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روحانى در آيين گشايش نمايشگاه مطبوعات:

قدرت فرهنگ، فراى تفنگ
 و ديپلماسى است

رئيس جمهورى گفت: در شرايطى كه امروز قرار گرفته ايم بار 
مسئوليت رسانه ها و مطبوعات شايد از هر زمان ديگر بيشتر 
باشد. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روز شنبه در 
آيين افتتاحيه بيست و دومين نمايشگاه بين المللى مطبوعات 

و خبرگزارى ها با ابراز خوشحالى از حضور...

پديده ريزگردها 
و نقض حقوق 
شهروندى

بــى مهــرى به 
شـجريان، بى توجـهى
 بـه روزهاى خوب
 و بد مردم است
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چطـور قاتل مى شويم؟

هنرمندانى كه با چوِب دورهمى رانده مى شوند

 سايه مردان در پست هاى  مديريتى خوزستان

هشتمين نمايشگاه تخصصي 
ساخت تجهيزات

 صنعت نفت خوزستان 
برگزار مي شود

افــق روشـن صنعت نفـت؛
فراهم آوردن شرايط  رشد شركت هاى داخلى

صفحه 4

Bamdadzagros.news@gmail.com

سال اول
 شماره بيست و چهارم
8 صفحه
قيمت: 500 تومان
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اواخر هفته گذشته «ايذه در شمال خوزستان ،
شاهد بارش اولين باران پاييزى بود 

فراخوان همكارى 
هفته نامه منطقه اى  "بامداد زاگرس " 

و پايگاه خبرى صنعت ساختمان خوزستان "سازه نيوز "
 به منظور تكميل كادر بازرگانى خود ،از عالقمندان

 به اين بخش دعوت به همكارى مى نمايد 
شرايط :

   داراى سابقه كار در بخش آگهى و تبليغات در نشريات استانى ،پايگاه هاى خبرى و يا كانون هاى تبليغاتى
   داراى حداقل دو سال سابقه كار در مراكز ياد شده 

عالقمندان مى توانند در ساعات ادارى با 32236705- 061 
تماس حاصل نموده يا رزومه و تلفن خود را به پست الكترونيك 

    bamdadzagros.news@gmail.com ارسال نمايند
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«برآيند» تلويزيونى 
توسعه كالنشهر اهواز 

برنامه ى تلويزيونى «برآيند» در ساعات پايانى سه 
شنبه شب (10 آبان ماه 95) با طرح موضوع «شكاف 
شهرى  مسئوالن  ميزبان  اهواز»  كالنشهر  توسعه  در 
و استانى در استوديو و پذيراى ديدگاه هاى تلفنى 
شهردار  جمله  از  شهرى  مسئوالن  از  ديگرى  تعداد 
ماهيت  بود.  دانشگاهى  متخصصان  نماينده  و  اهواز 
نسبت   تحليلى  و  چالشى  رويكردى  كه  برنامه  اين 
به موضوعات اجتماعى و شهرى  دارد ، براى صدا 
يك  البته  و  مثبت  تغيير  يك  خوزستان  سيماى  و 

موفقيت به حساب مى آيد. 
«حركتى  رسانه اى «كه مى تواند روحيه پرسشگرى 
فراهم  خوزستان  مردم  بين  در  را  خواهى  مطالبه  و 
آورد. اين برنامه اما با همه ماهيت چالشى و نقادانه 
از  درستى  پاسخ  نتوانست  بايد  كه  آنگونه   ، خود 

ميهمانانش به مردم ارائه دهد.
در  (شكاف  خوب  موضوع  يك  انتخاب  عليرغم 
توسعه كالنشهر اهواز) مسير اين برنامه به دفاع از 
از  استاندارى   نماينده  كرد،  پيدا  سوق  عملكردها 
و  گفت  سخن  آتى  اميدهاى  و  ها  برنامه  عملكرد 
نماينده شهردارى  به جاى  پرداختن به موضوعات 

كالن  اهواز  به ارائه گزارش مى پرداخت.
برنامه  در  رفت  مى  انتظار  كه  هم  اهواز  شهردار 
تلويزيونى حضور يابد ترجيح داد از راه دور نسخه 
اى براى «شهر سراسر مشكل» اهواز  بپيچيد، شايد 
نقطه قوت اين برنامه، تسلط نسبتا خوب مجرى به 
موضوع بود كه البته مالحظات بيش از حد ميهمانان 
در پاسخگويى به سواالت صريح او باعث مى شد از 

اصل موضوع دور شويم.
به  پاسخگويى  در  هم  عدالت  كه  اين  از  بگذريم 
سواالت رعايت نشد. بگونه اى كه سهم متخصصان 
و دانشگاهيان كمتر از 20 درصد كل زمان برنامه بود 
(البته بخش عمده اى از ان  وقت هم به تعارفات و 

تمجيدها گذشت !!) 
اما مشكل كار كجاست؟! 

توسعه شهر «اهواز» سالهاست كه درگير بى برنامگى 
در  و...  اجتماعى  فرهنگى،  هاى  پيوست  فقدان  و 
بدون  ها  پروژه  است.  عمرانى  هاى  پروژه  اجراى 
توجه به نيازهاى شهرى تعريف و اجرا مى شوند، 
بجاى  گذارد،  مى  شهروندان  دوش  بر  را  اى  هزينه 
مى  جديدى  مشكالت  كنند،  رفع  را  مشكلى  آنكه  
آفرينند، بى فايده و بى نتيجه رها مى شوند و البته 

كسى هم پاسخگو نيست.!!
نمونه آخرش را مى توان در قطع درختان كنوكارپوس 
ديد. ابتدا كلى  هزينه كاشت و نگهدارى مى شود 
اصلى  مقصر  شوند  مى  متوجه  سال  چند  از  بعد   ،
آلودگى هوا همين درخت است!! درختان را در يك 

نيم روز كارى هرس مى كنند.
اعتراض  با  كشاورزى  و  زيست  محيط  كارشناسان 
به اين عملكرد شهردارى، نظريه آلودگى هوا توسط 

كنوكارپوس را رد مى كنند.
قطع  بخوانيد  جا  اين  (در  درختان  هرس  موضوع 
درختان) به عالى ترين نهاد اجتماعى شهر –شوراى 
قطع  شهر،  شوراى  عضو  و  شود  مى  كشيده  شهر- 
درختان را سياسى مى خواند!! واقعا اندكى تامل و 
و  محيطى  زيست  متخصصان  از  استفاده  و  تحقيق 
كشاورزى به دور ريختن اين همه هزينه نمى ارزيد؟!
سرايت  نيز  جامعه  درون  به  ادارى  سردرگمى  اين   
مى كند ،مردم، مستاصل و نااميد از اين كشمكش و 
تعارض هاى مديريتى، كار خود را مى كنند و كارى 
هم به اصول و ضوابط ندارند!! و نتيجه آن مى شود 
شهرى،  طرحى  اجراى  يا  و  باران  بارش  هنگام  كه 

مردم اولين زيان ديدگان اين ناهماهنگى مى شوند.
«نبود جسارت در كالم» مديران شهرى  نيز در اين 
برنامه نيز كامال حس مى شد، هيچ كدام از مهمانان 
برنامه  موضوع  از  تعريفى  نخواستند)  (يا  نتوانستند 
عمرانى،  هاى  پروژه  در  كه  آنچه  (مانند  دهند  ارائه 
است  طبيعى  دهد)  مى  روى  اجتماعى  و  فرهنگى 
آنچه كه سهم مردم از اين نبود هماهنگى مى شود 
افسوس بى پايان ديدن يك شهر زيبا و در خور شان 
خود است! آن ها فقط خاطره عكس گرفتن از المان 
هاى شهرى مشهد را براى همديگر تعريف مى كنند 
و يا پاكيزگى خيابان هاى اصفهان!! بگذريم از روياى 
سوار شدن به قطار شهرى و آراميدن در زير سايه 

درختى در فضاى سبز شهرى!!
مشكل اهواز و توسعه آن البته فراتر از فقدان پيوست 
گرچه  است.  شهرى  هاى  پروژه  براى  الزم  هاى 
بررسى مشكالت در توسعه كالن شهر اهواز نياز به 
زمان زيادى دارد اما شايد در اين نوشتار بتوان به نگاه 
شهرى،عدم  مسئوالن  بكارگيرى  در  مديران  قوميتى 
انان  نظرات  به  توجه  عدم  و  متخصصان  بكارگيرى 
و  نخبگان  با  جلسه  چندين  اهواز  شهردار  (البته 
اساتيد دانشگاهى داشته كه كارى شايسته است اما 
خروجى آن مهم تر از دورهمى ماهانه خواهد بود) 
را از عواملى دانست كه در شكاف توسعه در شهر 

اهواز دخيل هستند.
در نهايت اينكه كالن شهر اهواز –كه هر مشكلش 
يك مديريت بحران مى طلبد- مديرانى با جسارت 
كشورى،  ارتباطاتى  و  ملى  نگاهى  با  كه  شهامت  و 

مشكالت محلى را رفع نمايند، الزم دارد.

خبر نياز به كل اعتبار عمرانى يك سال خوزستان 
براى رفع مشكل فضاى آموزشى

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
گفت: تامين مالى بنگاه هاى اقتصادى متوسط و 
كوچك و افزايش صادرات يك ميليارد دالرى سهم 
مقاومتى  اقتصادى  ملى  طرح  از  خوزستان  استان 

است. 
نوراهللا حسن زاده در همايش ملى گراميداشت روز 
صادرات در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان خوزستان بيان كرد: توليد استان بايد 
قابل رقابت و كاهش هزينه را در پى داشته باشد، اين 

امر براى روان سازى صادرات مهم است.
وى تاكيد كرد: در اين سال ها كه با تحريم مواجه 
بوديم نوسازى در واحدهاى توليدى انجام نشد اما 
بايد بدانيم براى كاهش هزينه صادرات نياز است 
با  مرتبط  هاى  مجموعه  به  جديدى  تكنولوژى 

صادرات افزوده شود.
حسن زاده با بيان اينكه رسيدن به مرز صادرات 
و  تسهيالت  ارائه  نيازمند  دالرى  ميليارد  يك 
خدمات به توليد كنندگان و صادر كنندگان است 
جوايز  و  صادركنندگان  براى  افزود:تسهيالت 
صادراتى براى شركت هاى فنى و مهندسى حاضر 
در عراق از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت 

به استان اختصاص داده نشد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
گفت: در خصوص تامين مالى تا پايان سال جارى 
30 هزار ميليارد ريال طرح در بخش صنايع آماده 
بهره بردارى است اما كل پرداختى هاى ما 2 هزار 

ميليارد ريال است.
حسن زاده ياد آور شد: در بحث زيرساخت هاى 
صادرات مشكالت زيادى داريم كه تالش شده رفع 

شوند اما تالش ها و كمك هاى ملى را مى طلبد 
چراكه اعتبار استان براى حل اين مشكالت ناكافى 

است.
وى با بيان اينكه بايد فرصت هاى اقتصادى استان 
به كشور عراق بهتر و بيشتر معرفى شود تصريح 
كرد: در اين زمينه مى توان از ظرفيت حضور در 
نمايشگاه ها استفاده كرد. البته برخى نمايشگاه ها 
براى توليدكنندگان هزينه براند، به طور مثال شركت 
جداگانه  بصورت  حفارى  ملى  شركت  و  نفت 
نمايشگاه هاى ساالنه خود را برگزار مى كنند كه 
براى توليدكننده هزينه ايجاد مى كند در حالى كه مى 

توان اين نمايشگاه ها را ادغام كرد.
وى اذعان داشت: قرار است زمينى در استان بصره 
عراق براى برپايى نمايشگاه دائمى در اين كشور در 
اختيار استان خوزستان قرار داده شود اما به دليل 
مشكالت موجود در اين كشور هنوز عملياتى نشده 
است كه اميدواريم با پيگيرى هاى استاندار خوزستان 
و استاندار بصره شاهد برپايى اين نمايشگاه باشيم

حسن زاده تاكيد كرد: بايد با كمك مسئوالن استانى 
و كشورى مشكالت و موانع توليد و صادرات رفع 
شود تا به اعداد و ارقام پيش بينى شده در اين زمينه 

دست پيدا كنيم.

رضا رضايى ، در خصوص آخرين وضعيت نوسازى و ساخت مدارس روستايى 
و عشايرى، اظهار كرد: در بسيارى از مناطق با تالش هاى صورت گرفته و نگاه 
نظام، كمترين مشكل از نظر فضاى آموزشى وجود دارد؛ به طور مثال در صيدون 

بيشترين مدارس عشايرى پس از انقالب احداث شده است. 
وى افزود: همچنين در انديكا مدرسه سازى بسيار خوب انجام شده، به طورى كه 
در چند سال اخير بيش از يك صد مدرسه در اين منطقه احداث شده است و 
در حال حاضر نيز بيش از 30 مدرسه در مناطق عشايرى و روستايى انديكا 
در حال ساخت است.  مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان 
با اشاره به هلى برد سه كانكس به مناطق صعب العبور دهدز در روز گذشته، 
تصريح كرد: اكنون مناطقى از ايذه و باغملك همچنان با مشكل فضاى آموزشى 
مواجه هستند و روستاهايى كه روز گذشته براى آن ها كانكس هلى برد شد، 

اصًال جاده دسترسى ندارند.  رضايى با بيان اين كه هلى برد اين كانكس ها با 
توجه به موقعيت كوهستانى منطقه كار بسيار خطرناكى بود، به طورى كه امكان 
ريزش سقف خانه هاى روستايى وجود داشت و درختان اجازه فرود هلى كوپتر 
و استقرار كانكس را نمى دادند، خاطرنشان كرد: اين اقدام به اين خاطر انجام شد 
كه اين روستاها اصًال مسير دسترسى نداشتند كه براى آن ها مدرسه ساخته شود. 
وى افزود: بخشى از مدارس روستايى و عشايرى نياز به بازسازى دارند اما اين 
امر اعتبار زيادى را مى طلبد؛ طى يك برآورد مشخص شده است كه اگر كل 
اعتبار عمرانى يك سال خوزستان به نوسازى مدارس تخصيص يابد، بخش 
زيادى از مشكالت فضاهاى آموزشى استان رفع مى شود، زيرا همچنان به دليل 
فضاى  كمبود  جوامع،  پراكندگى  و  جنگ  خسارات  گذشته،  محروميت هاى 

آموزشى در استان به عنوان يك مشكل مطرح است. 
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان با بيان اين كه اكنون بيشتر 
بر مدارس سنگى در مناطق عشايرى و روستايى متمركز شده ايم، گفت: در 
مناطقى كه امكان استقرار كانكس وجود داشته باشد، كانكس مستقر مى شود و 
در مناطقى كه امكان احداث مدرسه باشد، ساخت يا نوسازى مدرسه در برنامه 

قرار مى گيرد، هرچند كه با كمبود شديد اعتبار مواجه هستيم. 
رضايى ادامه داد: البته امسال اعتبار خوبى روى كاغذ به استان اختصاص يافته 
است اما براى اجراى پروژه ها نقدينگى وجود ندارد؛ ما از اين وضعيت نگران 
هستيم اما گله مند نيستيم، زيرا شرايط كشور و نبود نقدينگى را مى دانيم و 

اميدواريم كه در آينده اين مشكالت رفع شود. 
وى با تصريح بر اين كه طى سه، چهار ماه گذشته يك صد مدرسه 2 و سه 
كالسه در مناطق عشايرى و روستايى استان كلنگ زنى شد، تصريح كرد: اين 
تعداد به جز 200 پروژه نيمه تمام در استان است كه اين پروژه ها را نيز فعال 
كرده ايم؛ به عبارت ديگر در حال حاضر حدود 300 پروژه در حال اجرا در 
استان وجود دارد و به شدت با كمبود منابع مواجه هستيم اما اگر اعتبارات 
محقق شود، حتماً قول استاندار مبنى بر برچيدن مدارس خشتى و گلى تا 

سال 96، نيز محقق خواهد شد.

نخستين بارش باران پائيزى برخى شهرهاى خوزستان را فرا گرفت.
مدير كل هواشناسى خوزستان گفت : علت اين بارندگى ها نفوذ يك سامانه 

بارشى از جنوب به داخل استان بوده است.
كوروش بهادرى افزود : بيشترين بارندگى ها در ايذه 23 و 2 دهم ميلى متر ، 

بهبهان هشت ، دهدز پنج و  رامهرمز سه ميلى متر بوده است.
وى گفت : همچنين از اوايل روز يك شنبه هفته ى آينده نيز يك سامانه بارشى 
ديگر از غرب به استان وارد و از اواخر يك شنبه نيز موجب بارش به صورت 

رگبار در غرب ، جنوب وشمال استان مى شود كه اين سامانه تا ظهر دوشنبه 
فعال خواهد بود.

سازمان هواشناسى در 24 ساعت آينده هواى استان را  قسمتى تا نيمه ابرى در 
برخى ساعات با افزايش ابر در بخش هايى از  استان همراه با گرد و خاك محلى 
پيش بينى كرد. در 24 ساعت گذشته دهدز با 12 و آبادان با 32 درجه كمترين و دما 
در استان را داشته اند.دماى هم اينك اهواز 25 درجه است كه نسبت به روز گذشته 

6 درجه كاهش نشان مى دهد.

از  زائران  خروج  درصدى  افزايش 50  از  انتظامى  نيروى  اجتماعى  معاون   
منتظر  سعيد  سردار  داد.  خبر  گذشته  سال  مشابه  مدت  طى  كشور  مرزهاى 
المهدى در حاشيه حضورخود در شلمچه، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
كرد: در روزهاى اخير با افزايش 50 درصدى خروج زائران از مرزهاى كشور 

مواجه بوده ايم. 
وى افزود: اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در همين روزها در 

نظر گرفته شده است. 
 معاون اجتماعى نيروى انتظامى تصريح كرد: از مدت ها براى حضور زائران 
در مراسم اربعين برنامه ريزى هاى الزم صورت گرفته و در اين زمينه همه 

امكانات بسيج شده اند. 
سردار منتظر المهدى گفت: هم اكنون نيز شرايط براى تردد زوار در مرز شلمچه 

خوب است و با هيچ مشكل نيز مواجه نيستيم. 

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان با بيان اين كه طى سه، چهار ماه اخير يك صد پروژه 2 و سه كالسه در مناطق روستايى و 
عشايرى استان كلنگ زنى و آغاز شده است، گفت: با اين وجود با كمبود شديد منابع و اعتبارات مواجه هستيم و از اين وضعيت نگرانيم. 

«پايگاه اهوازشناسى» در اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى اهواز راه اندازى شد

ــتى و گردشگرى كالنشهر اهواز از راه   رييس اداره ميراث فرهنگى صنايع دس
ــى››خبر داد.  اندازى «پايگاه اهوازشناس

«پايگاه اهوازشناسى» در اداره ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

اهواز راه اندازى شد 
به  باتوجه  افزود:  جليلى  غالمرضا   
پايگاه  اهواز  شهر  فرهنگى  غناى 
اهوازشناسى در محل ساختمان ثبت 
ملى››صنايع دستى اهواز›› در جوار 
اداره ميراث فرهنگى اهواز داير شد. 

همچنين وى افزود: به منظور اطالع رسانى فرهنگى به گردشگران و عالقمندان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اين پايگاه راه اندازى شده كه شامل: نقشه گردشگرى 
اهواز، كارت پستال از ديدنى هاى اهواز، لوح فشرده، فيلم مستند، تابلوعكس، معرفى و 
نمايش صنايع دستى اصيل اهواز، كتاب، مقاالت و پژوهش ها درباره كالنشهر اهواز و 
كتابچه اهواز نگين خوزستان مى باشد كه بدين وسيله از عموم عالقمندان به فرهنگ 
و هنر، دانشجويان، پژوهشگران، هنرمندان، فعالين و دوستداران ميراث فرهنگى صنايع 

دستى و گردشگرى اهواز جهت مشاركت در اين اقدام فرهنگى دعوت بعمل مى آيد. 
وى يادآور شد: ساختمان صنايع دستى اهواز واقع در جاده ساحلى، روبروى هتل پارس›› 

فجرسابق›› از ساعت 8 صبح لغايت 16 ‹›طبقه دوم››ميزبان عالقمندان مى باشد. 
همچنين شماره تماس 32217544 پل ارتباطى بين عموم مردم و اداره ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى اهواز مى باشد.

