحه 2

گام هاى بلند خوزستانى ها براى مهاجرت

هويت فردا را همين امروز بسازيم
صفحه 2

اخيرا دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل مستقر در ايران در گزارشى از وضعيت شهرنشينى و مهاجرت داخلى ايران، 
استان خوزستان را به عنوان مهاجر فرست ترين استان كشور معرفى نموده است. صفحه 6

نگذاريد نخل ها بميرندنگذاريد نخل ها بميرند

عكس: مهدى پدرام خو



وجود 650 هزار بى سواد 
شايسته ى خوزستان نيست

    
ــروز قريب به  ــا بيان اين كه ام ــتان ب ــركل آموزش وپرورش خوزس مدي
ــه مى روند در حالى كه  ــتان به مدرس يك ميليون دانش آموز در خوزس
ــتان و  ــى ترين عامل افت اس ــم، اساس ــود داري ــم كمب ــزار معل 10 ه
ــت و گفت: از  ــانى دانس ــن كمبود نيروى انس ــروش را همي آموزش وپ
ــتاريم كه اين موضوع را از طريق  ــتان در مجلس خواس نمايندگان اس

ــد. ــرى كنن ــت پيگي دول
 

محمد تقى زاده در مراسم نمادين استانى زنگ بازگشايى مدارس و آغاز سال 
تحصيلى 96 – 95 كه در دبستان امام حسين (ع) شاوور برگزار شد، ضمن 
امروز  كرد:  اظهار  ملى،  روز  يك  به عنوان  جديد  تحصيلى  سال  آغاز  تبريك 
مقارن با هفته دفاع مقدس است و ياد شهداى انقالب اسالمى به ويژه 36 هزار 

شهيد دانش آموز و پنج هزار شهيد معلم را گرامى مى داريم.
 وى با بيان اين كه قطعاً تاريخ ايران هرگز شهامت و شهادت شهدا را فراموش 
نخواهد كرد، افزود: دانش آموزان امروز بايد اهداف، رسالت ها و آرمان هاى 
اين دانش آموزان را حفظ كنند و استمرار بخشند؛ سرمايه هاى واقعى امروز ما 

همين دانش آموزان هستند.
بر  اسالم  دين  اين كه  به  اشاره  با  خوزستان  آموزش وپرورش  مديركل   
تعليم وتربيت تأكيد دارد، عنوان كرد: اسالم تنها دينى است كه با «خواندن» 
آغاز شده و امروز همه به اين مسأله معتقدند كه هيچ تغيير و تحولى در هيچ 
آن  آموزش وپرورش  ابتدا  اين كه  مگر  نمى آيد  به وجود  جامعه اى  و  سرزمين 
كه  مى شود  ساخته  زمانى  سرزمين  يك  شود؛  تكامل  و  تغيير  دچار  سرزمين 
آموزش وپروش آن ساخته شده باشد. اولويت تمام دستگاه ها، نهادها و ... بايد 

ابتدا آموزش وپرورش و تعليم وتربيت فرزندان آن سرزمين باشد.
اجتماعى  زندگى  اول  فصل  آموزش وپرورش  كتاب  در  داد:  ادامه  تقى زاده   
ما بايد توجه به ساده ترين واژه هاى زندگى اجتماعى مانند محبت، دوستى، 
همدلى، همبستگى، وحدت و تالش باشد و اين ساده ترين واژه ها هستند كه 
امروز دانش آموزان بايد معنا و مفهوم آن ها را درك كند. اين فصل اول كتاب 
همه ى ماست و اگر دانش آموزان اين فصل را به خوبى بياموزند در ساير فصول 

مانند علم، تكنولوزى و ... مشكلى نخواهيم داشت.
 وى خاطرنشان كرد: همان طور كه دانش آموزان شهيد معناى چنين فصلى را 
به خوبى فهميدند، دانش آموزان امروز نيز بايد آن را درك كنند. اولويت اول 
برنامه توسعه آموزش وپرورش خوزستان، كسب يك هويت دينى، فرهنگى، 
اجتماعى، مذهبى و ملى است و اگر دانش آموزان اين هويت را درك كنند در 

ساير مسائل مشكلى نخواهيم داشت.
 مديركل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به برنامه توسعه آموزشى استان، 
گفت: 20 اولويت و شاخص ملى و دينى براى استان تهيه شده و مواردى 
مانند توجه ويژه به آموزش وپرورش دختران در دستور كار قرار گرفته است 
زيرا معتقديم اگر دختران و زنانى داشته باشيم كه از لحاظ فرهنگى، علمى 
خواهيم  موفقى  خانواده هاى  باشند،  داشته  بااليى  شعور  و  درك  اجتماعى  و 

داشت.
 تقى زاده تصريح كرد: از اولويت هاى اساسى ديگر آموزش وپرورش استان توجه 
ويژه به ميدان بازى كودكان و نوجوانان است زيرا زمانى مى توانيم دانش آموز 
اولويت هاى  ديگر  از  باشيم.  داشته  سالمى  كودكان  كه  باشيم  داشته  موفقى 
اساسى، تغذيه سالم و بهداشت دانش آموزان و ازجمله اساسى ترين اولويت ها 

موضوع سوادآموزى است.
 وى افزود: شايسته ى استان خوزستان نيست كه با وجود شكل گيرى اولين 
تمدن هاى ملى، دينى و مذهبى در اين استان، 650 هزار بى سواد داشته باشد و 
250 هزار نفر از اين تعداد اولياء دانش آموزان باشند. تنها زمانى مى توان فرايند 
تعليم وتربيت را از خانه به مدرسه هدايت كرد كه اولياء باسوادى داشته باشيم.
 مديركل آموزش و پرورش خوزستان اظهار داشت: امسال دوره ى پيش دبستانى 
براى اولين بار و به عنوان تنها استان كشور در خوزستان اجبارى شده است 
تا بار تعليم وتربيت در خوزستان كاهش يابد و دانش آموزان يك سال زودتر 

راهى مدرسه شوند.
 وى با بيان اين كه هدف اين نيست كه تنها الفباء زودتر آموزش داده شود، 
گفت: سال هاست كه الفبا را مى خوانيم و مى نويسيم اما بسيارى از آسيب هاى 
اجتماعى هنوز وجود دارند به همين دليل هدف اين است كه دانش آموزان 
با يك سال زودتر رفتن به مدرسه، معناى واقعى همان ساده ترين واژه ها و 

مفاهيم زندگى را بياموزند.

برگزارى جشن اقوام خوزستان
 ابعاد ملى را مى طلبد

ــتان با  ــگرى خوزس ــتى و گردش ــركل ميراث فرهنگى، صنايع دس مدي
ــهريور تا دوم مهر  ــتانى ها از 29 ش ــن خوزس ــاره به برگزارى جش اش
ــعى كردند تنوعى را نسبت به سال  ــال اظهار كرد: همكاران ما س امس

ــگاه ايجاد كنند. ــنواره و نمايش ــته دراين جش هاى گذش

اهواز،  در  ها‘  خوزستانى  ’جشن  جشنواره  از  شب  آخرين  در  نشان  خسرو 
اظهار كرد: در كمتر جايى مى توان اين همه از تنوع را در فرهنگ و آيين 

ناظر باشيم.
وى افزود: با توجه به اين كه سال هاى مديدى است در حوزه فرهنگ و هنر 
فعال هستم وقتى به پيشينه اجراى جشنواره ها رجوع مى كنيم كمتر جشنواره 

اى را در اين سطح شاهد هستيم.
به  اشاره  با  خوزستان  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
برگزارى جشن خوزستانى ها از 29 شهريور تا دوم مهر امسال اظهار كرد: 
همكاران ما سعى كردند تنوعى را نسبت به سال هاى گذشته دراين جشنواره 

و نمايشگاه ايجاد كنند.
مهر  يا  اصالت  نشان  داراى  بيشتر  دستى  صنايع  هاى  غرفه  داد:  ادامه  وى 
مرغوبيت بودند و از اين جهت به نظرم كاستى ندارد و در كنار آن سعى شد 

به افراد ديگرى هم مجال داده شود.
نشان تاكيد كرد: هم در جشن اقوام و هم در صنايع دستى بنا بر اين بود كه از 

تكرار گذشته جلوگيرى شود.
وى با اشاره به برگزارى هفته فرهنگى در تهران در آذر امسال اظهاركرد:برگزارى 
نمايشگاه فعلى، تمرين خوبى براى برگزارى هفته فرهنگى تهران بود چرا كه 

در تهران امكان پذير نيست اين حد وسيع از گروه ها را به آنجا بفرستيم.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان گفت: ناگزير 
هستيم كه از ميان گروه هاى مختلف آيينى و موسيقيايى برگزيده ها را انتخاب 
كنيم كه جشن خوزستانى ها تمرين خوبى براى شناسايى و معرفى آيين هاى 

گوناگون بود.
او همچنين بر برگزارى هفته گردشگرى در خوزستان تاكيد كرد و افزود: هفته 
گردشگرى در تقويم برابر با ششم مهر است و براى آن برنامه هاى خاصى 
در نظر داريم كه قرار است سفيران فرهنگى دوم معرفى شوند و روز جهانى 
گردشگرى در اهواز برگزار شود و باقى برنامه ها در ساير شهرستان ها باشد.

جشنواره جشن خوزستانى ها از 29 شهريور تا 2 مهر 95 در نمايشگاه بين 
الملل اهواز در بخش هاى مختلف غذاهاى محلى، صنايع دستى و موسيقى 

محلى و آداب رسوم اقوام برگزار شد.
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تئاتر خوزستان داراى هويت است

گفت:  خوزستان  اسالمى   ارشاد   و   فرهنگ   كل   مدير 
زندگى آن  در  كه  محيطى  و  جامعه  بايد  تئاتر  هنرمند 

مى كند را بشناسد تا  اثرى كه توليد مى كند مشكالت و مسائل روز جامعه 
را در بر گيرد تا بتواند بهتر بر روى مخاطب تاثير بگذارد.

همايون قنواتى در آيين اختتاميه بيست و هشتمين جشنواره تئاتر استان 
خوزستان گفت: هنر ميوه فرهنگ است و فرهنگ در واقع به اين سوال ما 
پاسخ مى دهد كه ما كه هستيم و به گونه اى هويت هر فرد را معرفى مى 

كند اينكه از چه پشتوانه و يا نهاد فرهنگى برخوردار است.
وى افزود:  هنر كه ميوه فرهنگ است هم معرف حقيقت درونى هنرمند 
و هم به نوعى بازتاب تاثيراتى است كه هنرمند از جامعه و محيط اطراف 
خود مى گيرد. قنواتى تئاتر را يكى از قويترين رسانه ها دانست و اظهار كرد: 
تئاتر از مجموع ابزارهايى كه در اختيار دارد مانند: طراحى،نقاشى،نويسندگى 
و كارگردانى استفاده مى كند و به همين دليل يكى از قويترين رسانه ها 
است. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان ادامه داد: همه اين ابزار 
به كمك هنرمند مى آيد كه اثر خود را به روى صحنه ببرد و اين كار بايد 
با دقت،ظرافت و مطالعه صورت گيرد. وى با تاكيد براينكه هنرمند تئاترى 
بايد جامعه اى كه در آن زندگى مى كند را بشناسد، تصريح كرد: هنرمند 
تئاتر در كنار دقت،ظرافت و مطالعه در كار خود بايد جامعه و محيطى كه در 
آن زندگى مى كند را بشناسد تا اثرى كه توليد مى كند مشكالت و مسائل 

روز جامعه را دربر گيرد تا بتواند بهتر بر روى مخاطب تاثير بگذارد.
قنواتى افزود: اثر هنرى كه مى بينيم بايد مشخص باشد كه يك تئاتر 
ايرانى، خوزستانى است و مسئول اين هنرمند است و در اين مسير بايد با 
همت و مطالعه قدم بردارد و اگر آن اثر نياز به بررسى دارد با حضور اساتيد 
اين مهم حل شود. وى اظهار اميدوارى كرد تئاتر خوزستان مانند ادبيات و 
شعر خوزستان كه داراى شخصيت و هويت است بشود و با تالش و همت 

دوستان هنرمند اين امر محقق شود.

شهردارى اهواز 50 درصد 
در مرگ هوادار فوالد مقصر است

رييس پليس راهور خوزستان با اشاره به حادثه جان باختن يكى از هواداران 
تيم فوالد در مسير منتهى به ورزشگاه غدير اهواز گفت: در خصوص 
ضرورت ايمن سازى بزرگراه منتهى به ورزشگاه غدير به شهردارى اهواز 
بارها تذكر داده ايم ولى اقدامى انجام نشده است. سرهنگ قاسم قدرتى با 
تسليت جان باختن اين هوادار كه روز جمعه براى تماشاى ديدار تيم هاى 
فوالد و پديده به ورزشگاه غدير رفته بود،  اظهار كرد: از مدت ها پيش به 
دليل نواقصى كه در ايمنى بزرگراه منتهى به ورزشگاه غدير وجود دارد، 
پيش بينى بروز چنين حادثه اى را مى كرديم. وى افزود: از اين  رو در چند 
مرحله موضوع را با شهردارى اهواز در ميان گذاشته و از آن ها خواسته 
بوديم كه براى حفظ ايمنى تردد شهروندان، ميان اين بزرگراه نرده كار 
گذاشته شود تا امكان عبور براى عابران پياده از عرض بزرگراه وجود 
نداشته باشد و عابران از مسير امن زير پل تردد كنند. رييس پليس راهور 
خوزستان با تاكيد بر لزوم ايمن سازى مسير ورزشگاه غدير افزود: همچنين 
تقاضاى نصب سرعت گير و چراغ چشمك زن و ايجاد گذرگاه عابر پياده 
را نيز به صورت كتبى به شهردارى داده بوديم زيرا احتمال بروز تصادفات 
ناگوارى از اين دست را مى داديم اما متاسفانه اين موارد عملى نشده است. 
وى با بيان اين كه در اين حادثه، شهردارى 50 درصد در مرگ هوادار 
فوالد مقصر است، اظهار كرد: عملى نشدن اين موارد از سوى شهردارى، 
موجب از دست رفتن جان يك نوجوان شده است. در اين زمينه با رييس 
پليس راهور اهواز مشورت و تصميمى مناسب اتخاذ خواهيم كرد. جمعه 
شب گذشته پس از ديدار فوالد برابر پديده مشهد كه در ورزشگاه غدير 
اهواز برگزار شد، "سجاد خادمى" هوادار نوجوان فوالد در راه بازگشت 
از ورزشگاه، در بزرگراه منتهى به منطقه كيانشهر اهواز در اثر برخورد 

خودروهاى عبورى دچار سانحه شد و جان باخت.

دستاوردهاى دفاع مقدس 
در صحنه جهانى مشهود است

اسماعيل ايدنى رئيس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز  در مراسم 
غبار روبى و عطرافشانى مزار شهداى گمنام دانشگاه با گراميداشت ياد 
و خاطره شهداى دفاع مقدس، گفت: وحدت امروز جامعه اسالمى 
مرهون خون شهداء انقالب و شهداى هشت سال دفاع مقدس است 
و بر ما الزم است همه ساله در چنين روزى با آرمان هاى تاريخ ساز 
آنها بيعت كنيم. ايدنى با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبرى (مدظله 
سبب  شد  ايجاد  مقدس  دفاع  در  كه  ظرفيتى  و  "موقعيت  العالى) 
نمايش جوهره وجودى ملت ما بود" اظهار كرد: با نگاه به حوادث 
تاريخى و مرور نقشه بزرگ كشورمان، به اين واقعيت پى خواهيم 
برد كه هر بار جنگ و تجاوزى به ما تحميل شد، پاره اى از خاك 
كشورمان به تصاحب رفت ولى در دفاع مقدس عليرغم روال تاريخى 
معمول و در پرتو رهبرى حضرت امام خمينى (ره) براى اولين بار 
در طول تاريخ هيچ امتيازى به كشور متجاوزگر داده نشد. رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز بيان داشت: در سال 59 
در شرايطى كه پس از يك انقالب، كشور در معرض جابجايى نهاد 
ها و ارگانها بود به طور غافلگيرانه اى شرايطى به وسيله يك كشور 
خارجه  به كشورمان تحميل شد و اين متجاوز گر با بهره گيرى از 
تمام تجهيزات، ظرفيت هاى داخلى و سياستهاى بين المللى بخش 
هايى از جنوب و جنوب غرب كشورمان را به اشغال در آورد. اما آن 
چيزى كه در دفاع مقدس رخ داد مهر بطالنى بر اين تجربه تاريخى 
كه هر حكومت فاسد و ستمگرى پيروز است، زده شد. وى تصريح 
كرد: دفاع جانانه ملت ايران در پرتو رهبرى حضرت امام خمينى (ره) 
نشان داد كه اين نگاه تاريخى را بايد كنار گذاشت، هرچند كه وضع 
كنونى جهان، دنياى تيره و تاريكى را در ذهن تداعى مى كند اما يك 
شكست خواهد  نمونه بارز از اينكه استعمار، استبداد و تجاوز حتماً 
عالى  شوراى  رئيس  است.  حسين  صدام  حكومت  سرنوشت  خورد 
نظام پزشكى اذعان داشت: شايد امروز منطقه خاور ميانه در معرض 
هجوم وحشيانه دشمنان اسالم  باشد ولى اگر نمونه هايى همچون 
دفاع مقدس را به خاطر بياوريم به راستى به اين فرمايش مقام معظم 

رهبرى "بايد به آينده خوش بين باشيم" دست خواهيم يافت.

خبر گام هاى بلند خوزستانى ها براى مهاجرت

هويت فردا را همين امروز بسازيم
بامداد زاگرس- سهيال باورى

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

رويكرد توسعه خوزستان بايد تغيير كند

اخيرا دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل مستقر در 
ايران در گزارشى از وضعيت شهرنشينى و مهاجرت 
مهاجر  عنوان  به  را  خوزستان  استان  ايران،  داخلى 

فرست ترين استان كشور معرفى نموده است.
مهاجرت به اشكال مختلف در زندگى افراد وجود دارد 
كه از روستا به روستا، روستا به شهر، شهر به شهر و يا 
يك كشور به كشورى ديگر انجام مى شود كه هر يك 
از اين اشكال مهاجرت با مشكالت خاصى براى مبدا 

و مقصد همراه است.
به طور كلى مهاجرت از هر نوعى، كوتاه يا بلند مدت 
و يا هميشگى باشد تاثيرهاى مثبت يا منفى بر روى 
جامعه دارد كه از مهمترين آثار آن رفتن نخبگان، نيروى 

انسانى،  جمعيت  كاهش  مستعد،  كار 
و  افراد  ورود  و  نشينى  حاشيه  رشد 
خانوارهاى مختلف از جوامع و فرهنگ 

هاى گوناگون است. 
عمده مهاجرت هاى صورت گرفته از 
كشور  نقاط  ديگر  به  خوزستان  استان 
و يا خارج از كشور كه براساس آمار 
ملل،  سازمان  جمعيت  صندوق  دفتر 
در سال هاى اخير نمود بيشترى داشته 
به  دستيابى  براى  عمده  بطور  است، 
با  فضايى  در  زندگى  مناسب،  شغل 
امكانات رفاهى و تفريحى بيشتر و با 
آب و هوايى مناسب يا تحصيل انجام 

شده است.
اين در حالى است كه استان خوزستان 
مى تواند داراى موقعيت هاى خاصى 
كارآفرينى،  و  اشتغال  فضاى  چون 
سرمايه گذارى، مراكز خريد، تفريحى 
و رفاهى مدرن يا نيمه مدرن باشد كه 
وجود اين امكانات عاملى براى كاهش 
شود  مى  استان  از  خارج  به  مهاجرت 

حتى مى تواند در مهاجرت پذيرى نيز موثر باشد. 
در مناطق روستايى نيز اگر از كشاورزان و دامداران 
حمايت هاى مالى و پشتيبانى انجام شود بعنوان مثال 
خريد تضمينى محصوالت و فرآورده هاى كشاورزى 
و دامى، ايجاد امكانات رفاهى و ورزشى، ايجاد شرايط 
ادامه تحصيل براى دانش آموزان روستايى تا حدود 
زيادى باعث ماندگارى روستاييان در روستاى محل 

اقامت خود و كاهش حاشيه نشينى مى شود.
وجود ريزگردها و گرد و خاك در چند سال گذشته 
از نظر اقتصادى، خسارات فراوانى از جمله فرسايش 
درسفرهاى  اخالل  صنعتى،  تاسيسات  و  ابنيه  شديد 
محصوالت  برداشت  سطح  كاهش  هوايى،  و  زمينى 

گياهان  سطوح  روى  بر  غبار  و  گرد  پوشش  به دليل 
مثمرثمر و اراضى كشاورزى و تبعات اجتماعى نظير 
افزايش خشونت و.. را درپى داشته كه همه اين عوامل 
يك  به  رسيدن  براى  خوزستان  از  مهاجرت  زمينه 
زندگى در آب و هواى مناسب را  افزايش داده است، 
بنابراين به يك عزم جدى جهت حل معضل ريزگردها 

در جهت كاهش مهاجرت از استان نياز است.
امكانات  كمبود  بگذريم  كه  ريزگردها  مشكل  از 
تفريحى و رفاهى نسبت به استان هاى ديگر از داليل 
ديگر مهاجرت است، تخليه فشارهاى روحى و روانى 
ساكنان استان چنانچه مورد بى توجهى قرار گيرد، زيان 
هاى بى شمار روحى و روانى فراوانى براى آنها به 

همراه خواهد داشت و به ناچار در ساير بخش ها بايد 
هزينه هاى آن پرداخته شود. بنابراين بايد به موارد زير 

توجه شود: 
هم استانى ها بايد در نزديكى محل سكونت خود به 
فضاى مناسب و امن مانند بوستان و اماكن ورزشى 
دسترسى  روانى  فشارهاى  تخليه  و  استراحت  براى 

داشته باشند.
و  جسمى  سالمت  و  شادابى  براى  ورزشى  اماكن 
و  مطلوب  امكانات  با  و  شهر  نقاط  همه  در  روحى 
به نحوى آسان و بدون اعتذار وجود داشته باشند تا 
شهروندان به ويژه جوانان در اوقات فراغت به ورزش 
هاى مورد عالقه نظير، مينى فوتبال، واليبال، بدنسازى 

و… دسترسى داشته باشند.
بيكارى امروز مهمترين دغدغه خوزستانى ها است كه 
سرآغاز بسيارى از ناهنجارى ها و مشكالت اجتماعى 
به  خوزستانى  جوانان  و  است  شده  نيز  فرهنگى  و 
مهاجرت  به  تصميم  مناسب  شغلى  به  رسيدن  اميد 
مى گيرند اين در حالى است كه 65 درصد اقتصاد 
استان خوزستان از صنايعى چون نفت، گاز، پتروشيمى 
و... است بنابراين ضرورى به نظر مى رسد مسئوالن 
استانى بايد براى اصالح و بهبود اين روند اقدامات 
جدى انجام بدهند و خدمات رسانى صنايع بزرگى 
مانند نفت، پتروشيمى، گاز و ساير صنايع، در كاهش 

نرخ بيكارى در استان اتخاذ و اعمال نمايند.
بيش از يك دهه است كه خوزستان 
در رتبه هاى آخر كنكور قرار مى گيرد 
كه  است  نامناسب  آن  وضعيت  و 
هاى  زيرساخت  ضعف  به  مهم  اين 
گردد  برمى  استان  در  آموزشى 
براى  خوزستانى  ها  خانواده  و 
برخوردارى فرزندان خود از امكانات 
كوله  درخور،  و  مناسب  آموزشى 
هايى  استان  به  و  بسته  را  خود  بار 
هاى  سال  در  كه  كنند  مى  مهاجرت 
مبحث  اين  به  اند  داده  نشان  اخير 

اهميت بيشترى مى دهند.
ضعيف بودن زيرساخت هاي خوزستان 
به حوزه بهداشت و درمان نيز تسرى 
يافته است كه مهاجرت هم استانى ها 
براى درمان به استان هاى ديگر مانند 
فارس و اصفهان گواه اين نكته است، 
به گونه اى كه همايون يوسفى، نماينده 
مردم اهواز در مجلس، به اين مهم اشاره 
هاى  زيرساخت  است:  گفته  و  كرده 
ضعيف  خوزستان  درمان  و  بهداشت 
است و اين ضعف زيرساخت ها در سفر دو سال 
گذشته رياست جمهورى مورد تاكيد قرار گرفت و 
وزارت بهداشت نيز در زمينه بهبود اين زيرساخت ها 

تاكيد زيادى داشته است.
على رغم همه مشكالتى كه در خوزستان وجود دارد 
و مردم اين استان براى رسيدن به مدينه فاضله تصميم 
بر رفتن و مهاجرت مى گيرند بايد گفت: زيبايى هاى 
استان ما كم نيست؛ همه مى توانيم هويت فردا را همين 
امروز بسازيم و انتظار بيراهى نيست كه هم استانى ها 
را دعوت كنيم براى كشف زيبايى هاى استان خود با 
نگاهى نو ونيز باال بردن سطح توقعات و مطالبات خود 

براى سال هاى آينده و فرداهاى خوب.