تالش براى ثبت طوالنى ترين و پرمحتواترين 
روزنامه ديوارى تاريخ در گينس

ــده  تهيه ش رى  ــوا ي مه د نا ز و ر ــتان  خوزس ــرورش  موزش و پ آ ــركل  مدي    
ــن  تري ا پرمحتو و  ــن  طوالنى تري ا  ر زى  ــوا ه ا ان  ــوز م دانش آ ــط  توس
ز تالش براى ثبت آن  ــرد و ا ريخ عنوان ك ــول تا رى در ط ــوا ي مه د نا ز و ر

د.  ا ــر د ــس خب در گين

محمد تقى زاده در حاشيه مراسم رونمايى از طوالنى ترين روزنامه ديوارى كشور كه امروز، 
پس از راهپيمايى 13 آبان،  روز دانش آموز و روز ملى مبارزه با استكبار جهانى در اهواز 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امروز شاهد حضور پررنگ اقشار مختلف 
جامعه بوديم كه يك بار ديگر با آرمان ها و اهداف بنيانگذار انقالب اسالمى بيعت كردند و 

همچنين با واليت و رهبرى تجديد بيعت داشتند. 
وى افزود: اكنون از بزرگترين روزنامه ديوارى در طول تاريخ رونمايى شد و دانش آموزان 
اين  چراكه  برسانند  ثبت  به  هم  گينس  در  را  روزنامه ديوارى  اين  كه  دادند  پيشنهاد 

روزنامه ديوارى طوالنى ترين و پرمحتواترين روزنامه ديوارى در طول تاريخ است. 
 350 توسط  روزنامه ديوارى  اين  اين كه  بيان  با  خوزستان  آموزش وپرورش  مديركل 
دانش آموز در آموزش وپرورش ناحيه 2 اهواز تهيه شده است، ادامه داد: دانش آموزان در 
اين روزنامه ديوارى در تمام زمينه هاى علمى، آموزشى، معنوى، فرهنگى خالقيت خود 

را به تصوير كشيدند. 
تقى زاده خاطرنشان كرد: اين مطلب نشان دهنده اين است كه دانش آموزان نسبت به تاريخ 
خود و گذشته انقالب اسالمى از درك، فهم و شعور بااليى برخوردارند؛ ما براى حفظ و 
تداوم انقالب اسالمى به حضور مداوم، پرشور و پررنگ اين دانش آموزان در زمينه هاى 

مختلف اميد داريم. 
 اين روزنامه ديوارى به طول 150 متر و با محوريت مسائل محيط زيست، هويت ملى 
مذهبى، شهداى مدافع حرم و دفاع مقدس، وظايف و حقوق شهروندى، مسائل تربيتى و 
فرهنگى، پزشكى، علوم، المپيادها، ادبيات و سالمت، ورزش و تربيت بدنى توسط 350 

دانش آموز زير نظر پژوهش سراى غدير ناحيه 2 اهواز تهيه شده است.

 جهاد نصر موظف به رفع ايرادات است 
ــزار هكتارى مقام  ــراي طرح 550 ه ــاره به اج ــتان با اش ــتاندار خوزس      اس
ــبختانه  ــوص تأمين آب فاز دوم اين طرح گفت: خوش ــم رهبرى، در خص معظ
ــت كردم مبني بر اين كه منابع  ــت جمهورى درياف نامه اى از معاون اول رياس

ــد.  آبى اين فاز تأمين خواهد ش

 غالمرضا شريعتي در حاشيه بازديد وزير كشاورزي از طرح 550 هزار هكتاري كه امروز 
13 آبان در آبادان انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با اين تصميم مشكلى از 
بابت آب فاز دوم نخواهيم داشت و رئيس سازمان آب و برق استان نيز اين مهم را تأييد 

كرده است. 
وي افزود: ميزان بودجه اى كه در نظر گرفته شده است بخشى از فاز دوم را تأمين مى كند 
و براى مابقى آن بايد يا از مقام معظم رهبرى درخواست كنيم و يا خط اعتبارى باز كرد 

و يا از طريق فاينانس اقدام شود. 
شريعتي تصريح كرد: امروز با حضور وزير كشاورزي  پيشرفت كار و مشكالت موجود 
پروژه 550 هزار هكتاري  در حوزه خرمشهر و آبادان بررسى شد كه بحمداهللا در فاز اول 

در حدود 21 هزار هكتار از اراضى اين شهر در اين طرح قرار گرفتند. 
وي عنوان كرد: در فاز دوم تقريبا 15 هزار هكتار ديگر از اراضي اين شهرها در اين طرح 
قرار خواهد گرفت كه در مجموع 36 هزار هكتار از اراضى آبادان و خرمشهر زير پوشش 

اين طرح قرار مي گيرد. 
شريعتي در خصوص انتقادات كشاورزان به EC باالى آب و مشكالتى كه براى محصول 
  EC ،آنها به وجود مى آورد، گفت: متأسفانه آبي كه به كشاورزان اين منطقه مى رسد
بااليى دارد و موجب آسيب رسيدن به زمين ها و محصوالت مى شود و ميزان محصوالت 
را كاهش مى دهد كه يكى از علل آن اين است كه انتهاى كارون در اين منطقه قرار دارد 

و محل ريزش تمام پسماندهاى آبهاى نيشكر و ... است. 
وي اظهار كرد: بايد در رهاسازى آب تمهيدات بهترى انجام گيرد و الزم است سدهاى 
مرزى كه تصويب شده اند، احداث شوند كه موجب مى شود آب دريا به رودخانه نريزد 

و شورى آب كاهش پيدا كند. 
شريعتي ادامه داد: مساله پساب توسعه نيشكر كنترل شده پيش مى رود و اميد است كه در 
چند سال آينده EC پساب هاي جنوبي اين طرح نيز مانند پساب هاي شمالي به 4 هزار 
ميكروموس يا كمتر برسد. متأسفانه اكنون EC پسابهاي جنوب به 6 هزارميكروموس مى 
رسد كه براى كشت گندم، يونجه و نخيالت مناسب خواهد بود و ان شاءاهللا ظرف چند 

سال آينده اين مشكل حل خواهد شد.  
وى در خصوص انتقال آب كارون به ديگر نقاط استان ها گفت: آب كارون به هيچ يك 
از استان هاى ديگر جهت آبيارى مزارع كانال كشى نشده و مقدار انتقال يافته به جهت 
شرب و مصرف خانگى نيز آنچنان قابل توجه نيست و ما ان شاءاهللا اجازه انتقال آب 

كارون را نخواهيم داد.  
استاندار خوزستان گفت: عملكرد جهاد نصر اين گونه عنوان كرد كه اين طرح بسيار بزرگ 
است و در حال حاضر در كشور پروژه اى به اين عظمت در بعد كشاورزى، اجرا نشده 
است و طبيعى است كه انتقادات و نقص هايى نيز وجود داشته باشد اما در عين حال از 
مشاهدات اينجانب طرح به خوبى در حال پيشرفت است و كار انجام شده قابل قبول 

است.  
وي اظهار كرد: جهاد نصر موظف است كه ايرادات موجود را رفع و پيمانكاران خود را 
نيز به اين مهم موظف كند و مشكالت تا نواقص موجود رفع شود و با كمترين مشكل و 
بيشترين رضايت پس از اين همه هزينه و اعتبارات كار به پايان برسد و كشاورزان عزيز، 
نظام صنفى كشاورزى و خانه كشاورزان و تمام آنهايى كه از حقوق كشاورزان دفاع مى 

كنند، رضايت داشته باشند.

بارش نخستين باران پائيزى در خوزستان

افزايش 50 درصدى خروج زائران از مرزهاى كشور

اعتبار  ناكافى استان براى حل  مشكالت  صنعت  خوزستان
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احمدى نژاد مخالف تسخير سفارت آمريكا بود
اعتماد نوشت: عباس عبدي در گفتگويى اظهار داشت : يكي از نقاط مبهم 
است.  امام(ره)  حضرت  از  دانشجويان  گرفتن  اجازه  بحث  داستان  اين 
روايت ها در اين ماجرا يكسان نيست و همه چيز در سينه سيد محمد موسوي 
خوئيني، سياستمدار امين امام و پدر معنوي دانشجويان مانده است. او بود 
كه خيال دانشجويان را از رضايت امام راحت كرد اما به كسي نگفت كه 
اساسا با امام در اين خصوص مذاكره اي نداشته است. عبدي در اين مورد 
مي گويد: در مورد اشغال سفارت بحث بود از امام اجازه بگيريم يا نه. تحليل 
اين بود كه اين كار را نكنيم چون اجازه گرفتن از امام باعث مي شد ايشان 
هم مسووليت پيدا كند. از طرفي فكر مي كرديم ايشان اگر موافق باشد هم 
نمي گفت. بنابراين در جمع بندي ها گفتيم اگر امام مخالف اين كار بود بعد 
در  گفت:  وى  مي رويم.  بيرون  امريكا  سفارت  از  ايشان  نظر  از  اطالع  از 
مورد مخالفان اشغال سفارت امريكا همه متفق القولند كه محمود احمدي نژاد 
يكي از مخالفان اشغال سفارت بود اما گاهي اين نكته گفته نمي شود كه 
اين  مخالف  ديپلماتيك  مصالح  رعايت  باب  از  دوستانش  و  احمدي نژاد 
اقدام نبودند بلكه مي گفتند اشغال سفارت شوروي بر اشغال سفارت امريكا 
ارجحيت دارد. البته عبدي هم بر اين روايت صحه گذاشت:  احمدي نژاد، 
نماينده دانشگاه علم و صنعت و نماينده يك دانشگاه ديگر با اشغال سفارت 

مخالفت كرده بودند. 

تغييرات وزارت ارشاد در راه است
شنيده مى شود: عليرضا تابش كه هم اينك «مديرعاملى فارابى» را عهده دار 
است، براى رياست سازمان سينمايى نسبت به ديگر گزينه ها مطرح تر است. 
وزير جديد با توجه به تالش هاى محمدرضا تابش نايب رئيس كميسيون 
اميد مجلس براى اخذ راى اعتماد، ظاهرا او را گزينه مناسبى براى پست 

رياست سازمان سينمايى مى داند. فارس اين خبر را منتشر كرد.

ادعا ى «جعجع» به نقل از «ظريف»
 كذب است

حزب  رئيس  جعجع»  «سمير  اظهارات  به  ايران  سفارت  نوشت:  فارس 
«القوات اللبنانية» (نيروهاى لبنانى) در مصاحبه با شبكه «ام تى وى» در دوم ماه 
جارى (نوامبر) واكنش نشان داد. سفارت جمهورى اسالمى ايران در بيروت، 
ادعاى جعجع را رد كرد و گفت كه افتراهاى او امرى تكرارى شده كه همه 
تلويزيونى «ام تى وى»  شبكه  با  گفت وگو  در  جعجع  كرده اند.  عادت  آن  به 
ادعا كرده بود ظريف گفته بحران رياست در لبنان جز با فوت «ميشل عون» 

تمام نمى شود. 

مسكن 20 درصد گران مى شود!
روزنامه ايران، در گزارشى تحت عنوان «مردم مسكن خود را امسال تهيه 
كنند» نوشت: تمام نگاه ها براى سال آينده، نشان از افزايش قيمت مسكن 
دارد. برخى از رشد قيمت ها از 15 تا 20 درصد صحبت كردند و گروهى 
ديگر هم از نوسانى گفتند كه احتمال دارد به دليل نزديك شدن به انتخابات 
رخ دهد. در حالى كه همه از ثبات قيمت در سال جارى حرف مى زنند 
انبوه سازان رشد قيمت براى نيمه دوم سال جارى را دور از ذهن ندانستند 
و اظهار داشتند كه قيمت مسكن امسال گران مى شود. بانك مركزى هم از 
افزايش قيمت مسكن خبرهايى را درج كرده است. كمال اظهارى پژوهشگر 
حوزه مسكن مى گويد: مسكن دچار ركود نيست بلكه به قفل شدگى مبتال 

شده است. زمانى كه مشكالت بيرونى حوزه مسكن حل نشود اين بخش 
ميليون   160 وام  اتفاق  اين  از  خروج  براى  شد.  نخواهد  خارج  ركود  از 
تومانى، پيش فروش مسكن، فروش اقساطى و... تأثيرگذار نيست. دولت 
ابتدا بايد براى حل معضل بيكارى برنامه ريزى كند. وقتى مردم به شغل خود 
اطمينان داشته باشند براى گرفتن وام اقدام مى كنند در غير اين صورت افراد 
بدون شغل آيا سراغ وام 160 ميليون تومانى مى روند؟ روزنامه ايران با بيان 
اينكه «سال آينده، گرانى مسكن دامنگير مردم خواهد شد» از قول عليرضا 
سرحدى زاده رئيس هيئت مديره انجمن صنفى مهندسان ساختمان نوشت: 

سال آينده قطعاً شاهد افزايش قيمت ها خواهيم بود.

برجام هاى ديگر عاقالنه نيست
تسنيم نوشت: سيد محمدصادق خرازى، دبيركل حزب نداى ايرانيان گفت: 
آمريكا بسيارى از تعهدات خود را انجام نداد و همان طور كه شاهد بوديد 
رئيس جمهور گفت ادامه برجام مشروط بر انجام تعهدات آمريكاست. برجام 
يك حادثه بود و اگر بخواهند بگويند برجام يك، برجام دو تا برجام هاى 
ديگر عاقالنه نيست. مذاكرات سياسى سبب شد كه جلوى مسير و ادامه 
تحريم ها گرفته شود، همان مسيرى كه ستون فقرات عراق را با يك تلنگر 
خرد كرد و فرو ريخت، در دوران تحريم استقالل پولى و مالى كشور از 
بين رفته بود، برجام توانست موقعيت تكنولوژى ايران را حفظ كند. برجام 
يك واقعه بود كه آغاز و تمام شد اگر بگويند كه قاعده اكمليه است خطاى 
استراتژيك ما محسوب مى شود. در خيلى از مسائل دولت نتوانسته نيازهاى 
جامعه را برطرف كند،اما چيزى كه اهميت دارد اينكه دولت توانست امنيت 

را حفظ كند بنابراين امروز شما بحران امنيت نمى بينيد. 

كسانى كه در انقالب نقشى نداشتند اصالح 
طلبان را به سازشكارى متهم مى كنند

ايسنا نوشت: رئيس فراكسيون اميد با يادآورى نقش اصالح طلبان در وقايع 
در  خود  كه  عده اى  گفت:  آبان  تاريخى 13  حركت  جمله  از  انقالب  مهم 
مبارزات انقالب نقشى نداشتند اكنون اصالح طلبانى را كه در بطن مهمترين 
حوادث انقالب بودند متهم به سازشكارى با غرب مى كنند ولى اگر زمانى بنا 
به مصلحت برخى ناگفته ها گفته شود مشخص مى شود چه كسانى انقالبى و 
چه كسانى سازشكار بودند. محمد رضا عارف گفت: اصالح طلبان در عمل 
نشان دادند انحصارطلب نيستند و آماده گفت وگو و تعامل با جريان هاى 

مختلف سياسى داخل نظام با حفظ هويت اصالح طلبى هستند. 

هر چه به انتخابات نزديك تر مى شويم 
برچسب  زنى ها بيشتر مى شود

معاون حقوقى رئيس جمهور گفت: متأسفانه هر چه به انتخابات نزديك تر 
مى شويم فعاليت هاى كانون هاى ايجادكننده جوسازى هاى رسانه اى تشديد 
شده و شاهد توهين و برچسب زنى هستيم.حجت االسالم مجيد انصارى در 
بازديد از مجتمع دارويى و درمانى هالل ايران، گفت: اى كاش عده اى كه 
امروز همه همت خود را صرف تخريب و تهمت زدن به خدمتگزاران مردم 
و برچسب زدن به ديگران كرده اند، حداقل يكبار به اينجا بيايند و ببينند كه 
است.وى  شيرين  چقدر  تعهد  و  عشق  با  خدا  مخلوقات  به  كردن  خدمت 
افزود: اى كاش كسانى كه با استفاده از امكانات دولتى شبانه روز در بوق يأس 
و نااميدى مى دمند و تالش مى كنند خدمات دولت را كوچك و مشكالت را 
بزرگ جلوه دهند، از كاركنان نهادهايى مثل هالل احمر الگو مى گرفتند تا به 

جاى تمركز بر خدمت به مردم و رفع مشكالت صرفًا به دنبال تضعيف دولت 
خدمتگزار و رييس جمهور منتخب ملت نباشند، اى كاش اين عده قليل نيز 

به جاى سنگ اندازى سنگى از پيش پاى مردم برمى داشتند.

ظريف چگونه وارد وزارت خارجه شد؟
خبرآنالين نوشت: على اكبر واليتى در پاسخ به سئوالى پيرامون انتشار برخى 
مطالب در خصوص نحوه آغاز همكارى و استخدام دكتر ظريف در وزارت 
امور خارجه در زمان مسئوليت جنابعالى گفت: برخى مطالبى كه اخيرا در 
خصوص نوع آغاز همكارى دكتر ظريف با وزارت امور خارجه منتشر شده 
غير واقعى است.رئيس مركز تحقيقات استراتژيك در همين رابطه افزود : 
در سال 1361 در سفرى به آمريكا با دكتر ظريف كه حدودا 22 سال سن 
آمريكا  دانشجويان  اسالمى  انجمن  گذار  تاثير  و  فعال  اعضاء  از  و  داشتند 
بوده اند آشنا شدم كه در آن زمان براى دريافت دكتراى روابط بين الملل به 
نيويورك آمده بودند و مرحوم دكتر رجايى خراسانى سفير وقت كشورمان 
نزد سازمان ملل متحد به دليل سوابق فعاليت هاى انقالبى و همكارى كه 
دانشجويان  اسالمى  انجمن  سوى  از  افتخارى  صورت  به  نيز  اين  از  پيش 
آمريكا با كنسولگرى كشورمان در سانفرانسيسكو داشته اند ايشان را به بنده 
معرفى نمودند كه با دفتر نمايندگى ايران نزد سازمان ملل متحد همكارى 
داشته اند.دكتر واليتى در ادامه افزود: در سال 1361 و براى حضور در مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد به آمريكا سفر نمودم و دكتر ظريف را متعهد، 
متخصص و متدين و مناسب براى همكارى در دفتر نمايندگى كشورمان نزد 
سازمان ملل متحد يافتم و با توجه به توانمندى هاى ارزشمندى كه داشته اند 
از ايشان براى همكارى در دفتر نمايندگى ايران دعوت نمودم.رييس مركز 
تحقيقات استراتژيك افزود: در ادامه و در طى سفرهاى بعدى به آمريكا براى 
مذاكره با دبير كل سازمان ملل متحد، ايشان بنده را در جلسات همراهى مى 
كردند و نهايتا در جريان يكى از اين برنامه ها، دبير كل وقت سازمان ملل 
از بنده درخواست كرد تا با حضور ايشان به عنوان نيروى دبيرخانه سازمان 
ملل متحد موافقت نمايم كه با اين درخواست مخالفت كردم و دكتر ظريف 
هم موافق اين موضوع نبودند و لذا ايشان همكارى خود را با وزارت امور 

خارجه آغاز نمودند.

طوالنى شدن اشغال سفارت آمريكا
 به نفع انقالب نبود

نايب رييس مجلس به مناسبت سيزده آبان يادداشتى را در اينستاگرامش منتشر 
كرد.على مطهرى در اين يادداشت نوشت؛اصل تسخير سفارت آمريكا را مى توان 
به حساب شور و هيجان اوايل انقالب و عكس العمل طبيعى مردم ايران در 
مقابل اقدامات آمريكا بر ضد انقالب اسالمى پس از پيروزى گذاشت ولى 
طوالنى شدن اشغال اين سفارتخانه به نفع انقالب و مردم ايران نبود، چون 
در طول 444 روز اشغال سفارت آمريكا در اثر تبليغات گسترده رسانه هاى 
غربى چهره نامناسبى از انقالب اسالمى در تمام دنيا به نمايش گذاشته شد و 
ما نتوانستيم چهره واقعى اين انقالب را به دنيا نشان بدهيم و پيام آن را ابالغ 
كنيم.در نتيجه در يك انزواى غير ضرورى واقع شديم و صدام حسين هم 
از اين انزوا استفاده كرد و به كشورمان حمله كرد و ديديم كه هيچ كشورى 
از ما كه مورد اشغال واقع شده بوديم حمايت نكرد چون قبال چهره اى 
مانند داعش از ايران به نمايش گذاشته شده بود. بعدا هم قرارداد الجزاير در 
مجموع به ضرر ما بود و خسارتهاى مالى زيادى بر ما تحميل شد.به هر حال 

بهتر بود اشغال سفارت آمريكا در مدت كوتاهى پايان مى پذيرفت.

خانه فروغ فرخزاد تخريب شد
ايلنا نوشت: منتقد، روزنامه نگار و مترجم سينما گفت: خانه فروغ فرخزاد 
تخريب شده و به جاى آن ساختمان مسكونى 5 طبقه در حال ساخت 
است.هوشنگ گلمكانى كه به صورت اتفاقى در جريان اين موضوع قرار 
به  كه  جديدى  ساختمان  از  تصاويرى  قراردادن  اختيار  در  با  بود  گرفته 
جاى خانه فروغ در حال ساخت است به خبرنگار مهر گفت: من سالها 
قديمى  خانه  مكان  اين  كه  دانم  مى  و  داشتم  آمد  و  رفت  خانه  اين  در 
فروغ فرخزاد بوده است.وى گفت: چند سال پيش متوجه شدم كه اين 
خانه را فروخته اند و امروز به صورت اتفاقى وقتى از كنار خانه رد مى 
شدم ديدم كه آن را نه تنها تخريب كرده اند بلكه به جاى آن ساختمان 
مسكونى ديگرى در حال ساخت است. من نمى دانم كه قدمت اين خانه 
چند سال بود اما از سال 55 كه با كاوه گلستان آشنا شدم حتى تا پس از 
مرگ فروغ مى دانم كه اين خانه متعلق به او بوده است. اما نمى دانم كه 

كاوه تا چه سالى در اين خانه مستقر بود.