محسن رضايى در جلسه اجراى طرح 550 هزار 
ساير  وضعيت  به  نگاهى  با  كرد:  اظهار  هكتارى 
كشورهاى اسالمى متوجه مى شويم كه مساله وجود 
رهبرى براي ايران چه در زمان امام خمينى (ره) و 
چه در زمان آيت اهللا خامنه اى براى ما مانند ستاره 
اى مي درخشد و حيف است به اين مسئله و اين 
نعمت كمتر توجه شود. مقايسه اى بين رهبرى نظام 
اسالمى با رهبرى در ساير كشورهاى جهان اسالم 
صورت نمى گيرد و اگر اين مقايسه را كنيم متوجه 
خواهيم شد كه خداوند چه نعمت بزرگى را به ايران 

عطا كرده است. 
وي خاطرنشان كرد: بايد جدا از بحث هاى سياسى 
و جناح ها و نگاه هاى سياسى، وظيفه خود بدانيم 
كه از هر نماينده دولتى در استان حمايت كنيم زيرا 
همه مى خواهيم كه خوزستان رونق يابد. بنابراين 
ما جدى هستيم و با تحوالت دولت ها نيز كمك 
هاى خود را به خوزستان دريغ نمى كنيم و اين 
تحوالت هيج تأثيرى در ما ايجاد نمى كند؛ البته اين 

امر بستگي به ميزان ارتباط مسئولين با ما دارد. 
رضايي با بيان اينكه طرح توسعه استان براى ما بسيار 
مهم و جدى محسوب مى شود، خاطرنشان كرد: 
يكى از آرزوهاى من اين است كه بتوانيم استانى 
نمونه از خوزستان بسازيم. اگر در انتخابات رياست 
جمهورى گذشته، امكانى به دست مى اوردم بدون 
شك خوزستان را به الگويى براى ساير استان ها 

تبديل مى كردم. 
دبير مجمع تشخيص مصلت نظام با تأكيد بر تغيير 
رويكرد خوزستان در زمينه توسعه عنوان كرد: اولين 
قدم در خصوص دستيابى به توسعه، درست كردن 
كه  رويكردهايى  است.  توسعه  در  استان  رويكرد 
تاكنون در جهت توسعه استان برقرار بوده، عمدتًا 
پروژه محور بوده و استان را به جايى نرسانده است. 
توسعه  طرح  كردن  بندى  ناحيه  بر  تأكيد  با  وي 
بندى  ناحيه  را  توسعه  بايد  كرد:  اظهار  خوزستان 
و شهرمحورى كنيم. براى مثال براى ناحيه شمال 
چند شهر تشكيل مى شود يك  خوزستان كه از 
برنامه براى توسعه تدوين كنيم كه متشكل از تمام 

روابط و مناسبات شهرهاى اين ناحيه با يكديگر 
باشد و اين ارتباطات نيز بايد با هم هم افزايى داشته 
باشند؛ نه اينكه يكديگر را خنثى كنند و با يكديگر 

بى ارتباط باشند. 
رضايي تصريح كرد: براى مثال در ناحيه بندى كردن 
ابادان،  هاى  شهرستان  بايد  خوزستان  در  توسعه 
خرمشهر و شادگان را در يك ناحيه تعريف كرد. 
به صورتي كه اين سه شهر با يكديگر كار كنند و 
اقتصاد شهرهاى مذكور نيز هم راستا با هم پيش رود 
و ميان بازارهاى اين شهرها نيز داد و ستدهاى مكمل 

وجود داشته باشد. 
رضايي با اشاره به لزوم احداث حداقل يك منطقه 
بايد  كرد:  خاطرنشان  خوزستان  در  انرژي  ويژه 
ويژه  منطقه  مانند  انرژي  ويژه  منطقه  يك  حداقل 
اندازى  راه  خوزستان  شمال  در  عسلويه،  انرژي 
پتروشيمى  اندازى  راه  اكنون  كه  همانطور  شود. 
بين شهرستان هاى مسجدسليمان، اللى و شوشتر 
اغاز شده، بايد يك منطقه انرژي نيز احداث شود. 
همچنين بايد در كنار اين مگاپروژه ها، يك محيط 
علمى، آموزشى و فرهنگى متناسب با اين پروژهها 

و فعاليت ها آماده سازي شود.  
رضايي با تأكيد بر خروج از صنايع پراكنده و روش 
عملكرد آزمون و خطا در خصوص صنايع، تصريح 
كرد: صنايع بايد كامال هدفمند باشند و بايد از اين 
خارج  هستند  پراكنده  صنايع  كه  كنونى  وضعيت 
شويم. در حال حاضر صنايع را با ميزان بازدهى 
سود و زيان آنها مورد سنجش قرار مى دهند و اين 

امر كافى نيست. 
وي تصريح كرد: بايد در طرح توسعه خوزستان 
مشخص شود كه در هر ناحيه چه صنايعى بايد 
احداث بشوند يا نشوند. ممكن است كه راه اندازى 
يك صنعتى دورنماى بازدهى خوبى داشته باشد اما 

در نهايت اين دورنما محقق نشود. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: صنايع 
بايد كامال هدفمند باشند. صرف راه اندازى صنعت 
و اينكه اين صنايع وبال گردن ما باشد، فايده اي 
مانند  گرفت.  را  صنايع  اين  جلوي  بايد  و  ندارد 

صنايعى كه در استان داريم كه درآمد آنها فقط در 
تهران گردش دارد و در خوزستان گردش ندارد.

غير  و  جهادى  مديريت  لزوم  بر  تأكيد  با  رضايي 
براى  اساسى  بسيار  مسئله  عنوان  به  بوروكراتيك 
پيچيده  ساختار  اين  از  بايد  كرد:  بيان  خوزستان، 
از  برخى  شويم.  خارج  كشور  در  بوروكراتيك 
وزرا  از  كمتر  شريعتى  اقاى  مانند  استان  مسئوالن 
اين  بايد  تصميم  اخذ  زمان  چرا  پس  نيستند، 
تصميمات ابتدا در تهران تأييد شوند. چه كسى گفته 
است كه تأييد اجراى اين تصميمات بايد در تهران 

انجام شود؟.
اداره  را  كشور  توان  نمى  اينگونه  داد:  ادامه  وي 
كرد. ما مديريت مى خواهيم تا به مديران اعتماد 
و اختياراتى را به آنها واگذار كنيم. البته انجام اين 
امر براى كل كشور سخت است اما براى استان در 
تالش هستيم تا اختيارات بيشترى تصويب شود و 
تصميم گيرى ها در استان صورت بگيرد. وقتى يك 
مجموعه كارشناسى قابل در خوزستان وجود دارد 
كه قادر هستند تصميماتى را اخذ كنند بنابراين بايد 

اين تصميمات اخذ و اجرا شود. 
چند  احداث  بودن  برنامه  در  به  اشاره  با  رضايي 
شهرك صنعتى و تجارى در بخش كشاورزى گفت: 
از صميم قلب مى خواهم كه مسئوالن استان همت 
كنند تا حداقل دو يا سه شهرك صنعتى و تجارى در 
بخش كشاورزى در استان احداث شود. اين شهرك 
ها البته بيشتر شبيه شهر هستند و تمام صنايع و 
همچنين تجارت محصوالت و فراورده هاى بخش 
كشاورزى دراين شهرك ها لحاظ مي شود و حتى 
خريدها و فروش ها نيز بايد در اين شهرك ها انجام 
شود و اين شهرك ها بايد داراى بانك، اداره پليس 

و ... باشند. 
هاى  فراورده  تجارت  و  بازاريابى  افزود:  وي 
كشاورزى در اين شهرك ها بايد صورت بگيرد. اين 
امر اقدامى بسيار خوب و نمونه در كشور محسوب 
خوزستان  استاندار  كه  داريم  انتظار  و  شود  مى 
حداقل دو ياسه شهرك صنعتى و تجارى در بخش 

كشاورزى در استان راه اندازى كند. 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر 
تغيير رويكرد توسعه استان خوزستان گفت: بايد 
حداقل پنج مگاپروژه با اعتبارات مشخص و زمان 
تعيين شده براى خوزستان تعريف شود و طبق 
محاسبات، اجراى اين مگاپروژهها در 10 سال 
آينده نيازمند 70 هزار ميليارد تومان اعتبار است. 
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ادعاى عدم كفايت روحانى براى رياست جمهورى
مهدى كوچك زاده در صفحه اينستاگرام خود نوشت: بسيارى از دوستان از من 
سوال مى كنند، چقدر احتمال مى دهيد حضرت آقا به احمدى نژاد گفته باشد 
كه نامزد نشوند؟ جواب بنده براى همه يكجا اين است: همان قدر كه احتمال 
مى دهم به روحانى فرموده باشند، كفايت رياست جمهورى را ندارند. ديگر در 

اين مورد به سوالى جواب داده نمى شود. والسالم

بذل و بخشش شجونى براى هاشمى با اما و اگر
جامعه  مركزى  شوراى  عضو  شجونى  االسالم  حجت  نوشت:  نيوز  افكار 
روحانيت مبارز با اشاره به سخنان اخير هاشمى رفسنجانى مبنى بر اينكه آلمان 
و ژاپن نيروى نظامى خود را كنار گذاشتند و پيشرفت كردند اظهار داشت: 
حضرت على (ع) در نهج البالغه مى فرمايند كه برخى ها مخارجشان براى نظام 
زياد اما فايده اى براى نظام ندارند. وى افزود: آقاى هاشمى اگر گفته كه موشك 
الزم نيست و گفتمان الزم است بايد گفت از ابتداى انقالب 5 تا 6 ماشين دنبال 
ايشان مى روند و يك ريال هم پول بنزين نداده اند. شجونى تاكيد كرد: بايد به 
آقاى هاشمى گفت امنيت شما چه ضرورتى دارد شما در خيابان هم بايستيد 
كسى شما را ترور نمى كند. وى افزود: خرج اينها براى نظام سنگين است و 
هر زمانى يك تيكه و متلكى به انقالب مى گويند. عضو شوراى مركزى جامعه 
روحانيت مبارز بيان داشت: آقاى هاشمى در زمان فتنه نه تنها مطلبى در مخالفت 
با فتنه نگفته بلكه به فتنه كمك هم كرد. مقام معظم رهبرى چندين بار فرمودند 
برخى ها حرف مى زنند اما بد حرف مى زنند اما برخى حقايق را مى دانند اما 
سكوت مى كنند پيامبر اكرم به اين افراد مى گويد شيطان الل. وى افزود: من 
نصف آپارتمان در تهران دارم به اين آقا مى دهم اگر بگويد ميرحسين و خاتمى 
اهل فتنه بودند. او نمى گويد. اين سكوت اش را نمى شكند و هيچگاه فتنه 
را محكوم نكرد. شجونى تصريح كرد: در بسيارى از استانها به من مى گويند 
منتظرى دوم چه كسى است، بعد خودشان جواب مى دهند كه اين آقا است.

مردم سوال دارند كه چرا آقاى هاشمى شفاف از رهبرى حمايت نمى كند.

فروش سؤاالت به امتحانات خلبانى هم رسيد
ايلنا نوشت: (م.ت) يكى از معاونان سازمان هواپيمايى كشورى دوشنبه گذشته 
به دليل خريد و فروش سواالت آزمون گواهينامه خلبانى بازداشت شد كه با 
ارائه وثيقه 500 ميليون تومانى آزاد و همان روز در جلسه معاونين شركت هاى 
هواپيمايى حضور پيدا كرد. اين پرونده هم اكنون در دستور كار دادسراى جنايى 

تهران قرار دارد.
احتمال شكايت اعضاى اصالح طلب

 شورا از مهدى چمران
ديده بان دولت نوشت: در پى فيلتر شدن و بازداشت ياشار سلطانى، سردبير 
معمارى نيوز كه پرونده امالك نجومى را افشا كرد، گفته مى شود كه شكايت 
مهدى چمران علت اصلى بازداشت و فيلتر شدن اين سايت است. برخى منابع 
خبر از آن مى دهند كه مهدى چمران با استناد به نامه اى مخدوش خطاب به او 
كه نه شماره نامه داشته، نه سربرگ و جالب آنكه امضاى مهدى چمران نيز به 
عنوان درخواست كننده از رئيس شورا در پاى اين نامه ديده مى شود و همين 
درخواست چمران از خودش اين نامه را تاريخى كرده و در اين نامه هيچ نامى 
از ياشار سلطانى و معمارى نيوز به ميان نيامده است اقدام به شكايت از اين 
سايت كرده است. اين در حالى است كه چمران ترجيح داده در پرونده امالك 
نجومى سكوت كند و رسانه هاى حامى او با سوء استفاده از اين نامه مخدوش و 
غيرحقوقى، مسئوليت اين اقدام چمران را بر گردن ساير اعضاى شورا انداخته اند 

تا حاشيه امنى براى رئيس شوراى شهر حامى قاليباف ايجاد كنند. شنيده ها 
حاكى از آن است كه به دنبال تكذيب صريح اعضاى اصالح طلب شورا درباره 
شكايت از ياشار سلطانى، نامه اى حقوقى نيز خطاب به دادستان مبنى بر براى 
اعالم رسمى نداشتن شكايت اين اعضا از سردبير معمارى نيوز در حال تهيه 
است. همچنين زمزمه هايى مبنى بر احتمال شكايت اعضاى اصالح طلب شورا 
از مهدى چمران به دادگاه به جهت سوءاستفاده از اين نامه كه هنوز اصالت آن 
مورد تائيد قرار نگرفته و موجب مخدوش شدن چهره اعضاى اصالح طلب 
شوراى شهر شده و پمپاژ اين شايعه دروغ از سوى كانال هاى حامى چمران و 
قاليباف مبنى بر اينكه اين اعضا عامل شكايت از ياشار سلطانى هستند نه چمران، 

شنيده مى شود.

براى روحانى تعيين تكليف نكنيد
چندى پيش رئيس سازمان بازرسى كل كشور در نامه اى به رئيس جمهور،  از 
روحانى خواسته بود تا به دليل مشكالت عديده اى مناطق آزاد اليحه افزايش 
تعداد اين مناطق را از مجلس پس بگيرد.اكبر تركان، دبير شوراى راهبردى 
مناطق ازاد و تجارى درباره برخى مخالفتها با ايجاد مناطق آزاد تجارى نيز گفت: 
آقاى سراج هم اگر نظرى در مورد مناطق آزاد داشته باشد نمى تواند براى رئيس 

جمهور تعيين تكليف كند زيرا رئيس جمهورى كشور را اداره مى كند.

پس گرفتن 60 امضاى از استيضاح فانى
يكى از نمايندگان كه خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار افكار نيوز گفت: 
يكى از مسئولين وزارت آموزش و پرورش گفته كه بيش از 60 نماينده امضاى 
خود را از استيضاح اين وزير پس گرفتند.وى افزود: در حال حاضر اين استيضاح 
زير 10 امضاء دارد و عمال استيضاح فانى منتفى شده است.چندى پيش جبار 
كوچكى نژاد نماينده رشت و يكى از طرحان اصلى اين استيضاح با انتقاد از 
اعالم وصول نشدن استيضاح فانى در صحن مجلس، به انتقاد از هيئت رئيسه 
پرداخت و اعالم كرد كه مسئولين به دنبال دادن امتياز به متقاضيان استيضاح 

هستند تا آنها امضاهاى خود را پس بگيرند.

چرا آغاز جنگ را جشن مى گيريم نه پايان آن را؟
اين پرسش همواره مطرح بوده كه چرا سالروز شروع جنگ تحميلى در 31 
شهريور 1359 را كه يادآور تجاوز و بسيار تلخ است گرامى مى داريم، حال 
آنكه در كشورهاى ديگر معموال سالگرد پايان جنگ اعم از اين كه با پيروزى 
و فتح ختم شده باشد يا با صلح و آتش بس گرامى داشته مى شود.«عصر ايران» 
در اين باره مى نويسد: سى و يكم شهريور هر سال يادآور يك اتفاق تلخ است 
كه هشت سال سرزمين ما را درگير جنگى كرد كه جان نازنين صدها هزار تن 
از بهترين فرزندان اين مملكت را ستاند و ده ها هزار تن را به اسارت كشاند 
يا زخم هايى بر بدن آنان بر جاى گذاشت كه همچنان و پس از 28 سال با 
آنهاست.با اين حال اين پرسش همواره مطرح بوده كه ما چرا سالروز شروع 
جنگ تحميلى در 31 شهريور 1359 را كه يادآور تجاوز و بسيار تلخ است 
گرامى مى داريم، حال آنكه در كشورهاى ديگر معموال سالگرد پايان جنگ 
اعم از اين كه با پيروزى و فتح ختم شده باشد يا با صلح و آتش بس گرامى 
داشته مى شود.گراميداشت هفته اول جنگ به عنوان آغاز مقاومت در سال هاى 
جنگ و از اولين سالگرد در سال 1360 به بعد با اين منطق همراه بود كه هنوز 
جنگ ادامه داشت و هر سال حاكى از آن بود كه رؤياى دشمن به كابوس بدل 
شده و مقاومت ادامه دارد.هر جنگى يك روز شروع مى شود و پس از تحميل 
خسارت هاى جانى و مالى فراوان روزى هم به پايان مى رسد. درباره جنگ 
عراق عليه ايران اين اتفاق روز 31 شهريور 1359 شروع شد و 27 تير 1367 با 

پذيرش قطعنامه 598 شوراى امنيت سازمان ملل متحد پايان يافت. روز رسمى 
آتش بس البته 29 مرداد 1367 ثبت شده است.علِت اين كه در ايران روز پايان 
جنگ جشن گرفته نمى شود اين است كه رهبر فقيد انقالب اسالمى از قبول 
قطعنامه با عنوان نوشيدن «جام زهر» ياد كردند و طبيعى است كه نمى توان اين 

روز را جشن گرفت.

كنايه اى سنگين در واكنش به اظهارات رسايى
روزنامه «شهروند» در بخش طنز خود به اظهارات اخير حميد رسايى درباره 
«چوب  كه  است  گفته  اخيرا  رسايى  است.  داده  نشان  واكنش  انتخابات 96 
خشك هم در برابر روحانى رأى خواهد آورد».اين روزنامه در واكنش به اين 
اظهارات، نوشته است:«واكاوى سخنان رسايى در گفت وگوى اختصاصى با 
چوب خشك چوب خشك: اگر در انتخابات مجلس سرليست اصولگرايان 
بودم االن يك نماينده تهران داشتند!اعالم آمادگى چوب خشك براى ائتالف 
با اصولگرايان!»رسايى همچنين گفته است كه دولت روحانى، «خاشمى» است! 
شهروند در واكنش به اين جمله نيز نوشته است: واسه دولت دهم هم مى تونم 

با احمدى نژاد و مشايى و بقايى اسم درست كنم!

اعضاى هيئت مديره 
صندوق ذخيره فرهنگيان بركنار نشدند

على اصغر فانى در مورد آخرين وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان اظهار داشت: 
در مورد صندوق از نهادهاى نظارتى كمك خواسته ايم؛ نهادهاى نظارتى در اين 
زمينه بررسى مى كنند و در نهايت به هر جمع بندى برسيم اقدام مى كنيم. وزير 
آموزش و پرورش در اين رابطه كه آيا اعضاى هيئت مديره صندوق ذخيره 
فرهنگيان بركنار شده اند يا خير، عنوان كرد: صحبت كرديم و اعضا بركنار نشدند.

به گزارش تسنيم، پيش از اين برخى رسانه  ها از بركنارى اعضاى هيأت مديره 
صندوق ذخيره فرهنگيان توسط هيئت امناى اين صندوق خبر داده بودند.

رونمايى از پاشنه آشيل اصالح طلبان
ايلنا نوشت: آذر منصورى عضو شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان، 
پاشنه آشيل اصالح طلبان، تفرقه و چنددستگى توصيف كرد و گفت: دغدغه 

مجموعه نيروهاى اصالح طلب در سراسر كشور ائتالف است .

دستمزد رامبد جوان براى اجراى خندوانه لو رفت!
در ماه هايى كه هياهوى فيش گيت همه جا را درنورديده و از سياست به سينما 
هم كشيده شده حاال روزنامه "هفت صبح“ دستمزد رامبد جوان براى حضور 
در "خندوانه“ را فاش كرده است.اين روزنامه كه منبع اطالعاتش را افراد مطلع 
دانسته است از اين گفته كه رامبد جوان براى هر شب اجراى "خندوانه“ چيزى 
حدود 30 ميليون تومان مى گيرد. گويا اين مبلغ جمع دستمزد او از تلويزيون 
و نيز پولى است كه حاميان مالى برنامه براى توليد "خندوانه“ وسط گذاشته اند. 
در واقع بخش عمده اين پول توسط حاميان مالى برنامه به رامبد جوان پرداخت 
مى شود.پيش از اين ميزان دريافتى مهران مديرى از "دورهمى“ 30 ميليون عنوان 
شده بود اما هاشم رضايت يكى از تهيه كنندگان برنامه اين طور واكنش نشان 

داده بود كه هيچ وقت مهران مديرى 30 ميليون تومان دريافت نمى كند.

حركت زشت انگشتى رئيس جمهورى فيليپين
 عليه اتحاديه اروپا

رئيس جمهور فيليپين در جديدترين سخنان جنجالى اش عليه اتحاديه اروپا 
لعنت فرستاد.به گزارش عصرايران، پارلمان اتحاديه اروپا به تازگى از اقدامات 

شديد رئيس جمهورى فيليپين عليه خالفكاران در اين كشور و موج كشتار
خالفكاران و مصرف كنندگان و فعاالن خريد و فروش موادمخدر توسط پليس
انتقاد و آن را محكوم كرده بود.رئيس جمهور فيليپين در سخنرانى اش عليه
اتحاديه اروپا انگشتان دستش را به نشان توهين آميزى باال گرفت.اين حركت
پيام بسيار بدى است و در رديف توهين قرار مى گيرد. در دو ماه اخير حدود 3

هزار نفر در عمليات هاى پليس فيليپين كشته شده اند.

انتخاب انتخاباتى در جامعه روحانيت مبارز
حجج االسالم محمد حسن ابوترابى فرد به عنوان قائم مقام و غالمرضا مصباحى
مقدم نيز به عنوان سخنگوى كميته انتخابات جامعه روحانيت مبارز انتخاب
شدند. پيشتر سخنگوى جامعه روحانيت مبارز از رياست آيت اهللا موحدى
كرمانى بر كميته انتخابات اين تشكل خبر داد و اعالم كرده بود كه در نشست

بعدى اين كميته قرار است اعضاى آن مشخص شوند.

مستقالن مجلس 102 نفرى شدند
سخنگوى فراكسيون مستقالن واليى مى گويد كه اعضاى فراكسيون مستقالن
مجلس دهم 102 نفر شده است.مهرداد بائوج الهوتى سخنگوى فراكسيون
مستقالن واليى با اشاره به جلسه هفته آينده كميسيون متبوع خود، اظهار
برنامه سازمان  رئيس  نوبخت  باقر  محمد  مهر   4 شنبه  يك  احتماالً  كرد: 
مستقالن فراكسيون  مهمان  اقتصاد  وزير  نيا  زاده  طيب  على  و  بودجه  و 
واليى هستند.وى ادامه داد: در اين جلسه با حضور رئيس سازمان برنامه و
بودجه به بررسى برنامه ششم توسعه پرداخته مى شود.سخنگوى فراكسيون
مستقالن واليى با بيان اينكه تا كنون 102 نفر در اين فراكسيون به عضويت
از و  توزيع  ديگر  نمايندگان  و  اعضا  ميان  در  فرمهايى  گفت:  اند،  درآمده 
آنها خواسته شده كسانى كه در اين فراكسيون عضويت دارند به عضويت
فراكسيون ديگرى درنيايند؛ اما تاكنون مشخص نيست، چه تعدادى از اعضا
اين فرمها را امضا كرده اند.الهوتى در مورد تركيب اعضاى هيأت رئيسه تصريح
كرد: اعضا در مورد رياست جاللى توافق نظر دارند و امكان اينكه تركيب هيأت

رئيسه موقت تغيير نكند، زياد است.

پروژه پوپوليستى دولت
 براى ايجاد رضايتمندى كاذب

ياسر جبرائيلى، معاون پژوهشى و آموزشى خبرگزارى فارس در كانال تلگرامى
خود نوشت: شبكه بانكى كشور از فردا كارت هاى اعتبارى 10 تا 50 ميليون

تومانى با نرخ 18 درصد ميان مردم توزيع خواهد كرد.
اجراى چنين طرحى حكايت از اين دارد كه دولت حجت االسالم روحانى
مى خواهد به جاى افزايش درآمد مردم، بدهى آنها را افزايش دهد. هدف اين

پروژه پوپوليستى، ايجاد يك رضايتمندى كاذب در آستانه انتخابات 96 است.

محور گفت و گوهاى روحانى از زبان نهاونديان
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به سفر رئيس جمهور به
ونزوئال و شركت در اجالس جنبش غيرمتعهدها اظهارداشت: رئيس جمهور
و هيأت همراه با راهبرد تعامل سازنده و ديپلماسى فعال بر همكارى بيشتر با
كشورهاى عضو جنبش غيرمتعهدها تأكيد كردند. رئيس دفتر رئيس جمهور
گفت: موضع كشورهاى اروپايى براى برداشته شدن تحريم هاى بانكى و بيمه اى،
همنوايى بيشترى با ايران دارد و ما خواسته ايم كه آمريكا در اين زمينه بايد

گام هاى جدى ترى بردارد.

مهر»باطل شد» بر جريان احمدى نژاد

ميخ آخر بر تابوت زندگى سياسى احمدى نژاد
نزد  كه  نظرسنجى هايى  گذشته  ماه هاى  در 
حاكى  مى رسيد  به نظر  تحليلگران،مصنوعى 
را  راى  باالترين  احمدى نژاد  كه  بود  آن  از 
اين  انتشار  دارد.  اصولگرا  نامزدهاى  ميان  در 
را  ميانه  اصولگرايان  برخى  دل  نظرسنجى ها 
نيز خالى كرده بود و به تدريج به اين سمت 
نامزدها  ساير  بررسى  از  كه  مى شدند  متمايل 
دست بردارند و تخم مرغ هاى خود را در سبد 

احمدى نژاد بگذارند.
روش رهبرى در برابر نامزدى افراد

به  گوناگون  مقاطع  در  رهبرى  معظم  مقام 
كه  مشورت هايى  در  داده اند  نشان  صراحت 
اهالى سياست با ايشان براى ورودشان به عرصه 
خوددارى  اظهارنظر  از  داشته اند،  انتخابات 
كرده اند و تالش اين گونه افراد براى دريافت 

نوعى"تاييد" ناكام مانده است.

احمدى نژاد با علم به اينكه رهبر انقالب در اين 
زمينه اظهارنظر نمى كنند، با رهبر انقالب ديدار 
كرد و شايد نتيجه اى كه از آن گرفت برايش 

بسيار سنگين و غيرقابل باور بود.
جلوگيرى از تكرار فتنه جديد

فضاى  رصد  بود؟  چه  به دنبال  احمدى نژاد 
سياسى نشان مى دهد او مى خواست انتخابات 
اين  شود.  دوقطبى   96 رياست جمهورى 
روند عمال به تند شدن فضاى سياسى كشور 
پديدار  را  روزافزونى  التهابات  و  مى انجاميد 
مى كرد. احمدى نژاد گمان مى كرد اين دوقطبى 
مى تواند اتفاقات سال 88 را بازتوليد كند و همه 
اصولگرايان را به حمايت از خودش وادار سازد.
او  صريح  پرهيز  بر  مبنى  انقالب  رهبر  بيان 
رياست جمهورى  نامزدى  لباس  پوشيدن  از 
نشان داد معظم له حتى با كنار گذاشتن روش 

گذشته خود در پاسخ به نامزدها، مدبرانه از فتنه 
گذشته  هفته  اواخر  كردند.  جلوگيرى  جديد 
در  را  رحيم مشايى  اسفنديار  خبرنگار،  يك 
نقطه اى از تهران يافت و از او درباره نامزدى 
احمدى نژاد سوال كرد. مشايى گويا با علم از 
جلسه احمدى نژاد با مقام معظم رهبرى، تصريح 
كرده بود كه رييس دولت دهم برنامه اى براى 
سال 96 ندارد. با اين حال بقايى، يكى ديگر از 
اطرافيان احمدى نژاد اين مصاحبه را كامال منكر 
شد! اين رفتار دوگانه حكايت از بلبشو در ميان 
ياران احمدى نژاد دارد. به عبارت بهتر، اطرافيان 
او به شدت عالقمندند رييس سابق خود را به 
دادن  ترتيب  كنند.  تحريك  عرصه  در  ماندن 
توسط  نيز  احمدى نژاد  براى  استانى  سفرهاى 
طيف تندروى مديران سابق دولت دهم با هدف 
سرپا نگه داشتن رييس شان انجام مى شود. انتقال 

پيام مقام معظم رهبرى، ابتدا در سطح خواص 
و نخبگان و سپس در فضاى عمومى جامعه، 

پروژه افول ياران احمدى نژاد را هم رقم زد.
احمدى نژاد چه خواهد كرد؟

رييس دولت هاى نهم و دهم از توصيه اى كه از 
رهبر انقالب شنيده است، قطعا خشنود نيست. 
اين را مى توان از رفتار 10 ساله اش در شهردارى 
و رياست جمهورى فهم كرد. اكنون او صداى 
آخرين ميخى كه بر حيات سياسى اش كوبيده 
رفتارهاى  هم  باز  آيا  اما  است.  شنيده  شده، 
به  و  كرد  خواهد  تكرار  را  خود  گذشته 
بنى صدر دوم تبديل خواهد شد، يا گوشه اى 
دنج در دانشكده پيدا خواهد كرد و به مطالعه 
بى سروصداى پايان نامه هاى دانشجويان كه هر 
از گاهى به او سپرده مى شود،خواهد پرداخت؟

منبع: تابناك

پايگاه خبرى «ميدل ايست مانيتور» (MEM) با انتشار گزارشى تحت عنوان ”چرا 
آمريكا به ايران عشق مى ورزد“ به قلم ”جمال خاچقجى“ نويسنده و تحليلگر مطرح 
سعودى، مدعى شده است كه آمريكا با كشورهاى سنى مشكل دارد و به ايران 

عشق مى ورزد!
اين تحليل گر سعودى معتقد است كه اتحاد مستحكم ايران با سوريه، عراق، يمن و 
حزب اهللا لبنان از يك سو و عدم هماهنگى كشورهاى عربى از سوى ديگر، باعث 

شده است كه آمريكا مجبور به هم سو شدن با ايران شود.
در اين گزارش آمده است: «وزارت خارجه آمريكا گزارش هفته گذشته يكى از 
موسسات معتبر بين المللى در رابطه با يك توافق مخفى كه به ايران كمك مى كند 
برنامه هسته اى خود را آسان تر به پيش ببرد، رد كرد. اما چه كسى حرف آن ها 

را باور مى كند؟
ايران توافق هسته اى را نقض كرده و براى آزمايش موشك هاى دوربرد بالستيك 
پس از توافق هسته اى و همچنين نقض حقوق بشر نيز به هيچ عنوان جريمه نشده 

است.
ايرانى ها ده ها هزار نفر از نيروهاى سپاه پاسداران را كه يك سازمان تروريستى 
است[!] به خارج از مرزهاى خود فرستاده اند و با وجود تمام اين موارد، نمايندگان 
كشورهاى اروپايى به ايران سفر مى كنند و واشنگتن 400 ميليون دالر پول نقد را 

در عوض آزادى چهار گروگان آمريكايى به ايران مى دهد.
به نظر مى رسد چهار دليل براى اين موضوع وجود دارد كه تمامى آن ها به عربستان 
سعودى و كشورهاى سنى نيز مربوط است. در حالى كه سياست هاى آمريكا به 
ايران اجازه داده تا دستوركار پرخاشگرانه خود را حفظ كرده و اجرا نمايد، رياض و 
كشورهاى سنى پس از حمالت 11 سپتامبر به خاطر كوچك ترين مسئله اى مورد 

انتقاد قرار مى گيرند و اكثريت سنى تحت حمله اى واقعى قرار گرفته اند.
يكى از داليل اين مسئله آن است كه ايران براى اقدامات خود در منطقه برنامه داشته 
است. دومين دليل نيز آن است كه ايران كارت هاى مهمى داشته كه مى تواند بر سر 
ميز بياورد. و سوم آنكه ايران و متحدانى كه تحت نفوذ آن هستند با صداى واحد 
سخن گفته و يكپارچه عمل مى كنند. و در نهايت، چهارمين مورد نيز آن است كه 

آمريكا در حال حاضر با كشورهاى سنى مشكل دارد.
پروژه ايران براى منطقه روشن است و جهان غرب نيز به نفع ايران موضع گيرى 
مى كند؛ غرب ايران را مورد انتقاد قرار مى دهد اما طرح ايران را به رسميت شناخته 
است؛ طرحى كه انتظار مى رود در نهايت در منطقه به اجرا در آيد. مواضع ايران 
باعث شده كه بشار اسد كه در تقابل با كشورهاى عربى و آمريكا قرار دارد، در 

قدرت باقى بماند. آمريكايى ها به نقش آفرينى ايران در عراق نيز تن داده اند.
ايران از مذاكرات به عنوان يك كارت برنده استفاده مى كند. در زمان مذاكرات 

هسته اى وقتى آمريكا در سال 2013 قصد حمله به سوريه را داشت، با وجود 
پيشرفت هاى به دست آمده در مذاكرات هسته اى، ايران اعالم كرد در صورت 
حمله اوباما به متحد ايران، مذاكرات ادامه نخواهد يافت و آمريكا اين امتياز 
بنگريم،  ايران  به  ساله   9 زمانى  بازه  يك  در  ما  اگر  احتماال  داد.  آن ها  به  را 
درخواهيم يافت كه اين كشور به طور كامل توسعه يافته و با خروج از خفقان 
اتحاديه  و  آمريكا  براى  اقتصادى  و  استراتژيك  شريكى  به  غرب  هاى  تحريم 

اروپا تبديل خواهد شد.
اما كارت برنده ايرانيان كه ما بايد از آن تقليد نماييم چيست؟ ما به يك صداى واحد 
و يكپارچه نيازمنديم. زمانى كه جان كرى، وزير امور خارجه آمريكا با محمدجواد 
ظريف همتاى ايرانى خود در رابطه با سوريه و عراق با او گفتگو مى كند، همان 
پاسخى كه از ظريف شنيده را در سفر به بغداد خواهد شنيد و سيا نيز گزارش 
هايى از بيروت، دمشق و صنعا به او خواهد داد كه با اين موضع گيرى ها در يك 

خط است.

يادداشت

چرا روحاني بي رقيب است؟
قسمت دوم و پايانى

بامداد زاگرس- نويد قائدي
     

ايران  مردم  عموم  حرف  و  مطالبات 
خواستار  است.مردم  االيش  بي  و  ساده 
رفاه اقتصادي و معشتي خود هستند و 
مي گويند بايد موضوع اشتغال و گراني 
و تورم حل گردد. مردم مي گويند دولت 
بايد شادي آفرين باشد و مقدمات شادي 
ملت را مهيا كند تا مردم با فارغت خاطر 
به امور فرهنگي و اجتماعي و زندگي خود 
برسند، به كنسرت ها دلخواه خود بروند 

كه اگر نروند در ازاي آن به كنسرت هاي مستهجن خارج از كشور 
روي خواهند آورد ،چرا بايد مردم كشور براي انجام تفريح هاي ساده 
خود زحمت سفر به كشورهايي مانند امارات متحده عربي،تركيه و 
ارمنستان و گرجستان و ادربايجان و... را بدهند و هزارن ميليون دالر 
ثروت خود را در آن كشور ها خرج نمايند، رسانه ملي هر روز موضوعي 
را مطرح نكند و بگويد اين خواست ملت ايران است؟رسانه ملي با كدام 

آمارگيري و راي گيري مي گويد
كه چنين چيز خواست ملت و فالن چيز برخالف نظر ملت ايران است.
جريان تفكرات و نيازهاي مردم مشخص و اظهر من شمس است 
چرا بايد اين همه پيچيده و سياسي فكر كرد و شعار داده شود،چرا 
گروههاي كه جاي چنداني هم در دل مردم ندارند هر روز به گونه اي 
برنامه ريزي نمايند تا فضاي سياسي كشور ملتهب نمايند و از گفتن 

هر حرف گزافي هم ابايي ندارند. 
    كوتاه سخن مردم رفاه، آسايش ، شاد زيستن ، عزت و اقتدار ملي،و 
اولويت دادن به منافع ملي و ميهني را در راس امور خود مي خواهند 
و قطعا دولتي را انتخاب مي نمايند كه بتواند نيازهاي آنان را مرتفع 
نمايد يا به اين مشي نزديك باشد.مردم اگر احساس كنند جريان هايي 
هستند كه با موضوعات ساده اي مانند حمله به سفارت عربستان و 
خدشه دار نمودن وجهه ملت ايران همسو هستند بي گانه هستند و 
يا به حمله كنندگان به كنسرت هاي قانوني و مجاز و خوانندگان 
بزرگ ملي و وطني مخالف هستند، اگر غير از اين بود در انتخابات 
قبلي جريان دكتر جليلي كه مبني بر انتخاب ايدئولوژيك بود اقبالي 
براي پذيرش داشت يا نظامي هاي سياسي وارد شده به انتخابات مي 

توانستند نظر مردم را جلب نمايند.
    پس روحاني فعال هم پايي ندارد و شايعه سازي هاي جريان 
هاي رقيب بي اساس است و خودشان هم مي دانند كه آب در 
هاون مي كوبند، بهتر است با چشم هاي بازتري خود را آغوش 
ملت جاي دهند تا زمينه هاي وفاق و همدلي آنان با مردم بيشتر 
مانند  خود  قاطع  سياسي  هاي  انتخاب  با  مردم  نه  مگر  گردد 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي و خبرگان در تهران به آنها نه 

هاي معني داري را خواهند گفت.

برگ برنده ايران مقابل عربستان

 تهران شريك استراتژيك واشنگتن مى شود!
«ايران و متحدانى كه تحت نفوذ آن هستند با صداى واحد سخن گفته و يكپارچه عمل مى كنند...»
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يادداشت

جناب آقاي استاندار مراقب 
كفش هاي خود باشيد

بامداد زاگرس-  نويد قائدي
  جناب آقاي شريعتي استاندار جوان و مردمي خوزستان در مدت 
زمان سپري شده نشان داد فردي پيگير و پر انرژي و عالقمند به 
توسعه همه جانبه استان است. شب و روز، خود را درگير مسائل 
و مشكالت كرده است. مرتب در حال برگزاري جلسات استاني 
و ستادي و شهرستاني و بازديد هاي ميداني و حضوري است.
مردم خوزستان بايد قدردان زحمات ايشان باشند.اما به ايشان 
توصيه مي گردد بايد بيشتر به امور مديريتي كالن و چيدمان 
صحيح نيروهاي ستادي استانداري، فرماندارن  و ديگر مديريت 
هاي كالن استان و شهرستان ها متمركز باشيد. بيشتر شوراهاي 
كالن استان را با بكارگيري دبيران قوي تشكيل دهيد و از مديران 
برنامه و خروجي كارهايشان را بخواهيد.فرماندارن را ملزم نماييد 
گزارش هفتگي و ماهيانه تصويري و رسانه اي از شهرستان هاي 
محل خدمت خود ارائه نمايند.قرار نيست شما بار كاري معاونين 
ستادي و مديران كل و فرمانداران را به دوش بكشيد.اگر بخواهيد 
به اين مشي ادامه دهيد بايد آن مزاح مقتدايي را اصالح نمود و 
به پيمانكاران گفت به جاي كت و شلوار براي شما دهها جفت 

كفش ايمني خريداري نمايند.
    جناب شريعتي چرا بسياري از مديران كل و فرماندارن و 
شهرداران زحمت بازديدهاي ميداني را به خود نمي دهند؟چرا 
با مردم تعامل دوسويه ندارند؟چرا درب اتاق هاي خود را از 
روي مردم و شهروندان بسته اند و به زور پذيراي حضور 
ارباب رجوع هستند.آيا اين مديران در سطح شهرها و روستاها 
تردد ندارند و وضعيت اسفبار خيلي از بخش هاي خدماتي را 
نمي بينند. نحوه برخورد آنان با مردم اين ولي نعمتان انقالب 
واقعا صحيح و اخالقي نيست پس اجراي طرح تكريم ارباب 
مانند  موضوعاتي  براي  آيا  استاندار  كجاست؟.جناب  رجوع 
سيستم فاضالب يك منطقه بايد حضرتعالي آستين باال بزنيد 
و دو روز  متوالي در محل حاضر شويد و دستگاه مربوطه 
را تحت فشار قرار دهيد.آيا فرماندار اين شهرستان يا مدير 
كل دستگاه مربوطه يا مدير شهرستان خود احساس دين و 
بازديدي  مناطق  اين  از  كنون  تا  هم  .شايد  كنند  نمي  وظيفه 
نداشته اند و فقط به گزارش زير دستان خود اكتفا كرده اند 
ايا روابط عمومي اين دستگاهها از مشكالت و مصايب مردم 
مناطق گزارش هايي را در اختيار مديران خود قرار نمي دهند. 
در بازديد از بعضي مناطق شهردار كالنشهر اهواز و شهردار 
مناطق ديده مي شدند اي كاش از ايشان مي پرسيديد كه چند 
ساعت از روزهاي هفته خود را صرف بازديد هاي ميداني و 
رفع و رجوع مشكالت مردم مي كنيد.اگر بازديد هاي ميداني 
دردهاي  شنيدن  براي  شنوايي  گوش  و  بود  برقرار  مستمر 
وضعيت  امروز  آيا  داشت  وجود  وجود  شهرها  سطح  مردم 
آب و فاضالب شهر اهواز اين گونه بود. اگر با كارآفرينان بخش 
خصوصي تعامل برقرار بود و مديران مربوطه به فكر تامين منابع 
مالي در گردش آنان بودند و فكري به حال جرايم ديركرد ماليات 
هاي ارزش افزوده و تكليفي آنان و يا بدهي تامين اجتماعي آنان 
مي شد آيا امروز وضعيت آنان اين بود كه صدهها كارگاه صنعتي 
و خدماتي استان غير فعال باشند. اگر به دستوري كه استاندار قبل 
داده بود عمل مي شد كه خريد هاي اجناس و خدمات مشاور 
و بكارگيري پيمانكاران بومي باشد عمل امروز وضعيت اقتصادي 

استان اينگونه بود.
  جناب شريعتي ترس ما اين است كه شما هم بر اثر كار و فشار 
مضاعف به نقطه اي برسيد كه به اصطالح عاميانه ببريد و دلسرد 
شويد چرا كه بسياري از جماعت مديران استان هر كجا الزم 
باشد به دور خود غشايي فوالدي مي تنند و در آن فرو مي روند 
تا سيستم مديريت ارشد استان يا روش آن تغيير كند و براي خود 
هزاران حاشيه امن مي سازند.اين حواشي گاهي با فرافكني كار به 
ديگر دستگاهها و گاهي حمايت نمايندگان و رسانه هاي دوست 
و همكار و گاهي با ارائه آمار و ارقام هاي نه چندان صحيح همراه 
است.فصل خطاب عملكرد دستگاههاي اجرايي و خدماتي بايد 
رضايتمندي مردم باشد و ال غير كه اگر حاصل نشود انگار كه هيچ 
كاري انجام نشده است.قرار نيست مديران از خود و دستگاه خود 
تعريف و تمجيد نمايند و تمامي تقصر را نبود اعتبار مطرح كنند 
و خود را قهرمانان ملي و استاني و افرادي از خود گذشته معرفي 
كنند كه تمام هست و نيست خود را فداي مردم و استان و كشور 
كرده اند كه البته هر كار و زحمتي هم كه كشيده يا مي كشند قطعا 
معادل آن مواجب دريافت داشته اند و منتي بر سر مردم ندارند.
اين مردم هستند كه از سيستم مديريت آنان طلب دارند و بايد 
جواب مطالبات آنان داده شود كه چرا خوزستان امروز در بسياري 
از شاخصه ها از ديگر استان هاي كشور عقب افتاده است.جناب 
شريعتي عزيز ضمن عرض خسته نباشيد مجدد و دستمريزاد به 
حضرتعالي دوباره تاكيد مي گردد قرار نيست شما بار مديران كم 

كار و سهل انگار را به دوش بكشيد.

بازديد استاندار خوزستان از انجمن سينماى جوانان اهواز

پنجره اى به فرداهاى روشن
بامداد زاگرس-حسن دهقانى

سكانس يك – روز –  بيرونى
عقربه هاى ساعت همه را كالفه 
كرده اند. گرماى هوا بيداد مى كند. 
همه منتظرند، كسى قرار است 
بيايد كه تاكنون نيامده، قبل از او 
هم نيامده بودند. 30 سال است 
نگذاشته،  اينجا  را  پايش  كسى 
موج  اتاق ها  در  هيجان  و  شور 
چه  او  به  آمد  وقتى  مى زند، 
را  خواسته هايى  چه  بگوييم؟ 
مطرح كنيم؟ چه كسى صحبت 

مى كند؟ عده اى در دفتر مديريت نشسته اند، گروهى 
در كتابخانه، جمعى در كالس آموزش و عده اى در 
– 50 نفرى مى شوند كه  سالن همايش. حدود 40
دعوت شده اند به اين جلسه. قنواتى مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان، چنانى معاونت هنرى و سينمايى 
كه  شناخته شده اى  چهره  منصورى  و  استان  ارشاد 
عالقه وى به حوزه هاى هنرى و اجتماعى بر كسى 
پوشيده نيست، قرارمان با ميهمان ساعت 19 بود اما 
با دو ساعت و نيم تأخير مى آيد. ميزبان به استقبال 
مردى مى رود كه مهم ترين مشخصه اش نسبت به 
ديگر استانداران قبلى نوع لباس پوشيدن، جوان بودن، 

پركارى، اهل گفتگو و تعامل است.

   سكانس دو – روز - بيرونى
موزه هنرهاى معاصر اهواز در بلوار ساحلى جنب 
اما  داشت  بيايى  و  برو  روزگارى  رفاه،  فروشگاه 
بخشى  مانده،  موزه  همان،  آن  از  قسمتى  امروز 
رستوران و كافى شاپ شده، در قسمتى اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اهواز را مستقر كردند و گوشه اى 
را نيز به انجمن سينماى جوانان اهواز دادند كه با 
پارتيشن بندى، اتاق هاى مديريت، كتابخانه، آموزش 
و تدوين فيلم از هم جداشده اند. سالن كوچكى را 
هم اختصاص داده اند به نمايش فيلم. اين مكان دو 
سالى است كه در اختيار آن ها است. فضايى كوچك 
كه بچه ها به همين قانع هستند ولى براى انجمنى كه 
بزرگانى را تحويل فرهنگ و سينماى ايران داده، اينجا 
مانند قفسى است كه عقاب هاى تيزبين و ريزبين را در 

خودش محبوس كرده است.

   سكانس سه – شب - داخلى
و  مى شود  پياده  ماشين  از  استاندار  ساعت 21:30 
پله هايى كه روبه روى رستوران هستند را يكى يكى 
نشمرده پايين مى آيد. به رستوران نمى رود، سمت 
چپ هم نمى رود، برخالف عقيده اش، سمت راست 
را نشانش مى دهند. قنواتى، چنانى، منصورى، سيادت 
انجمن  جوانان  و  پيشكسوتان  از  ديگر  گروهى  و 
مى آيند  شريعتى  استقبال  به  اهواز  جوانان  سينماى 
مى كنند.  همراهى  مديريت  دفتر  تا  را  استاندار  و 
و  انجمن  سابقه  از  قنواتى  مى نشيند.  چنددقيقه اى 
فعاليت هايش مى گويد: «انجمن سينماى جوان در 
استان خوزستان در شهرهاى اهواز، آبادان و دزفول 
شعبه دارد و قرار است دفاتر انجمن در آينده نزديك 
در شهرهاى بهبهان، ماهشهر و مسجدسليمان افتتاح 

شوند.»
قنواتى اين را هم گفت كه: «دو سال پياپى است كه 
انجمن سينماى جوانان اهواز در بخش آموزش در 
كشور جزو بهترين ها بوده و بچه هاى انجمن در 
خيلى از جشنواره هاى داخلى و خارجى مقام هاى 
خوبى كسب كرده اند و مستندهاى بسيار ارزشمندى 

نيز توسط آنان تهيه و توليدشده است.»
قنواتى كه استاندار را مشتاق مى بيند صحبت هايش 
كه  است  سال   30» مى گويد:  و  مى دهد  ادامه  را 
هيچ استاندارى پايش به انجمن باز نشده و حضور 
به  اميد  و  قلب  قوت  بچه ها  براى  حضرت عالى 

برداشتن گام هاى مهم با حمايت هاى 
مالى و معنوى جنابعالى است.»