مفسدان موافق سازش با آمريكا هستند
هيچ  اينكه  بابيان  كشور  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس  نوشت:  انتخاب 
حجتى وجود ندارد كه با آمريكا سازش كنيم، گفت: مركز همه شرارت ها 
آمريكا است وهابيت، گروه هاى تكفيرى و داعش ثمره جنگ و خونريزى 
آمريكا است.سردار نقدى گفت: در پرونده مفسدانى كه فسادهاى اقتصادى 
را مرتكب شده اند و دستگيرشده اند  در تمام اين مفسدان يك وجه اشتراك 
دارند كه طرفدار سازش با آمريكا هستند، دنيا  به ما مى خندد اگر با آمريكا 
سازش كنيم و در حال حاضر كه نفس هاى آخر خود را آمريكا مى كشد 
سازش با آمريكا معنا ندارد.وى بابيان اينكه مبارزه با آمريكا تا نابودى رژيم 
كرد:  خواهد  پيدا  ادامه  آمريكا  طاغوتى  رژيم  نابودى  و  قدس  گر  اشغال 
افزود: شعار ما يك جمله است كه تا انقالب مهدى (عج) نهضت ادامه دارد 
هيچ كدام از ما از مبارزه با آمريكا خسته نشده ايم و ملت ايران از پير و جوان 

همه اهل مبارزه هستند.

شلوغ نكنيد آقاى الريجانى!
خانه ملت منتشر كرد: نادر قاضى پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراى 
قانون   617 ماده  به  تبصره  دو  الحاق  طرح  بررسى  جريان  در  اسالمى 
اظهار  اخطارى  در  اساسى  قانون  اصل 43  به  استناد  با  اسالمى  مجازات 
داشت: كشاورزانى وجود دارند كه ساعت 3 بامداد سر كار مى روند كه 
ممكن است، وسايلى براى دفاع از خود به همراه داشته باشند. وى ادامه 
داد: بايد در اين طرح، استثنايى براى اين كشاورزان قائل شد تا زمانى 
كه سالح هاى سردى در دست دارند و از آن استفاده مى كنند، براى آنها 
وارد  ضمن  مجلس  رئيس  الريجانى  على  ادامه  در  نشود.  ايجاد  مشكلى 
ندانستن اين اخطار، گفت: در طرح به اين موضوعات اشاره شده است. 
زمانى كه الريجانى قصد داشت صحبتهاى قاضى پور را قطع كند، نماينده 
اروميه خطاب به وى گفت: آقاى الريجانى! قدرى صبر كنيد؛ چون شما 
كشاورزى نكرده ايد! سپس على الريجانى در پاسخ نماينده اروميه گفت: 
قاضى پور  نكرده ام؟  چوپانى  و  كشاورزى  بنده  كه  مى دانيد  كجا  از  شما 
نيز  الريجانى  هستيم!  بنده زاده  ما  و  هستيد  آقازاده  شما  داد:  پاسخ  نيز 
چوپانى  و  كشاورزى  كه  شما  مانند  افرادى  گفت:  قاضى پور  جواب  در 
شلوغى  پورگفت:  قاضى  سپس  نگيريد.  ژست  شما  است،  زياد  كرده اند، 

نكنيد آقاى الريجانى! 

«رجل سياسى و مذهبى» بودن يا نبودن، مسئله اى است كه با نزديك 
شدن به انتخابات رياست جمهورى توجه ها را به سوى خود جلب مى كند، 
واژه اى كه به دليل شفاف نبودنش در قانون اساسى، زمينه را براى تفاسير 

سليقه اى و متفاوت باز كرده است. 
«انتخابات 96»، در حالى اين روزها نقل محافل سياسى و رسانه 
كلى  سياست هاى  درباره  رهبرى  اخير  ابالغيه  كه  است  شده  اى 
انتخابات بار ديگر روزنه هاى قانونى در بحث برگزارى انتخابات را 
نمايان ساخت. آنجا كه رهبرى در 18 بند ابالغيه خود  موارد متعددى 
همچون افزايش سالمت انتخابات و منتخبين، افزايش آگاهى راى 
دهندگان، شفاف سازى مالى و ... را مدنظر قرار داده است. در اين 
ميان اما بخشى از بند دهم اين ابالغيه به «تعريف و اعالم معيارها و 
شرايط الزم براى تشخيص رجل سياسى، مذهبى و مدير و مدبر بودن 
نامزدهاى رياست جمهورى توسط شوراى نگهبان» تأكيد دارد، يك 

موضوع پرحاشيه در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهورى.

اين بند از ابالغيه رهبري به اصل 115 قانون اساسى اشاره دارد، 
همان ماده پر از ابهام كه مى گويد كه «رييس جمهور بايد از ميان 
رجال مذهبى و سياسى كه ايرانى  االصل، تابع ايران، مدير و مدبر، 
داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مومن و معتقد به مبانى جمهورى 

اسالمى ايران و مذهب رسمى كشور باشد انتخاب گردد.
اما همين عبارت كوتاه رجل سياسى و مذهبى و تعريفى كه براى 
زيادى  پرحاشيه  هاى  داستان  العلل  علت  و  منشا  است،  آمده  آن 
سياسى  و  مذهبى  رجل  آنكه  چه  است.  بوده  گذشته  سالهاى  طى 
در ادوار مختلف به دليل نداشتن تعريف مشخص زمينه را براى رد 
صالحيت ها و خط خوردن چهره هاى مختلف از ميدان انتخابات 
رياست جمهورى فراهم ساخته است. و در سوى ديگر ميدان نيز رجل 
سياسى و مذهبى شناخته شدن برخى از افراد از سوى شوراى نگهبان، 

با انتقاداتى همراه شده است.

كلمه «رجل سياسى» چطور  وارد قانون اساسى شد
چند پهلو بودن واژه «رجل سياسى» و حاشيه سازى هايش تنها در سال 
هاى سياسى اخير به يك معادله چند مجهولى مبدل نشده است، بلكه باال 

و پايين كردن اين واژه و مباحثات بر سر آن به همان زمانى كه نطفه اين 
كلمه در حال بسته شدن بود، بازمى گردد.

پس از پيروى انقالب اسالمى، 75 نفر دور ميزى به نام مجلس خبرگان 
قانون اساسى جمع شدند، تا چكش كارى هاى نهايى قانون اساسى را 

انجام داده و آن را براى همه پرسى آماده كنند.
مجلس  در  حضور  امكان  كه  بود  زنى  تنها  گرجى فرد  منيره 
به  خودش  خاطرات  در  او  بود.  آورده  دست  به  را  خبرگان 
اشاره  اساسى  قانون  در  سياسى،  رجل  كلمه  گنجاندن  موضوع 
مى كند، واژه اى كه براساس گفته منيره گرجى با وجود تالش 
قانون  در  آن  حضور  بر  راى  سرانجام  حذفش،  براى  هايش 
اساسى به عنوان مالك انتخاب رئيس جمهور صادر شد. واژه 
لفافه  در  با  اما  نكرد  ايجاد  خاصي  منع  آنكه  وجود  با  كه  اي 
رياست  كرسي  به  رسيدن  از  زنان  دست  گفتن،  سخن  قانوني 

كرد. كوتاه  جمهوري 

مردان نظامى چطور رجل سياسى شدند؟
شايد اگر همان روزهاى ابتدايى شكل گيرى نظام جمهورى اسالمى 
تعريفى روشن از اين واژه ها صورت مى گرفت، «خط كشى» به اسم 
رجل سياسى و مذهبى در دست شوراى نگهبان باال و پايين نمى رفت. 
همان خط كشى كه طى سالهاى اخير فضا را براى دور ماندن برخى چهره 
ها از حضور در رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى باز كرده است تا آنها 

با همين متر و معيار رفوزه زودهنگام رقابت ها شوند.
گرچه برخى بر اين اعتقادند كه با وجود حواشى زيادى حول اين موضوع، 
شوراى نگهبان بايد سريعتر وارد شفاف سازى و تعريف رجل سياسى و 
مذهبى مى شد اما شايد اگر از دوربينى ديگر به اين ماجرا نگاه كنيم خود 
اين شورا نيز در دايره ابهامات حول اين عبارت طى سالهاى اخير چرخيده 
و چرخيده است. ابهاماتى كه بى شك دست اعضاى اين شورا در تاييد يا 
رد صالحيت ها بسته است.  در دايره همين ابهامات بوده است كه رد 
شدن برخى چهره ها كه سبقه سياسى چون وزارت يا نمايندگى داشته اند 
گاها محل چالش شده است، و در نقطه مقابل تاييد صالحيت افرادى با 
وجهه نظامى باز هم اين شورا را در معرض انتقادات قرار داده است كه مگر 

مى شود يك چهره نظامى را رجل سياسى قلمداد كرد. 

سال 84 بود كه قاليباف پس از خداحافظى از لباس نظاميش، سوداى 
رياست جمهورى را در سر پروراند، نكته اى كه از همان ابتدا موجب شد 
تا صداهاى اعتراضى به گوش برسد. منتقدان معتقد بودند كه يك نظامى 
شايد صفات ديگرى كه قانون اساسى براى رئيس جمهور برشمرده باشد، 
را داشته باشند اما رجل نظامى بودن را نبايد مترادف با رجل سياسى بودن، 
دانست. رفت و برگشت اين انتقادات تا جايى پيش رفت كه در همان 
زمان غالمحسين الهام در قامت سخنگوي شوراي نگهبان، براى حل 
اين ابهام گفت:«رجل سياسي مي تواند در عين حال نظامي هم باشد اما 
صرف نظامي بودن رجل سياسي تلقي نمي شود.»، سخنى كه سرانجام با 
تأييد صالحيت قاليباف در انتخابات سال 84 نشان از اين موضوع داشت 
كه سليقه شوراى نگهبان بر اين انتقادات چرخيده است كه رجل نظامى را 

در دسته رجل سياسى قرار دهد.
يك ابهام بزرگ؛ آيا احمدى نژاد رجل سياسى بود؟

شناسايى رجل سياسى از سوى شوراى نگهبان، همچون كالفى سردرگم 
است كه با عبور از انتخابات سال 84، گره بر گره اش افزوده شده است. 
سالى كه انتخاباتى در آن برگزار شد كه به اذعان بسيارى دريچه اى تازه 
از حاشيه سازى هاى پررنگ را وارد عرصه سياسى كشور كرد. شايد يك 
حاشيه اساسى در اين دوره از انتخابات تاييد صالحيت مردى بود كه 
سرچشمه بسيارى از حاشيه ها در سالهاى بعد از آن شد. وقتى پرونده 
انتخابات سال 84 با پوشيدن رداى رياست جمهورى به تن محمود احمدى 
چهره ناآشناى دنياى سياست به پايان رسيد، چهره هايى همچون سيد 
مهدى طباطبايى عضو جامعه روحانيت مبارز، از اين شيوه انتخاب شوراى 
نگهبان گله كردند. او احمدى نژاد را فاقد معيار و مالك «رجل سياسى» 
معرفى كرد و معتقد بود«آقاى احمدى نژاد رجل سياسى نبود و كارى كه با 

اين مملكت كرد تا 10 سال ديگر هم جبران نمى شود.»
هر چند سرانجام مشايي تأييد صالحيت نشد اما اين بخش از داستان كه 
باالخره رجل سياسي نبودن مانع حضورش شد يا حاشيه سازي هايش در 

پرده اي از ابهام باقي ماند.
و حاال ريش و قيچى «رجل سياسي» 

در دست شوراى نگهبان
با عبور از انتخابات گذشته و با توجه به تأكيدات اخير رهبرى بر مشخص 
شدن تعريف رجل سياسى و مذهبى، حاال توپ در زمين شوراى نگهبان 
افتاده است تا با تعريف درست و شفاف از اين واژه پرابهام تاريخى، راه 
خروج از حاشيه هاى احتمالى را نشان دهد. فراخوان شوراى نگهبان براى 
تعريف معيارهاى رجل سياسى بودن از جانب شهروندان خصوصا نخبگان 
كه پيشتر نيز از سوى عباسعلى كدخدايى از جايگاه سخنگويى شوراى 
نگهبان مطرح شده بود، نشان از اين واقعيت دارد كه سرانجام نگراني  از 
غيرشفاف بودن اين واژه مورد توجه شوراى نگهبان هم قرار گرفته است. 
در واقع ميتوان اميد داشت كه شايد در انتخابات آينده شوراى نگهبان با 
يك «خط كش» قانونى و فارغ از نگاه سليقه اى به بررسى رجل سياسى 
بودن يا نبودن بپردازد. شايد هم بايد كمى خوشبين بود كه با اين تكاپوهاى 
جديد، زمينه اى فراهم شود تا به «زنان» نيز فرصت بازى در نقش «رجل 

سياسى»داده شود.

«رجل سياسى» بودن يا نبودن،
 شوراى نگهـبان را هم نگران كـرد

با تأكيدات رهبرى بر ضرورت تعريف رجل سياسى و مذهبى، حاال توپ در زمين شوراى نگهبان است

روحانى در آيين گشايش نمايشگاه مطبوعات:

قدرت فرهنگ، فراى تفنگ
 و ديپلماسى است

رئيس جمهورى گفت: در شرايطى كه امروز قرار گرفته ايم بار مسئوليت رسانه ها و 
مطبوعات شايد از هر زمان ديگر بيشتر باشد.

حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روز شنبه در آيين افتتاحيه بيست و دومين 
نمايشگاه بين المللى مطبوعات و خبرگزارى ها با ابراز خوشحالى از حضور در اين 
نمايشگاه افزود: بى ترديد رسانه مطبوعات و اصحاب آن كه اصحاب فرهنگ و وسيله 
اى براى ارتباط افكار مردم با حاكميت و انتقال نظر حاكميت به مردم و فراهم آوردن 
زمينه براى توسعه جامعه در كشور هستند. وى ادامه داد: رسانه يكى از عوامل اصلى 

توسعه است و توسعه هم وسيله اى براى توسعه فعاليت رسانه هاست.
رئيس قوه مجريه گفت: ما در شرايطى كه امروز در آن قرار گرفته ايم بار مسئوليت 

رسانه ها و مطبوعات شايد از هر زمان ديگر بيشتر باشد. 
نبايد افراط گرى در كشور گوش شنوا داشته باشد

رييس جمهورى گفت: بى ترديد رسانه ومطبوعات و اصحاب آن كه اصحاب فرهنگ 
هستند ، وسيله اى براى ارتباط افكار مردم با ، انتقال نظر حاكميت به مردم و فراهم 

آوردن زمينه براى توسعه جامعه محسوب مى شوند.
وى با بيان اينكه رسانه يكى از عوامل اصلى توسعه است و توسعه هم وسيله اى براى 
توسعه فعاليت رسانه ها ، افزود: ما در شرايطى قرار گرفته ايم كه بار مسئوليت رسانه 
ها و مطبوعات شايد از هر زمان ديگر بيشتر است. روحانى ادامه داد: منطقه ما امروز 
در شرايط پيچيده اى دارد. ما نيازمند به امنيت هستيم. شايد تعييرات مختلفى باشد، 
يكى بگويد امنيت در سايه هنرمندى سياست خارجى يك كشور تضمين مى شود و 
ديگرى بگويد نيروهاى مسلح توانمند و قدرت بازدارندگى امنيتى مى تواند امنيت را 
براى جامعه تضمين كند . رييس دولت تدبير و اميد اظهارداشت: اما واقعيت آن است 
كه منطقه ما امروز با معضالت امنيتى مواجه است ؛ گروههايى با افكار جاهلى و رنگ 
ولعاب دينى با عصبيت و فهم غلط ونادرست از اسالم و جهاد اسالمى به جان اسالم 

ومسلمانان و منطقه افتاده اند.
نمى توانيم بگوييم فضاى مجازى نمى خواهيم

وى در ادامه به فضاى حقيقى و فضاى مجازى اشاره كرد و افزود: نمى توان گفت 
فضاى مجازى را نمى خواهيم. ما چه كاره هستيم كه بگوييم مى خواهيم يا نمى 
خواهيم. رييس جمهورى افزود: مثل اين كه يادمان رفته صاحب اين كشور مردم 
هستند. مثل اين كه اصل ششم قانون اساسى را يادمان رفته ، مثل اين كه يادمان رفته 
كه همه چيز از كنار صندوق راى ساخته مى شود.  روحانى با بيان اين كه مردم در يك 
نظام مردم ساالر دينى تصميم گير هستند، گفت: مشروعيت تمام مسوولين كشور يا با 
راى مستقيم مردم است يا با راى غيرمستقيم مردم است.  وى ادامه داد: رسانه در ميان 
مردم و جامعه و افكار مردم نقشى اساسى دارد ، مخصوصا آنهايى كه با يك رسانه 
سالها خو گرفته اند.اين رسانه مثل مى حافظ است كه هرچه بماند اثرش بيشتر مى 
شود . رسانه صدساله و صدو پنجاه ساله تا رسانه يك ساله و دوساله تا رسانه هايى كه 

عده اى جوانمرگشان مى كنند و نمى گذارند مسير رشد را ادامه دهند. 
رييس جمهورى با طرح اين سوال كه چرا تا جايى كه ممكن است كار رسانه را به 
خود رسانه واگذار نمى كنيم؟ گفت: دولت دنبال تدوين اليحه اى است كه به مجلس 
شوراى اسالمى تقديم كند تا همچون نظام پزشكى ،نظام رسانه اى هم باشد. بسيارى 
از تخلفات حرفه اى بايد در آن نظام رسيدگى شود نه در دادگاه. خيلى از رمزو رموز 
جزييات دنياى رسانه است كه شايد يك حقوق دان برجسته به همه آن زوايا آشنا 

نباشد. مگر هر كارى را بايد به جلسه دادگاه و قاضى سپرد؟ 
وى گفت: اين يك رسالت اصحاب رسانه در مقطع امروز است كه در زمينه امنيت ملى، 

اجتماعى، داخلى بايد آرامش و رضايت واقعى را بوجود آورند.
از قلم شكسته و دهان بسته كارى ساخته نيست

روحانى با بيان اينكه مى خواهم اين نكته را بگويم شما اصحاب رسانه وددنياى 
فرهنگ و هنر مى توانيد براى جامعه امنيت آفرين باشيد، اين شعر را خواند : گفت ذات 
نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش. وى افزود: اگر خود اصحاب 
رسانه امنيت نداشته باشند و دل نگران امنيت خود ،راه خود،شغل ، كار،خط وقلم خود 

باشند چگونه مى توانند امنيت را بيافرينند؟ 

رييس دولت تدبير و اميد تصريح كرد: قلم شكسته و دهان بسته ازاو كارى ساخته 
نيست ،نشكنيم قلم ها را به بهانه هاى واهى و نبنديم دهان ها را با بهانه هاى 
غير اساسى. روحانى افزود: بگذاريم در جامعه آزادى باشد؛ همانطور كه شما در 
يكى از نمايشگاهها گفتيد ، بگذاريم ازادى مسئوالنه باشد. امنيت امروز براى ما 
اصل است اما فكر نكنيد تنها با تفنگ امنيت ساخته يا حفظ مى شود كه تفنگ 

هم به جاى خود الزم است. 
خواستيم بگوييم راى مردم در اسفند 94 گم نشده است

رييس دولت يازدهم اضافه كرد: مهم اين بود كه مجلس دهم با دقت بيشترى به 
مسايل مهم كشورى و سياسى مى نگرد و با دقت راى خود را به صندوقها مى ريزد. 
انچه دستاورد ما از روز سه شنبه بود تنها استقرار سه وزير مهم در جايگاه خود در مسير 

فرهنگ و نشاط جوانان ما نبود بلكه باالتراز آن بود. 
روحانى گفت: باالتر نه آنكه دولت ومجلس با هم هستند بلكه از اين هم باالتر، باالتر 
نه آنكه سه وزارتخانه معطل نماند بلكه از آن هم باالتر و باالتر اينكه براى اتهامات 
واهى گوش شنوايى وجود ندارد. وى افزود: اين افتخار ملت، مجلس شوراى اسالمى و 
دولت است ، دولت چرا همان سه وزير را معرفى كرد؟ الحمدهللا مدير خوب و شايسته 
در كشور فراوان هستند . به اين دليل دولت آن سه وزير را معرفى كرد تا به جامعه و به 
مردم بگويد راى اسفند 94 شما گم نشده است و در صندوق صحيح قرار گرفته و به 
نتيجه درست رسيده است. رييس جمهورى تصريح كرد: امروز به وحدت، اميد ونشاط 
براى تحول جامعه داريم و همه مى خواهيم انقالبى باشيم اما انقالبى يعنى چه؟ هر 
كجا كه اخالق نبود انقالب نيست. روحانى گفت: هر كس كه دروغ مى گويد، تهمت 
مى زند، سخنى بدون دقت و بدون تحقيق مى گويد و هر كس شنيده ها را بدون 
بررسى نقل مى كند انقالبى نيست.  وى افزود:هركس كه فقط داد مى زند وفكر مى 
كند انقالب يعنى فرياد زدن او انقالبى نيست . هركسى كه كوتاه ترين راه را براى 
تثبيت منافع ملى انتخاب مى كند او انقالبى است و هر كس براى عزت اين كشور و 

توسعه اين كشور تالش مى كند انقالبى است. 
كار بزرگ وزارت ارشاد در 3 سال گذشته

رييس دولت يازدهم گفت: دولت در طول اين سه سال در وزارت فرهنگ وارشاد 
اسالمى و ساير وزارتخانه ها با تالشهايى كه برادر عزيزم اقاى جنتى انجام دادند كار 
بزرگى در اين حوزه صورت گرفت.  روحانى خاطر نشان كرد: همه مى دانند مجوز 
يك نشريه اگر تقاضا مى شد تا موافقت شود چقدرزمان مى برد گفته مى شود 5 سال 
ولى خود شاهد بودم ومجوز نشريه اى را پيگيرى مى كردم هشت سال طول كشيد؛ 
ولى امروز چقدر طول مى كشد؟ ديگر زمان صدور مجوز به سال نيست وماه است 
و ظرف مدت پنج ماه است. وى افزود:اين همه مجوزى كه در طول مدت سه سال 
صادر شده براى بخش خصوصى بوده است وخوشحالم براى بخش عمومى و دولتى 
نبوده است چراكه بايد اينها را به مردم وبخش خصوصى واگذار كنيم . رييس جمهورى 
افزود: وقتى فردى نشريه دارد و پول هم از جايى بيايد ديگر دل نگرانى ندارد 2 الى 
سه هزار چاپ مى كند و حاال برگشت يا برنگشت مهم نيست رانت اطالعاتى هم 
دارد . روحانى با بيان اينكه رانت اطالعاتى بالى مهم براى جامعه است، تصريح كرد: 
هنوز پرونده دست بازپرس است و كسى از آن خبر ندارد دست برخى افراد است . وى 
خاطر نشان كرد: وقتى هنوز دستگاه امنيتى از پرونده خبر ندارد معلوم نيست اين افراد از 
كجا اطالعات را بدست مى آورند؟ اجنه هستند؟ ما كه درست نفهميديم. رييس دولت 
يازدهم تصريح كرد: رانت اطالعاتى را كنار بگذاريم اين شفافيتى كه اسم نمايشگاه 

امروز به آن اذين شده ‹ شفافيت وصداقت› يعنى اطالعات بايد دراختيارهمه باشد. 
عقب ماندگى يارانه مطبوعات پيگيرى شود

روحانى با اشاره به اينكه در زمينه يارانه كمى عقب هستيم، گفت: به سازمان برنامه 
وبودجه دستور مى دهم عقب ماندگى يارانه مطبوعات را در سال جارى جبران كند .