سينماى  انجمن  مدير  سيادت  رضا 
جوانان اهواز نيز كه از مديران جوان، 
است  خالق  و  كم حرف  خوش رو، 
حدود  ساالنه  گفت:  سخنانى  در 
200-300 نفر در انجمن آموزش هاى 
مربوط به حوزه فيلم سازى و عكاسى 
را مى بينند و همين جوان ها مستندهاى 
بسيار خوبى در حوزه هاى آسيب هاى 
اجتماعى، ميراث ناملموس، اقوام و ... 

توليد كرده اند كه اميدواريم حضور شما موجب شود 
تا موضوعاتى كه از ديدگاه شخص اول اجرايى استان 
مهم هستند توسط فيلم سازان و از ديدگاه هنرمندان 

گرفته و متناسب با آن ها فيلم بسازند.
شريعتى سراپا گوش مى شود و حرف هاى قنواتى و 
سيادت را به خاطر مى سپارد. مهره هاى تسبيح از آغاز 
صحبت هاى قنواتى و سيادت از حركت ايستاده اند و 

در دستان شريعتى آرام گرفته اند.
جلسه داخلى به پايان مى رسد و ميزبان، ميهمان را 
به تماشاى فيلمى با موضوع سينما دعوت مى كند. 
شريعتى مى گويد: «جلسه اربعين حسينى دارم و بايد 
زودتر به استاندارى بروم.» اما اصرار ميزبان وى را به 

تماشاى فيلم سينما آزادى مى نشاند.

   سكانس چهار– شب - داخلى
ترك  را  انجمن  مديريت  دفتر  ميزبان  و  ميهمان 
مى كنند و چند قدم آن طرف تر وارد سالن نمايش 
مى شوند. چهار، سه، دو، يك و فيلمى به نام سينما 
آزادى ساخته ى مهدى طرفى از توليدات حوزه هنرى 

استان خوزستان كه به تاريخچه سينما در سوسنگرد 
خاموش  چراغ ها  درمى آيد...  نمايش  به  مى پردازد 

شده اند و پرده سفيد روشن.
مستند طرفى روايتى نوستالژيك از زندگى و مرگ 
سينما آزادى با مردم و براى مردم را نشان مى دهد. 
فيلم ساز با خالقيت و ظرافت هر چه تمام تر تقارن و 
هم زمانى مرگ سيد طالب نقيب السادات مالك سينما 
و سينما آزادى استفاده كرده و روح سيد را به عنوان 
راوى مستند به خاطره گويى واداشته است. خاطراتى 
مقاومت،  جنگ،  دلهره ها،  اميدها،  عشق ها،  از  كه 
رشادت و سرانجام پيروزى مردم حكايت مى كند. 
مستند سينما آزادى با نقبى به آداب  و رسوم مردم 
عرب ايرانى در مراسم عزادارى، عروسى و زندگى 
جارى خود مخاطبان زيادى را در داخل و خارج 
از كشور روى به روى صفحه نقره اى سينما نشانده 

است.
مهدى طرفى پيش ازاين تنها جايزه بزرگ (مرواريد 
بين المللى  جشنواره  پنجمين  مستند  بخش  سياه) 
سينمايى ابوظبى را با همين مستند براى سينماى ايران 
به ارمغان آورد. بهترين فيلم بخش پرتره جشنواره 
پروين اعتصامى تهران، جايزه بهترين كارگردانى و 
تدوين از جشنواره فيلم بين المللى آسا تهران و جايزه 
بهترين فيلم مستند تحقيقى جشنواره جوان ايرانى از 
ديگر موفقيت هاى اين مستندساز به شمار مى آيد. 
مستندساز  اين  جارى  سال  مردادماه  در  همچنين 
خوزستانى به عنوان تنها نماينده سينماى مستند ايران 
موفق شد تنديس بهترين مستند اولين دوره جشنواره 
فنالند  هلسينكى  شهر  در  كه  اسكانديناوى  فيلم 
برگزار شد را به وطن آورد. تنديس اين جشنواره 
قطبى  «شفق  يا   Nordic Aurora Award كه
مردم  كهن  اساطير  از  برگرفته  دارد،  نام  نورديك» 

اسكانديناوى است.
مستند سينما آزادى در كشورهاى مختلفى نظير سوئد، 
بلغارستان و امارات به نمايش درآمد و مورد استقبال 

بسيارى از بينندگان و منتقدين سينمايى قرار گرفت.
آخرين بارى كه استاندار به سينما رفت را نمى دانم، 
آخرين فيلمى هم را كه ديده نمى دانم؛ اما يقيناً مى دانم 
تماشاى اين فيلم با حضور 40 – 50- نفر از جوانان 
بهترين  از  يكى  فيلم سازى  حوزه  در  نام  جوياى 
خاطراتى خواهد بود كه سال ها در ذهنش ماندگار 

مى ماند.
فيلم كه حدود 30 دقيقه بود، تمام مى شود، چراغ ها 
ميز  پشت  به  حمودى  آل  حميد  مجرى  و  روشن 
خطابه مى رود تا استاندار را براى بيان سخنرانى به 

جلوى حاضران دعوت كند.
شريعتى در آغاز صحبت هايش دو عيد غدير و قربان 
را تبريك مى گويد و درحالى كه همچنان مهره هاى 
تسبيح در مشتش آرام گرفته اند سخن خود را با اين 
جمله آغاز كرد: «براى من مايه افتخار است كه در 
و  قابليت ها  كه  هستم  هنرمندانى  و  جوانان  جمع 
پتانسيل هاى بااليى دارند. حقيقتاً من از اين همه توانايى 
اطالعى نداشتم و برايم مايه خوشحالى و شادمانى 
است كه امشب پنجره جديدى به روى من به عنوان 

يك خدمتگزار گشوده شد.»

وى ادامه داد: دفاع از منافع استان با زبان هنر و فيلم 
هم در اذهان مسئوالن و جامعه مى تواند ماندگار شود 

و هم افق جديدى براى بيان مسائل است.
شناخته  هفتم  هنر  به عنوان  سينما  افزود:  شريعتى 
مى شود و عالوه بر اين، يك رسانه اصلى و مؤثر 
است كه بسيارى از اوقات بيشتر از خبر و نوشتار 
مى تواند در مغز و تار و پود جامعه نفوذ و مطلبى را 

كه مدنظر است به باور عمومى تبديل كند.
وى اظهار داشت: من به عنوان شخص اول اجرايى 
استان دغدغه هايى ازجمله اشتغال، توليد اقتصادى، 
و  آب  محيط زيست،  شرب،  آب  مردم،  سالمت 
فاضالب و... دارم كه سوژه هايى براى ساختن فيلم هاى 
مستند هستند و هنرمندان با زبان خودشان مى توانند از 
آن ها فيلم بسازند و ما را در ارائه گزارش هاى مستند 

به مسئوالن ارشد كشور كمك كنند.
شريعتى خطاب به فيلم سازان انجمن سينماى جوان 
گفت: «زبان فيلم، ويژه، كارا و مؤثر است و ناخودآگاه 
انسان را به فكر فرومى برد و اثربخشى فعاليت هاى 
شما در جامعه فيلم هايى است كه مى سازيد و مخاطب 

آن ها را مى بيند و مى پسندد.»
تمام  كه  شريعتى  صحبت هاى 
شد چند نفر از بچه هاى انجمن 
بيان  به  ديگران  از  نيابت  به 
مشكالتشان  و  درخواست ها 
پرداختند. يكى مى گفت: ما در 
فيلم  امكانات  حداقل  با  اينجا 
كيفيت  ازلحاظ  و  مى سازيم 
اول  مقام  كشور  در  آموزش 

راداريم.
يكى ديگر گفت: انجمن مى تواند 
و  بدهد  مشاوره  اجرايى  دستگاه هاى  مسئوالن  به 
اعضاى آن به عنوان ناظر كيفى مى توانند در كنار روابط 

عمومى ها حضورداشته باشند.
يكى ديگر نيز گفت: مى شود با مستندسازى نبض يك 
جامعه را گرفت زيرا مستندسازى راهگشا و حالل 

مشكالت است.
دوستان  از  شريعتى  هنرمند  دوستان  تعداد  شايد 
سياستمدارش كمتر باشد اما يقيناً شنبه شب اين معادله 
نامتوازن به هم ريخت و شريعتى كه به قول خودش: 
حضور  با  به يك باره  است  كم  هنرى اش  اطالعات 
در انجمن سينماى جوانان اهواز دوستانى پيدا كرد 
كه ارزش دوستى با آن ها از سياستمداران اگر بيشتر 
نباشد، كمتر نيست. دوستانى كه با زبان فيلم و عكس 
حقيقت را آن گونه كه هست نشان مى دهند نه آن گونه 
كه دوست دارند و يا ديگران مى پسندند. نه مثل برخى 
ارائه  دستكارى شده  آمار  جلسات  در  كه  مسئوالن 
مى دهند؛ كه مثالً تورم در خوزستان اين قدر است، 
بيكارى افزايش يافته، بنگاه هاى زودبازده ورشكسته 
پرداخت  كشاورزان  به  سيل  خسارات  شده اند، 
نمى شود، آمار طالق افزايش يافته و ازدواج كاهش، 
بودجه برق را به آب دادند و آب را براى كشاورزى 

مى برند ...
هنرمندانى  اهواز  جوانان  سينماى  انجمن  اعضاى   
و  مى دهند  نشان  خورشيد  را  خورشيد  كه  هستند 
كوچك  معضالت  كه  كسانى  سياهى.  را  سياهى 
كوچك.  را  بزرگ  معضالت  و  نمى كنند  بزرگ  را 
و  شات  مديوم  شات،  النگ  جاى  كه  هنرمندانى 
كلوزآپ را عوض نمى كنند تا... هنرمندانى كه زاويه 
دوربينشان آن چيزى نيست كه مسئوالن مى پسندند 
بلكه آن چيزى است كه جامعه در مقابل آن سرتعظيم 

فرود مى آورد.
اينكه مسئوالن و سياستمداران سينما نمى روند، فيلم 
نمى بينند، دوست هنرمند ندارند را بايد به فال نيك 
گرفت چون اگر هر مسئولى چند دوست هنرمند در 
آمارسازى  نمى توانست  داشت،  مختلف  رشته هاى 
بكند، دروغ بگويد، فيلم هاى تبليغاتى صورى بسازد 

و...
   سكانس پنج – شب - داخلى

صحبت هاى نمايندگان بچه هاى انجمن كه تمام شد 
لفته منصورى دو پيشنهاد به استاندار مى دهد كه با 
استقبال وى و حاضران در جلسه همراه بود. اول اينكه 
استاندار پرداخت هزينه ساخت شش فيلم مستند 
هركدام بااعتبار 25 ميليون تومان را متقبل شود و 
ديگر اينكه سينما آزادى سوسنگرد بازسازى شود؛ كه 
استاندار گفت: «با اين شش پيشنهاد موافقم و بحث 
سينما آزادى را نيز آقاى قنواتى برايش راه حلى پيشنهاد 
بدهد. همچنين براى تداوم چنين جلساتى و استفاده 
از ظرفيت انجمن سينماى جوانان "شوراى مشورتى" 
تشكيل شود و هر يك يا دو ماه جلساتى به ميزبانى 
استاندارى يا انجمن برگزار گردد كه خود بنده نيز 

تالش مى كنم حتماً در جلسات حضورداشته باشم.»
آل  حميد  شيرين  نقد  از  رفتن  هنگام  در  شريعتى 
حمودى مجرى برنامه و كارگردان «يك روز يك 
او  به  تا  نماند.  بى نصيب  هم  شهر» 
يادآورى كند حاال كه بعد از 30 سال 
آمده است قولش را فراموش نكند. آل 
حمودى گفت پادشاهي در يك شب 
شد.  خارج  قصر  از  زمستان  سرد 
هنگام بازگشت سربازي را ديد كه با 
لباسى اندك در سرما نگهباني مى داد.

از او پرسيد: سردت نيست؟
نگهبان گفت: چرا اي پادشاه اما لباس 

گرم ندارم و مجبورم تحمل كنم.
قصر  داخل  االن  من  گفت:  پادشاه 
مى روم و مى گويم يكي از لباس هاى گرم مرا برايت 

بياورند.
نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشكر كرد؛ اما پادشاه 
به محض ورود به داخل قصر وعده اش را فراموش 

كرد.
صبح روز بعد جسد سرمازده نگهبان را در حوالي 
قصر پيدا كردند، درحالى كه در كنارش با خطي ناخوانا 

نوشته بود:
اي پادشاه من هر شب با همين لباس كم سرما را 
تحمل مى كردم اما وعده لباس گرم تو مرا از پاي 

درآورد!
تا  مى كنند  آماده  را  خود  كم كم  ساعت  عقربه هاى 
پايان روز كارى ديگرى را براى اعضاى انجمن اعالم 
كنند و به استاندار هم بگويند كه گروهى ديگر در 
و  است  ساعت 23  هستند.  شما  منتظر  استاندارى 
شريعتى بعد از گرفتن چند عكس يادگارى با بچه هاى 
انجمن از همان راهى كه آمد، برگشت؛ و اين بار نيز 
از كنار رستوران، پله هاى خروج از انجمن سينماى 

جوانان اهواز را يكى يكى نشمرده باال رفت.

رسانه
آيا مى خواهيد روابط عمومى، ارتباطات 
و بازاريابى خود را به سطح بااليى برسانيد؟

بامداد زاگرس- احمد عامرى

     برنامه
اگر نمى دانيد در حال حركت به كدام سو هستيد، شما 
ممكن است هرگز به هدف خود نرسيد. درحالى كه تقريبًا 
برنامه ريزى براى اسفند در ماه فروردين غيرممكن مى باشد، 
داشتن يك هدف مشخص تا پايان سال بسيار مهم است. 
شما بايد اهدافى گسترده و مبتنى بر برنامه هاى بازاريابى و 
استراتژى هاى الزم را براى پياده سازى در هرماه از طريق 

وقايع خاص، پست هاى وبالگ و كمپين مشخص كنيد.
     وب سايت پاسخگو با وبالگ (ريسپانسيو)

شما مى خواهيد مشتريان بدون توجه به اندازه  صفحه نمايش آن ها، تجربه خوبى از 
وب سايت شركت داشته باشند. وب سايت با قابليت ريسپانسيو اجازه مى دهد تا 
تغيير در اندازه و وضوح با هراندازه ى صفحه نمايش لپ تاپ، آى فون، دستگاه هاى 
اندريد و كيندل مطابقت داشته باشد و دسترسى بيشتر و آسان تر به وب سايت در 
هر نقطه را فراهم مى سازد. داشتن يك وبالگ به عنوان بخشى از وب سايت به 
ارزش آن مى افزايد. وبالگ يك مكانى براى ارائه اطالعات مفيد و يا راهنمايى هايى 
است كه ترافيك در وب سايت شما ايجاد خواهد كرد و شما را به عنوان يك منبع 

برجسته از اطالعات نشان مى دهد.
     اينستاگرام

اينستاگرام يك رسانه اجتماعى است. هر كسب  وكار، خواه كوچك يا بزرگ از 
اينستاگرام به عنوان مكانى براى نمايش داستان هاى منحصربه فرد خود از طريق 
تصاوير به مخاطبان گسترده استفاده مى كند. نمونه هايى از داستان هاى موفق را 
مى توان در وب سايت هاى كسب  وكار مشاهده كرد. براى كسب اطالعات بيشتر 

روى لينك https://business.instagram.com كليك كنيد.
     توييتر

مانند اينستاگرم، توييتر روشى را براى ارتباط با يك جامعه بزرگ و متنوع فراهم 
مى كند. گروه ها، صفحات و افراد مربوط به كسب  وكار و هدف خود را دنبال كنيد. 
اين شامل مشتريان و رقباى كسب  وكار شما مى شود كه از عملكردشان خرسند 
هستيد و نيز خط مشى و ارتباطات شخصى خود را در دنياى كسب  وكار نشان 
مى دهد. آنچه توييتر را از اينستاگرام متمايز مى سازد اين است كه شما مى توانيد 
با اضافه كردن يك لينك به تويتر، بازديدكنندگان را به بازديد از سايت شركت 

تشويق نماييد.
      پروفايل شخصى و صفحه شركت در لينكدين

صفحه شركت در لينكدين مكانى را براى پخش پيام فراهم مى كند، درحالى كه 
صفحه شخصى شما اجازه مى دهد تا روابط خود را با افرادى كه مى شناسيد و با 

آن ها كار مى كنيد گسترش دهيد.
     بيانيه

ايجاد يك بيانيه براى كسب وكار خود، به طور چشمگيرى باعث كوتاه شدن زمان 
بين رخ دادن رويدادها و اطالع رسانى آن به افراد مى شود. با يك بيانيه يكنواخت، 
خبرنگاران مى دانند از آن ها چه انتظارى داريد و زمانى كه شما مطالب را ارسال 
مى كنيد، به آن ها اجازه مى دهيد به جذب اطالعات به نحو احسن و به درستى 

پرداخته و به شما اطمينان مى دهند كه همان اطالعات را در هر نسخه ارائه دهند.
فهرست رسانه ها و گزارشگران مورد هدف

براى پيدا كردن مشتريان خود در كجا تالش مى كنيد و از طريق چه رسانه هايى 
آن ها را به راحتى پيدا خواهيد كرد؟ پاسخ به اين سؤاالت با تحقيقات مشخص 
مى گردد. به مشتريان وفادار خود نگاه كنيد تا ببينيد كه در حال خواندن چه هستند 
و در چه جايى به سر مى برند. كدام روزنامه ها و مجالت بيشترين شباهت را به نوع 
مشترى دارند كه شما مى خواهيد به خود جلب كنيد. هنگامى كه شما خبرنگاران 
و رسانه هايى داريد كه از طريق آن ها داستان خود را به گوش مخاطبان عالقه مند 

به شنيدن آن مى رسانيد، مى توانيد اين ابزار را در چك ليست خود عالمت بزنيد.
     پرتره حرفه اى

اين ابزار يكى از ساده ترين ابزارها براى اضافه كردن مطالب به صفحٌه خود با 
بيشترين تأثير مى باشد. يك پرتره حرفه اى به نظر آماده، خوب و حرفه اى مى رسد! 
اين اجازه مى دهد تا مشتريان بدانند كه شما در مورد چه كارى فعاليت داريد. با 
اينترنت، به  احتمال  زياد براى اولين بار نظر مشتريان شما برآورده نخواهد شد، اما از 
طريق وب سايت مى توانيد آن ها را جذب كنيد. اگر شما در حال حاضر يك پرتره 
حرفه اى نداريد، نياز است كه داشته باشيد و اگر شما اين كار را انجام دهيد، آيا 
همه چيز را در مورد خود صادقانه بيان مى كنيد؟ آيا اين پرتره به درك بهتر ديگران 
از نام تجارى حرفه شما كمك خواهد كرد؟ اگرنه، يك حرفه اى را استخدام كنيد 

كه مى تواند عكس را همانند واقعيت نشان دهد.
بازاريابى ايميل با ميل چيمپ

ميل چيمپ يك نرم افزار بازاريابى ايميل است كه از طريق آن شما مى توانيد قالب 
ايميل را طراحى، ذخيره و به تمام مشتريان خود ارسال كنيد درحالى كه همچنين 
مى توانيد موفقيت هر ايميل را از طريق صفحه تجزيه وتحليل آن اندازه گيرى كنيد. 
با ديدن اين كه كدام ايميل ها بيشتر بازشده و كدام ايميل ها بيشتر افراد را به بازديد 
از وب سايت هدايت كرده اند، شما مى توانيد ايميل هاى بعدى را به  تناسب خواسته 

مشتريان خود طراحى كنيد.
     گوگل آناليتيك

شعار گوگل آناليتيك «تبديل بينش داده ها به عمل است.» آناليتيك به دنبال جنبش 
در وب سايت شما با دادن اطالعات دقيق در مورد آن فعاليت درسايت مى باشد: 
چه مدت هر شخص در سايت شما به طور متوسط باقى مى ماند، آيا آن ها قبًال از 
وب سايت و موتور جستجو و يا سايت هايى كه به وب سايت شما منتهى مى شوند 

در زمان واقعى بازديد كرده اند!
     آپارات

آپارات به عنوان بزرگ ترين و پرطرفدار ترين سايت اشتراك ويديو در ايران ، 
اين امكان را براى شركت ها، سازمان ها و شخصيت ها فراهم آورده است تا در 

آپارات، كانال هاى رسمى و تاييد شده ايجاد نمايند.
مزيت ايجاد يك كانال رسمى و تائيد شده، جذب مخاطبين جديد و ايجاد يك 
ارتباط تعاملى با آنها و جلوگيرى از ايجاد صفحات غيرواقعى منتسب به شما و 

انتشار مطالب غيرموثق مى باشد.
     تلگرام

كانال تلگرام يكى از جديدترين هاى شبكه هاى اجتماعى موبايلى و با قابليت هاى 
ويزه اى همچون چند مديره بودن، عدم نمايش اطالعات كاربران، ارسال پست 
هاى چندرسانه اى به همراه متن و پيوند را دارا مى باشد كه مى تواند بعنوان ابزارى 

قوى در اختيار روابط عمومى ها قرار بگيرد!
     نرم افزار ويرايشگر فيلم

يك گوشى هوشمند براى فيلم و عكس گرفتن به منظور حمايت از ارتباطات خود 
به طور آنالين و در رسانه هاى اجتماعى ضرورى است.

      آيا همه اين ابزارها مفيد هستند؟
اينكه از هر ابزار چه استفاده اى كنيد و بخواهيد در فاصله زمانى خاص چه مسيرى 
را طى كنيد مى تواند برنامه اى براى ارتقاى سطح روابط عمومى ، ارتباطات و 
بازاريابى شما باشد و حتما از برنامه مدون زمانى براى توسعه آنها استفاده 
كنيد. نبايد فراموش كنيم كه هيچ كدام از اين ابزارها به تنهايى و يا بدون توجه 
به نيازهاى مخاطب موفق نمى شود، براى رسيدن به هدف خود از تمام اين ابزارها 

استفاده كنيد.
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دلبستگى كودكان زير دو سال را
 جدى بگيريد!

ــاله, وابستگى كودك زير دو سال,  ــتگى كودك, وابستگى كودك دو. س وابس
ــودك به پدر,  ــتگى ك ــودك به مادر, وابس ــتگى ك ــودكان, وابس ــتگى ك وابس
ــيارى از كودكان به دليل مشغله  ــال امروزه بس ــتگى كودكان زير دو س دلبس
ــت  ــز نگهدارى از كودك مانند مهدكودك ها و يا به دس ــادر به مراك كارى م
ــوند.  ــپرده مى ش ــا اعضاى خانواده و فاميل س ــزرگ ها ي ــزرگ و مادرب پدرب
ــت كه بايد به آنها دقت  ــرايط خاصى دارد و مواردى اس نگهدارى از كوك ش
ــودكان نگهدارى مى  ــخصى كه از ك ــرد تا هم كودك و هم والدين و هم ش ك

ــد. ــيب نبينن ــد، آس كن
پيش از اين در مورد چند نكته مهم كه رعايت آنها هنگام سپردن كودك به دست هر 
شخصى براى نگهدارى مهم است، پرداختيم و در اين مطلب قصد داريم به يكى ديگر 
از اين مسائل بپردازيم. موضوع شايعى كه در مورد نگهدارى از كودكان وجود دارد، 
اين است كه اغلب مادران شاغل ترجيح مى دهند كه كودك شان را به دست پدربزرگ 
و مادربزرگ يا افرادى از فاميل بسپارند چون مراكزى مانند مهدكودك ساعت كارى 

محدود دارد.
براى مادر شاغلى كه روزى 8 ساعت كار مى كند و بعد هم خسته از كار بايد به امور 
خانه رسيدگى كند، ترجيح اين است كه كودك زمان بيشترى را نزد ديگران بمانند تا 

آنها بتوانند در آرامش و راحتى به كارهاى ديگرشان نيز رسيدگى كنند.
اما آيا اين دورى طوالنى مدت از مادر به ضرر كودك نيست؟ اين سوالى است كه 
صورت  به  كودك  وقتى  گويد:  مى  پاسخ  آن  به  بالينى  روانشناس  رضابيگى،  محمد 
طوالنى مدت از مادر دور باشد و به دست شخص ديگرى براى نگهدارى سپرده شود، 
اين تصور برايش به وجود مى آيد كه نقش مادرى به عهده شخص ديگر گذاشته شده 
است. در حقيقت او فكر مى كند كه آن شخص دوم حاال مادر اوست. در اين شرايط 

مهم ترين موضوعى كه بروز مى كند، بحث دلبستگى است. 