وى همچنين از وزير فرهنگ وارشاد اسالمى خواست به غير از مواردى كه در بازديد از 
غرفه ها مطرح گرديد نكاتى را پيگيرى كند وطى جلساتى با اصحاب رسانه مشكالت 

آنان را با دقت رسيدگى كند .
رييس دولت تدبير واميد ادامه داد: هر قدمى كه در وزارتخانه نسبت به اصحاب رسانه 
برداشته مى شود به بنده منتقل شود و در هيات وزيران نيز مطرح گردد تا انهايى كه 

دولت مى تواند برايشان راه حل پيدا كند.



7پيروزى انقالب اسالمى ايران در سال 57 منجر به شكل گيرى هويتى جديد 
و ارزشمند از زنان در نقش هاى اجتماعى و سياسى شد چنانچه امام خمينى 
(ره) معتقد بودند كه « زن بايد در مقدرات اساسى مملكت دخالت كند.» با 
توجه به اين بيانات و به رغم پيشرفت هاى محسوسى كه در زمينه تحصيالت 
مشاركت هاى اجتماعى زنان در كشور حاصل شده ، چرا زنان هنوز نتوانسته  و
استان  در  الخصوص  على  را  مديريتى  هاى  پست  از  اى  شايسته  سهم  اند 

خوزستان به خود اختصاص دهند. 
بر اساس آمارها در سال 92، زنان خوزستانى تنها 11 درصد از مشاغل استان 
را اشغال كرده اند  با وجود اين كه زنان نيمى از جمعيت استان هستند، كه نشان 
دهنده ميزان اندك مشاركت زنان در فعاليتهاى اجتماعى و اقتصادى استان است 
و بر طبق آمار رسمى از سوى حوزه ى زنان استاندارى خوزستان، در ده سال 

اخير، زنان خوزستانى تنها يك درصد از مديريت استان را دارند.
مديريت يكى از مؤثرترين عوامل توسعه كشورهاست، از سوى ديگر توسعه 
هر جامعه منوط به توسعه منابع انسانى آن است توسعه جامعه به مديريت 
و  كارآمد  انسانى  منابع  و  سويى  از  اجتماعى  سازمان هاى  و  نهادها  كارآمد 

متخصص از سوى ديگر بستگى دارد.
با اين ديدگاه محروم كردن زنان به عنوان نيمى از منابع انسانى جامعه از حضور 
در فرآيند مديريت به مفهوم ُكند كردن چرخ توسعه جامعه و تضييع حقوق 

ع م

زنان است اتفاقى كه در حال حاضر در استان خوزستان شاهد آن هستيم و 
سهم زنان خوزستانى در مديريت كالن استان و در سيستم هاى ادارى و در 
بخش مديريت ها بسيار ناچيز است و در شرايطى كه در اكثر نقاط كشور زنان 
شهردار، فرماندار و بخشدار وجود دارد، در استان خوزستان چنين چيزى را 

نمى بينيم.
مشاغل  تصدي  در  مرد  و  زن  بين  نابرابري  مسئلة  كه  نماند  ناگفته  البته 
. براي مثال ارسطو زنان را به  مديريتي داراي ريشه هاي تاريخي است 
عنوان موجوداتي كه جايي در سياست ندارند معرفي كرده است . او عقيده 
داشت خداوند آنها را فقط براي جنبه هاي پست زندگي آفريده است، 
كه اين ديدگاه در خوزستان همچنان پابرجاست و وجود نوعي نگرش 

عادت  و  غلط  باورهاي  بر  مبتني  است  فرهنگي  بسته  نگاه  و  اجتماعي 
هاي ناپسند تاريخي و البته تعصب هاى قوميتى خود به خود موانعي را 
براي مشاركت وسيع و فراگير و حضور حقيقي و موثر زنان خوزستانى 
در پست هاى مديريتى در سطوح مختلف جامعه فراهم آورده است و از 
بانوان خوزستانى با وجود توانايى هاى فردى و تحصيالت باال، در ادارت 
و سازمان هاى دولتى تنها به عنوان يك كارمند ساده استفاده مى شود، 
متاسفانه مردان بيشتر به عنوان نيروى كارآمد و سرمايه اجتماعى در پست 

هاى مديريتى ديده مى شوند و نقش زنان در اين حوزه كمرنگ است.
بارها شاهد بوديم كه وقتى قرار است پست مديريتى  به بانويى منتسب شود، 
خيلى ها نقش دارند و نگاه جنسيتى و عدم استفاده از قابليتها به دور از تبعيض 
ها وجود دارد، كه حاصل همان نگاه سنتى و مقاومت خيلى از مردان استان 
ماست كه مطالبه گرى در انتصابات را بعضا بر وظايف ذاتى خود ترجيح داده 

اند.
يكى از شاخص هاى كليدى توسعه باور توانمندى هاى زنان و ورود آنان به 
عرصه مديريتى است و ميزان مشاركت زنان در حوزه هاى اقتصادى بازوى 
اين توسعه است و بايد اعتقاد به مشاركت زنان در جامعه تبيين و نهادينه شود 
و با توجه به محدوديت هاى مديريتى، زنان نيازمند حمايت و مانع زدايى 
مسئوالن ارشد سازمان ها و ارگان ها چه در بخش خصوصى و چه در بخش 
دولتى هستند و اگر اين موانع برداشته نشود، قابليت ها و توانايى هاى زنان به 
كاركرد تبديل نخواهد شد كه به سرخوردگى زنان و عدم دستيابى به توسعه 

انسانى منجر خواهد شد.
با نگاهى گذرا به جايگاه زنان خوزستانى در حوزه مديريتى به اين نكته پى 
مى بريم كه على رغم شعارهاى پر زرق و برق مبنى برايجاد فرصت هاى برابر 
با مردان براى زنان در عرصه مديريتى كالن استان، ولى زير ساخت هاى اين 
حضور فراهم نگرديده ودر حد شعار باقى مانده كه اميدواريم استاندار جوان 
خوزستان اين مشكل را كه به يك سنت ديرينه در استان تبديل شده است را 
بشكند و از بانوان توانمند خوزستان به دور از سفارشات حزبى و سياسى و 

همچنين قوم گرايى در سمت هاى مديريتى استفاده كند.

كوچ نشينى قدمتى به اندازه تاريخ زندگى بشريت دارد ،كوچ بخشى از زندگى 
عشاير است بخشى مهمى كه گذار از ييالق به قشالق را رقم مى زند،استان 
خوزستان نيز به دليل داشتن دو نوع آب وهواى متفاوت در كنار هم، يكى از 

زيستگاه هاى عشاير در طول تاريخ بوده است .
كوچ نشينى قدمتى به اندازه تاريخ زندگى بشريت دارد ،كوچ بخشى از زندگى 
عشاير است بخشى مهمى كه گذار از ييالق به قشالق را رقم مى زند،استان 
خوزستان نيز به دليل داشتن دو نوع آب وهواى متفاوت در كنار هم، يكى از 
زيستگاه هاى عشاير در طول تاريخ بوده است و جزو استانهاى كوچ پذير و 

كوچنده به شمار ميرود.
بهارها و پاييزها كه به نيمه مى رسند، كوچ عشاير استان آغاز مى شود و از 
قشالق به ييالق و از ييالق به قشالق مى روند و اين حركت جمعى هرساله 
ادامه دارد.از آنجا كه دام بنيان معيشت زندگى كوچ نشينى را تشكيل مى دهد و 
علف مهم ترين بهانه براى كوچ است،كوچ به هركجا كه دشت ها سبز و مراتع 

روييده و آب باشد و طبيعت روى خوشش را نشان دهد رقم خواهد خورد.
اما چند صباحى است كوچ نيز به سهولت قبل نيست و به فصلى پر دلهره و 
اضطراب براى ايلياتى ها بدل شده و جان عشاير از نبود راهى براى كوچ به لب 
رسيده است،فراهم نبودن زيرساخت هاى ييالق و قشالق عرصه زندگى كوچ 

نشينى را روز به روز تنگ تر مى 
كند تا آنجا كه برخى از آنان با تغيير 
سبك زندگى خود را از محروميت 
هاى اين شيوه سخت زندگى در 

دامن طبيعت رها مى كنند.
با توجه به اينكه استان خوزستان 
يكى از استانهاى كوچنده و كوچ 
پذيراست لذا انتظار مى رفت در با 
تشكيل هرچه زودتر شوراى عشاير 
نگاه ويژه اى به اين سبك زندگى 
از  بخشى  كننده  تامين  كه  سنتى 

توليدات دامى كشور است بشود.
روزهاى گذشته كرمعلى قندالى  در
رئيس سازمان امورعشايرى كشور 

در واپسين ماههاى دولت يازدهم يادى ازاستان خوزستان كرد و با تشكيل 
اولين شوراى امور عشايرى در استان خوزستان  بسيارى از مشكالت جامعه 
عشايرى فقط مختص خوزستان دانست گفت : با توجه به گستردگى عشاير 
خوزستان و شاخص بودن عشاير اين استان  بايد بگوييم در ديگر استان ها اين 

مشكالت را نداريم و يا در سطح كمترى با اين مشكالت روبه رو هستيم.
رئيس سازمان امور عشاير كشور در اين جلسه گريزى به مشكالت ريز و 
درشت عشاير زد و با عجيب و غريب خواندن مشكالت آموزش و پرورش 
عشاير و صعب العبور بودن مسيرهاى استان گفت : در حوزه آموزش و پرورش 
عشاير واقعاً گرفتارى هاى عجيب و غريبى داريم و در حوزه راه هاى اعتبارى 

پ

نيز به دليل راه هاى بسيار صعب العبور و صخره اى در اين استان وجود دارد و 
اين مشكل به علت گستردگى و پراكندگى عشاير خوزستان از عمده مشكالت 
جامعه عشايرى استان محسوب مى شود. بنابراين سعى كرديم اعتبارات را تا 

جايى كه امكان دارد، به حوزه راه اختصاص دهيم.
وى افزود : تصويب مصوبه مردادماه شوراى عالى عشاير كشور در هيأت 

م

از  بسيارى  آن  اجراى  و  مربوطه  دستگاه هاى  به  مصوبه  اين  ابالغ  دولت، 
چالش هاى جامعه عشايرى در كشور حل شود.

همچنين استاندار خوزستان : با اشاره به اينكه در مورد عشاير عدالت رعايت 
نشده و مورد كم لطفى واقع شده اند، اظهار داشت: جاى تامل است كه آيا 
سرانه  از  آيا  دارند  ملى  توليد  در  كه  سهمى  نسبت  به  كه  عشايرى  جامعه 

درآمدهاى ملى نيز سهمى دارند.
شريعتى اذعان داشت: عدم توجه نسبت به وضعيت عشاير بى عدالتى است، 
فرزندان آنان از تحصيل باز مى مانند و يا در شرايطى به تحصيل ادامه مى دهند 

كه حداقل نياز هاى آنان فراهم نشده است.
استاندار با بيان اينكه اعتبارات استان براى انجام پروژه هاى مورد نياز عشاير 
پاسخگو نيست ابراز داشت: اعتبارات از سوى سازمان امور عشاير كشور و بنياد 
بركت بسيار كمك كنده خواهد بود و بايستى براى اين قشر از جامعه كه حتى 
براى مطالبات خود لب نمى گشايند و نجيبانه به دولت اعتماد دارند حداقل 

نيازها مهيا گشته و توجه ويژه اى به آنان شود.
در كنار توجه ديرهنگام دولت به عشاير استان نيز نبايد از جنبه هاى مثبت 
در  عشاير  هاى  فعاليت  لذا  شد  غافل  نيز  استان  در  عشاير  ايالت  حضور 
خوزستان به عنوان يك اقتصاد پايه محسوب شده و در كنار آمار باالى بيكارى 
در خوزستان اشتغال اصلى و جنبى زيادى در واحدهاى توليدى،  تامين نهاده 

هاى دامى و خدمات مرتبط با آن ايجاد كرده است.
2مطابق آمارها عشايرحدود 2 درصد 
از كل جمعيت ايران را تشكيل مى 
دهند،  كه حدود 30 درصد از دام 
منابع  از  استفاده  با  را  كشور  هاى 
تجديدشونده نگهدارى مى كند و 
سهم  آنان  اقتصادى  هاى  فعاليت 
اى  فراورده  توليدات  در  مهمى 

دامپرورى در كشور دارد.
عشاير استان خوزستان نيز همچنين 
از  توجهى  قابل  ميزان  ساله  همه 
فراورده هاى لبنى و صنايع دستى 
استان را توليد مى كنند و به اين 
ترتيب نقش مهمى در توليد ارزش 
كه  دارند  استان  اقتصادى  افزوده 
متاسفانه طى سال هاى اخير به علت تحوالت اقتصادى و اجتماعى و زيست 
محيطى همچون خشكسالى از جهات مختلف مورد تهديد جدى قرار گرفته و 
بخشى از جمعيت كوچنده خود را از دست داده تا آنجا كه برخى از آنان سبك 

زندگى اقتصادى و اجتماعى نوينى را در پيش گرفته اند.
اميدواريم اقدامات اخير دولت در ماههاى آخر دولت يازدهم صرفا سناريويى 
جهت جليب رضايت اقشار نباشد زيرا به اعتقاد برخى صاحبنظران اكثر دولت 
ها ازماههاى پايانى كار خود به عنوان دوران طاليى ياد مى كنند . با اوج گرفتن 
رفت و آمد وزيران و معاونين به استانها و با پا به كار نشان دادن خود در 
مشكالت ريز و درشت مردم و اقشار سعى در زدن دو نشان با يك تير دارند.

به نظر ميرسد دولت نيزكه در دقيقه 90 پاى كار مشكالت قشر عشاير كشور 
آمده و حل مشكالت جامعه عشايرى را به مصوبات مردادماه خود گره زدند 
سعى در جلب رضايت اين قشر دارد تا از ظرفيت آنان در انتخابات آينده 
بهره الزم را ببرد، لذا اگرعزمى براى ساماندهى اين طيف عشاير خوزستان بود 
6چرا از ابتداى شروع به كار دولت خبرى نبود كه در 6 ماه باقى مانده به دنبال 
تصويب و ابالغ و اجراى طرح حمايت از عشاير تحت عنوان شوراى عشاير 

هستند./ اهواز نوين
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 سايه مردان در پست هاى
 مديريتى خوزستان

بامداد زاگرس- سهيال باورى

يادداشت

شورا و شهر
بامداد زاگرس- نوذر محمدى كرتاليى

قسمت اول
ــورا از  ــوان به جرات ادعا نمود كه نهاد ش ــى ت  -م
ــتاوردهاى انقالب بوده است .حاصل  بزرگترين دس
ــيار براى  ــا و رنج هاى بس ــا  مجاهدت ه تالش ه

ــه اداره جامعه تنها  ــود دخالت كنند و در صحن ــت خ اينكه مردم در سرنوش
ــند . نظاره گرانى صرف نباش

اينكه مردم بتوانند سخن بگويند و با اتخاذ ساز و كار هاى نظارتى حاكمان 
را ناگزيراطاعت از اراده خود نمايند از اهم آرمان هاى انقالب  بود كه بهاى 
بسيار سنگينى براى آن پرداخته شد.با وجود بر زمين ماندن بسيارى از اصول 
قانون اساسى در زمينه حقوق ملت به علت تحوالت سالهاى نخست انفالب 
و جنگ تحميلى خوشبختانه برگزارى نخستين دوره انتخابات شوراى هاى 
شهر و ده اين اميد را در قلب ها پروراند كه موسمى تازه در مناسبات دولت 
صف  و  التهاب  و  اشتياق  و  شور  و  است  شده  آغاز  ما  كشور  در  ملت  و 
ناپذير جامعه از استيفاى اين حق عمومى بستر ساز نوعى دمكراسى شورايى 
خواهد شد كه در آن مردم مجدانه در اداره امور شهر و كشور كمر همت 
خواهند بست واز اين پيوستگى ملك و ملت سر افرازى و سعادت عمومى 

به ارمغان خواهد آمد .انچه نسل اندر نسل در پى اش بوده ايم .
شده  روزمرگى  مصروف  تاكنون  كه  نفتى  دانيم  مى  خوبى  به  ما  همه  امروز 
خوشبختى و رفاه دائم را براى ما به ارمغان نمى آورد .اين منبع ارزشمند با 
وجود بركات موقتى كه براى ملت ما داشته ودر مقاطعى گاه رفاهى كاذب 
را به همراه آورده در قرن حاضر هميشه دولت ها را را از اتكاء به ثروت  
واقعى كشور يعنى مردم برحذر داشته و وفور در آمد آن دولت ها راهمراهى 

واقعى و نه صورى مردم بى نياز نموده است 
.حقيقت آن است كه يگانه راه سعادت ملت ما اندوخته ها و تجارب مردمان 
آن است كه بايد از كنج اذهان به وادى عمل سرازير شوند .يك راه عملى و 
عينى براى تحقق اين امر تعميق تفكر شورايى وگسترش فرهنگ مشاركت 
در ميان عامه مردم است .شوراى شهرو ده يك راهكار نجاتبخش است كه 
از آن طريق مى توان با تانى مردم را به ميدان تصميم گيرى و تصميم سازى 

كشاند  و آرام آرام اين خال و شكاف تاريخى دولت ملت را پر نمود .
اينكه آيا اين شكل از مديريت شورايى ظرف سالهاى گذشته توانسته ما را 
در اين مسير مهم تاريخى قرار دهد جاى بحث و نظر فراوان دارد.ما پس از 
اين ادوار خيلى از پوسته به مغز نفوذ نكرده ايم ،كه البته داليل خاص خود را 
دارد اما  به طور مجمل يك بحث اين است كه بسيارى آرمانخواهان ديروز 
دچار دنيازدگى و كامجويى مادى را به نوع معنوى آن ترجيح داده اند و دوم  
دولت ها عليرغم انچه مى گويند  آسان و بى درد حاضر به كندن و كاستن 
از اختيارات خود نيستند و شوراها را سمبليك مى خواهند.دولت ها مدتها 
است كه  درد را شناخته اند اما از پس درمان بر نمى آيند .سالهاست فرياد 
و  جست  امكان  كه  خود  بدنه  ازبيقوارگى  و  است  بلند  سازيشان  خصوصى 
خيز را از آنان گرفته در فغانند . امااگر جايى از سبيل ببرند دگر جا بر ريش 
مى افزايند .اصوال خصلت و ماهيت قدرت اين است راحت و زيبا به زبان 

جارى مى كند ولى پاى عمل كند وسخت جان  است .
پسرى  را  بخيل  توانگرى    : آيد  مى  يادم  سعدى به  حكايت  اين  ناخودآگاه 
رنجور بود نيك خواهان گفتندش مصلحت آن است كه ختم قرآن كنى از 
مهجور  مصحف  وگفت  رفت  فرو  انديشه  به  قربانى،لختى  بذل  يا  وى  بهر 
آن  علت  به  ختمش  گفت  و  بشنيد  صاحبدلى  دور.  ى  گله  كه  اوليترست  

اختيار آمد كه قرآن بر سر زبانست و زر در ميان جان .
به اين ترتيب تفويض و تسهيم قدرت و اختيارات تنها بر سر زبان است و 
حفظ وحبس آن درميان جان .دولت عصاره و فرزند ملت است با خواست 
و اراده مردم بوجود مى آيد اما از آنجا كه هيچگونه تمهيد و تربيتى ازسوي 
و  پدر  تنبه  و  تنبيه  امكان  و  شود   نمي  تعبيه  و  مولودتعبير  به  نسبت  والد 
فرزندى وجود ندارد اعطاى اين قدرت خام و بدون پيرايش و پردازش گاه  
موجب ناخلفي ونتايج مصيبت بار مى شود .وقتى قدرت خام و بدون مهار 
را تقديم مى كنيم ازصرف زهد و تقوا نيز كارى برنمى آيد و اعمال سليقه 
يارى  خود  ظن  از  كس  هر   . كنند  مى  دارى  ميدان  باندى  و  شخصى  هاى 
مى گزيند بدو ن آنكه از درون و كنه ضمير موكالن  اسرار خود را بجويد 
مردم  توده  ميان  به  راى  و  اعتماد  جلب  براى  وخاكى  مهربانانه  كه  آنگاه    .
ميرويم و با شعائر خود آنان را به هيجان مى آوريم ، قدرت در سينى زر 
ما  و  شوند  مى  سپرى  هم  پى  در  چهارساله  هاى  دوره  شود  مى  مان  تقديم 
همچنان در كابوس و منگنه افزايش جمعيت و خواسته هاي بي انتهاي آن از 
يك سو و كاهش و اتالف منابع ازدگر سوى گرفتار .همه شاهديم كه روياي 
نفت صد و....دوالرى نيز گره از كار فرو بسته نگشود و گويي با   بهاي ده 
دالر اموراتمان بهتر مي چرخيد .ثروت واقعى ما عزم وهمت ما در دست به 

هم دادن و كار و تالش واقعى است .
نهاد شورا از آنگونه تمهيد هاى پدر و فرزندى بود كه به بهاى خون هاى 
پاك بسيارى حاصل شد .براى سر به راه كردن قدرت خام و پختگى آن و 
پيشگيرى از تصلب چاره را درتكثيرو تقسيم آن ديديم و به اين منظور نهاد 

و نظام شورا در فصل هفتم قانون اساسى گنجانده شد  .
اما گويا ده و بيست و سى و.. سال زمان كمى جهت تعميق و توجيه اين 
مفهوم نزد ماست .شوراها  هنوز جايگاه خود را باور نداشته و اطمينان الزم 
را در قلوب مردم بارور نساخته اند .شورايى كه براى حق طلبى و حق جويى 

در پى اش بوديم مى رود تا به نهادى بوركراتيك تبديل شود .
گفته اند و بسيار شنيده ايم  كه به داليل عديده تاريخى فرهنگى نمى توانيم 
اين  ملموس  صدمه   ، اكنون  هم  و  حال  در  االظاهر   على  كنيم  كار  گروهى 
ها  باخت  برخى  به  نهايتا  كه  است  مصطلح  بيشتر  ورزشى  ميادين  در  رويه 
جمع  و  ازگروه   متاثر  زيان  با  زيان  اين  ،اما  ناگوارند  كه  شود  مى  منتهى 
ناهمسازى  در قالب شوراكه اختيار كالن شهرى به آنان سپرده مى شود به 

قياس در نمى آيد .
با مختصرى كه در خصوص ضرورت تاريخى شورا برشمردم فرض بر اين  
يگانه  اين   جوانب  به  آگاه  و  عامل  مسئوليت  اين  پذيرش   داوطلبان  است 
مردم  از  اى  گزيده  آنان  .يعنى  است  بوم  و  مرز  اين  شهيدان  خون  دستاورد 
.نهاد آنان نهادي مردمي و، واسطه  جهت نظارت و كنترل بر اعمال دولتند 
اى ميان دولت و ملت است تا عالئق و خواست ها ي  طرفين را بهم منتقل 
كنند و فضاي اعتماد متقابل بيافريند تا در اين آكندگي كشور راه خود را به 

سوي ترقي هموار نمايد.
و  استحكام   صورت  در  ده  و  شهر  شوراي  منتخبان  اينجانب  اعتقاد  به   
تحقق  شرط  كه  را  ملي  پيوستگي  آرمان  توانند  مي  آن  مباني  به  باورمندي 
توسعه پايدار است را مهيا كنند .شورا نمادي از يك مجلس شهري و تدبيري 
جهت كاستن از مضرات تمركز است .دستاورد و ماحصل صدور تصميم از 
جزء به كل، رشد نامتوازن و نامتعادل وعدم بهره برداري بهينه از امكانات 
كشور است كه برخورداري و نابرخورداري ها بسيار را موجب مي شود ...

ادامه دارد

موى دماغ

يادداشت

علت اصلى قضيه!
حسن دهقانى 

هيچكس باور نمى كند مسئوالن 
مسئوالن  حتى  بگويند.  دروغ 
دروغ  كه  شده  باورشان  هم 
ميان  اين  در  گويند.  نمى 
هم  ابََركامپيوترها  و  كامپيوترها 
باورشان شده كه آمار و تحليل 

هايشان دستكارى نمى شود.
عزت  َگه  كه  اين  است  آسمان 

دهد َگه خوار دارد
روسياهى به زغال مانََد

اين ُكهنه جهان به َكس نَمانَد باقى  
روسياهى به زغال مانََد

زخمى كردن رودخانه كارون 
توجيهى منطقى دارد؟

مانند  كارون  رودخانه  بيشمار  مشكالت  از  پس 
عدم  و  بيمارستانى  و  شهرى  فاضالب  ريختن 
ساز  و  ساخت  به  نوبت  كه  ساليست  چند  اليروبى، 
در  آنهم  است،  رسيده  كارون  رودخانه  درون  در 
كشور  سواحل  و  ها  رودخانه  از  هركدام  كه  شرايطى 

باشند. مى  مشخصى  حريم  داراى 

مردم  خروش  و  جوش  نماد  روزگارى  كه  كارون 
جنوب بود امروز آنچنان بى رمق گشته، كه در حوزه 
تاالب  يك  شبيه  ديگر  چيز  هر  از  بيشتر  اهواز  شهر 

به نظر مى رسد.
مانند  كارون  رودخانه  بيشمار  مشكالت  از  پس 
عدم  و  بيمارستانى  و  شهرى  فاضالب  ريختن 
ساز  و  ساخت  به  نوبت  كه  ساليست  چند  اليروبى، 
در  آنهم  است،  رسيده  كارون  رودخانه  درون  در 
شرايطى كه هركدام از رودخانه ها و سواحل كشور 

داراى حريم مشخصى مى باشند.
سازمان  سوى  از  كه  هايى  مخالفت  تمام  باوجود 
آب و برق، دوستداران محيط زيست و كارشناسان 
شده است، اما طرح ساخت چهار كافه رستوران به 
بلكه  رودخانه  حريم  در  نه  سابق،  استاندار  دستور 
بتوانند  وى  ى  گفته  به  تا  شد  ساخته  آن  درون  در 
پيش  از  بيش  اهواز  شهر  اِلمان  در  را  كارون  نقش 

نشان دهند!
اگرچه براى ساخت اين سازه ها هزينه بسيار بااليى 
و  آب  سازمان  مديرعامل  شمسايى  گفته  به  اما  شد، 
برق خوزستان دو رستورانى كه كار ساخت آنها به 
دو  اين  گويد،  مى  وى  نيستند.  اصولى  رسيده  پايان 
رستوران به لحاظ فنى مشكل دارند و قول مى دهم 
ظرف 10الى 20 سال آينده با اولين سيل به طور كل 

از بين خواهند رفت.
گفته  به  و  ساخته  ها  رستوران  اين  ترتيب  هر  به 
خواهند  بردارى  بهره  به  آينده  ماه  چند  تا  مسئوالن 
رسيد اما آنچه كه بايد بدان توجه داشت آنست كه 
هدف  با  كارون  همچون  اى  رودخانه  كردن  زخمى 
آيندگان  دارد؟  منطقى  توجيهى  آيا  رستوران  ايجاد 
قضاوت  چگونه  را  ما  تصميم،  اين  درخصوص 

خواهند كرد؟
امروز سراسر شهر اهواز پُر از رستوران، فست فود، 
كافى شاپ و سفره خانه هايى هستند كه هركدام با 
خود  سمت  به  را  مشتريان  لعابدار  و  رنگ  تبليغات 
مكان  خالى  جاى  شهر  تمام  در  اما  كنند  مى  جذب 
مى  احساس  شهروندان  روح  كردن  سير  براى  هايى 
شود. از همين رو شهرى به قدمت چند هزار ساله 
فروش  با  تنها  كه  خود  فرهنگ  با  نه  ديگر  اهواز 
متبادر  اذهان  در  و…  هندى  لبنانى،  غذاهاى  برخى 

مى شود!
استاندار خوزستان در چند ماه سكاندارى خود نشان 
داده كه به مقوله فرهنگ بى اعتناع نيست و نسبت 
به آن حساسيت دارد به همين جهت انتظار مى رود 
كارون  هاى  آسيب  از  بخشى  شايسته  تصميمى  با 
سابق  مسئول  اشتباه  تصميمات  نتيجه  كه  را  خوارى 

بوده جبران كند.
از همين رو به استاندار خوزستان پيشنهاد مى شود 
در  روز  به  و  مجهز  هاى  كتابخانه  كمبود  به  باتوجه 
شهر، قهر جوانان با مقوله فرهنگ و كتاب و حركت 
شديد جامعه به رواج  دنياى مجازى، نياز  به سمت 
هاى  رستوران  كافه  فرهنگى،  مراكز  و  فرهنگسراها 
آنها  از  بتوان  كه  شوند  تجهيز  نوعى  به  شده  ساخته 
براى تعالى روح جوانان اين شهر كه آينده سازان آن 

هستند، استفاده گردد./ هور نيوز

هر از چندگاهى در سايتهاى 
خبرى و روزنامه ها مباحث 
و مسائلى از مشكالت حوزه 
زنان مطرح مى شود كه آنهم 
در حد مطرح كردن باقى مى 
ماند و به حوزه رفع وارد نمى 
شود چرا كه وجود مرجعى كه 
بطور جد و مصرانه آستين باال 
بزند و بخواهد مشكلى را رفع 
كند به چشم نمى خورد.

زخم محروميت بر پيكر عشاير استان خوزستان
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پديده ريزگردها 
و نقض حقوق شهروندى

عباس جليلى
ــده  ــر حاضر يكى از حق هاى پذيرفته ش در عص
ــرى برخوردارى از يك محيط زيست سالم و  بش
ــهروند مى باشد. پاك و بدون آلودگى براى هر ش

شده  پذيرفته  هاى  حق  از  يكى  حاضر  عصر  در   
و  سالم  زيست  محيط  يك  از  برخوردارى  بشرى 
پاك و بدون آلودگى براى هر شهروند مى باشد و 
يكى از ضروريات يك محيط زيست سالم و پاك 
در  باشد.  مى  پاك  هواى  از  محيط  آن  برخوردارى 
واقع حق بر هواى پاك از زير مجموعه هاى حق بر 

محيط زيست سالم مى باشد.
در  نوظهور  هاى  چالش  از  يكى  ريزگردها  پديده   
زمينه تخريب زيست محيطى است كه طى نيم دهه 
گذشته در منطقه غرب آسيا و خاورميانه با آن مواجه 
هستيم. اين پديده ساالنه منجر به افزايش درصدى 
از مرگ و ميرها و همچنين روانه كردن بسيارى از 
هموطنانمان به بيمارستان در اثر تنفس هواى ناسالم 

مى شود.
جمهورى  اساسى  قانون  پنجاهم  اصل  اساس  بر   
و  حفاظت  حراست،  به  مكلف  همه  ايران  اسالمى 
اصل  اين  اساس  بر  هستند.  محيط زيست  پاكسازى 
از يك محيط  دارد  حق  شهروند  اساسى، هر  قانون 
زيست سالم برخوردار باشد و رعايت اين حق هم 
تكليفى براى همه ايجاد ميكند. از سوى ديگر اصل 
22 قانون اساسى اعالم مى دارد : حيثيت، جان، مال، 
مصون  تعرض  از  اشخاص  شغل  و  مسكن  حقوق، 
است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. مى توان 
بر  كه  كرد  برداشت  گونه  اين  اصل  اين  مفهوم  از 
مسائل  ساير  و  سالم  هواى  داشتن  حق  اساس،  اين 
مى شود.  تلقى  افراد  حقوق  جزو  نيز  محيط زيستى 
اساسى  بنيادهاى  جزو  محيط زيست  حق  اساسا 
حقوق هر شهروند است كه ما به عنوان يك ايرانى 
از آن برخوردار هستيم. اين حق كه در قانون اساسى 
تلقى  بشر  الهى  و  بنيادين  حقوق  از  آمده  هم  ما 
اين  از  كامل  طور  به  ايرانيان  همه  بايد  كه  مى شود 

حق برخوردار باشند.
و  گردوغبار  پديده  كه  هستيم  شاهد  سويى  از   
محيط  از  استفاده  حق  ترين  بديهى  ريزگردها  
كند.  مى  نقض  هم  را  كشيدن  نفس  يعنى  زيست 
اگر منشا اين ريزگردها در خاك ايران است دولت 
زمين  دارد  دست  در  كه  ديگرى  كار  هر  بايد  ايران 
بگذارد و اولويت خود را از بين بردن منشا ايرانى 
اين ريزگردها قرار دهد. اين ريزگردها  منتج به آثار 
كه  شوند  مى  ايرانيان  براى  زيانبارى  و  خطرناك 
چندين برابر آن چيزى كه در حال حاضر براى آن 
هزينه مى شود بارى را بر دوش دولت و كل كشور 
از  در منطقه و  كند و اگر منشا ريزگردها  مى  وارد 
اين  بايستى  شود  مى  كشور  وارد  عربى  كشورهاى 
مسئله را در مجامع بين المللى قابل پيگيرى دانست.
تحت  كلى  چارچوبى  با  ما  المللى  بين  عرصه  در   
رو  به  رو  محيط زيست  الملل  بين  حقوق  عنوان 
آخرين  كه  محيط زيست  الملل  بين  حقوق  هستيم. 
آن سند پاريس است از جمله اين اسناد بين المللى 
است كه همه كشورها آن را امضا كرده اند و جزو 
اين  بر  مى شود.  محسوب  متحد  ملل  سازمان  اسناد 
اساس همه نهادهاى بين المللى و دولت ها ملزم به 
رعايت اين قوانين هستند. در اينجا هم اين تكليف 
براى دولت ها در نظر گرفته شده و بر اساس قوانين 
بين الملل و سازمان ملل آلودگى هوا و رفع آن جزو 
وظايف دولت هاست و تكليف آنها تلقى مى شود. 
بر اساس همين قوانين بين المللى اگر دولت عراق 
و يا ساير دولت هاى عربى كه در بحث ريزگردهاى 
ايران نقش دارند بايد در اين مورد پاسخگو بوده و 
هوا  آلودگى  ايران  حقوقى  نظام  كل  در  كنند.  اقدام 
عوامل  شدن  دخيل  و  است  نموده  انگارى  جرم  را 
آلوده كننده هواى اين شهرها، ناقضان اصلى حقوق 

شهروندان به حساب مى آيد.
 از سوى ديگر همه شهروندان قربانيان دسته جمعى 
حقوق  و  جان  هوا  آلودگى  باشند.  مى  هوا  آلودگى 
ملزم  دولت  و  داده  قرار  هدف  مورد  را  شهروندان 
و مكلف به اتخاذ راهكارهاى اصولى و علمى براى 
كاستن ميزان آلودگى هوا در كالن شهرها و مقابله 
ريزگردها  باشد.  مى  غرب  در  ريزگردها  پديده  با 
،كشاورزى،  دارد  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  آثار 
صنعت و بافت كشاورزى را از بين برده و ناهنجارى 
ها را بوجود مى آورد. موجب نااميدى و افسردگى 
در اجتماع مى شود و تبعات آن محدود به مسائل 
سال  امسال،  سويى  از  شود.  نمى  محيطى  زيست 
اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل ناميده شده است بايد 
در همه زمينه هاى اساسى كشور اقدام و عملى كه 
قابل لمس براى مردم باشد صورت گيرد يكى از اين 
موارد هم همين مسئله مقابله با ريزگردهاست كه ان 
كن  ريشه  جهت  در  فورى  اقدامات  شاهد  اهللا  شاء 

شدن آلودگى هوا و ريزگردها باشيم.

اين كه چه شد كه او چماق و آجر به دست گرفت تا زنش را بكشد 
جزييات  اما  است.  ُمهر  به  سر  شوهر  و  زن  اين  راز  نمى داند؛  كسى 
حادثه مى گويند او معلم بود، سرشناس بود، آرام بود، بچه هاى خوبى 

داشت و... .
پس چطور مى شود كه آدمى مانند او پس از چندسال زندگى مى شود 

قاتل زنش و خبرش به گوش همه مى رسد؟
هم  آخرين بار  و  نبود  اولين بار  كه  داستانى  است.  پيچيده  او  داستان 
نيست كه مى خوانيم، مى شنويم و شوكه مى شويم. معلم مشكين شهرى 
تنها يكى از آدم هاى دور و بر و شهر ماست كه روزى جايى به ناگهان 

قاتل شده است.
پيش تر از اين ها هم خبرهايى خونده ايم. مانند آن مردى كه به شهادت 
اطرافيانش سال ها آرام و سربه زير كارمند يك شركت بوده و ناگهان 
معتاد مى شود و پسربچه اى را در كوچه اى در تهران پارس سر مى بُرد.

يا زنى كه از يك مادر مهرباِن دلسوز تبديل مى شود به مادرى كه دو 
فرزند كوچكش را با خشونت ُكشته بود.

خواهر  و  پزشك  پدر  ايتاليا  خيابان  در  كه  پسرى  ماجراى  حتى  يا 
باورش  كسى  و  آويخت  دار  به  و  ُكشت  چاقو  با  را  تحصيل كرده اش 

نمى شد كه كارِ او باشد.

اين آدم ها چطور قاتل مى شوند؟
ناگوار  هسته هاى  مى تواند  آدمى  هر  مى گويد  روان شناس  يك 
ممكن  جايى  كه  هسته هايى  كند؛  حمل  خودش  با  را  احساسى اى 

بتركند. است 
به گفته مهدى مسلمى فر در تحليل روان شناختى چنين ماجراهايى بايد 
همچنين  و  كودكى اشان  ناگوار  حوادث  افراد،  شخصيتى  تيپ هاى  به 

شرايطى اجتماعى نگاه كرد كه افراد را به اين مرحله مى رساند.
در  احساسات  مجموعه اى  آدمى  هر  گفت:  هيپنوتراپ  و  مشاور  اين 
خشونت بار  اتفاقات  ماشه  مواقعى  در  تا  مى شود  منجر  دارد  خودش 

توسط او چكانده شود.
اين مشاور درباره ناخودآگاه آدم ها گفت: سير احساسى هر آدمى از كودكى 
تا بزرگ سالى ادامه پيدا مى كند. از كتك خوردن گرفته تا تحقير كالمى در 

كالس درس احساساتى را از خودآگاهِ ما به ناخودآگاهمان مى فرستند.
وى همچنين با اشاره به عقده هاى فردى ادامه داد: ممكن است در هر 
آدمى هسته هاى ناگوار و تلخى از كودكى ايجاد شده باشد كه تكامل 

پيدا نكرده باشند؛ هسته هايى كه به نام عقده  ها ايجاد مى شوند.
منفى  پديده اى  عاميانه  زبان  در  عقده  داد:  توضيح  مسلمى فر  مهدى 
كودكى  در  كه  كسى  مانند  نيست؛  منفى  لزوما  كه  درحالى  است. 
جلويش  خانواده  دهد  انجام  كنجكاوى اى  يا  خالقيت  خواسته  هرباره 
شكل  به  خالقيت  و  عقده  اين  بزرگسالى  در  درنهايت  و  گرفته اند  را 

نخبه گرايانه اى درآمده است.
وى تاكيد كرد: درنتيجه عقده مى تواند به عنوان مركز جذابيت در يك 

فرد باشد.
به اعتقاد اين مشاور و روان شناس از اين كه بگذريم به مشهورترين 
عقده در روان شناسى مى رسيم كه عقده حقارت است؛ عقده اى كه در 

بزرگ سالى مى تواند به تمايل به اعمال قدرت معطوف شود. 
مسلمى فر مى گويد اين دست از عقده ها در برخى جوامع بيش تر هم 
هست؛ مثال جوامعى كه در آن ها الگو هاى انتخاب كم ترى وجود دارد، 

مانند جامعه ما. 
وى همچنين با اشاره به زمينه هاى ايجاد عقده در افراد گفت: در ايران 
را  فردى  عالقه هاى  كه  است  دانشگاهى  رشته هاى  اين مورد  در  مثالى 

نمى توانند پوشش دهند.
اين هيپنوتيزم درمانگر ادامه داد: مشخصا در جوامع توسعه يافته تر كه 
امكان رشد استعدادها بيش تر وجود دارد رشد عقده هايى از اين دست 

نيز كمتر خواهد بود.
اما  گفت:  او  برشمرد.  را  افراد  در  عقده  نوع   4 ادامه  در  مسلمى فر 
عقده ها را بايد در 4 دسته بررسى كرد. اولين آن ها عقده هاى تسعيدى 
است؛ عقده اى كه خيلى از نوابغ داشته اند. در اين نوع تحقير فرد اثرى 

معكوس گذاشته و منجر به رشد يك فرد خواهد شد.
به گفته او نوع دوم عقده به شكل اعتراض درخواهد آمد؛ دانش آموزى 
چون  شده،  تحقير  معلمش  تويط  كالس درس  در  كه  كنيد  تصور  را 
نمى تواند به معلمش بگويد چرا به من توهين مى كنى، به خيابان رفته 

و روى بدنه يك ماشين خط مياندازد.
چنين  چه كسى  كه  ندارد  فرقى  كرد:  اظهار  همچنين  مسلمى فر  مهدى 
عقده اى را بروز دهد؛ از هر آدمى برمى آيد چرا كه محدوديت خودش 

عامل عقده گشايى معترضانه خواهد بود.
وى گفت: اما دسته اى از عقده ها هم حل شدنى هستند؛ تربيت درست 

و تحصيالت مى توانند احساسات سركوب شده افراد را حل كنند.
كه  مى رسيم  بحثى  به  بگذريم  كه  عقده  نوع  سه  اين  از  او  اعتقاد  به 
مى توانيم با آن دليل اعمال خشونت بسيارى افراد را بفهميم؛ افرادى 

كه به نظر نمى رسد بتوانند قاتل باشند.