اين روانشناس بالينى در مورد توضيح اين واژه مى گويد: دلبستگى يعنى اينكه كودك 
نسبت به يك فرد (مادر) وابسته است و از او احساس امنيت كسب مى كند. كسى كه 
هميشه مى تواند در پناهش در امان باشد و اگر او را در كنار خود نبيند احساس خطر 
مى كند. اين احساس از زمانى كه كودك يك جنين است و در رحم مادر نگهدارى و 
محافظت مى شود در او شكل مى گيرد. به همين دليل دلبستگى يك احساس بسيار 
قوى و مهم است كه اگر ناديده گرفته شود آثار سوئى كه از خود به جا مى گذارد تا 
ساليان سال جبران شدنى نيست و حتى در مواردى وقتى فرد به ميانسالى هم مى رسد 

مى توان نشانه هاى آسيبى كه از اين موضوع خورده را در او مشاهده كرد.
محمد رضابيگى در نهايت تاكيد مى كند: نياز به مادر و احساس دلبستگى در دو سال 
اول زندگى كودك نيازى جدى است و توصيه ما اين است كه مادران حتما اين مدت 
را با كودك خود به صورت تمام وقت بگذرانند. بعد از دو سالگى كودكان به ميزانى 
از درك مى رسند و دلبستگى به مادر را پيدا كرده اند و به دنبال جايگزينى براى مادر 
خود نيستند. اما قبل از اين سن هر كس ديگرى كه به جاى مادر مراقبت از آنها را به 
عهده مى گيرد، براى كودك احساس ناامنى را به همراه مى آورد و ديد خوبى به آن 
شخص ندارد. حتى حس المسه كودك نيز قبل از دو سالگى تكامل پيدا نكرده است. 
بنابراين اگر قبل از دو سالگى كودك را مخصوصا به صورت طوالنى مدت به شخص 
ديگرى بسپاريد، دلبسته آن شخص مى شود در حالى كه اين دلبستگى هميشه ناقص 
مى ماند و نمى تواند مانند دلبستگى به مادر براى كودك احساس امنيت و آرامش را 

به همراه بياورد.

با كودكان گوشه گير چگونه رفتار كنيم؟
ــه گيرى  ــه گيرى در كودكان, علل گوش ــه گيرى در كودكان, علت گوش گوش
ــگيرى از گوشه گيرى در كودكان,  ــه گيرى در كودك, پيش در كودكان, گوش
ــه گيرى در كودكان  ــودكان, راههاى درمان گوش ــه گيرى در ك درمان گوش
ــان در دوران كودكى از طريق بازى و تعامل و رابطه اجتماعى  ــخصيت انس ش
ــى اين تعامل،  ــكل مى گيرد و ط ــتانش ش ــاالن و همبازى ها و دوس با همس
ــد و الگوهاى روابط بين فردى را مى آموزد.  خودش و عواطفش را مى شناس
ــى بازى كند و  ــات به تنهاي ــتر اوق ــبتا پايدارى كه كودك بيش ــه حالت نس ب
ــه گيرى گفته مى شود. ــركت نكند، گوش ــاالن ش در جمع همبازى ها و همس

اجتماعى:  ميلى  بى  كند:  مى  بروز  ها  شكل  اين  به  كودكان  گيرى  گوشه  و  كمرويى 
كودك اشتياقى براى بازى با همساالن خود (آشنا و ناآشنا) ندارد و زمانى كه با كودكان 
است، ترجيح مى دهد به تنهايى بازى كند و شىء گراست تا مردم گرا و نكته مهم 
اين است كه در اين حالت از تعامل با همساالن ترس ندارد و در صورت اجبار، وارد 

فعاليت گروهى مى شود و بخوبى با ديگران تعامل مى كند.
ناظر و تماشاچى: كودك تمايل دارد با كودكان و همساالن خود بازى كند ولى به دليل 
اضطراب اجتماعى، از نزديك شدن به كودكان اجتناب مى كند و گوشه اى مى ايستد 

و فقط نظاره گر بازى كودكان مى شود.
انزواى اجتماعى: كودك نه تنها تمايل به تنها بازى كردن ندارد بلكه از بازى كردن با 
ديگران نيز گريزان است و رفتارهاى او از لحاظ بالينى، با خجالت شروع و با خشم و 

گاهى افسردگى همراه مى شود.
براى درمان ابتدا بايد مشخص شود، علت كمرويى كودك و نوع آن كدام است. عالوه 
بر آن، از روش هاى رفتاردرمانى براى شكل دهى كودك استفاده مى شود. توجه به 
اين نكات در روند درمان ضرورى است و مراقبان و والدين بايد اين نكات را در 

نظر بگيرند:
ـ از واژه هاى تمسخرآميز مانند ترسو، خجالتى، دست و پاچلفتى و بى عرضه 

استفاده نكنيد.
ـ از سرزنش كودك به دليل بازى نكردن با همساالن بپرهيزيد.

ـ او را با ديگران مقايسه نكنيد و اجتماعى بودن اطرافيانش را به رخ او نكشيد.
ـ در كودك احساس امنيت ايجاد كنيد و از ديگران او را نترسانيد.

ـ به كودك برچسب خجالتى بودن نزنيد و اگر سوم شخصى در يك جمع از شما 
پرسيد، آيا كودكتان خجالتى است، بالفاصله پاسخ دهيد: خير، كمى زمان نياز دارد 

تا به موقعيت جديد عادت كند.

سالمت
آيا پاك كردن داخل گوش خطرناك است؟

موم گوش كه در اصطالح پزشكى سرومن ناميده مى شود، ماده اى
سالم در گوش شماست و به عنوان تميزكننده عمل مى كند.

پاك كردن گوش، كار صحيحى نيست. گوش برنامه بهداشت خود را دارد.
با وارد كردن اشياى مختلف در گوش، اين فرآيند طبيعى را بر هم مى زنيد
يا ايجاد آسيب ديدگى مى كنيد. آكادمى گوش و حلق و بينى آمريكا، استفاده
از گوش پاك كن و عادت وارد كردن انگشت يا هر شىء ديگر را داخل

گوش براى تميز كردن آن منع مى كند.
محققان، اين روش را با خطر آسيب رسيدن به شنوايى يا از دست دادن آن
مرتبط مى دانند. موم گوش كه در اصطالح پزشكى سرومن ناميده مى شود،

ماده اى سالم در گوش شماست و به عنوان تميزكننده عمل مى كند.
اين ماده ويژگى محافظ، آنتى باكتريال و روان ساز دارد و از پرده گوش تا
مجراى بيرونى آن حركت و كانال گوش را تميز مى كند و بعد خشك
مى شود و مى ريزد. اين يك فرآيند خودتنظيم است و در شرايط عادى
نيازى به ايجاد تداخل در آن نيست، كمااين كه اگر موم گوش وجود نداشته

باشد، گوش خشك مى شود و مى خارد.

اين خوراكيهاى رايج بيمارتان ميكنند!
ــرد برخى مواد ــذا و داروى آمريكا اعالم ك ــازمان غ س
ــاك بوده و منجر ــى و افزودنى براى بدن خطرن خوراك

ــوند. به بيمارى مى ش
آخرين يافته غذايى بدست آمده از 
 (FDA) سوى سازمان غذا و دارو
اين است كه مصرف نان، شيرينى و 
كلوچه و خميرهاى پيتزا تهيه شده با 
خمير خام مى تواند موجب بيمارى 
شود. FDA با انتشار پيامى براى 
حتى  كه  بود  كرده  اعالم  عموم 
آرد  از  ناشى   E. coli اخير شيوع 

آلوده بوده است.
فهرست مواد خوراكى و غذاهايى كه به اعتقاد FDA مى توانند خطرناك

بوده و منجر به بيمارى شوند در ادامه ارائه مى شود.
- مصرف گوشت ها، كباب ها، سس گوشت و سس وانيل مى تواند
موجب توليد ماده سمى B. cereus شود. عالئم اين مسموميت شامل

گرفتگى عضالت شكم، اسهال و حالت تهوع است.
- مرغ خام و به حدكافى پخته نشده و شير غيرپاستوريزه مى تواند منجر
به مسموميت Campylobacteriosis شود. عالئم اين مسموميت
شامل اسهال، گرفتگى عضالت، تب، و استفراغ است. گاهى اوقات اسهال

ممكن است خونى باشد.
- مواد خوراكى اى كه به خوبى كنسرو نشده باشند، بخصوص سبزيجات
خانگى كنسروشده و سيب زمينى هاى پخته شده در كاغذ آلومنيومى
موجب بروز بيمارى بوتوليسم مى شود. عالئم اين مسموميت شامل
استفراغ، اسهال، تارى ديد، دو بينى، مشكل در بلع و ضغف عضالت است.

اين مسموميت مى تواند مرگبار باشد اگر منجر به نارسايى تنفسى شود.
- انواع گوناگون ميوه ها و سبزيجات وارداتى مى توانند موجب بروز
مسموميت Cyclosporiasis شود. عالئم اين بيمارى شامل اسهال،
از بين رفتن اشتها، كاهش قابل توجه وزن، گرفتگى عضالت شكم، حالت

تهوع، استفراغ و خستگى است.
- گوشت گوساله كمتر از حد كافى پخته شده (بخصوص همبرگر)، آبميوه
و شير پاستوريزه نشده، ميوه ها وسبزيجات خام (مثل جوانه ها) موجب بروز
عفونت H7:Hemorrhagic colitisor E. coli O157 مى شود
كه عالئم آن شامل اسهال، دل درد و استفراغ است. اين بيمارى عمدتا در
كودكان 4 سال يا كمتر شايع است و مى تواند منجر به نارسايى كليه شود.
- صدف هاى آب هاى آلوده نيز مى توانند منجر به هپاتيت شوند. همچنين
مى توانند موجب بروز اسهال و استفراغ ويروسى، اسهال زمستانى، اسهال و

استفراغ حاد غيرباكتريايى، مسوميت غذايى و عفونت غذايى شوند.
- مصرف شير پاستوريزه نشده، پنيرهاى نرم تهيه شده از شير پاستوريزه
نشده و گوشت هاى آماده خوردن در فروشگاه ها ممكن است موجب
بروز Listeriosis شوند كه همراه با عالئمى نظير تب، درد عضالت و
حالت تهوع يا اسهال است. در افراد مسن مى تواند منجر به مننژيت شود.

چاى معروف به «كله مورچه» و «باروتى» نخريد
به گفته يك متخصص علوم و صنايع غذايى، چاى شكسته،
ــاى بااليى بوته چاى ــى و انواعى كه از برگچه ه برگى، قلم
ــده باشد، بهترين انواع چاى سياه محسوب مى شود تهيه ش
ــت و بر عكس، چاى كله مورچه و باروتى، چاى درجه 3 اس

و كيفيت و ارزش تغذيه اى چندانى ندارد.
دكتر محمد حسين عزيزى افزود: بهترين نوع چاى آن است كه پس از
دم كشيدن، برگ هاى آن در قورى مشخص، باز و مسطح شود، عطر و
طعم طبيعى چاى را داشته باشد و رنگ آن قهوه اى و در غلظت كم باشد
و مزه اى گس و طعمى اندكى تلخ داشته باشد. اغلب چاى هايى كه روى
بسته بندى آن كلمات شكسته، برگى، قلمى و تهيه شده از برگچه هاى
بااليى بوته چاى نوشته شده باشد از ارزش و مرغوبيت بااليى برخوردارند

و نشانه اى براى تشخيص چاى خوبند.
رئيس انجمن صنايع غذايى ايران با اشاره به اينكه به برگ هاى بااليى
بوته چاى، غنچه هاى برگى چاى نيز گفته مى شود اضافه كرد: اين برگ
ها نرمى و لطافت بيشترى دارند و ريزتر و پرزدارترند، اسانس و عطر بيشتر
و طعم گس ترى دارند و جزو چاى هاى درجه 1 محسوب مى شوند. برگ
هاى كمى درشت تر، چاى درجه 2 و چايى كه از برگ هاى بزرگ و پير
و ضخيم پايينى بوته ها تهيه شده باشد چاى درجه 3 ناميده مى شود كه
تلخ تر است. در ميان انواع چاى، بسته بندى هاى معروف به كيسه اى هم
از خاكه هاى بى كيفيت چاى تهيه مى شوند كه اغلب حاوى عطر و طعم
شيميايى اند. به گفته اين عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت مدرس، چاى
كله مورچه و باروتى كه خيلى سريع رنگ مى دهند و چه بسا به همين
دليل هم بسيار مورد استقبال مردم قرار گرفته اند، چاى درجه 3 هستند
كه از مخلوط كردن خرده ها و پودر كهنه چاى با رنگ و اسانس تهيه
مى شوند. اين نوع چاى ها را فرم مى دهند يا به شكل گلوله در مى آورند
و چون به اين نوع چاى رنگ سنتزى مى زنند پس از مدتى رنگ آن
تغيير كرده و كدر، تيره و مات مى شود كه همين نشانه ها و خصوصيات

مشخص مى كند چنان چايى حاوى مواد رنگى و بى كيفيت است. 
وى همچنين درباره چاى ارگانيك كه اين روزها در برخى مراكز عرضه
مى شود گفت: نمى توان به ارگانيك بودن اين نوع محصوالت اعتماد كرد
اما براى خريد چاى بهتر است سراغ برندهاى معتبر و معروف رفت و هرگز
چاى فله اى خريدارى نكرد چون اين نوع چاى هاى فله اى كارشناسى

نشده اند و اغلب هم در شرايط غير بهداشتى نگاهدارى مى شوند.

نفس زدن يارمهربان در عصر اپليكيشن هاى موبايلى
اگر مسئوالن مهم يا چهره هاى رسانه اى ما هر وقت كه 
يك نويسنده يا اديب را ديدند با او عكس گرفتند، اگر 
جامعه همپاى فوتباليست ها و برخى هنرمندان دسته 
چندمى اديبان و اهالى كتاب را در تلويزيون ديدند، اگر 
پدران و مادران جلوى بچه هاى شان كتاب بخوانند و 
بيشتر از گوشى موبايل و لپ تاپ، كتاب دست بگيرند 
و خيلى اگرهاى ديگر مى توانيم به رشد كتاب خوانى در 

جامعه اميدوار باشيم.
يكى از ويژگى هاى جامعه ايرانى كه واجد نتايج منفى 
در عرصه هاى فردى و جمعى است، ميزان بسيار پايين 
مطالعه است. ميزان پائين سرانه مطالعه با فراگير شدن 
سيطره اپليكيشن هاى مجازى و موبايلى بيش از پيش 

روح جامعه را آزار مى دهد.
مردمى كه ترجيح مى دهند به جاى مطالعه در فضاى 
فضاى  و  اينترنت  اعتياد  به  و  بخورند  غوطه  مجازى 

مجازى مبتال شده اند كه درصد بسيار 
وقت  اتالف  به  آن  كاربران  از  زيادى 
وبهترين سرمايه زندگى خود،  به ديدن 
فيلم ها و عكس ها و خواندن متون زرد و 

درجه چندمى مشغول هستند.
به  اجتماع  و  خانه  اهل  اكثر  امروزه   
دان  پند  و  خوب  يار  ناسپاس  مشتريان 
قرص  پا  و  پر  مشترى  و  اند  شده  بدل 
بودن وسايل الكترونيكى را به همه چيز 

ترجيح داده اند.
كار به جايى رسيده بچه ها نيز در اتاق را 
بى رحمانه به روى خود بسته و با بازى 
موبايلى  و  جورواجوركامپيوترى  هاى 

سرگرم هستند، برخى پدرها و مادرها كه تا همين چند 
وقت پيش در كنار كتاب آرام مى گرفتند و آن را بهترين 
و مهربانترين دوست در دنيا لقب مى دادند، بى رحمانه 
به استقبال شبكه هاى مجازى رفته و كتاب، اين يار 
مهربان ديرينه را با بى سپاسى و قدرنشناسى به تبعيدگاه 

فرستاده اند.
چه قدر حس بدى به سراغ انسان مى آيد هنگاميكه 
در دنياى تكنولوژى هر كس مى خواهد از ديگرى گوى 
سبقت را در عضو شدن درگروههاى مختلف اجتماعى 
بربايد و حتى در ادامه همين رويكرد، برخى از مادران 
غذاها و ميان وعده ها و دستور پخت خورشت ها و سوپها 
را هم از همين گروهها و فضاى مجازى دريافت مى 
كنند بدون اينكه به صحت و سقم و تاثيرآن وقعى بنهند 
و سعى مى كنند بدون درنگ و چشم بسته دستورات را 

جهت طبخ اجرا كنند!.
برخى آمار ها ميگويند سرانه مطالعه در ايران حدود ده 
دقيقه ارزيابى مى شود كه در خوشبينانه ترين وضعيت 
(براى رسيدن به اين عدد) حتى مطالعه قرآن كريم و 
كتاب هاى دعا را نيز در زمره طول مدت مطالعه به 

حساب آورده اند!!
كردن  تلف  وقت  و  ها  گفتن  جوك  ها  حتى بعضى 
هاى معمول با اينترنت و تلفن همراه را نيز به حساب 
مطالعه و گردش علمى مى گذارند كه نگرشى باطل 
و مردود است. هنوز اغلب مردم ما استفاده صحيح 
از اينترنت و فضاى مجازى را نمى دانند و مزاياى 
مطالعه كتاب در مونيتور كامپيوتر، لپ تاپ و نظاير 
آن را بخوبى درك نكرده اند چراكه در باره ابزارهاى 
افكار  بين  در  بيگانگى  نوع  يك  جديد  و  نوظهور 
بعضى  گردن  بر  آن  تقصير  كه  دارد  وجود  عمومى 

متوليان است.
پيش  سال  يكصد  مدل  در  ما  مدارس  دروس  مفاد 
بيشتر  و  شود  متحول  خواهد  نمى  و  مانده  منجمد 
و  است  غيركاربردى  و  تئورى  بصورت  دروس  مفاد 
اساسا مزيت مطالعه در حدى مطلوب براى نوجوانان 
و جوانان از جانب نظام آموزشى تبيين نگرديده است.
ترديدى نيست كه در وضعيت كنونى همه نهادها و 
ارگان هاى دولتى ، شركت ها و بخش خصوصى بايد 
خود را درگير امر مهم ترويج مطالعه كنند تا امر مهم 
مطالعه و كتابخوانى از گوشه عزلت و غربت تاريخى 

خود خارج شود.
برگزارى برنامه ها و آئين ها انتخاب پايتخت كتاب 
هاى  مسابقه  برگزارى  كتاب،  دوستدار  روستاى  يا 
كتابخوانى از طريق پربيننده ترين برنامه هاى رسانه ، 

مى تواند در اين رابطه تعيين كننده باشد ولى وضعيت 
وخيم اين بخش ايجاب مى كند تا خود را راضى و 
هاى  تالش  و  نكنيم  تمهيدات  اين  انجام  به  اقناع 
بازهم بيشترى براى جلب هميارى و همكارى ساير 

نهادها و ارگان ها در اين رابطه انجام دهيم.
فرهنگى  مهم  موضوع  ازاين  استقبال  عدم  هرچند 
واقعه  اين  و  دارد  جامع  و  دقيق  بندى  دسته  به  نياز 
تلخ معلول علل عديده اى است كه بايد مورد بحث و 
چالش جدى نخبگان و متوليان فرهنگى قرار گيرد 
بودن  پائين  ازعوامل  يكى  رسد،  مى  نظر  به  ليكن 
بى  سطوح  برخى  در  و  رغبتى  كم  مطالعه  سرانه 
برخالف  است.  فرهنگى  متوليان  و  والدين  توجهى 
نظر برخى كارشناسان، سرانه پايين مطالعه دركشور 

ربط چندانى به مشكالت اقتصادى پيدا نمى كند.
چراكه بسيارند خانواده هايى كه از تمكن مالى خوبى هم 
برخوردارند اما حتى در سبد خريد ساالنه 
است.  مشهود  كتاب  خالى  جاى  شان 
شايد اگر ما كل اين عوامل را رديف كنيم 
رديف  در  باره  اين  در  اقتصادى  مسئلة 

صدم قرار بگيرد!
تكامل  و  ترقى  اصلى  فرض  پيش  اگر 
جوامع را تعالى فرهنگ در نظر بگيريم 
كتابخوانى  ترويج  كه  شود  تاكيد  بايد   ،
ومطالعه يك اصل مهم و جدانشدنى در 
اين رابطه محسوب مى شود و در صورت 
اصلى  ستون  و  پايه  آن  به  توجه  عدم 

جامعه نيز در تزلزل و آسيب خواهد بود.
چهره هاى  يا  مهم  مسئوالن  اگر 
اديب  يا  نويسنده  يك  كه  وقت  هر  ما  رسانه اى 
همپاى  جامعه  اگر  گرفتند،  عكس  او  با  ديدند  را 
فوتباليست ها و برخى هنرمندان دسته چندمى اديبان 
و  پدران  اگر  ديدند،  تلويزيون  در  را  كتاب  اهالى  و 
مادران جلوى بچه هاى شان كتاب بخوانند و بيشتر از 
گوشى موبايل و لپ تاپ، كتاب دست بگيرند و خيلى 
اگرهاى ديگر مى توانيم به رشد كتاب خوانى در جامعه 

اميدوار باشيم.
براى مواجهه جدى با بحران كتاب و آمارپائين مطالعه، 
بايد راه هاى برون رفت اين بحران عظيم فرهنگى را 
عالمانه و دلسوزانه بررسى كرد و در اين روند در كنار 
توجهه به مولفه هاى ديگر و وظيفه متوليان فرهنگى – 
آموزشى، مى توان باآگاهى بخشى مردم خصوصا والدين، 

وضعيت اميدوارى در اين زمينه را بهبود بخشيد.

البته اين ممنوعيت هيچ وقت همه گير نشده است. بسيارى 
از سفره خانه ها، به خصوصى سفره خانه هاى شمال شهر، 
اجراى اين قانون را تنها موكول مى كنند به زمانى كه 

بازرسى از راه برسد.
سفره خانه دارها مى گويند بخش زيادى از مشتريانشان 
همين زنان يا دخترانى هستند كه هدفشان از آمدن به 

سفره خانه ها قليان كشيدن است. 
اين گفته پر بيراه نيست. كافى است همين آخر هفته 
سرى به دربند، دركه و فرحزاد بزنيم؛ زنان و دختران 
در فراغتى كه دارند به اين مكان ها مى آيند تا به قول 

خودشان تفريحى داشته باشند؛ هرچند مضر.
مى گويند  آمارها  و  مطالعات  برخى  كه  است  همين 

مصرف قليان توسط زنان زياد شده است.
ارديبهشت امسال رييس مركز سالمت محيط و كار 
وزارت بهداشت گفت مطالعات پراكنده نشان داده كه 
مصرف قليان در زنان رشد زيادى داشته و رشد آن در 

ميان زنان بيش تر از مردان است.
دبير ستاد كنترل دخانيات هم بر اين اساس نسبت به 

افزايش مصرف قليان ميان دختران ابراز نگرانى كرده. 
او گفته نگرانى زمانى تشديد مى شود كه قليان در خانواده 

و در كنار كودكان مصرف مى شود.
و  قليان سراها  روى  زيادى  فشار  كه  نگرانى  اين 
مخالفان  مى كند،  وارد  زنان  خود  حتى  و  سفره خانه ها 
شنا  جريان  اين  با  مسئولين  برخى  دارد.   هم  زيادى 
نمى كنند. آن ها معتقدند بهتر است از اين فشار كم شود.

صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  سازمان  رئيس 
دستى يكى از كسانى است كه به تاكيد بر ممنوعيت 

ورود زنان به سفره خانه ها انتقاد دارد.
على نجفى در برنامه اى تلويزيونى گفته "علما مى گويند 
هرچيز كه منع كنيد انسان حريص مى شود... اگر بناست 

قليان باشد براى زن و مرد نبايد متفاوت باشد".
او در همين رابطه پرسيده كه "ببينيد ما چقدر امكان 
تحرك، تفريح و حتى نفس كشيدن براى مردم باقى 

گذاشته ايم"؟
كارشناسان زيادى هم با اين نظر همراه هستند. آن ها 
مى گويند نبايد بر سر موضوعاتى همچون قليان كشيدن 

تا اين حد فشار برجامعه وارد كنيم.
فريد براتى از جمله مسئوالن و كارشناسانى است كه 
مى گويد بايد حساسيت نسبت به قليان كشيدن زنان را 
كم كنيم و به سراغ شرايطى برويم كه منجر به افزايش 

قليان كشيدن زنان مى شود.

چرا زنان قليان كشيدن را دوست دارند؟
او در ابتدا اين سئوال را مطرح مى كند كه چرا اصال زنان 
قليان مى كشند؟ براتى در پاسخ به اين سئوال مى گويد: 

اولين و مشخص ترين پاسخ اين است: تفريح و جايگزين 
جايگزين هاى  يا  آلترناتيوها  حتى  ما  ندارند.  ديگرى 
كاهش  جامعه  در  هم  را  موسيقى  همچون  ديگرى 

داده ايم. 
رييس سابق پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
درباره داليل ديگر در گفتگو با فرارو توضيح داد: شرايط 
زندگى مدرن امروز به گونه اى است كه جايگزين هاى 
اين  كنند.  رفع  را  موجود  خالءهاى  مى توانند  موجود 
گزينه هاى  محدودكردن  حال  در  ما  كه  درحالى است 

تفريح يا سرگرمى در جامعه ايران هستيم.
او دليل ديگر را ُمد ناميد و ادامه داد: قليان كشيدن زنان 
و دختران را بايد نوعى ُمد هم دانست. البته در قديم هم 
قليان نقش پر رنگى داشت اما امروز فراوانى اين بيش تر 

شده است. 
وى تاكيد كرد: قليان برخالف دخانيات يا مواد مخدرى 

كه انفرادى مصرف مى شوند يك امر جمعى است. 
براتى در ادامه توضيح داد: از همين رو مى توان مصرف 
در  دانست.  شبيه  الكل  مصرف  به  را  جامعه  در  قليان 
مصرف  جمعى  طور  به  بيش تر  الكل  جوامع  بسيارى 
مى شود.  او درباره دليل ديگر زياد شدن استعمال قليان 
توسط دختران و زنان به به فشارهايى اشاره كرد كه بر 

روى آنهاست.
اين كارشناس گفت: آن ها خواسته اند از اين طريق زمانى 

براى كاهش فشارهاى اجتماعى موجود داشته باشند.

چرا آنقدر حساسيم؟
فريد براتى در ادامه به اين سئوال پاسخ داد كه آيا نياز 
است كه تا اين حد حد هشدار و محدوديت نسبت به 
قليان كشيدِن زنان جامعه وجود داشته باشد؟ وى گفت: 
من معتقدم كه حساسيت ايجاد شده در ميان مسئوالن 
حساسيتى است كه نسبت به بسيارى از مسائل وجود 
ندارد. چرا ما نسبت به خوردن پفك و يا روغن پالم تا اين 

حد حساسيت نداريم؟
اين روان شناس همچنين معتقد است ما در جامعه اى 
هستيم كه از طرفى در پى راه اندازى اتاق تزريق براى 
بخشى از جامعه معتادان هستيم و از طرف ديگر هنوز 
قهوه خانه ها  در  زنان  توسط  قليان  استعمال  به  نسبت 

حساسيت داريم.
اين كارشناس با اين مثال نتيجه مى گيرد كه جامعه ما 

توازن ندارد.
اين پژوهش گر همچنين در ادامه گفت: از طرفى از نظر 
من حضور زنان در مكان هايى مانند قهوه خانه ها مى تواند 
محيط هايى  به  آنرمال  محيط هايى  از  را  مكان ها  اين 

هنجارمندتر تبديل كند. 
تشريح  ممنوعيت ها  بودن  بى فايده  به  اشاره  با  براتى 

كرد: وظيفه مسئوالن اطالع رسانى است. بگير و ببند 
و ممنوعيت نبايد داشته باشيم. قليان كشيدن يكى از 
راه هاى معدود تخليه روانى نسلى است كه جايگزين 

ديگر ندارد.
مسئوالن  چرا  اين كه  به  پاسخ  در  همچنين  وى 
اعمال  قليان  مصرف  براى  جنسيتى  ممنوعيت هاى 
نگرش  داشتن  من  نظر  از  كرد:  تاكيد  مى كنند؟ 
تبعيض آميز در اين باره خودبه خود باعِث تشديد وضعيت 
اعتياد  درمان  و  پيشگيرى  سابق  رييس  شد.   خواهد 
سازمان بهزيستى همچنين گفت: اگر دائم بر اين طبل 
بكوبيم كه سيگار كشيدن يا قليان كشيدن زنان بد است، 

ناخواسته استعمال اين دو را تبليغ هم مى كنيم.
 وى با اشاره به مباحث روان شناسى اجتماعى ادامه داد: 
چرا نگرش ها به رفتارهاى موردانتظار نمى انجامند؟ علم 
روان شناسى پاسخ مى دهد براى آن كه نگرشى در رفتار 
موثر باشد بايد درونى شده باشد نه اينكه انگيزه هاى 

بيرونى فرد را مجبور به انجام ندادن كارى كنند.
به گفته اين كارشناس در جامعه ايران بسيارى از اين 
نگرش ها درونى نمى شوند به اين دليل كه ما بر روى 
و  مى كنيم  كار  پاداش  و  گناه  احساس  شرم،  ترس، 

درنتيجه اثرى نمى بينيم.

اگر بخواهيم راه حلى بدهيم آن چيست؟
براتى در پاسخ تاكيد كرد: اگر بخواهيم راه حلى براى 
جلوگيرى از ضررهاى استعمال قليان بدهيم اول از همه 

بايد حساسيت ها را كم كنيم. 
وى همچنين در ادامه داد: راه حل ديگر اينكه احساِس 
گناه در جامعه ايجاد نكنيم و دائما بر روى دختران و 
زنانى كه سيگار يا قليان مى كشند برچسب نزنيم؛ چرا كه 
آنرمال نشان دادن يك وضعيت خود ايجادكننده همان 

وضعيت است.
كه  متخصصينى  و  ما  وظيفه  گفت:  روان شناس  اين 
بر ضررهاى قليان تاكيد مى كنند اين است كه اطالع 
رسانى كنيم. اگر اين اطالع رسانى به رفتار مورِد نظر 
تبديل نشد بايد متوجه باشيم كه پاِى شرايط ديگرى 

درميان است. 
فريد براتى در نهايت نتيجه گرفت: همه مى دانند كه 
قطران سيگار خطر سرطان دارد، اما در جامعه اى كه 
به  ابتال  از  نگرانى  ندارد  وجود  بهترى  جايگزين هاى 

سرطان نمى تواند مانعى بر سيگاركشيدن باشد.
كارشناسان  ديگر  و  كارشناس  اين  اعتقاد  به  البته 
نمى توان منكر ضررهاى قليان براى سالمتى شد. اما 
به نظر مى رسد عوامل ديگر آن قدر قوت دارند كه زنان و 
دختران را نسبت به ضررهاى قليان بى تفاوت كرده است. 

آن عوامل را دريابيم...

ــرده كه  ــد ك ــفره خانه ها تاكي ــه داران س ــه قهوه خان ــس اتحادي ــرا ريي اخي
ــه گفته او در  ــت. ب ــاى معمولى غيرقانونى اس ــه قهوه خانه ه ــوان ب ورود بان
ــرويس قليان داده شود. اين موضوع اصال  ــفره خانه ها هم نبايد به زنان س س
ــان و به خصوص  ــفره خانه ها به زن ــت در س ــت. سال هاس چيز جديدى نيس

ــرويس قليان نمى دهند. ــد س ــان نباش زنانى كه مردى همراهش
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خواهم سرايم سرگذشت 
ازآنچه برايران گذشت

درسالهاي واپسين 
وان روزهاي آتشين 
تازيدبرايران زمين

ازتازيان نابخردي          برپهنه سردارها

درپرده پندارخود
دلگرم برابليس بد

شيران اژدركش نديد
اسپهبداني سرپديد

تاگيتي ازخوابش جهيد
بس نقش پامردي زدند        برتاروپود دارها  

بسياربرناشدزدست
بس كودكان بي سرپرست

بس مادرخونين جگر
بس سينه برتركش سپر

بس تن كه شدپل برگذر         
صدها عقاب تيزچنگ        دربندبدكردارها

دژآگهان يكدل شدند
پهپاد آب وگل شدند
رودابه رستم پروريد

يكسو فرانك شدپديد
خودآفريدوني زهيد

زيرنشان كاويان             كشتندديو مارها

اين مرز، آرش ديده است
پيكان سركش ديده است
جان درپس سوفار كرد
بي ارج آن پتيار كرد

تامرزجيحون برشتافت     آنسوتراز پندارها

پوران ايران تاختند
هنگفتي آذرساختند
پيروجوان آميختند

جان بركف خودريختند
شب رابه دارآويختند

پيروزمردان پگه             برگرده رهوارها

دشمن بداند اين كهن
داردهزاران تهمتن

يازداگردستي برآن 
سوزددرآتش بيگمان
اندرز گردد درجهان

تاكژ نيانديشدخسي          برجاگه سردارها

اگر عالج بخشى سد گتوند از طريق انتقال آب اين سد به حوضچه هاى 
تبخيرى انجام شود، اراضى كشاورزى پايين دست به صورت كامل نابود 
راهكار  تنها  كارشناسان  خواهند شد. بر اساس نظرات و يافته هاى 
نيز  خوزستان  كشاورزى  جامعه  مقبول  كه  گتوند  سد  عالج بخشى 

است، انجام عمليات "باى پس" است
رئيس سازمان نظام صنفى كشاورزى خوزستان در واكنش به اظهارات 
گفت:  گتوند  سد  عالج بخشى  خصوص  در  نيرو  وزير  معاون  اخير 
صراحتاٌ اعالم مى كنم كه كشاورزان منطقه نسبت به عمليات اجرايى 

پروژه هاى مطرح شده از سوى آقاى ميدانى مقاومت خواهند كرد.
مسعود اسدى در خصوص طرح هاى عالج بخشى سد گتوند اظهار 
كرد: متأسفيم كه وزارت نيرو در رابطه با مطالعات عالج بخشى سد 

گتوند به نظرات جامعه كشاورزى خوزستان بى توجه است.
وى با اشاره به اظهارات اخير معاون وزير نيرو در خصوص پروژه 
انتقال آب سد گتوند به حوضچه هاى تبخيرى و كناره اى خليج فارس 
كه  مى كنم  اعالم  صراحتاً  افزود:  راهكار  اين  با  مخالفت  ضمن  و 
مردم منطقه اجازه ايجاد اين حوضچه ها و درياچه هاى تبخيرى را 
نخواهند داد زيرا طبق نظر كارشناسان اجراى اين پروژه ها نه تنها 
مشكل سد گتوند را حل نمى كند بلكه منجر به شورى اراضى نيز 

خواهد شد.
شورى  موجب  تبخيرى  حوضچه هاى  ايجاد  كرد:  تصريح  اسدى 
وقوع  با  سو  يك  از  و  شد  خواهد  شوره زارهايى  ايجاد  و  اراضى 
طوفان گردوغبار اين شوره زارها بلند شده و همراه طوفان ها بر سطح 

زمين هاى كشاورزى مى نشيند و به ديگر اراضى كشاورزى منطقه آسيب
خواهد رساند.

وى عنوان كرد: اگر عالج بخشى سد گتوند از طريق انتقال آب اين سد
به حوضچه هاى تبخيرى انجام شود، اراضى كشاورزى پايين دست به
صورت كامل نابود خواهند شد. بر اساس نظرات و يافته هاى كارشناسان
تنها راهكار عالج بخشى سد گتوند كه مقبول جامعه كشاورزى خوزستان

نيز است، انجام عمليات "باى پس" است.
كرد: خاطرنشان  خوزستان  كشاورزى  صنفى  نظام  سازمان  رئيس 
اظهارات اخير آقاى ميدانى، معاون وزير نيرو در خصوص عالج بخشى
سد گتوند صراحتا اجرايى نخواهد بود و كشاورزان منطقه نسبت به

اجراى اين پروژه ها مقاومت خواهند كرد.

ــعى ، تالش  ــوان  همه در حال س ــر و ج ــرد ،  پي زن و م
ــتند تا محصول خود را به فروش برسانند  ــش هس و كوش
.تمامى فروشندگان  حاضر در اين بازار سنتى از  همه  توان 
،  انرژى و استعداد شان براى فروش كاالى خود كه  عمدتا 
يكى از محصوالت  درخت نخل هست  ،  استفاده مى كنند 
ــته  و دست خالى به  ــايد  از اين فروش درآمدى داش تا ش
خانه هاى خود باز نگردند . اينجا بازار سنتى شهر شادگان 
است . مملو از جمعيت كه يا خريدار هستند و يا فروشنده .

ــبد ،   ــعى دارد  س ــه اى از اين بازار س ــى آرام در گوش زن
ــاد و زيبا  كه خود  ــروف حصيرى با رنگهايى ش كاله و ظ
ــت را  به  ــاخه هاى درخت نخل بافته  اس ــتفاده از ش با اس

فروش  برساند .
ــى گويد :  ــوالت حصيرى م ــدار اين محص ــد خري  محم
ــران  برده و در آنجا  ــمال اي اين اجناس  حصيرى را به ش
ــران اين نوع  ــمال اي ــاند  . در منطقه ش ــه فروش مى رس ب
ــيار دارند  زيرا  اين نوع  ــترى بس محصوالت حصيرى مش
توليدات حصيرى شهر شادگان  خيلى مقاوم تر و با كيفيت 
ــتند و عمر  ــمال هس ــر از محصوالت حصيرى منطقه  ش ت
ــت نخل از نى  ــد به اين دليل كه درخ ــى ترى  دارن طوالن
ــز كاالهاى حصيرى توليد مى  ــمال كه از آنها ني زارهاى ش

كنند بسيار مقاوم تر است .
ــتانى  پر از چين  ــته بر صندوق چوبى با دس پيرمردى نشس
ــختى روزگار او را دارد "خارك  ــان از س و چروك كه نش
ــادگان برق  "هاى زرد و قرمز خود را كه در آفتاب گرم ش
ــان داده و به انها  تعارف مى كند   ــترى ها نش ميزنند به مش
ــخنى با من نمى گويد  بعد از  ــته است  و س از گفتن خس
اينكه چند كيلو خارك از او خريدارى كردم به سمت ديگر 

بازار مى روم. 
ــده بر اثر نور خورشيد ،   ــال با چهره اى تيره ش زنى ميانس
ــينى هاى پر از خرماهاى  ــته بر زمين در حالى كه  س نشس

مشكى را مرتب مى كند مى گويد :
درخت نخل زندگى ما را تامين مى كند .بزرگترين سرمايه 
ــت اگر نخل نباشد  ــادگانى ها درخت نخل اس ما و همه ش
ــت به  ما هيچى نداريم . بى آبى نخل ها را از بين  برده اس
مسئوالن  بگوئيد نگذاريد نخل ها بميرند . همان آب كمى 
هم كه مانده  شور است .شورى آب بر روى ثمره درختان 
نخل تاثير بد گذاشته است رنگ و روى خرماها و ديرى ها 

را ببينيد ديگر مثل قبل نيستند .
ــن بازار، بچه ها نيز حضور دارند و پا به پاى بزرگان  در اي
و افراد خانواده شان در  حال جنب و جوش هستند . على 
ــته مى گويد هر روز  ــت وانتى پر از خارك نشس كه در پش
ــت  ــراى كمك به پدرش به بازار مى آيد زيرا پدرش دس ب
تنهاست و در اين موقع از روز كه بازار شلوغ تر است بايد 

پدر را همراهى كند . 
ــوى نخلستانى در روستاى خنافره  بعد از ديدن بازار به س
ــتان دو زن در حال تكاندن  مى روم . در انتهاى اين نخلس
شاخه هاى جدا شده از درخت هستند تا خرماهاى سالم و 
ــالم را از هم جدا كنند  يكى از آنها حين كار كردن  غير س
ــراى فروش مى  ــالم را به بازار ب ــى گويد : خرماهاى س م
ــداران براى خوراك  ــالم را به دام بريم و خرماهاى غير س
ــيم تا از اين راه هم در آمدى داشته  ــان مى فروش دامهايش

باشيم .
روستاهايى در حال متروكه  شدن

حبيب خنافره  كه بر تنه درخت نخلى نشسته مى گويد : تا 
ــت داده اند نخيالت يكى  كنون 400 درخت نخل را از دس
پس از ديگرى از بين مى روند . خاك و زمين نخلستان ها 
خشك شده است او اضافه مى كند : اگر آب به اندازه كافى 
ــتفاده ميكرديم لوبيا ،  باميه  ،   بود از همه زمين اين باغ اس
ــبزى هاى فراوان مى كاشتيم كم آبى و شورى  خربزه و س
آب زمين هاى حاصلخيز  ما را خشك كرده است . و زمين 

اين باغ ها بدون مصرف مانده اند بعد از اين همه بدبختى 
ــم دردى را دوا كنم در پى  ــى ها براى اينكه بتوان و دوندگ
وامى از بانك كشاورزى بودم اما فقط با 2 ميليون تومان وام 
موافقت كردند من با اين مبلغ ناچيز چه مى توانم بكنم ؟ 
ــبيح را يكى  عبدالمحمد خنافره  در حالى كه دانه هاى تس
ــد :زمين زياد داريم اما  ــس از ديگرى مى اندازد مى گوي پ
آب نيست اگر آب به اندازه كافى بود همه اين زمين ها را 

آباد مى كرديم و ديگر غمى نداشتيم .
وى ادامه مى دهد : به دليل خشك شدن نخل ها و زمين ها 
قيمت اين زمين هاى كشاورزى پايين آمده است و بعضى 

افراد از اين اتفاق سو استفاده مى كنند .
ــن منطقه و در  ــتا در اي ــد مى گويد : 220 روس عبدالمحم
اطراف شهر شادگان بوده است كه به دليل مشكالت پيش 

آمده يكى پس از ديگرى متروكه مى شوند . 
ــت  ــه رو كه خيلى بزرگتر از قبلى  اس ــتان رو ب در نخلس

كشاورز ديگرى را در حال خرما چيدن ميبينم 
ــدوه فراوان مى گويد  ــت . با ان  او هم فاميلش خنافره اس
ــر اين درختان مقاوم آورده است .  :ببينيد كم آبى چه بر س

ــان تا ده ها متر به جستجوى  ــه ش درختانى كه ريش
آب مى رود حاال همه از بى آبى در حال خشكيدن 

هستند چون آب را پيدا نمى كنند .
خنافره اضافه مى كند :مشكالت ما زياد است يكى 
ــت بعضى از كشاورزان  از آنها بيمه كردن نخل هاس
ــان را  ــتند فقط محصوالتش چون آگاهى كامل نداش
ــان نخل يكى پس از  ــه كردند و حاال كه درخت بيم
ــه آنها تعلق نمى  ــرى مى ميرند هيچ بيمه اى ب ديگ

گيرد .
 معضلى ديگر به نام زباله!!

ــتان ها  ــت كه به نخلس در آن نزديكى كانال آبى اس
ــاند ، اما  آب خيلى كمى در آن وجود دارد   آب مى رس
ساكنين روستاى خنافره مى گويند :امسال وضع آب بهتر 
از سال هاى ديگر است چون بارندگى به نسبت سالهاى 
ــتر  بوده است . درون همين كانال كم آب و بى  قبل بيش
ــورد دليل آن را  ــم مى خ ــان  زباله زيادى نيز به چش ج

جويا مى شوم 
ــاكنين شادگان دليل وجود زباله هاى    بحرى يكى از س
ــد   : وقتى رودخانه  ــه توضيح مى ده ــاد را اين گون زي
ــد در جايى كه به آن  ــهر شادگان مى رس جراحى  به ش
جزيره مى گويند به دو قسمت تقسيم مى شود نام يكى 
از اين رودخانه ها "فالحيه  "است كه از روستاى خنافره 
ــت كه از  ــرى رودخانه "عبودى" اس ــذرد و ديگ مى گ

روستاى عبودى مى گذرد .
مهدى بحرى ادامه مى دهد  : همراه رودخانه جراحى زباله
ــفانه بعد از وارد شدن ــود  . متاس هاى زيادى آورده مى ش
رودخانه  به درون شهر ،به اين زباله ها دوباره اضافه  شده

كه باعث آلودگى تاالب مى شوند .
ــطل زباله اى نيست و مردم در كنار رودخانه ها هم هيچ س

هم نسبت به جمع آورى زباله ها بى تفاوت شده اند . 
ــادگان  به اين فكر مى كنم كه اين ــت از شهر ش در برگش
ــوع و پر طرفدارى ــا  "كه محصوالت متن ــل هاى زيب "نخ
ــان دو بارخطر مرگ را ــته اند در طول عمرش هميشه داش
ــيده اند  يك بار در زمان جنگ تحميلى و يك بار هم چش

از نبود آب . نخل ها مانند ديگر درختان نيستند ،
ــك شوند و يا شاخه هاى خود را از دست دهند  اگر خش
ــبز نخواهند شد و در حقيقت ميميرند. شايد بتوان ديگر س
با راه حل هاى كار شناسى  شده مانند صرفه جويى در آب
ــتفاده درست از ــتانى و اس ، بهره بردارى از بارانهاى زمس
ــتانها و زمين هاى آب اين رودخانه ها دوباره به اين نخلس

كشاورزى جان دوباره  داد ./ با عكس  متن كار شود

زن و مرد ،  پير و جوان  همه در حال سعى ، تالش و كوشش هستند تا محصول خود را به فروش برسانند .تمامى فروشندگان  حاضر در اين بازار سنتى از  همه  توان ،  انرژى
 و استعداد شان براى فروش كاالى خود كه  عمدتا يكى از محصوالت  درخت نخل هست  ،  استفاده مى كنند تا شايد  از اين فروش درآمدى داشته 

 و دست خالى به خانه هاى خود باز نگردند . اينجا بازار سنتى شهر شادگان است . مملو از جمعيت كه يا خريدار هستند و يا فروشنده .

بامداد زاگرس- سوزان بختيارى زاده 

«باى پس» تنها راهكار عالج بخشى سد گتوند
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از دروغ پردازان شكايت خواهم كرد
ــت:از  ــپاهان اظهار داش ــپوليس مقابل س ــاره برد پرس ــدزاده درب ــا عاب احمدرض
ــحالم.اين تيم با ادامه اين روند  ــپوليس در بازى اخير خوش پيروزى قاطعانه پرس

ــد. ــد مان ــى خواه ــى باق ــى قهرمان ــى اصل مدع

اميدوارم  در شروع ليگ،هواداران سكوهاى 
آزادى را در بازى هاى خانگى پر كنند چون 
پرسپوليس در خارج از خانه مورد حمايت 
است. وى در ادامه تصريح كرد:نمى دانم 
كدام رسانه در روزهاى اخير نقل قولى از 
موضوع  اين  است.پيگير  كرده  منتشر  من 
هستم تا از افرادى كه به نام من مصاحبه 
منتشر مى كنند شكايت كنم.هرگز مصاحبه اى در روزهاى اخير انجام نداده ام و از هيچ 

بازيكنى تعريف يا انتقاد نكرده ام.
عابدزاده افزود:از من نقل شده كه با ديدن برخى بازى ها ياد دوران جوانى ام افتادم،در 
حاليكه من چنين حرفى نزده ام.من نه خودم را باالتر از كسى مى دانم و نه پايين تر.به همه 
بازيكنان امروز فوتبال ايران هم احترام مى گذارم اما هرگز عالقه اى ندارم با كسى مقايسه 

شوم يا كسى را با من مقايسه كنند.

شك نكنيد آقاى گل ليگ يك استقاللى است
ــت چه بازيكنى آقاى گل ليگ خواهد شد. در بسيارى از فصل ها  ــخص نيس هنوز مش
ديده شده كه مهاجمى تا نيم فصل خوب گل مى زند و در نيم فصل دوم افت مى كند. 