نداده ايم بروز  كه  چيزهايى 
اين كارشناس در اين باره توضيح داد: دسته ديگرى از عقده ها هستند 
نمى تواند  فرد  حالت  اين  در  مى مانند.  باقى  نامتكامل  شكل  به  كه 
عقده اش را بروز دهد و در نتيجه درونش باقى خواهد ماند. پس در 
موقعيت هايى فرد خواهد توانست اعمال خشونت كند؛ فرد در اينجا 

مى تواند معلم، مدير، پزشك يا غيره باشد.
اين  مصداق  گفت:  كوبريك  معروف  سينمايى  فيلم  به  اشاره  با  وى 
امر را مى توان در فيلم غالف تمام فلزى استنلى كوبريك ديد؛ اعمال 
قدرت و خشونت از جانب فردى كه پيش از اين به نظر نمى آمد دست 

به رفتار خشن بزند.
دست  اين  از  عقده هايى  بگوييم  بايد  كرد:  تاكيد  مسلمى فر  مهدى 
همان  درست  بچه مثبت هاست!  گريبان گير  بيشتر  ما  تصور  برخالف 
كسانى كه ارتباط كمترى با دنياى بيرون از خود دارند، شايد افرادى 

با وقار و مظلوم و ... .
وى درباره انواع شحصيت هايى كه مى توانند به ناگهان دست به اعمال 

خشونت بزنند نيز توضيخ داد.
فنرى  مانند  وسواسى  و  افسرده  شخصيت هاى  كارشناس  اين  گفته  به 
بازخورد  و  مى شوند  جمع  دائم  زندگى  سال هاى  طول  در  كه  هستند 

نمى دهند و در نهايت جايى به ناگهان بيرون مى جهند.
شخصيت هايى  با  ما  مى گويد  فرارو  با  گفتگو  در  همچنين  مسلمى فر 
هستند.   Anti Social يا  ضداجتماعى  كه  هستيم  روبر  جامعه  در 
تشخيص اين افراد سخت است، آن ها گزينه هاى دومى هستند كه در 

قالب يك معلم معتبر، دندان پزشك و غيره فعاليت مى كنند.
وى در اين باره نتبجه مى گيرد كه بنابراين چگونگى سير زندگى مردم 
ما  مذهبى  آموزه هاى  در  دارد.  اساسى  نقشى  آن ها  آينده  اقدامات  در 
نيز آمده كه بايد اجازه داد كودك تا رسيدن به 7سالگى پادشاهى كند. 
اين روان شناس همچنين با اشاره به آموزه هاى دينى اسالم گفت: بنابر 
آيه هاى دينى اگر ما نفس كسى را عزيز كنيم باعث مى شود تا او يك 
جامعه را عزيز كند و اگر نفس كسى را ضعيف كنيم مى تواند خلقى 

را به ستوه دربياورد.
وى ادامه داد: افراد افسرده به خودشان خواهند گفت ما چيزى براى 
همين  درنتيجه  مبارزه.  براى  توانى  همچنين  و  نداريم  دادن  دست  از 
مى شود كه مرد مشكين شهر پس از ُكشتن همسرش خودش را هم به 

زير تريلى مى فرستد.
اين كارشناس شخصيت هاى افسرده در كنار شخصيت هاى دوقطبى 
شخصيتى  تيپ  سه  دارند  اضطرابى  تكانه هاى  كه  شخصيت هايى  و 

دهند. انجام  پرخطر  رفتارهايى  مى توانند  كه  ناميد 

رفتار آموزِش 
تيپ هاى  اين  كاهش  براى  راه  مهم ترين  را  آموزش  مسلمى فر  مهدى 
شخصيتى و همچنين رفتارهاى غيرعقالنى دانسته و اظهار كرد: براى 
سالمت  به  افراد  رساندن  و  جامعه  در  خشونت آميز  رفتارهاى  كاهش 

روان نياز به آموزش و همچنين پيش گيرى هست.
وى با ذكر مثالى ادامه داد: اگر زمانى فردى در خيابان در حين رانندگى 
به شما ناسزا گفت يا پيچيد جلويتان، اقتضاى عقل مى گويد از مقابله 

به مثل با او پرهيز كنى. اين اقتضاى عقل از آموزش سر بر مى آورد.
وى در ادامه به مبحث توسعه نيز اشاره كرده و در اين باره نيز توضيح 
داد: همچنين توسعه نيافتگى يكى از داليل ديگر اعمال خشونت است؛ 
چراكه توسعه يافتگى تنها محدود به اقتصاد نمى شود بلكه آن را در هر 

سطح اعم از خانواده، فرهنگ، سينما، فوتبال و ... هم مى بينيم.
گفت:  و  پرداخته  ايرانى  جامعه  بودن  گذار  درحال  به  هيپنوتراپ  اين 
انتظار  از  دور  جامعه اى  چنين  در  حال گذار است و  در  جامعه ايران 
نيست كه خشونت شكل بگيرد؛ عدم ارتباط صحيح افراد با يكديگر 

يكى از ويژگى هاى دوران گذار در جامعه ايرانى است. 
اين  كه  است  معتقد  نتيجه گيرى  در  و  نهايت  در  مسلمى فر  مهدى 
آموزش مهارت هاى ارتباطى است كه مى تواند به كاهش خشونت در 

روابط ميان افراد در ايران كمك كند.

چطـور قاتل مى شويم؟

يادداشت

“Learning»
مينا برات شوشترى

An individual starts learning as soon as he is born.Learning is 
the acquisition of habits, knowledge, attitudes and skills.learning 
involves new ways of doing things and attempts to adjust new 
situations.Storing,remembering and recalling information are 
three of your five senses that are primarily used in learning.
The individual learns through experiences.Particularly, 
environment plays an important part in the growth and 
development of an individual.
In addition,although learning is an individual activity but, 
individual lives in interaction of the society.so, learning is 
social,too.

”يادگيرى“
فرد به محض اينكه متولد ميشود شروع به يادگيرى ميكند.“يادگيرى“,فراگيرى عادات,علم 
و دانش,گرايشات و مهارتهاست.‘يادگيرى‘شامل راه هاى جديد براى انجام كارها و تالش 

براى سازگارى با موقعيت هاى جديد است.
زخيره كردن,به ياد اوردن و فراخوانى اطالعات,سه مورد از حواسهاى پنج گانه ما هستند كه 

كاربرد عمده ايى در يادگيرى دارند.
فرد از طريق تجربه ها ياد ميگيرد.مخصوصا, محيط نقش بسيار مهمى در رشد و پيشرفت 
فرد دارد(بازى ميكند).بعالوه,اگرچه يادگيرى فعاليتى فردى است,اما فرد در تقابل با اجتماع 

زندگى ميكند.پس,يادگيرى وابسته به اجتماع هم مى باشد

دورهمى

خانواده

مردى عنان از كف داده بود. با آجر به سر زنش كوباند، با ضربات چاقو بدنش را خونين كرد و دست آخر با چماق به سرش زد تا او بميرد. زن 
ُمرد؛ آن هم جلوى چشم پسرش. حاال وقت فرار بود. مرد پا روى گاز درون خودروى پرايدش در جاده كمربندى مشكين شهر مى راند كه به دِل 

تريلى زد و خودش هم درجا ُمرد. 

«اسراف» در خوردن و دور ريختن غذا را در يابيم
"بريز و بپاش" و "بخور بخور" ايرانى

سفره را مى چينيم؛ غذا قرمه سبزى است. برنج كه هست؛ اما نان هم در كنارش مى آوريم شايد كسى خواست 
نان و برنج و خورشت را با هم بخورد. كنار غذا ژله هم داخل سفره هست. غذا ايرانى است و حضور دوغ هم 
كه الزم؛ اما نوشابه هم بايد باشد تا مبادا كسى هوس كند! ماست، ترشى و پياز هم كه اساس پهن كردن 
يك سفره است. حاال ساالد نبود هم نبود. چيزى كم نيست؟ نه نيست! زياد هم هست؛ نهايتا باقى غذا رو 

دور مى ريزيم!
30 درصد از غذاى مردم ايران اضافه است. شايد به نظر چيزى نيايد اما نبايد آن را به همين سادگى ها نگاه 
كرد؛ نان و برنج اضافه بر سفره  ايرانى ها خودش عامل مهم ابتال به ليستى از بيمارى هاست؛ از ديابت گرفته 

تا كوتاهى قد!
معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت در اظهارنظر جديدى گفته مردم بيش از نيازشان غذا مصرف 

مى كنند. 
به گفته رضا ملك زاده همين است كه بيمارى هاى مزمن و در راس آن ها سكته قلبى و مغزى ناشى از رژيم 

بد غذايى هر روز بيش تر مى شود.
طبق آمارها به دليل تغذيه ناسالم در ايران، 67 درصد مردم چاق هستند يا اضافه وزن دارند؛ 30 تا 50 درصد از 

افراد باالى 20 سال و 60 درصد از افراد باالى 30 سال در ايران به افزايش وزن و چاقى دچارند.
همچنين 10 درصد مردم مبتال به ديابت هستند و 25 درصدشان هم در ده سال آينده ديابت خواهند گرفت.  
جز اين 50 درصد از جمعيت باالى 50 سال ايرانى نيز فشار خون دارند و 40 درصد هم چربى خون. از اين ها 

گذشته 35 درصد از سرطان ها به دليل چاقى و پرخورى اتفاق مى افتند.
به طور كلى از مجموع 800 مرگ روزانه در ايران 300 مورد مستقيما به تعذيه نامناسب ريط دارد.

اما چرا ما ايرانى ها بايد 30 درصد غذاى اضافه بخوريم و تغذيه تااين حد بر روى سالمتمان اثر داشته باشد؟

چه مى خوريم؟
بد نيست مرورى بر عادت ها تغذيه اى امان داشته باشيم. ما ايرانى ها بيش تر دوست داريم چه چيزهايى 

بخوريم؟
بنابر آمارهاى رسمى هر ايرانى در سال 42 ليتر نوشابه مصرف مى كند. اين يعنى ايرانى ها نزديك به 

4 برابر ميانگين جهانى كه رقمى برابر با 10 ليتر است نوشابه مى خورند.
گفته مى شود 2 ميليارد و 900 ميليون تومان هزينه اى است كه ايرانى ها ساالنه بر سر نوشابه مى پردازند.
وضعيت مصرف نمك و شكر هم در ايران از موضوعاتى است كه هميشه جاى نگرانى داشته؛ سرانه 

مصرف شكر هر ايرانى 30 كيلوگرم و 6 برابر ميانگين جهانى است. 
همچنين مصرف روزانه نمك در كشور تقريبا دوبرابر جهان است؛ اگر ميزان استاندارد مصرف نمك 
در جهان 4 تا 5 گرم باشد هر ايرانى در روز بين 8 تا 10 گرم، و گاهى بيش تر، نمك مصرف مى كند.

اما چقدر نان مى خوريم؟ مسئوالن مى گويند 30 درصد از غذاى مصرفى مردم را نان و برنج تشكيل 
داده. همين است كه بنابر آمارى ايران باالترين رتبه را در مصرف سرانه نان در جهان به خود اختصاص 

مى دهد؛ ايرانيان 6 برابر جهان نان مى خورند.
تنها همين چند مورد نشان مى دهد كه مصرف موادى كه در جهان سعى بر كنترل آن ها مى شود در كشور 

ما در رتبه اول مصرف قرار دارد.
چه نمى خوريم؟

از آن چه كه مى خوريم برسيم به آن چه كه نمى خوريم. نگاهى به اين سوى ماجرا نگرانى ما را نسبت به سبك 
تغذيه در ايران بيش تر مى كند.

مصرِف كم شير يكى از مثال هاى هميشگى پزشكان و مسئوالن براى نشان دادن وضعيِت بد تغذيه در 
كشور است. 

سرانه مصرف شير در ايران 90 كيلوگرم است در حالى كه اين رقم در اروپا حداقل 300 كيلوگرم برآورد 
مى شود. 

به طوركلى مردم روزانه 139 گرم لبنيات مصرف مى كنند اما بايد هرفرد در روز دست كم 230 گرم لبنيات در 
برنامه غذايى اش بگنجاند.

سبزيجات و ميوه هم از ديگر مواد خوراكى است كه درميان مردم بسيار كم تر از حد متوسط مصرف مى شود. 
اگر در ايران 30 كيلوگرم ميوه و سبزى خورده  شود در جهان اين مقدار 120 كيلوگرم است؛ يعنى ايرانى 

يك چهارم استاندارد جهانى اين مواد غذايى مهم را در سفره خود دارد.
اما تنها اين دو مورد نيست. سرانه مصرف ساالنه تخم مرغ در ايران 8 تا 9 كيلوگرم است؛ چيزى نزديك به 

يك سوم كشورهاى پيشرفته.
همچنين ايرانى ها در سال تنها 7 كيلو ماهى مى خورند درحالى كه در جهان ميانگين مصرف ماهى كه بسيار 

مفيد است در كمترين حالت به 18 كيلو مى رسد. 
رييس سازمان شيالت گفته در كشورهاى توسعه يافته متوسط مصرف سرانه ماهى 28 كيلوگرم است و حتى 

در برخى كشورها به 70 كيلو هم مى رسد.
سويا نيز وضعيت مشابهى در ايران دارد؛ اگر در جهان هر فرد سالى 10 كيلو سويا به مصرف برساند اين 

رقم در ايران يك بيستم است؛ يعنى برابر با نيم كيلو!
همه غذاهايى كه ما ايرانى ها دور مى ريزيم

همه ابعاد نگران كننده تغذيه اى در كشور اما همين نيست؛ ايرانى ها عالوه بر آن كه 30 درصد غذاى 
اضافه تر از نياز بدنشان مى خورند بخش زيادى از غذاها را هم دور مى ريزند.

ميزان دورريز غذا در ايران نقش به سزايى در آمارهاى جهانى پيدا  كرده است. 
بنابرآمارهاى جهانى سرانه هدررفت روزانه غذا در ايران به ازاى هر نفر 134 كيلوكالرى است. 

كه  است  كشورهايى  جزو  ايران  گفته  گزارش هايش  در  (فائو)  كشاورزى  و  خواروبار  جهانى  سازمان 
هرساله درصد بااليى از مواد غذايى توليدى اش را هدر مى دهد.

گزارش هاى غيررسمى نيز گفته اند 35 درصد از محصوالت كشاورزى توليدى ايران دور ريخته مى شود. 
اين يعنى از 100 ميليون ُتن محصول كشاورزى توليدى در كشور 35 ميليون ُتن در سال از بين  مى رود.

35 ميليون ُتن محصول كشاورزى برابر با غذاى 15 ميليون نفر است.
همچنين ما در نان 30 درصد، در برنج 10 درصد و در خرما 25 درصد ضايعات داريم. درنتيجه به 

گزارش فائو سهم ايران از كل غذايى كه هرسال در جهان به هدر مى رود 2,7 درصد است.
به جز خانه ها، رستوران ها و اغذيه فروشى ها نيز مقدار زيادى نان و برنج در روز دور مى ريزند.

اين باره  در  توليدشده  غذايى  مواد  كيفيت  به  اشاره  با  ايران  غذايى  صنايع  پژوهشكده  رئيس 
گفته: «يك اصل اساسى وجود دارد و آن اين كه محصول خوب با ماندگارى باال، دورريز كمترى 

دارد». 
به گفته كارشناسان و بانك مركزى نيز يكى از داليل اين هدر رفت مواد غذايى را كاهش قدرت خريد 

خانوارها مى دانند؛ به خصوص در مواد غذايى سالم. 
شير يكى از خوراكى هايى است كه باتوجه به اينكه بايد هر فرد روزى دست كم نيم ليتر از آن بخورد قيمت 

بااليى دارد. در مقابل يك بطرى نوشابه معمولى در ايران قيمتى كمتر از شير دارد.
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فناورى
آيفون 8 تاشو خواهد بود

ــو اين هفته به اپل  ــى هوشمند تاش ــاخت يك گوش حق ثبت اختراع براى س
ــت. ــق گرف تعل

سال آينده دهمين سالگرد آيفون بوده و اپل قصد دارد تا از محصولى رونمايى كند كه در صدر 
تمامى محصوالت اين كشور قرار گيرد. اين شركت از سال 2013 در فكر ساخت گوشى 
آيفون تاشو بوده و اكنون قصد دارد تا اين طرح چندين ساله را عملى كند. در توضيحاتى 
كه درباره اين گوشى هوشمند ارائه شده، آمده است كه اين گوشى از شيشه، سراميك، فيبر، 
آلومينيوم و پالستيك ساخته خواهد شد كه همگى اينها در نمونه هاى پيشين گوشى هاى 
شركت اپل نيز استفاده شده است؛ اما تفاوت فاحشى كه اين محصول با محصوالت پيشين 
شركت اپل دارد، اين است كه در ساخت آن از نانولوله هاى كربنى استفاده خواهد شد كه 
همين امر امكان تا شدن آن را ميسر مى كند. همچنين به غير از نانولوله هاى كربنى از ابزارهاى 

ديگرى نيز براى تاشو بودن اين گوشى هوشمند استفاده خواهد شد.
گفتنى است كه رقيب بزرگ اپل يعنى شركت سامسونگ نيز تاكنون آرشيو عظيمى از 

پتنت هاى مختلف را براى ساخت گوشى هاى هوشمند ارائه كرده است.
با وجود تمامى اين صحبت ها انتظار نمى رود كه به اين زودى ها شاهد حضور اين نسل از 
گوشى هاى هوشمند در بازار باشيم؛ زيرا تمامى پتنت هاى ارائه شده لزوما به محصول تبديل 

نمى شوند.

دقيق ترين نقشه جهان كشيده شد
ــد. ــى كردن ــان را طراح ــه جه ــن نقش ــن و عجيب تري ــا دقيق تري  ژاپنى ه

 همه ما مى دانيم كه نقشه هاى كشيده شده براى جهان كامال دقيق نيستند، مثال كشور آفريقا 
بزگتر از آن چيزى كه هست به نظر مى رسد و گرينلند اين اندازه وسيع نيست.

اما طراح ژاپنى نقشه جديدى طراحى كرده است كه احتماال بهترين و دقيق ترين اندازه از 
كشورها را مى توانيم در آن ببينيم. نام اين طراحى AuthaGraph بوده و جايزه طراحى در 

ژاپن را از آن خود كرده است.
نقشه جديد را هنرمند و معمارى به نام HAJIME Narukawa طراحى كرده كه در نگاه 
اول بسيار عجيب و غريب است، اما در واقع يكى از متناسب ترين نقشه هايى است كه تاكنون 

از جهان ارائه شده است.
در اين نقشه يك تغيير جهت گيرى بين آسيا و شمال آمريكا ديده مى شود، اما در واقع تناسب 

در آن بسيار دقيق است.
محققان اظهار كردند: ايجاد نقشه مسطح دقيق از يك سياره كروى بسيار سخت است.

نقشه هايى كه از جهان در كالس هاى درس قرار گرفته و يا در اطلس ها تصويرى از آن است، 
اولين بار توسط گراردوس مركاتور در سال 1569 طراحى شده است.

اين نقشه كشورهاى جهان را بر روى كاغذ دوبعدى نمايش داده است و كشورهاى نزديك 
به قطب در يك نگاه بزرگتر از اندازه واقعى به نظر مى رسند.

اما در طراحى AuthaGraph براى رفع اين مشكل، جهان به 96 منطقه برابر تقسيم شده و 
سپس ابعاد آن قبل از ايجاد نقشه نهايى از يك كره به چهارضلعى انتقال داده شده و در واقع 

اين ترسيم به دقيق بودن نقشه كمك بزرگى كرده است.
با در نظر گرفتن چند مرحله براى تبديل نقشه كره گرد به نقشه مسطح، اين طراح موفق به 
حفظ نسبت درست از خشكى و آبها شده است. در اين نقشه تمام اقيانوس ها هم در نظر 

گرفته شده اند. نقشه جديد هنوز كامل نيست و به بررسى هاى بيشترى نياز دارد.