درست مانند سال گذشته كه حسن بيت 
سعيد بازيكن استقالل خوزستان مدت ها 
شانس اول آقاى گلى بود اما در نهايت به 
يكباره افت كرد و نتوانست آقاى گل شود.  
با اين وجود بازيكنان تيم ها عالقه زيادى 
دارند كه در اين مورد براى همديگر كرى 
خوانى كنند. حاال هم على قربانى مهاجم 

استقالل براى مهاجمان ساير تيم ها كرى خواند و به خبرورزشى گفت: «شك نكنيد آقاى 
گل ليگ يك استقاللى است.»

رقم سرسام آور مبلغ بدهى مالياتى پرسپوليس
ــتقالل به دليل  ــپوليس و اس ــگاه هاى پرس ــكايت اداره كل ماليات از باش با ش
ــاب اين دو  ــال اخير، حس ــگاه ها در چند س ــدن ماليات اين باش پرداخت نش

ــد! ــدود ش ــگاه مس باش

 به گفته يكى از نزديكان باشگاه پرسپوليس، 
مبلغ بدهى مالياتى اين باشگاه نزديك به رقم 

سرسام آور 30 ميليارد تومان است!
 بخشى از اين پول البته از حساب باشگاه 
پرسپوليس برداشته شده اما هنوز رقم بسيار 
زيادى از اين بدهى مالياتى باقى مانده كه 
مسئوالن اداره ماليات به زودى قصد دارند 

آن را هم وصول كنند.

غيرممكن را ممكن سازيم
ــگ به خاطر  ــا از تعطيلى لي ــش به انتقاده ــى فوتبال در واكن ــم مل ــرمربى تي س

ــر كرد. اردوى تيم ملى پيامى منتش

 كارلوس كى روش بيانيه جديد كى روش 
در پاسخ به اظهارات اخير برانكو، على 
روزها  اين  منتقدان  ساير  و  كريمى 
انتقادهاى زيادى از سوى برخى مربيان و 
اهالى فوتبال مثل برانكو، على كريمى و 
... به تعطيالت زياد ليگ به خاطر اردوى 
تيم ملى صورت مى گيرد.  كارلوس كى 

روش در همين رابطه متنى منتشر كرده و غير مستقيم پاسخ منتقدان را داده است. متن وى 
به شرح زير است:"غيرممكن را ممكن سازيم"

 تيم ملى فوتبال در حال حاضر در حال انجام بازى هاى "جام جهانى 2018 روسيه است." ما 
تنها نيمه اول و نيمه دوم اين مسابقات را پشت سر گذاشته ايم و در اين "جام جهانى" بايد 
هشت نيمه ديگر بازى كنيم. به زودى ما بازى با ازبكستان (نيمه سوم) و كره جنوبى (نيمه 
چهارم) را خواهيم داشت. بعد از اين چهار بازى ما 12 امتيازمان را پشت سر گذاشته ايم.  
خواهش مى كنم به بنده اين اجازه را بدهيد كه به ذهنمان تلنگرى بزنيم و با يادآورى 
خاطرات گذشته، به يك يادگيرى نيز برسيم. تاريخچه تيم ملى به ما مى گويد كه با در نظر 
گرفتن اينكه در گذشته بازيكنان، مربيان بسيار خوب و روساى فدراسيون مجربى حضور 

داشتند ولى در گذشته دو صعود پياپى به جام جهانى غيرممكن بوده است.
 براى اولين بار ايران در سال 1978 به جام جهانى صعود كرد. بعد از آن سال 1998 و 20 
سال طول كشيد. سپس ايران در جام هاى جهانى 2006 و 2014 حضور داشت كه هر بار 

هشت سال فاصله داشت.
 كار من، هدف من، ماموريت و آرزوى من اين است كه غيرممكن را ممكن سازم. اگر شما 
فكر مى كنيد كه اين كار سهل و آسان است، فقط كافى است كه از تمام بازيكنان، و مربيان 
بسيار خوب و روساى فدراسيون فوتبال كه در گذشته در اين كار شكست خوردند بپرسيد 

كه چرا غيرممكن بود؟
 اگر ما از تاريخ درس بگيريم، براى تبديل غيرممكن به ممكن، نمى توانيم اشتباه ها يا 

سوءتفاهم هاى گذشته را تكرار كنيم.

مخالفت بازيكن دو ميلياردى استقالل
 با اصرار مسئوالن باشگاه

ــتقالل هافبك نفوذى  س ــگاه ا ندركاران باش ــت ا وان دس ر فرا ــا وجود اصرا ب
ــا در مبلغ  ــش هزينه ه ــت كاه ــتاى سياس س ــت در را ــا حاضر نيس ــى ه ب آ

ــد. ــف ده ــراردادش تخفي ق

اتخاذ  سياستى  تازگى  به  استقالل  باشگاه 
كرده كه از بازيكنان گرانقيمت خود براى 
فصل جارى تخفيف گرفته و از هزينه هاى 

خود كم كند.
 يكى از اين بازيكنان بختيار رحمانى است. 
بازيكنى كه شنيده مى شود قراردادى دو 
اما  است  بسته  استقالل  با  تومانى  ميليارد 
عليرغم بازى نسبتا خوب او مقابل ذوب آهن، هنوز نتوانسته خودش را در اين تيم بزرگ 

آنطور كه از وى انتظار مى رفت، نشان بدهد.
 بر همين اساس مسئوالن باشگاه استقالل در چند نوبت مذاكراتى با رحمانى انجام داده اند 

تا از مبلغ قرارداد خود كم كند اما اين بازيكن تا به حال زير بار نرفته است.
 البته بايد به بختيار حق داد. اين وظيفه باشگاه استقالل بود كه نبايد در فصل نقل و 
انتقاالت هول مى شد و چنين قرارداد سنگينى مى بست و حاال هم بايد تا ريال آخر 

آن را پرداخت كند.

تيم ملى فوتسال ايران در مرحله 
هاى  رقابت  نهايى  هشتم  يك 
بزرگ  كار  به  دست  جهانى  جام 
برابر  پيروزى  با  و  زد  تاريخى  و 
برزيل كه سابقه پنج دوره قهرمانى 
بعدى  مرحله  به  دارد  را  جهان 

صعود كرد.
مرحله يك هشتم نهايى رقابتهاى 
تيم  ديدار  جهانى  جام  فوتسال 
هاى ملى ايران و برزيل در كلمبيا 
در  ديدار  اين  كه  شد  پيگيرى 
نهايت با برترى تيم ملى ايران در 
ضربات پنالتى به پايان رسيد. ملى 

وقت  در   4 بر   4 تساوى  از  پس  ايران  پوشان 
هاى معمولى و اضافه، در ضربات پنالتى 3 بر 
2 حريف را شكست دادند و شگفتى ساز اين 

مسابقات شدند.
الشريعه  ناظم  محمد  شاگردان  ديدار  اين  در 
مرحله  به  نسبت  متفاوت  كامال  اى  چهره 
دوره  پنج  قهرمان  برابر  و  داشتند  مقدماتى 
تحسينى  قابل  و  زيبا  نمايش  جهانى  مسابقات 

ارائه كردند و تاريخ ساز شدند.
در نيمه اول اين برزيلى ها بودند كه به واسطه 
البته  كه  رسيدند  گل  دو  به  فالكائو  درخشش 
يكى از اين گل ها را حسين طيبى جواب داد و 
با وجود حمالت پرتعداد ايران در دقايق باقى 

مانده نيمه اول، اما دروازه حريف بسته ماند.
در شروع نيمه دوم تيم ملى ايران بازهم همپاى 
حريف صاحب نام خود پيش رفت و تالش كرد 
تا گل خورده را جبران كند اما اين برزيل بود كه از 
حرفه اى بودن خود استفاده كرد و روى يك اشتباه 

مدافع ايران به سومين گل رسيد.
شاگردان  شد  گل  دو  اختالف  آنكه  از  پس 
ناظم الشريعه بر حمالت خود افزودند و با كار 
گروهى و خوب و كم سابقه اى كه به نمايش 
گذاشته بودند در دقيقه 30 بازى توسط كاظمى 
به  اختالف  تا  كردند  پيدا  دست  دوم  گل  به 

حداقل برسد.
در حالى كه كمتر از چهار دقيقه به پايان بازى 
محمد  فنى  كادر  تشخيص  با  بود  مانده  باقى 
تيم  تا  كرد  بازى  بان  دروازه  نقش  در  كشاورز 
ايران با پنج بازيكن به دروازه برزيل حمله كند. 
اين تاكتيك ايران جواب داد و على اصغر حسن 

زاده در دقيقه 36:55 توانست با يك كار گروهى 
زيبا گل سوم ايران را به ثمر برساند.

ايران  سوى  از  احتياط  با  مانده  باقى  دقيقه  سه 
پيگيرى شد تا بازى در وقت معمولى با تساوى 
اضافه  وقت  به  كار  و  برسد  پايان  به   3 بر   3

كشيده شود.
 در وقت اضافه اول اتفاق خاصى رخ نداد اما 
در وقت اضافه دوم تيم ملى برزيل بازهم توسط 
فالكائو و روى اشتباه مدافع ايران به گل چهارم 
محمد  از  ايران  دوباره  گل  اين  از  بعد  رسيد. 
كه  كرد  استفاده  بان  دروازه  عنوان  به  كشاورز 
سيستم پنج نفره دوباره جواب داد و اين بار خود 
محمد كشاورز بازى را به تساوى كشاند تا نمايش 
فوق العاده ايران برابر حريف نامدارش كامل شود.
در يك دقيقه پايانى برزيل فشار زيادى وارد كرد 
تا بتواند گل پيروزى را وارد دروازه ايران كند اما 
دفاع خوب ملى پوشان كشورمان اجازه اين كار را 
نداد تا بازى با تساوى 4 بر 4 به پايان برسد و كار 

به ضربات پنالتى كشيده شود.
در ضربات پنالتى تيم برزيل ضربه دوم خود را به 
تير دروازه زد اما ايران هر سه پنالتى را به گل تبديل 
كرد تا به تاريخى ترين نتيجه فوتبال و فوتسال 
ايران دست پيدا كند و با حذف برزيل راهى مرحله 

بعد شود.
تيم ملى فوتسال ايران كه با حذف برزيل نامدار دنيا 
را شگفت زده كرده است بايد در مرحله بعد كه 
روز يكشنبه برگزار خواهد شد به مصاف پاراگوئه 

برود.
با  ملى  تيم  مى گويد  جهان  فوتسال  گل  آقاى 
پيروزى مقابل برزيل تاريخ سازى كرد اما بايد به 

لحاظ جسمى و روحى آماده بازى پاراگوئه شود.

پيروزى  درباره  شمسايى  وحيد 
تاريخى فوتسال ايران مقابل برزيل 
و راهيابى به يك چهارم جام جهانى 
كلمبيا اظهار داشت: «قبل از بازى 
اسم  از  بازيكنان  اگر  كردم  اعالم 
برزيل نترسند، پيروز خواهند شد. 
چه  هر  اما  بودند  ترسيده  اولش 
گفته  شدند.  بازى  سوار  گذشت 
بودم برزيل به خاطر ميانگين سنى 
بااليى كه دارد در دقايق آخر بازى 
به لحاظ انرژى تخليه خواهد شد 
و ايران با نيروى جوانى مى تواند به 

بازى مسلط شود.»
آقاى گل فوتسال جهان افزود: «خواب از سرمان 
پريد. من نذر كرده بودم در صورت پيروزى ايران، 
امروز را روزه بگيرم و اآلن با زبان روزه به ملى 
پوشان مى گويم دمتان گرم. پيام هاى تبريك زيادى 
براى من ارسال شده چون به بازيكنان در كلمبيا 
دسترسى ندارند و من اين پيام را به اعضاى تيم 
سازى  تاريخ  كاشتيد،  گل  مى گويم  و  مى فرستم 

كرديد و پرچم ايران را باال برديد.»
وى با بيان اينكه اين بازى براى ايران حكم مرگ 
ــترس  ــت، تاكيد كرد: «وقتى اس و زندگى را داش
ــته شد، راحت تر  از روى بازيكنان ايران برداش
ــروز، روز خوب  ــد. ضمن اينكه ام بازى كردن
ــوص عليرضا صميمى  ــان به خص همه بازيكن
بود. او عملكرد فوق العاده اى داشت. وقتى يك 
ــى دارد، مطمئنا در  گلر در بازى، عملكرد خوب
ضربات پنالتى با روحيه اى بهتر درون دروازه 

ــتد.» مى ايس
ــنگين ايران  ــاره به بازى س وى همچنين با اش
ــان براى بازى  ــت:  «بازيكن ــل برزيل، گف مقاب
ــوند تا به لحاظ بدنى  بعدى بايد ريكاورى ش
با آمادگى مقابل پاراگوئه بازى كنند. همچنين به 
لحاظ روحى نيز بايد بازيكنان ريكاورى شوند 

و اين برد را به فراموشى بسپارند.»
مقابل  را  خودمان  نبايد  اينكه  بيان  با  شمسايى 
پاراگوئه از قبل برنده بدانيم، گفت: «اين تيم به 
جمع هشت تيم رسيده و قطعا تيم خوبى است. 
معتقدم اين بازى سخت تر از بازى برزيل است 
كرد  فوران  برزيل  مقابل  بازيكنان  انگيزه  چون 
و حاال تيم ايران بايد به لحاظ فكرى با شرايط 

خوبى به مصاف پاراگوئه برود.»

صعود شگفت انگيز و تاريخى فوتسال ايران با حذف برزيل

شمسايى: با زبان روزه به ملى پوشان فوتسال
 مى گـويم دمتان گـرم 

 تيم فوتبال استقالل تهران سرانجام در هفته هفتم 
ليگ برتر موفق شد اولين سه امتياز فصل را بدست 
آورد تا منصوريان از زير فشار شش هفته از شروع 

ليگ برتر خارج شود.
 سكانس اول:

امير  جانشين  گذشته  فصل  در  مظلومى  پرويز   
مى دانست  نيز  خودش  و  بود  شده  قلعه نويى 
بى سر  و  بود  وقت  هيات مديره  چهارم  انتخاب 
صدا روى نيمكت تيم محبوبش نشست تا سكان 

هدايت استقالل را براى دومين بار چند 
سال اخير بدست بگيرد. برخالف تصور 
هواداران، مظلومى فصل را خوب شروع 
كرد و از همان ابتدا صدرنشين ليگ برتر 
بزرگ  دربى  دقيقه 94  تا  حتى  او  شد. 
پايتخت را از رقيب ديرينه اش برده بود 
تعويض  و  استراتژيكش  اشتباه  با  اما 
خسرو حيدرى در دقيقه 57 و همينطور 
دروازه  سرانجام  تيمش  كردن  تدافعى 
پرويز  از  انتقادات  تا  شد  باز  رحمتى 
نتايج  اما  مظلومى  شود.  آغاز  استقالل 
خوبش ادامه داشت و تا اواسط نيم فصل 

دوم هم صدرنشين ليگ بود كه به يكباره حواشى 
بازيكنان و همان ايرادات فنى سر باز كرد طورى 
كه آبى هاى تهران در نه هفته پايانى ليگ فقط دو 
برد كسب كردند و پس از شكست سنگين در 
مسابقه برگشت مقابل پرسپوليس و همينطور از 
دست دادن جام حذفى در فينال اين مسابقات، 
مظلومى راهى براى ابقاى خودش باقى نگذاشت 

و بركنار شد.

 سكانس دوم:
و  بود  رفته  تراكتورسازى  به  كه  نويى  قلعه  امير 
اسكوچيچ نيز تازه از فوالد بركنار شده بود و قيمت 
نجومى اش او را از استقالل تهران دور كرد. جواد 
زرينچه و مهدى پاشازاده و ساير پيشكسوتان استقالل 
نيز آنطور كه بايد نزد هواداران مقبوليت نداشتند تا با 
قاطعيت عليرضا منصوريان به آرزوى خود رسيد و 
به عنوان سرمربى استقالل در ليگ شانزدهم معرفى 
شد. استقبال پنج هزار نفرى از منصوريان در اولين 

تمرين آبى پوشان نويد يه شروع طوفانى را از استقالل 
مى داد. خريدهاى قابل قبول و البته گران قيمت توسط 

مديريت باشگاه، بهانه را از كادر فنى گرفت.
سكانس سوم:

تهران  نفت  مصاف  به  نخست  گام  در  استقالل 
به مربيگرى على دايى رفت كه در يك مسابقه 
ناهماهنگ به تساوى يك يك رسيد. در هفته دوم 
استقالل خوزستان ميزبان شاگردان منصوريان بود 

كه در يك مسابقه برتر موفق شدند آبى پوشان 
پايتخت را با حساب دو بر يك از پيش رو بردارند.

هفته سوم اما هواداران اميدوار بودند اولين پيروزى 
فصل براى تيم محبوبشان مقابل تيم تازه صعود 
نفت  صنعت  اما  آيد  بدست  برتر  ليگ  به  كرده 
در  استقالل  مقابل  يك  بر  دو  پيروزى  با  ابادان 
ورزشگاه ازادى موقتا صدرنشين شد! هفته چهارم 
پيكان تهران و مجيئد جاللى در شهرقدس ميزبان 
استقالل تهران بودند كه اين مسابقه نيز با تساوى 
يك يك به پايان رسيد. هفته پنجم نيز 
ماشين  مقابل  بار  اين  يك  يك  تساوى 
سازى در ورزشگاه ازادى رقم خورد تا 
تماشاگران باز هم ناراضى به خانه بروند. 
شكست در دربى مى توانست منصوريان 
را بركنار كند اما سومين تساوى پياپى 

براى منصوريان چندان هم بد نشد.
سكانس چهارم و پايانى:

او يك هفته ديگر ابقا شد تا در هفته هفتم 
بتواند تقابل با يحيى گل محمدى را تجربه 
كند. در اين هفته منصوريان تيمش را با 
ارايش جديد و تهاجمى چهار چهار دو 
لوزى به ميدان فرستاد. على قربانى و بختيار رحمانى 
را به صورت فيكس به ميدان مسابقه فرستاد تا نشان 
دهد نسبت به دربى تغييرات تهاجمى را در دستور 
كار قرار داده است.  همين امر باعث شد تا استقالل 
اولين پيروزى فصل را پس از هفت هفته بدست اورد 
و حمايت تماشاگران از منصوريان ادامه داشته باشد. 
موفقيت منصوريان فعال تضمين شده نيست و بايد 
صبر كنيم تا « پايان باز » اين فصل به سرانجام برسد.

ــس آبادان گفت: در تمامى اوزان  مربى تيم بوك
ــب مدال خوش رنگ در اين دوره از  مدعى كس

رقابت ها هستيم.
شانزدهمين  برگزارى  حاشيه  در  مواليى  كورش 
دوره مسابقات بوكش گراميداشت شكست حصر 
آبادان در جمع خبرنگاران افزود: تيم ما از دو ماه 
پيش تمرينات خود را براى حضور پرقدرت در 
رقابت هاى بين المللى شكست حصر آبادان آغاز 
كرد و اكنون بچه ها به 80 درصد آمادگى رسيده 

اند.
وى با بيان اينكه اين تمرينات بر پايه استقامت، 
كرد:  اظهار  شد،  انجام  قدرت  و  سرعت 
بوكسورهاى ما تمرينات سخت و طاقت فرسايى 

را انجام دادند.

وى تصريح كرد: اگر بوكسورهاى تيم آبادان در 
اين رقابت ها تنها 10 درصد از توانايى هاى خود 
را به اجرا بگذارند، به طور قطع عنوان قهرمانى را 

كسب مى كنيم.
مربى تيم بوكس آبادان گفت: تمامى حريفان براى 
ما همانند مدعيان قهرمانى هستند اما تيم آبادان 
در هر 10 وزن مدعى كسب مدال خوش رنگ 
جمله  از  ورزشى  اتفاقات  اينكه  مگر  است  طال 

مصدوميت مانع از آن شود.
براى  ها  رقابت  اين  اينكه  بر  تاكيد  با  مواليى  
همبستگى بيشتر بين كشورها و براى زنده نگه 
دفاع  سال  هشت  شهيدان  خاطره  و  ياد  داشتن 
مقدس برگزار مى شود، افزود: تيم هاى پاكستان، 
داغستان و قزاقستان با بوگسورهاى بسيار خوبى 

در اين رقابت ها شركت كرده اند كه به طور قطع 
اين مسئله سطح مسابقات به لحاظ كيفى را باال 

مى برد.
وى اظهار كرد: متاسفانه اين مسابقات در 10 سال 
گذشته به صورت منظم برگزار نشده است و به 
اين  در  جهان  مطرح  هاى  تيم  اكثر  دليل  همين 

رقابت ها حضور نيافتند.
به گفته وى در تيم آبادان بوكسورهاى توانمندى 
وجود دارد كه امكان زيادى براى راه يابى به تيم 
ملى برخوردار هستند، حضور كادر فنى فدراسيون 
كشف  زمينه  تواند  مى  مسابقات  اين  در  بوكس 
استعدادهاى ناب را از ميان بچه هاى آبادان مهيا 
كند، بوكسورهاى آبادانى مستعد، با آتيه و داراى 

پتانسيلهاى فراوانى در درون خود هستند.

منصوريان چگونه ماندنى شد؟
تيم فوتبال استقالل تهران سرانجام در هفته هفتم ليگ برتر موفق شد اولين سه امتياز فصل را بدست آورد 

تا منصوريان از زير فشار شش هفته از شروع ليگ برتر خارج شود.

علت كناره گيرى خادم
 از سرمربيگرى تيم ملى

ــوراى فنى كشتى آزاد گفت:  همه اعضا پيشنهاد عضو ش
ــد اما به خاطر مسئوليتش در ــرمربى باش دادند خادم س

ــت اين كار را برعهده بگيرد. فيال نتوانس

منصور برزگر درباره انتخاب طاليى به عنوان سرمربى كشتى
آزاد و اينكه گزينه هاى ديگرى مانند غالم محمدى بودند،
اظهار داشت: اعضاى جديدى به شوراى فنى اضافه شده اند
كه از پيشكسوتان بودند. فدراسيون نقطه نظرات همه اعضا
را گوش كرد. عالوه بر طاليى از غالم محمدى و توكليان
هم صحبت شد كه در نهايت طاليى با اكثريت آرا هدايت

كشتى گيران را برعهده گرفت.
وى در پاسخ به سؤالى ديگر مبنى براينكه غالم محمدى به
نظر مى رسد تجربه بيشترى نسبت به طاليى دارد آيا فكر
مى كنيد با تيم پرستاره كشتى  آزاد طاليى مى تواند اين تيم
را هدايت كند، تصريح كرد: طاليى سابقه زيادى در كشتى
دارد و از همان دوران نوجوانى و جوانى كشتى گيران با آنها
بوده و به اينجا رسيده است. انتخاب او نظر يك جمع است
و همه اعضا به اين نتيجه رسيدند. اميدوارم او بتواند انتظارات

را برآورده كند.
عضو شوراى فنى كشتى آزاد در پاسخ به سؤال ديگر فارس
مبنى براينكه سال ها خادم هدايت كشتى آزاد را برعهده داشته
و فكر مى كنيد طاليى در مقايسه با او بتواند موفق عمل كند،
خاطرنشان كرد: من هميشه اين ضرب المثل را به كار مى برم آيا
زمانى كه بالل از دنيا رفت، كسى اذان نگفت؟ زمانى ما بوديم
و بعد خادم آمد. ما بايد به جوانان اعتماد كنيم تا خودشان را
نشان دهند. همه پيشنهاد دادند خادم خودش با تيم ملى كار
كند اما چون او در اتحاديه جهانى كشتى مسئوليت گرفته و در

فدراسيون هم فعاليت دارد سخت بود.
برزگر همچنين درباره انتخاب همكاران طاليى اظهار داشت:
اين موضوع به طاليى واگذار شده تا كسانى را كه مى تواند با
آنها كار كند معرفى كند. شوراى فنى هم نقطه نظرات خود را

در اين خصوص اعالم خواهد كرد.