آسمان خراشى با چرخش 120 درجه اى
ــد. ــى دنيا معرفى ش ــمان خراش چرخش ــانگهاى به عنوان بهترين آس برج ش

 بهترين آسمان خراش دنيا در شانگهاى ساخته شد.
آسمان خراش Gensler ، دومين برج بلند جهان و بهترين برج دنيا معرفى شده و جايزه 

ساالنه را از آن خود كرده است.
ارتفاع اين برج 632 متر است و چرخش كامل 120 درجه اى براى كاهش اثر باد دارد. اين 
برج براى طراحى زيبا و بهره ورى انرژى مورد تحسين قرار گرفته و هزينه 2,4 ميلياردى در 
آن صرف شده است. در طراحى اين برج از 106 آسانسور استفاده شده كه با سرعت 20 

متر بر ثانيه جابجا مى شود.
جداره اين ساختمان دو اليه و از شيشه است، عالوه بر اين آب باران هم در اين برج براى 

سيستم تهويه مطبوع و گرمايش جمع آورى مى شود.

ذخيره اطالعات در الماس!
ــره اطالعات در  ــار تكنيك ذخي ــراى اولين ب ــورك ب ــگاه نيوي ــان دانش  محقق

ــد. ــى كردن ــود را معرف ــتاندارد موج ــر اس ــا 100 براب ــاس ب الم
سرعت پيشرفت تكنولوژى در جهان باعث شده كه هر روز بيش از يك ميليارد گيگابايت 
اطالعات جديد به حجم قبلى افزوده شود. افزايش روزافزون اطالعات در جهان، نشانگر 

محدوديت منابع فيزيكى ذخيره اطالعات در بزرگترين سرورهاى جهان است.
محققان معتقدند كه ساختار اتمى الماس و آرايش اتم هاى كربن در پيوند با همسايه 
كربنى خود به نوعى باعث شده كه الماس بهترين ويژگى را براى ذخيره اطالعات 
داشته باشد. توليد بيش از يك ميليارد گيگابايت اطالعات در روز از منابع و نرم افزارهاى 
بى شمار تحت وب مثل اينستاگرام يا يوتيوب حاصل مى شود، به عنوان مثال هنگامى كه 
يك كاربر معمولى شبكه هاى مجازى كامنت يا نظرى را به صورت حروف وارد نرم افزار 

كند، خود بخشى از يك ميليارد گيگابايت اطالعات توليدى در روز مى شود.
هنگامى كه اطالعات توليدى در شبكه اينترنت به صورت پيوسته افزايش يابد، حتى 
بهترين و نازك ترين صفحات ذخيره اطالعات با قطر فقط چند هزار اتم نيز قادر به 
ذخيره اين اطالعات نيستند. محققان بر اين باورند كه تنها راه موجود براى پاسخگويى 
به نياز روزافزون منابع ذخيره اطالعات در اينترنت به كمك تراشه هاى سه بعدى الماس 
امكان پذير مى شود.  ظرفيت ذخيره انرژى در الماس به هيچ عنوان با هاردديسك و 
درايوهاى جامد قابل مقايسه نيست و به نوعى اين فناورى، نسل بعدى تكنولوژى ذخيره 

اطالعات محسوب خواهد شد.
محققان پس از بررسى مدل هاى رايانه اى دريافتند كه ذخيره اطالعات در تراشه الماس 

حداقل 100 برابر بيشتر از  DVD است.

يادداشت اقتصادى

يادداشت اقتصادى

افزايش ريسك در صنعت ساختمان
*فرشيد پورحاجت 

در دو سه سال گذشته، ريسك و مخاطرات فعاليت در 
اين صنعت به قدري باال رفته كه عمال انگيزه  چنداني 
براي بخش خصوصي در حوزه سرمايه گذاري و توليد 
مسكن باقي نمانده است. هر كسي كه وارد حوزه توليد 
مي شود، قاعدتا انتظار دارد از ماحصل تالش خود 
سودي به دست بياورد. اين در حالي است كه در ركود 
اقتصادي چند سال اخير، توليدكننده مسكن واقعا از 

حوزه ساخت وساز انتفاع مالي نبرده است.
به عبارتي، فعال حال و روز صنعت ساختمان ايران به گونه اي است كه با 
احتساب خواب سرمايه، اين صنعت جزو حوزه هاي زيان ده اقتصاد براي بخش 
خصوصي محسوب مي شود. از سوي ديگر هرچند در دورنماي سال96 
كورسوي اميدي براي رونق اين صنعت هست اما با وضعيت فعلي، تصور 
بازگشت بخش خصوصي صنعت ساختمان ايران به حالت مساعد مقداري 
سخت است چراكه در همين سال هاي ركود، همه ارگان ها، دستگاه ها، ادارات 
و هر نهادي كه به نوعي ارتباط مستقيم با حوزه توليد مسكن داشته شرايط را 
براي حضور بخش خصوصي تنگ تر كرده است. هميشه يكي از بزرگ ترين 
خواسته هاي بخش خصوصي از دولت و بانك ها، تأمين سرمايه در گردش 
بوده است تا بتوانند توليد را در مقياس بزرگ تري انجام دهند چراكه بخش 
خصوصي واقعي صنعت ساختمان ايران، كه ارتباطي با حوزه هاي دولتي يا 
شبه دولتي  ندارند، سرمايه و بضاعت مالي اندكي دارند و هرگز قادر به رقابت با 
دولتي هاي فعال در اين صنعت نيستند. مسئله اي كه تأثيرگذاري آن در دوران 
ركود بيشتر به چشم مي آيد؛ نه سرمايه بخش خصوصي صنعت ساختمان به 
آن اجازه مي دهد بي وقفه ساخت وساز كند و نه توان آن را دارد كه از تسهيالت 
بانكي با بهره  سنگين استفاده كند. به همين دليل است كه به محض بروز 
ركود اقتصادي، ساخت وساز بخش خصوصي هم به كما مي رود و اشتغال اين 
حوزه نابود مي شود. گرچه در حوزه مسكن ديدگاهي مطرح شده است مبني 
بر اينكه به تعداد زيادي واحد مسكوني نياز نداريم، پس نيازي هم به رونق در 
توليد مسكن نيست! اما از ديگر سو مطالعات طرح جامع مسكن هم مي گويد 
كه ساالنه بايد حدود يك ميليون واحد مسكوني ساخته شود؛ اين در حالي 
است كه برآورد طرح جامع متعلق به سال گذشته است و شرايط فعلي حوزه 
مسكن يقينا سخت تر شده است. جداي از اينكه در وضعيت فعلي نيمي از اين 
برآورد بي جواب مانده است، با فرض مساعدشدن اوضاع هم بخش خصوصي 
تضعيف شده نخواهد توانست جوابگوي نياز توليد يك ميليون واحد مسكوني 
در سال باشد شكي نيست كه اگر دولت فكري به حال مسكن نكند، در 

سال هاي آينده اثرات مخربي را در ساخت وساز تجربه خواهيم كرد.
*دبير كانون سراسري انبوه سازان

سهم خوزستان از ميزبانى كنوانسيون 
راهنمايان گردشگرى 2017 چه قدر است؟

مدير انجمن سفيران گردشگرى خوزستان گفت: با توجه به اين كه كنوانسيون 
راهنمايان گردشگرى هر دو سال يك بار توسط فدراسيون جهانى گردشگرى 
در يكى از كشورها برگزار مى شود سال 2017 كنوانسيون مذكور با شركت 
مسؤوالن، راهنمايان تور و فعالين گردشگرى بسيارى از كشور دنيا به ميزبانى 
شهر تهران برگزار مى شود. زيبا راكى اظهار داشت: تا به امروز خوزستان 
برنامه اى براى شركت در اين رويداد مهم كه فرصتى طاليى و چه بسا تكرار 
نشدنى در عرصه بين المللى به منظور معرفى جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى 
و گردشگرى خوزستان باشد نداشته است.  وى تصريح كرد:  ما در انجمن 
سفيران گردشگرى اين باور را كه اداره ميراث فرهنگى استان تنها متولى و 
مسؤول هماهنگى الزم جهت شركت در كنوانسيون گردشگرى است را رد 
مى كنيم و همچنان معتقديم ميراث فرهنگى و گردشگرى مقوله اى چندوجهى 
است كه بدون هماهنگى با ساير ارگان ها و ادارات قادر به انجام امورات محوله 
نيست. مدير انجمن سفيران گردشگرى خوزستان ادامه داد: همان گونه كه 
در جلسه اى با استاندار محترم خوزستان به تشريح اهميت حضور خوزستان 
در كنوانسيون گردشگرى پرداخته ايم از ايشان مجددا مى خواهيم با توجه به 
فرمايش مقام معظم رهبرى كه سال جارى را سال اقتصاد مقاومتى؛ اقدام و 
عمل ناميده اند و با توجه به اين مهم كه توسعه گردشگرى ضرورت اقتصاد 
مقاومتى است و همچنين با نگاهى ويژه به صنعت گردشگرى و ميراث استان 
خوزستان كه توسعه آن مى تواند تا حدى جوانان اين استان را از بن بست 
اشتغال خارج كند و منجر به حفظ آثار تاريخى و فرهنگى استان خوزستان 
شود نسبت به تخصيص بودجه الزم و مورد نظر حضور و شركت خوزستان 
در كنوانسيون جهانى راهنمايان تور دنيا در تهران عنايت خاص داشته باشند 
و ادارات مرتبط با ميراث فرهنگى استان خوزستان را جهت تحقق اهداف 
توسعه زيربنايى به تعامل بيشتر تشويق كنند. راكى خاطرنشان كرد: اين رويداد 
بين المللى گردشگرى مجالى است براى معرفى فرهنگ، تاريخ و آداب و 
رسوم و هر آن چه كه يك ايرانى مى تواند با مباهات آن را دليلى بر جذب 
بيشتر مخاطبان ديدار از ايران و از جمله خوزستان قرار دهد چون ما معتقديم 
خوزستان، ايرانى است كوچك كه در دل خود گنجينه عظيمى از هنر، تاريخ، 
فرهنگ و تمدنى چند هزار ساله را گنجانده است. او افزود: تا فرصت هست 
سهم خوزستان را از اين كنوانسيون قدر بدانيم و تالش كنيم در همين فرصت 
اندك باقيمانده كه مجال كوتاهى نزديك به دو ماه است نگاه گردشگران دنيا 

را به سمت خوزستان بچرخانيم.

مديرعامل شركت نمايشگاههاى 
اشاره  با  خوزستان  المللي  بين 
توسعه  شك  بي   : اينكه  به 
 ، كشور  در  نفت  صنعت  ى 
چرخه  حركت  عامل  مهمترين 
بود  خواهد  كشور  اقتصادى  ى 
نفت  موضوع  اهميت   : گفت 
جانبي  محصوالت  و  صنايع   ،
ى  دغدغه  مهمترين  امروزه   ،
تصميم  و  دنياست  كشورهاى 
گيران و سيستم سازان اقتصادى 
دنيا با تمامي توان ، تالش دارند 
تا با مطالعه و شناخت دقيق  بازار 
هدف موجبات ارتقاء و پيشرفت 
كشورهاى مورد نظر خود را در 

اين زمينه فراهم نمايند.
رحيم جليلي افزود : برگزارى نمايشگاه تخصصي 
ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان درپايتخت 
نفتي ايران(خوزستان )و يكي از مهمترين مناطق نفت 
خيز خاورميانه داراى  نقش بسيار تأثير گذار و مهمي 
در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده نظام مقدس 

جمهورى اسالمي دارد. 
وى گفت:  يكي از مهمترين اهداف برگزارى اين 
نمايشگاه ،  فرصتي مناسب و ايده آل براى نمايش 
فن آورى هاى نوين ايران در حوزه هاى صنعت 
نفت و صنايع جانبي آن به جهانيان است جليلي 
يادآور شد : حضور پررنگ شركتهاى داخلي در 
ديگرى  چيز  هر  از  پيش  نمايشگاه  از  دوره  اين 
بيانگر دستيابي متخصصان متعهد و توانمند كشور 
زمينه  در  دنيا  روز  تكنولوژى  و  ها  آورى  فن  به 
ى تخصصي نفت و مايه مباهات و افتخار ميهن 

اسالمي است 
مدير عامل شركت نمايشگاه بين المللي خوزستان 
تخصصصي   توانمنديهاى  نمايش   : افزود 
ثابت  جهانيان  به  را  نكته  اين  نفت  كارشناسان 
خللي  تحريم  حيث  از  تنها  نه  كه  نمود  خواهد 
در اراده ى اين ملت وارد نگرديده بلكه حتي به 
افزايش توانمندى هاى جوانان متخصص و متعهد 

ايران اسالمي منجر گرديده است. 
برگزارى  اهداف  از  ديگر  گفت:يكي  جليلي 
آن  گذار  تأثير  نقش   ، نفت  تخصصي  نمايشگاه 
بخصوص  و  داخلي  صنايع  ارتقاء   ، كه  است 
استان  كنندگان  تأمين  و  سازندگان  توانمندى 

خوزستان را به خوبي نشان خواهد داد . 
المللي  بين  هاى  نمايشگاه  شركت  عامل  مدير 
كننده  شركت   260 تعداد  از   : افزود  خوزستان 
كنندگان  توليد  از  درصد   65 نمايشگاه  اين  در 

قطعات نفت ، 24 درصد تأمين 
كنندگان تجهيزات نفت و مابقي 
همزمان  كه  هستند  هاى  شركت 
مورد  قطعات  تأمين  و  توليد  در 
هستند  فعال  نفت  صنعت  نياز 
حضور  هشتم  نمايشگاه  در  كه 
دارند . همچنين در اين نمايشگاه 
آخرين   ، بنيان  دانش  شركت   5
نمايش  به  را  خود  دستاوردهاى 

مي گذارند.
به گفته جليلي آمار نشان مي دهد 
كه خوزستان با 46 واحد توليدى 
در اين نمايشگاه  حضور فعالي 
كنندگان  توليد  كنار  در  كه  دارد 
آذربايجان   ، اصفهان  استانهاى 
شرقي ، تهران ، خراسان شمالي 
 ، كرمانشاه   ، البرز   ، فارس   ، جنوبي  خراسان   ،
مركزى ، همدان و يزد به رقابت خواهند پرداخت.
المللي  بين  هاى  نمايشگاه  شركت  مديرعامل 
هاى  همكارى  از  تقدير  ضمن  خوزستان 
جنوب  خيز  نفت  مناطق  ملي  شركت  مديرعامل 
، از حضور هيات هاى تجارى داخلي و خارجي 
خبر داد و گفت : در اين نمايشگاه كارشناسان و 
كره   ، آلمان   ، عراق  كشورهاى  اقتصادى  فعاالن 
جنوبي ، چين ، امارات و تعدادى از كارشناسان 

داخلي حضور خواهند داشت.
صنعت  تجهيزات  ساخت  تخصصي  نمايشگاه 
ماه  آبان  لغايت 20  تاريخ 17  از  خوزستان  نفت 
ديد  معرض  در   17 الي   10 ساعت  از    1395
اين  بازديدكنندگان  و  متخصصين   ، عالقمندان 

صنعت قرار خواهد گرفت.

ــق  ــل مناط ــر  عام مدي
ــوب در  ــز جن ــت خي نف
ــبت  پيا مى به مناس
ــگاه  ــتمين نمايش هش

ــاخت  تخصصي س
ــت  ــت نف ــزات صنع تجهي

ــتان  اظهار داشت  خوزس
ــوان  ــى ت ــرأت م ــه ج :ب
ــد تحريم  عبور از س

ــم  ــه و فراه هاى ظالمان
ــد  ــرايط رش آوردن ش

ــركت هاى داخلى در  ش
ــاخت تجهيزات مهم  س

ــتراتژيك صنعت را  و اس
ــتاوردهاي  يكى از دس

ــى و  تاريخ سياس
ــت  اقتصادى كشور دانس

ــز  ــت خي ــق نف كه مناط
ــش  ــوب در آن نق جن

ــت. ــگامي داشته اس پيش

 بيژن عالى  پور افزود :با مطرح شدن جدى بحث 
توانمندسازى شركت هاى داخلى و اكتفا به توليد 
داخل، اين شركت در راستاي سياست هاي راهبردي 
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران، طرح ها و 
پروژه هاي متعددي در بخش بومي سازي تجهيزات 
در نتيجه  اجرا گذارده كه  صنعت نفت به مرحله 

كاالى  قلم  بر 7هزار  افزون  اخير  سال  در 10  آنها 
راهبردي صنعت نفت، بومي سازي شده است كه 
حدود 6 هزار قلم آن طي پنج سال اخير ساخت 
داخل شده اند.  عالوه بر اين بر اساس برنامه ريزي 
هاي صورت گرفته، ساخت 7 هزار قلم كاالى مورد 
نياز اين شركت، از قبيل  قطعات مورد نياز حفارى، 
ماشين آالت دوار( توربين، پمپ و كمپرسور) مواد 
شيميايى و قطعات يدكى در دست بررسي و اقدام 

است
به گفته وى :با ابالغيه وزير نفت به منظور ساخت داخل 
10 گروه خانواده كااليى و تجهيزات اولويت دار صنعت 
و حمايت از توليد كنندگان داخلى، شركت ملى مناطق 

نفت خيز جنوب به عنوان پيشگام 
تجهيزات  و  قطعات  سازى  بومى 
صنعت نفت با جديت در اجراي 

اين برنامه اقدام كرده است. 
مدير عامل  شركت مناظق نفت 
خيز جنوب در بخش ديگرى از 
اين پيام اورده است:در اين ارتباط 
به دنبال تشكيل كارگروه راهبرى با 
مديريت معاون پژوهش و فناورى 
مدير  عضويت  و  نفت  وزارت 
نفت  مناطق  ملى  شركت  عامل 
شركت  انتخاب  و  جنوب  خيز 
ملى مناطق نفتخيز جنوب به عنوان 
شركت معين، اين شركت عهده 
دار مسئوليت تجميع، ارائه نيازها 
و بررسى هاى كارشناسى و ارائه 
مستندات فنى و ارزيابى سازندگان در سطح وزارت 
 ROCK )نفت در4 گروه كااليى مته هاى حفارى
 W/H & ) تجهيزات سر چاهى ، ( BIT & PDC
X-MASS  )،  پمپهاى درون چاهى ميله مكشى ( 
SRP  ) و  توربين گرديد. اخيراً نيز بر اساس مصوبه  
عنوان  به  نفتخيز  مناطق  ملي  شركت  نفت،  وزير 
شركت معين در ساخت فناورانه دكل هاي خشكي 
تعيين شد كه نياز سنجي و بررسي مشخصات فني 
و فرآيند ساخت اين تجهيز مهم توسط مديران و 
كارشناسان اين شركت تحت پيگيري مستمر بوده و 

از پيشرفت خوبي برخوردار است

با حضور 260 واحد شركت كننده:

هشتمين نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات
 صنعت نفت خوزستان برگزار مي شود

ــور  ــا حض ــع و ب ــر مرب ــزار مت ــر 13 ه ــتان در فضايي بالغ ب ــاخت تجهيزات صنعت نفت خوزس ــگاه تخصصي س نمايش
ــتان با ذكر  ــگاههاى بين المللي خوزس ــركت نمايش ــود.مديرعامل ش ــركت كننده برگزار  ي ش 260 واحد توليدى ش
ــگاهي در متراژ 10 هزار مترمربع و فضاى باز  ــقف نمايش ــركت كننده در فضاى مس اين مطلب افزود: اين تعداد ش

ــد. ــي پردازن ــود م ــوالت خ ــه محص ــه عرض ــع ب ــزار مترمرب ــراژ 3 ه ــگاهي در مت نمايش

افــق روشـن صنعت نفـت؛
فراهم آوردن شرايط  رشد شركت هاى داخلى
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كاسكو: فوتبال ساحلى ايران در جهان نمونه است 
ــاحلى  ــازمان جهانى فوتبال س ــران و رييس س ي ــيون فوتبال ا ــس فدراس ريي
ــا يكديگر  ــران و جهان ب ي ــطح ا ــاحلى در س ــعه فوتبال س ــد توس ــاره رون درب

ــد. ــت كردن صحب

جان  تاج،  مهدى  ميان  مشتركى  نشست   
كاسكو، رييس سازمان جهانى فوتبال ساحلى، 
پريا شهريارى، رييس دپارتمان فوتبال ساحلى 
ملك،  عشقان  احمد  و  رضاييان  بهرام  ايران، 
و  جنوبى  پارس  باشگاههاى  عامل  مديران 
زمينه  در  و  برگزار  يزد  گلساپوش  مقاومت 
فوتبال  حمايتى  و  توسعه اى  راهكارهاى 
بين  مسابقات  ميزبانى  همچنين  و  ساحلى 

المللى توسط ايران بحث و گفت وگو شد.
بابت  ويژه اى  تبريك  ساحلى  فوتبال  جهانى   سازمان  رييس  نشست  اين  ابتداى  در 

فعاليت هاى فوتبال ساحلى در ايران به مهدى تاج و پريا شهريارى گفت .
و  بزرگ  فعاليت هاى  به  توجه  با  ايران  ساحلى  فوتبال  گفت :  ادامه  در  كاسكو  جان 
زيرساختى در جهان نمونه است. چند ماه پيش ايران بودم و ذهنيت من نسبت به كشور 
شما بسيار مثبت تر از قبل شد چراكه مردمان بسيار خونگرم، صادق و پرهيجانى دارد 
و ما قصد داريم تا از طريق ورزش جذاب و مفرح فوتبال ساحلى اين موضوع را در 

جهان بازتاب دهيم.
رييس سازمان جهانى فوتبال ساحلى ادامه داد: اعطاى ميزبانى مسابقات بين المللى يكى 
از راهكارهاى موجود است و با حضور تيمهاى ملى و باشگاهى مطرح جهان در ايران 

ميتوان پيام صلح و ورزش را به جهانيان منتقل كرد.
وى افزود: با توجه به ظرفيت باالى فوتبال ساحلى ايران و برنامه ريزى هاى مدونى كه 

داريد، ما در كنار شما خواهيم بود و در اين راه از هيچ حمايتى دريغ نمى كنيم.
در  شما  اقدامات  از  گفت :  جهانى،  معتبر  مسابقات  در  ايران  ميزبانى  درباره  كاسكو 
راستاى كسب ميزبانى مسابقات بين المللى كامال آگاه هستيم. همانطور كه شما گفتيد 
مسابقات مقدماتى جام جهانى فرصت خوبى است و من هم با شيخ سلمان در اين باره 

صحبت مى كنم تا ميزبانى اين مسابقات به ايران داده شود.
برگزارى  موافق  وجه  هيچ  به  ما  كرد:  تاكيد  ساحلى  فوتبال  جهانى  سازمان  رييس 
در  كشور  اين  كه  چرا  نيستيم،  مالزى  كشور  در  جهانى  جام  مقدماتى  مهم  مسابقات 
زمينه فوتبال ساحلى فعال نيست در صورتى كه ايران داراى ليگ هاى برتر، دسته يك، 
جوانان، نوجوانان، فستيوال و همچنين مسابقات ليگ بانوان است. در حال حاضر در 
امارات شاهد حضور پرشور تماشاگران ايرانى هستيم كه چه جو زيبايى در ورزشگاه 
ميزبانى  صورت  در  ايران  خوب  بسيار  پتانسيل هاى  از  اين  و  كرده اند  ايجاد  دوبى 

مسابقات به شمار مى رود.