سه ميزبانى براى بسكتبال ايران
 در منطقه غرب آسيا

ــه ــكتبال طى ماه هاى آينده ميزبان س ــيون بس فدراس
ــه البته ــيال خواهد بود ك ــه غرب آس ــداد در منطق روي
ــكارى نمايندگان ــروط به هم ــزارى يكى از آنها مش برگ

ــورمان خواهد بود. ــگاهى كش باش

به دنبال برگزارى برگزارى مسابقات بسكتبل جوانان آسيا و
رقابت هاى فيبا آسيا چلنج در ايران، قرار است طى ماه هاى
آينده نيز رويدادهايى از منطقه غرب آسيا به ميزبانى كشورمان
بزرگساالن سنى  رده  به  مربوط  رويداد  اولين  شود.  برگزار 
است. بر اين اساس قرار است مسابقات قهرمانى غرب آسيا
طى روزهاى 10 تا 15 بهمن ماه در تهران برگزار شود. تيم
ملى ايران كه با قهرمانى در فيبا آسيا چلنج يك سهميه به اين
منطقه براى مسابقات گزينشى جهانى 2019 اضافه كرد در اين

مسابقات شركت خواهد داشت. 
28 فروردين تا 5 ارديبهشت ماه سال آينده نيز رقابت هاى
قهرمانى نوجوانان غرب آسيا به ميزبانى ايران برگزار مى شود.
مسابقات برگزارى  متقاضى  همچنين  بسكتبال  فدراسيون 
باشگاه هاى غرب آسيا در ايران شده است. 20 تا 25 اسفندماه
زمان برگزارى اين مسابقات است كه هنوز انجام آن در ايران
قطعى نشده اما فدراسيون به طور جدى پيگير آن است. به
گفته محمود مشحون، رئيس فدراسيون بسكتبال ميزبانى ايران
براى مسابقات باشگاه هاى غرب آسيا مشروط به همكارى
تيم هاى پتروشيمى و نفت است كه به عنوان نمايندگانى

باشگاهى ايران در اين رويداد حاضر خواهند شد.

اردوى تيم ملى وزنه بردارى جوانان در 
گرگان برگزار مى شود

ــتان گلستان گفت: اردوى رئيس هيئت وزنه بردارى اس
ــورمان به ميزبانى استان تيم ملى وزنه بردارى جوانان كش

گلستان در شهر گرگان برگزار خواهد شد.

«آرش رضايانى» اظهار كرد: با توجه به ظرفيت وزنه بردارى
رئيس مرادى  على  آقاى  پايه،  هاى  رده  در  گلستان  استان 
فدراسيون اين قول را داده تا يكى از اردوهاى تيم ملى جوانان

به ميزبانى شهر گرگان برگزار شود.
وى افزود: اين اردو به مدت 15 روز خواهد بود و البته تاريخ
دقيق آن هنوز مشخص نشده است و تعدادى از وزنه برداران
شاخص استان نيز در كنار وزنه برداران تيم ملى به تمرين
مى پردازند. رضايانى ادامه داد: ايمان فروتن نيا از استان گلستان
يكى از وزنه برداران حاضر در اردوى تيم ملى جوانان است
و فرشيد پيرمراديان كه چندى پيش موفق به كسب مدال برنز
نوجوانان كشور شد نيز به زودى به اردوى تيم ملى نوجوانان
دعوت مى شود. وى تصريح كرد: همچنين قرار است آقاى
محمد نصيرى پيشكسوت وزنه بردارى و قهرمان جهان و
المپيك به مدت 10 روز در گرگان حضور يابند و مربيان و

وزنه برداران استان از وجود ايشان بهره ببرند.
رضايانى از اعزام تيم منتخب گلستان به رقابت هاى قهرمانى
كشور در رده هاى سنى 13، 14 و 15 سال خبر داد و گفت:
تيم گلستان 6 مهر به اين رقابت ها كه به ميزبانى اروميه برگزار
مى شود، اعزام خواهد شد و اميدواريم كه دست پر از اين

مسابقات برگرديم.

مدعى كسب مدال طال در همه اوزان هستيم
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پيام آور رحمت

دمى با حافظ

خبر كوتاه
سنگ قبر ايرج افشار

 ايرانشناس فقيد مفقود شد
فرزند ايرج افشار از مفقود شدن سنگ 
مزار اين پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران 
خبر داد. آرش افشار با تأييد مفقود شدن 
سنگ مزار استاد ايرج افشار، گفت: مزار 
بهشت  خصوصى  آرامگاهى  در  پدرم 
زهرا (س) واقع است. سنگ مزار ايشان، 
سنگى يك تكه اى از كاشان، به قطر 10 
سانتى متر و بسيار سنگين بود. بنابراين 

هر كسى اين سنگ را برداشته، حتما كمك داشته است. اميدوارم هرچه 
زودتر سنگ به محل قبلى اش بازگردانده شود. ايرج افشار محقق، ايران شناس 
و كتاب شناس در تاريخ 16 مهر 1304 در تهران متولد شد. او فرزند دكتر 
محمود افشار يزدى بنيادگذار بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى و يكى 
از استادان مدرسه ى  دارالفنون است. اسكندرنامه، پرونده صالح، گاهشمارى 
در ايران قديم، رياض الفردوس و جستارها درباره نسخه خطى از جمله نزديك 
به 300 عنوان كتاب منتشرشده  او در زمينه هاى تصحيح، تأليف و ترجمه 
هستند. وى تحصيالت خود را در رشته حقوق به پايان رساند و دوره دكترى را 
نيز گذرانده است. افشار پس از آن در مدرسه شاهپور تجريش و در دبيرستان 
فيروز بهرام تحصيالت متوسطه را پى گرفت و با اتمام اين دروه در سال 1324 
وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1328 تحصيالت خود  را 
با گرايش قضايى به پايان برد. افشار از ذخاير ادبى و علمى كشور شمرده 
مى شود . وى زبان انگليسى و فرانسه را خوب مى دانست و ده سال كتابدار 
دانشكده حقوق بود و سپس رئيس كتابخانه دانش سراى عالى شد. يك سال 
نيز رياست كتابخانه ملى را بر عهده داشت و چهار سال هم رئيس اداره كل 
انتشارات دانشگاه بود. افشار مدتى به عنوان كتابدار وارد كتابخانه دانشكده 
حقوق دانشگاه تهران شد و با كسب تجربيات اين دوره مدتى رياست كتابخانه 

ملى را به عهده گرفت. ايرج افشار 18 اسفندماه سال 1389 درگذشت.
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هفته نامه منطقه اى

رويداد

 آن مرد با مهر آمد
ــال يكهزارو سيصد و نوزده خورشيدى  تولدم روز اول مهر ماه س
ــى اكبر)  ــدر بزرگم (عل ــواده اى كه پ ــت در خان ــهد اس در مش
ــته و به زيبايى آواز مى خوانده است. ــيار رسايى داش صداى بس

ــدن در جمع پرهيز  ــود و از خوان ــهد ب ــن بزرگ مش او از مالكي
ــتان سرشناسى كه به ديدارش مى آمده  داشته ، گاه براى دوس

ــت.  اند مى خوانده اس

پدرم مهدى از صداى پر طنين و رسا برخوردار بود و در جوانى آواز 
خواندن را شروع مى كند ولى خيلى زود در محيط بسته و سنتى به 
قرائت قرآن رو آورده و تا آخر عمر بر همان عقيده باقى ماند و آواز 
را رها كرد و در قرائت قرآن جايگاه خاصى در مشهد پيدا نمود و 
شاگردان زيادى براى تالوت قرآن قرآن تربيت كردكه از جمله خود 

اينجانب است.
تمام وقت من از شش سالگى به خواندن قرآن با صداى خوش مى 
گذشت . در دوازده سالگى شهره ى خاص و عام بودم و در مجامع 
بزرگ مذهبى و يا سياسى آن موقع تالوت اول برنامه با من بود.به 
علت توانايى در تالوت قرآن با صداى خوش ، چشم و چراغ همه 
اعضاء و دانش آموزان مدرسه و مردم بودم. در سال چهارم دبيرستان 
بر خالف خواسته ام به دانشسراى مقدماتى رفتم و راه معلمى پيش 
گرفتم و از بيست سالگى به معلمى در دهات خراسان پرداختم . يك 
سال بعد ازد.اج كردم با دخترى كه او هم معلم دبستان بود.همسرم 
خيلى با من همراه بود و با كمك او بر مشكالت مالى يك زندگى 

بسيار محقر پيروز شديم
زدم  مى  درى  هر  به  آوازى  هاى  گوشه  فراگيرى  براى  نوجوانى  از 
و از هر كسى كه شمه اى اطالع داشت سئوال مى كردم. به ندرت 
دسترسى به راديو پيدا مى كردم تا موسيقى دلخواهم را بشنوم آن 
هم زمانش كوتاه بود و حاصلى نداشت ، تا اينكه در محيط شبانه 
روزى دانشسرا ميسر شد «برنامه گلها» و برنامه «ساز تنها» را بشنوم 
و تمريناتم را شروع كنم . كمى بعد دبير موسيقى مان آقاى جوان نيز 
راهنمايى و كمك كردند. بيشترين تمرينات سازنده در دوران معلمى 
در خارج شهر بود كه فراغتى داشتم و اغلب به كوه و صحرا مى 
دم و تكنيك و متد را با سليقه ى خودم تجربه و تمرين مى كردم و 
صداهاى گوناگون و تحريرها و چهچه ها را دستور كار خود قرار 
داده بودم.دوستم همكالسيم (ابولحسن كريمى) از ابتداى كار معلمى 
سنتورى با خود آورده بود كه بنوازد ، ترغيب شده مضراب دستم 
بگيرم و ببينم مى شود زد ، بعد ديدم عجب كار مشكلى است تا 
دمدمه هاى صبح نشستم و ان قدر تمرين كردم تا توانستم آهنگى 
را دست و پا شكسته اجرا كنم و از آن به بعد سنتور شد يا غار من.

چندى بعد صداى سنتور جالل اخبارى را از راديو مشهد شنيدم و 
خوشم امد ، پيدايش كردم و با هم دوست شديم . سازى مى زد و 
من هم مى خواندم و تمرينات آواز با ساز و فراگيرى نت و نواختن 

صحيح سنتور را با ايشان شروع كردم.
از  ناشى  عوارض  به علت   1394 شهريور  هفتم  در  شجريان 
سرماخوردگى، در بيمارستان كسرى بسترى شد.محمدرضا شجريان 
در پيام ويديويى براى تبريك نوروز 1395 با چهره اى دگرگونه و 
موهاى بسيار كوتاه حاضر شد. برخى سايت ها از ابتالى او به سرطان 

كليه خبر دادند:
هستم  آشنا  كه  سال هاست  ساله اى  ميهمان 15  يك  با  هم  من  خود 
اينجا  همان  خاطر  به  من  هم  اآلن  و  همديگر  با  شديم  دوست  و 
ايستاده ام و طبق دستور ايشان موهاى سرم را هم كوتاه كردم و بچه 
حرف گوش كنى شدم و چند وقت ديگر هم در اين جا هستم، چون 
آرامش خوبى دارم و خيلى راحتم اين جا، براى اين كه با اين ميهمان 
بتوانيم به تفاهم برسيم ان شاءاهللا. به تفاهم كه رسيديم، راه مى افتم 
دنبال  را  هنرى ام  كارهاى  و  عزيزم  هم ميهنان  شما  سراغ  به  مى آيم 

خواهم كرد.

كتابخانه
كتاب «پيداى پنهان» منتشر شد

ــط  ــهبازى، توس ــته دكتر ايرج ش ــداى پنهان» نوش ــاب «پي كت
ــد. ــر ش ــارات روزنه منتش انتش

و  زيبا  نيايش  شامل 200  كتاب  اين 
تبريزى  شمس  ديوان  از  شورانگيز، 
است. نيايش هايى كه زبان استوار، فاخر، 
روان و لطيف دارند و عالى ترين مباحث 
را در حوزه هاى الهيات، عرفان و رابطه 
انسان و خدا مطرح مى كنند. بى گمان 
مطالعه عميق و دقيق نيايش هاى موالنا، 
هم حس زيبايى شناسى خواننده ارجمند 
را به بهترين شكل خشنود مى سازد و 

هم جان او را از نور، نشاط و نيكى سرشار مى كند.
روبه رو  خدا  از  بديع  تصويرى  با  كتاب،  اين  نيايش هاى  خالل  در 
مى شويم. خدايى كه سراپا گرما و لطف و محبت است، شوق بى پايان 
به انسان دارد، آغوش مهر خود را، به گستره ازل و ابد، بر روى انسان 
گناه كار گريزان نااميد گشوده است و عاشقانه منتظر بازگشت اوست.

از سوى ديگر، در اين نيايش ها، خود را انسانى مى يابيم كه با وجود 
همه خطاها و گناهان خويش، چشم اميد به بزرگوارى و لطف خدا 
و  آمده  جان  به  دنيا  اين  در  غربت  غم  از  كه  انسانى  است.  دوخته 
طاقتش از فراق حضرت دوست طاق شده است و براى رسيدن به 
وصال او سر از پا نمى شناسد. بدون ترديد نيايش هاى ژرف و شگرف 
گرامى  خوانندگان  به  را  ناب  لحظاتى  و  استثنايى  حال هايى  موالنا، 

تقديم مى دارد و هم زمان دل و عقل او را سير و سيراب مى سازد.
اين كتاب به قيمت 49 هزار تومان، در 849 صفحه و در قطع وزيري 

توسط انتشرات روزنه منتشر شده است.

 خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو
When in Rome, do as the Romans do

   كسى كه ازدواج كند ، نصف دين خود را حفظ كرده 
است؛ پس، بايد براى نصف ديگر از خدا پروا داشته باشد

حضرت محمد(ص)

گو شمع مياريد در اين جمع كه امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
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و  تحميلى  جنگ  سالگرد  به  رسيدن  با  ساله  هر 
مهر)،   6 تا  (31شهريور  مقدس  دفاع  هفته  آغاز 
در  روزى  چند  براى  مقدس  دفاع  سينماى  بحث 
محافل سينمايى و رسانه اى گرم مى شود و شاهد 
اظهار نظرهاى مختلفى درباره اين نوع سينما، آثار 
سال هاى  طى  آن  شدن  كم سو  چرايى  شاخصش، 
و...  انقالب)  آغازين  دهه هاى  با  قياس  (در  اخير 

هستيم.
بديهى است كه هشت سال جنگ ايران و عراق با 
كه  هزينه هاى فراوانى تمام دشوارى ها، مشكالت و
و كشور تحميل كرد، اما در حوزه سينما  مردم به
منجر به خلق سينمايى شد كه فيلم هايش براى 
برمبناى  كه  فيلم هايى  مى ماند.  ماندگار  هميشه 
در شكل گرفتند و نه تنها رشادت رزمندگان ايرانى

به شايستگى درخشيدند.  ايران كه در تمام دنيا هم
اما واقعيت اين است كه اين سينما در يك دهه 
اخير نتوانست رسالت خودش را بدرستى انجام دهد 
و آثارى به يادماندنى مثل دهه 60 و 70 خلق كند. 
هرچند كه بخشى از اين روند طبيعى است و به دور 
شدن از زمان وقوع جنگ بر مى گردد، اما نبايد از 
نظر دور داشت كه سينماى دفاع مقدس به عنوان 
ناگفته  واقعيت هاى  مى تواند  هم  هنوز  ژانر  يك 

جنگ را به شايستگى به تصوير بكشد.
با تمام اين تفاسير خوشبختانه هنوز هم شاهد فيلم هايى در 
ژانر دفاع مقدس (هر چند محدود اما تأثيرگذار) در سينماى 
جنگ،  روزهاى  بر  عالوه  كه  فيلم هايى  هستيم.  ايران 
در  قبل  از  پررنگ تر  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  حواشى 
سينماى ايران بازتاب مى دهند. در اين گزارش نگاهى گذرا 
به فيلم هاى شاخص سينماى دفاع مقدس كرده ايم كه در 

ادامه مى خوانيد:
    الف) دهه 60: دهه 60 سينماى ايران دهه اى پر از 
اتفاق بود كه سينما با آن شكل گرفت. دهه اى كه بيشترين 
فيلم هاى جنگى در آن و البته با كمترين امكانات ساخته 
آن  در  جنگى  فيلم هاى  اكثر  سينماها  آمد.  پرده  به  و   شد 
سابقه  يا توسط كارگردان هايى ساخته  شد كه خود دوران
جبهه و جنگ داشتند و مديوم سينماى جنگ را مى شناختند 
مى دادند.  راه  خود  فيلم هاى  به  را  جنگى  مستندهاى  يا 
«عقاب ها»، «كانى مانگا» و «افق» از فيلم هاى اين حوزه 

در دهه 60 بودند.
    ب) دهه 70: دهه 70 يكى از پركارترين دهه هاى 
اغلب  فيلم ها  گرفت.  نام  مقدس  دفاع  و  جنگ  سينماى 
فيلم هاى  ماراتن  و  مى شد  ساخته  جنگ  موضوع  براساس 
جنگى به راه افتاد. آن طور كه به نظر مى رسيد جشنواره فيلم 

بيشترين سيمرغ هاى خود را به فيلم هاى  فجر در دهه 70
جنگى واگذار كرد و فيلم هاى جنگى هم از خط داستان هاى 
ساده درآمده و با مضمون ها و ساختارهاى متفاوت ساخته 
بال  «بر  نفتكش ها»،  «جنگ  يا  «آبادانى ها»  مى شدند. 
فرشتگان»، «آژانس شيشه اى» و نيز فيلم موفق «از كرخه 
تا راين» از جمله فيلم هاى متفاوت در اين دهه به شمار 

مى رفتند.
   ج) دهه 80: دهه 80 يكى از كم رونق ترين دهه ها 
در  جنگ  سينماى  آثار  و  بود  جنگى  فيلم هاى  ساخت  در 
توجه  مورد  پيشين  دوره هاى  همانند  نتوانست  80 دهه 
انسيه  كارگردانى  به  فرمانده»  بخير  «شب  بگيرد.  قرار 
كيومرث  كارگردانى  به  شب»  «اتوبوس  شاه حسينى، 
پوراحمد، «اخراجى ها1 و2» ساخته مسعود ده نمكى و «روز 
سوم» به كارگردانى محمدحسين لطيفى از فيلم هاى مهم

اين حوزه در اين سال ها بودند.
   د) دهه 90: با نگاهى كلى به همين چند سال گذشته 
مى توان متوجه شد كه فيلم هاى مهم دفاع مقدس خالصه 
نوع هم  و  ساختار لحاظ  به  هم كه  فيلم چند  به  مى شود

جنگى  فيلم هاى  با  متفاوت  شده،  انتخاب  كه  موضوعى
«ملكه»  فيلم هاى  در  موضوع  اين  است.  پيش  سال هاى 
به كارگردانى محمدعلى باشه آهنگر يا فيلم «بوسيدن روى 

واقع  در  هويداست.   «143 «شيار  فيلم  نيز  و  ماه» 
صحنه هاى جنگى در اين فيلم ها كمتر مى بينيم، اما 
به  جنگ  حواشى  از  كه  است  اتفاقاتى  هست  آنچه 

تصوير در آمده است.
خاچيكيان  ساموئل  ساخته  عقاب ها:     
پرتماشاگرترين فيلم دفاع مقدس سينماى ايران بود 
كه در بهترين زمان ممكن ساخته و به نمايش درآمد. 
استفاده از بازيگران محبوب و توانمند در كنار ريتم 
مناسب  پرداخت  و  جذاب  فيلمنامه  فيلم،  پركشش 
بود كه باعث شد فيلم به مذاق تماشاگر همه داليلى

صف هاى طوالنى در كنار سينماهاى  و آيد خوش
نمايش دهنده «عقاب ها» پديد آيد. سرانجام عقاب ها 
30 كه  حالى  در  فروش،  تومان  ميليون   16 با 

فيلم را ديدند،  تهران شش ميليونى درصد جمعيت
فيلم سال 64 لقب گرفت. 4پرفروش ترين

   كانى مانگا: ساخته زنده ياد سيف اهللا داد، نسبت 
به عقاب ها داراى مونتاژ و صحنه هاى بهترى بود اما 
نتوانست ركورد فروش آن فيلم را جابه جا كند. در 
عقاب ها  برخالف  هوايى  صحنه هاى  «كانى مانگا» 
در  بار  اولين  براى  و  نشد  ساخته  مونتاژ  ميز  روى 
سينماى ايران، صحنه هاى نبرد هليكوپتر بازسازى 
نزديك  رقمى  با  سال 67 فيلم  پرفروش ترين  شد. 
شهرستان ها  اكران  در  كه  تومان  ميليون   12 به
و  مى شد  اكران  سال  سال هاى  تا  بود،  موفق  بسيار  هم 

مى فروخت.
جنگى  فيلم  يك  مالقلى پور،  رسول  ساخته  افق:     
خوش ساخت بود. افق دومين فيلم پرفروش ايران در سال 

68 بود كه يك ميليون نفر آن را تماشا كردند.
اخراجى ها1: نخستين فيلم دفاع مقدس و دومين اثرى كه 
پس از فيلم «آتش بس» توانست ركورد ميلياردى را قاطعانه 
از آن خود كند. اين فيلم بعد از «ليلى با من است» دومين 
فيلم مهم سينمايى دفاع مقدس است كه به جنگ با زاويه 

طنز مى نگرد.
    ملكه: فيلمى است كه بعضى ها آن را يك فيلم ضد 
باشه آهنگر كارگردان اين جنگ دانستند. گر چه محمدعلى

فيلم معتقد است «ملكه» روايت يك فيلم جنگى است كه 
شايد خيلى ها آن را تجربه كرده باشند.

    آژانس شيشه اى: ساخته ابراهيم حاتمى كيا در فضاى 
سال ها، فيلمى جنجال آفرين بود. فيلم آن سياسى ملتهب
6پس از موفقيت در جشنواره فجر سال 76 به اكران درآمد و

مورد استقبال مردم قرار گرفت. اين فيلم حدود 170 ميليون 
تومان فروخت و باعث شد جايگاه حاتمى كيا در سينماى 

ايران بيشتر از گذشته به تثبيت برسد.

سينماى دفاع مقدس در انتظار هواى تازهسينماى دفاع مقدس در انتظار هواى تازه
هشت سال جنگ ايران و عراق با تمام دشوارى ها، مشكالت و هزينه هاى فراوانى كه به مردم و كشور تحميل كرد،

 اما در حوزه سينما منجر به خلق سينمايى شد كه فيلم هايش براى هميشه ماندگار مى ماند.

«شهروند كامال معمولى» 
به فستيوال كانادايى دعوت شد

به  برزگر»  «مجيد  بلند  فيلم  سومين  معمولى»  كامال  «شهروند 
حضورهاى  پى  در  آرمند  سعيد  و  مدرسى  مجيد  تهيه كنندگى 
بين المللى اش در بخش مسابقه جشنواره كالگارى به نمايش در 

مى آيد. اين هجدهمين حضور بين المللى اين فيلم است و اولين نمايشش در بخش مسابقه پنجاه و 
يكمين دوره جشنواره معتبر شيكاگو بود.  جشنواره كالگارى از جشنواره هاى معتبر كاناداست و از تاريخ 

21 سپتامبر ( اول مهر ) تا 2 اكتبر  امسال برگزار مى شود. 
فيلم «يك شهروند كامال معمولى» كه محصول مشترك سينماى ايران و جمهورى چك است، تاكنون 
در چندين جشنواره بين المللى از جمله پنجاه و يكمين دوره جشنواره شيكاگو، پنجاه وششمين جشنواره 
فيلم «تسالونيكى» در كشور يونان، بيستمين جشنواره فيلم «كراال» در هند  وجشنواره زردآلوى طاليى 
ارمنستان حضور داشته است. سورن مناساكانيان، شادى كرم رودى و ناهيد حدادى بازيگران اصلى 
اين فيلم هستند. برزگر پيش از اين با دو فيلم « فصل باران هاى موسمى» و « پرويز» در جشنواره هاى 
بين المللى حضور موفقى داشته است. پخش  بين المللى  اين  فيلم همچون ساخته پيشين برزگر» پرويز» 

برعهده نسرين ميرشب است. 

امير جعفرى  به 
«شهرزاد» پيوست

پيش توليد فصل دوم اين سريال 
نيز اين روزها به صورت جدى دنبال 
مى شود و نيمه ى مهرماه فيلمبردارى 

آن آغاز خواهد شد.
امير جعفرى در فصل دوم سريال شهرزاد به كارگردانى حسن فتحى 
و تهيه كنندگى محمد امامى به ايفاى نقش مى پردازد. اين دو پيش 
از اين در آثار موفقى همچون كيفر، پستچى  سه بار در نمى زند و 
ميوه ممنوعه با يكديگر همكارى كرده بودند. پيش از اين حضور 
رؤيا نونهالى در فصل دوم اين سريال قطعى شده بود. فصل اول 
سريال شهرزاد كه در 28 قسمت پخش شد، مورد استقبال باالى 
مخاطبان واقع شده است. پيش توليد فصل دوم اين سريال نيز اين 
روزها به صورت جدى دنبال مى شود و نيمه ى مهرماه فيلمبردارى 

آن آغاز خواهد شد.