حسرت ركابزن ايران از نتيجه المپيك ريو:
 26 سالگى من هيچ وقت برنمى گردد 

ــاده قهرمانى  ــابقات ج ــد، حضورش در مس ــران مى گوي ي ــى ا ــزن المپيك ركاب
ــرايط و برنامه ريزى تيم ملى دارد و همچنين او  ــتگى به ش 2017 بس ــيا  آس

ــت.  ــورد المپيك پرداخ ــه ماه به اظهار نظر در م ــت نزديم به س بعد از گذش

مسابقات  در  حضور  درباره  گودرزى  آروين 
دوچرخه سوارى قهرمانى آسيا 2017 كه در 
اسفند برگزار مى شود، بيان كرد: فعال چيزى 
معلوم نيست و بايد ديد برنامه ريزى تيم ملى 
و  باشد  شرايطش  اگر  است  صورت  چه  به 

بخواهند در تيم ملى باشم  ركاب مى زنم. 
جاده  مسابقات  اينكه  مورد  در  گودرزى   
ركابزنان  بدنسازى  فصل  با  آسيا  قهرمانى 
تداخل دارد، تصريح كرد: ركابزنان بعد از قهرمانى جهان وارد فصل بدنسازى شدند 
تا بدن هايشان فروردين و ارديبهشت سال آينده روى فرم باشد. اما ما اين مشكل را 
داريم كه مسابقات قهرمانى آسيا با فصل بدنسازى تداخل دارد. از طرفى سال سختى را 
پشت سر گذاشتيم و اگر بخواهيم دوباره فشار بياوريم دچار تمرين زدگى مى شويم و 
اين موضوع به مرور زمان تاثير منفى مى گذارد، حتى ممكن است در بازى هاى آسيايى 

تاثيرات خود را نشان دهد. 
او ادامه داد: شرايط تيم ملى بايد به گونه اى باشد كه اردوها فرسايشى نباشد. من بعد از 
تور يك مرحله اى ژاپن، فوژو چين و ليگ برتر به استراحت احتياج دارم تا بعد بتوانم 

بدنم را براى قهرمانى آسيا روى فرم بياورم. 
ركابزن ملى پوش ايران در پاسخ به اين پرسش كه هنوز به المپيك ريو فكر مى كند؟ 
تاكيد كرد: 100 درصد. سن 26 سالگى من هيچ وقت برنمى گردد. اما فكر مى كنم براى 
4 و 8 سال آينده بايد از االن برنامه ريزى بلند مدت داشته باشيم، هزينه كنيم و مربى 
سطح اول جهان را بياوريم. كسى كه بتواند به ركابزنان اطالعات جديدى بدهد نه اينكه 
ورزشكار از او بيشتر اطالعات داشته باشد. منظورم شخص خاصى نيست بلكه فقط 

مى گويم مربى اى بياورند كه با ملى پوشان تفاوت سطح داشته باشد. 
او گفت: از طرفى ما نياز به حضور در مسابقات اروپا داريم. كسب مقام پنجاهم، چهلم 
و حتى سى ام در المپيك چه ارزشى دارد؟ باالخره المپيك است و مدالش. بنابراين اگر 
با همين سيستم جلو برويم نه تنها 4 سال ديگر بلكه 100 سال ديگر هم نمى توانم در 
المپيك نتيجه بگيريم.  نايب قهرمان بازى هاى آسيايى 2014 درباره اينكه از عملكرد 
خود در فصل 2016 دوچرخه سوارى راضى است يا خير، گفت: اگر المپيك را كنار 
بگذاريم فكر مى كنم عملكردم بد نبوده است. حضور پيوسته در قهرمانى كشور، تور 
آذربايجان، ليگ و تورهاى مختلف واقعا به من فشار آورد. بحث انتخابى المپيك هم 
وجود داشت كه آن هم باعث ايجاد فشار روانى شد. بعد از المپيك 15 روز استراحت 
كردم و شرايطم بهتر شد و بدنم به همان سيستمى كه عادت داشت برگشت. پس از آن 

در تورهاى قزاقستان و جاالجاى مالزى نتيجه خوبى گرفتم.

تيم ملى كاراته ايران تاريخ ساز شد
ــن نتايج تاريخ  ــال و 3 برنز بهتري ــب 3 مدال ط ــى كاراته ايران با كس ــم مل تي

ــرد. ــب ك ــى كس ــاى جهان ــت ه ــه را در رقاب كارات
به گزارش روابط عمومى فدراسيون كاراته،در 
كاراته  رقابتهاي  دوره  سومين  و  بيست  پايان 
قهرمانى جهان كه به ميزبانى اتريش طى روزهاى 
5 تا 9 آبان ماه برگزار شد، تيم ملى كاراته ايران 
با كسب 3 مدال طال و 3 برنز در جايگاه سوم 
تيمى  شد.كوميته  ساز  تاريخ  و  ايستاد  جهان 
مردان ايران  در فينال برابر تيم قدرتمند ژاپن 
قرار گرفت و با غلبه بر اين حريف براي دومين 
بار پياپى به عنوان قهرماني جهان رسيد. در كوميته انفرادي هم امير مهدي زاده در وزن 

60-كيلوگرم و سجاد گنج زاده در وزن 84+كيلوگرم صاحب مدال طال شدند.
در وزن 84-كيلوگرم ذبيح اله پورشيب، در وزن 75-كيلوگرم علي اصغر آسيابري و در وزن 

68+كيلوگرم حميده عباسعلى مدالهاى برنز تيم ايران را كسب كردند. 
اين بهترين نتيجه تاريخ كاراته ايران در رقابت هاى جهانى بود.

همچنين براى نخستين بار در تاريخ برگزارى رقابت هاى جهانى كاراته ايران موفق شد 
عنوان سومى مسابقات را در مجموع آقايان و بانوان به خود اختصاص دهد. تا پيش از اين 
بهترين نتيجه كاراته ايران مربوط به رقابت هاى جهانى 1977 (توكيو – ژاپن) بود كه ملى 

پوشان كشورمان عنوان چهارمى را از آن خود كرده بودند.

تيم پااليش نفت آبادان صدرنشين
 ليگ برتر بسكتبال مردان

 در هفته دوم رقابتهاى ليگ برتر مردان كه دوشنبه 10 آبان ماه انجام 
گرفت تيم پااليش نفت آبادان توانست در برابر تيم نيروى زمينى تهران 
با نتيجه 80 بر 53 به برترى دست يابد و صدر نشين ليگ برتر بسكتبال 
شود. ديگر تيم خوزستانى يعنى پتروشيمى بندرامام هم موفق شد با 
نتيجه 91 بر59 بر شهردارى كاشان غلبه نمايد.و در رده دوم جدول 
رده بندى قرار بگيرد.ساير نتايج هفته دوم به ترتيب لوله آ.اس شيراز 
71_74 دانشگاه ازاد اسالمى ، شهردارى گرگان 67_80 شهردارى اراك 
، شيميدر تهران 58_90 شهردارى تبريز مى باشد. همچنين در هفته 
سوم اين مسابقات كه دوشنبه 17 ابان ماه  انجام خواهد شد ، تيم هاى 
پااليش نفت ابادان و پتروشيمى بندر امام به ترتيب به مصاف شهردارى 

اراك و نيروى زمينى تهران خواهند رفت.
حذف تيم فوتبال نفت اميديه
 توسط شهردارى ماهشهر

در مرحله يك شانزدهم نهاى  جام حذفى فوتبال كشور تيم فوتبال 
شهردارى ماهشهر و نفت اميديه به مصاف يكديگر رفتند و تيم شهردارى 
ماهشهر توانست با نتيجه دو بر يك تيم نفت اميديه را شكست دهد و 
به مرحله يك هشتم نهاى صعود كند. گل هاى اين ديدار را حكيم 
حزباوى و صادق طيبى براى شهردارى ماهشهر و عباس قاسمى براى 

نفت اميديه به ثمر رساندند.
پيروزى ملى حفارى در هفته هشتم

 ليگ برتر فوتسال
تيم فوتسال ملى حفارى اهواز در هفته هشتم ليگ برتر فوتسال كشور توانست 
تيم اذرخش بندر عباس را با نتيجه 6 بر 2 شكست دهد. تيم ملى حفارى هم 

اكنون رده دوم جدول رده بندى را به خود اختصاص داده است

ايران

شاگردان كى روش در آستانه تاريخ سازى 
ــيون بين المللى فوتبال فيفا در گزارشى به  سايت فدراس
ــابقات مقدماتى جام  ــرفت ايران در مس روند رو به پيش

ــت.  ــيون اشاره كرده اس جهانى و رنكينگ اين كنفدراس
 زمانى كه سوت پايان بازى تيم هاى ايران و كره جنوبى در مقدماتى جام 
جهانى 2018 به صدا درآمد بازيكنان ايران و 75 هزار هوادار حاضر در 

ورزشگاه آزادى شادمان از پيروزى شان ورزشگاه را ترك كردند. 
9 روز بعد ايرانى ها بار ديگر در حال جشن گرفتن بودند چرا كه رنكينگ فيفا 
در ماه اكتبر منتشر شده بود و تيم ملى 10 رده در اين رنكينگ صعود كرده 
و به رده بيست و هفتم رسيده بود و  كماكان در قاره آسيا رتبه نخست را در 
اختيار داشت.  اين رتبه بهترين رتبه ايران در رنكينگ فيفا از سال 2006 بود 
وقتى كه به رده 19 جهان رسيدند، كمى پايين تر از بهترين رده شان در تاريخ 
كه در سال 2005 به رده پانزدهم صعود كرده بودند.  برد يك بر صفر مردان 
كارلوس كى روش مقابل كره جنوبى تنها دليل صعود آن ها در رنكينگ فيفا 
نبود چرا كه آن ها يك هفته جلوتر در يك موفقيت قابل ذكر ازبكستان را در 
تاشكند شكست داده بودند.  در فاصله زمانى چند روز ايران كه در حال حاضر 
صدرنشين گروه A است 6 امتياز حياتى را به دست آورد، آن هم مقابل دو 
حريف سرسخت شان در اين گروه. در اين گروه ازبكستان و كره جنوبى 
رتبه هاى دوم و سوم را در اختيار دارند.  كى روش براى كره جنوبى كه در سال 
2002 به نيمه نهايى جام جهانى رسيد و تاكنون 9 بار به عنوان نماينده آسيا 
در جام جهانى حاضر بوده احترام خاصى قايل است و به سايت فيفا مى گويد 
بازى كردن مقابل آن ها يك چالش بزرگ بود و ما نكات زيادى از اين بازى 
ياد گرفتيم. ما چيزى براى از دست دادن نداريم در حالى كه آن ها يك تيم 
با اعتبار زياد پس از ميزبانى يك دوره جام جهانى هستند و تيمى بزرگ با 
بازيكنانى بزرگ هستند.  كى روش معتقد است، با وجود صدرنشين بودن در 
گروه و صعود در رنكينگ فيفا هنوز راه زيادى براى تيم ملى باقيمانده است. 
او مى گويد رقابت براى رسيدن به جام جهانى كماكان ادامه دارد. ما 3 امتياز 
برابر كره به دست آورديم اما هنوز بردهاى بيشترى نياز داريم. اين برد تنها 

يك قدم ما را به هدف مان نزديك تر كرد. 
مربى پرتغالى اميدوار است تيمش را به جام جهانى روسيه برساند. موفقيتى 
كه او را تبديل به نخستين مربى قهرمان 3 دوره جام ملت هاى آسيا مى كند 

كه اين تيم را براى دو بار متوالى به جام جهانى برساند. 
اگرچه تيم ملى تاكنون در 4 جام جهانى شركت كرده اما آن ها نتوانسته اند 
هيچ وقت دو بار پشت سر هم در جام جهانى حاضر شوند. اگر آن ها در 
سپتامبر 2017 (شهريور 1396) بتوانند به اين هدف جامه عمل بپوشانند 
نسل كنونى بازيكنان ايران فصل جديدى در تاريخ فوتبال ايران خواهند 
داشت.  كى روش در اين رابطه مى گويد ايران بازيكنان و مربيان با استعداد 
زيادى در طول سال هاى اخير داشته است اما آن ها هيچ وقت نتوانسته اند دو 
بار پشت سر هم به جام جهانى صعود كنند. ماموريت من و روياى من اين 
است كه اين كار را با ايران انجام دهم. اگر مى خواهيم به اين هدف برسيم 

بايد اشتباهاتى كه در گذشته مرتكب مى شديم را انجام ندهيم. 
ايران در روز 15 نوامبر (25 آبان) در ديدارى كه دور رفت بازى هاى مقدماتى 
جام جهانى را براى تيم ها به پايان مى رساند به مصاف سوريه مى رود. اگر آن ها 
بتوانند چهارمين برد خود را در اين مرحله كسب كنند موقعيت ايده آلى را براى 
خود در جدول گروه A ايجاد خواهند كرد، مخصوصا با توجه به اين موضوع 
كه از 5 بازى باقيمانده اين تيم 3 بازى در تهران برگزار مى شود.  كى روش 
پيش از اين يك بار ديگر تاكيد كرده بود كه ايران در حال طى كردن يك 
مسير مشخص است. او مى گويد بازيكنان ما هر سال بهتر مى شوند. زمانى 
كه من كارم را در ايران شروع كردم ما تنها يك بازيكن در اروپا داشتيم اما در 

حال حاضر 11 بازيكن ايرانى در تيم هاى ايرانى توپ مى زنند. 
سرمربى ايران همچنين گفت: ما بايد به اين سخت  كار كردن ادامه دهيم. 

اكنون زمان آن فرارسيده كه به غيرممكن دست پيدا كنيم. 
اگر كى روش و ايران بتوانند به اين روند خوب خود ادامه دهند كمتر مى توان 

در صعود آن ها در رنكينگ فيفا در سال هاى پيش رو شك كرد.
بازگشت شير كپنهاگ به شهرش

هادى طباطبايى بازيكن سابق استقالل ، ملقب يه شير گپنهاگ سرمربى 
داماش گيالن شد.وى دروازه بان سابق استقالل تهران  بوده و سابقه حضور 
به عنوان مربى در كادر فنى تيم ملى اميد ايران را در كارنامه خود دارد. شايان 
ذكر است هادى طباطبايى فوتبال خود را از رشت آغاز كرده و سابقه حضور 

در تيم ملى ايران را دارد.
تساوى تيم ملى فوتبال دختران ايران مقابل هند

ديدار دو تيم ايران و هند در مرحله مقدماتى رقابت هاى فوتبال زير 19 سال 
دختران آسيا با تساوى يك بر يك به پايان رسيد.

به گزارش ايسنا، شاگردان اميرشقاقى در بازى نخست خود در مرحله 
مقدماتى رقابت هاى فوتبال زير 19 سال دختران آسيا مقابل تيم هند 
صف آرايى كردند و اين بازى در پايان با تساوى يك بر يك به پايان رسيد.

ديدار بعدى ملى پوشان 16 آبان ماه مقابل ويتنام است.

از تولد تا آغاز فوتبال 
مرحوم پورحيدرى در 6 بهمن 1324 در خانواده اى 7 نفره حوالى ميدان خراسان تهران به 
دنيا آمد. خانواده او در ابتداى نوجوانى اش به محله قلهك تهران نقل مكان كردند و همان 
زمان ها بود كه پورحيدرى فوتبال در زمين هاى خاكى را سرگرمى  اصلى خود كرده بود. 
مرحوم پورامير ظاهرا اولين كسى بود كه استعداد پورحيدرى را كشف كرد. او معلم منصور 
پورحيدرى بود. اولين تيم رسمى پورحيدرى تيم دخانيات بود كه به نوعى وابسته به باشگاه 
دارايى محسوب مى شد. مرحوم پورامير منصور پورحيدرى را به غالمحسين نوريان در 
باشگاه دارايى معرفى كرد و در سال 41 پورحيدرى در تيم دخانيات بازى كردن را آغاز كرد.
منصور پورحيدرى در ابتداى دوران بازيگرى اش در پست مدافع ميانى بازى مى كرد اما بعدا 
مربيانش تشخيص دادند كه بهتر است از او در پست دفاع راست استفاده كند. پورحيدرى 
زمانى كه در تيم دخانيات بازى كرد، 17 سال داشت و در سال 45 از تيم دارايى با وجود 
قهرمانى در ليگ باشگاه هاى تهران، جدا شد و به تيم تاج پيوست. پورحيدرى تا آخر دوران 

بازيگرى اش در تاج بازى كرد و در همين تيم هم از فوتبال خداحافظى كرد. 
منصور پورحيدرى در مقام بازيگرى به چند قهرمانى دست يافت از جمله آن ها مى توان 

به قهرمانى در باشگاه هاى تهران، قهرمانى در باشگاه هاى ايران، جام دوستى، سه دوره 
قهرمانى جام ميلز هندوستان، سومى در جام باشگاه هاى آسيا و در نهايت قهرمانى در جام 

باشگاه هاى آسيا در سال 49 اشاره كرد.
مطمئنا بزرگ ترين افتخار منصور پورحيدرى در دوران بازيگرى كسب عنوان قهرمانى جام 
باشگاه هاى آسيا در سال 1349 بود جايى كه در كنار افرادى مثل مرحوم ناصر حجازى، 
مرحوم غالمحسين مظلومى، جواد قراب، اكبر كارگر جم، كارو حق ورديان، مرحوم عزت 

جان ملكى، مسعود معينى، على جبارى و... توانست اين عنوان را به دست بياورد.

اولين قهرمانى استقالل در آسيا در سال 1970 ميالدى
در اين عكس منصور پورحيدرى، على جبارى، مرحوم غالمحسين مظلومى و .... را مى توان 
مشاهده كرد. منصور پورحيدرى در سال 54 و در سن 30 سالگى از دنياى فوتبال خداحافظى 
كرد. وى در همان سال با خانم دكتر فريده شجاعى كه آن روزها عضو تيم بسكتبال تاج 
بود، ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج يك دختر و يك پسر به نام هاى عسل و على است. 

پورحيدرى و بازيكن داربى ها
منصور پورحيدرى 11 بار به عنوان بازيكن تجربه بازى در داربى پايتخت را دارد. او 5 بار 
با پيراهن استقالل برابر پرسپوليس به پيروزى رسيد، سه بار طعم شكست را تجربه كرد 
و سه بار هم تجربه تساوى برابر پرسپوليس را دارد.  در اين عكس هم منصور پورحيدرى 

را مى توان در كنار كارو حق ورديان، رضا عادلخانى، پرويز مظلومى و ناصر حجازى ديد.

آغاز دوران مربى گرى 
پورحيدرى بعد از كنار گذاشتن فوتبال در سن 30 سالگى مدت كوتاهى دستيار رايكوف 
سرمربى وقت تاج شد. رايكوف تا سال 53 سرمربى استقالل بود و بعد از آن على دانايى فرد 
هدايت آبى ها را بر عهده گرفت و در همان زمان هم پورحيدرى دستيار دانايى فرد بود. در 
سال 54 جكيچ سرمربى استقالل شد و او هم پورحيدرى را به عنوان دستيار خود انتخاب 
كرد.  اما اولين تجربه سرمربى گرى پورحيدرى در تيم اميد استقالل بود. وى اولين سرمربى 

تيم اميد استقالل هم محسوب مى شود.

تغيير نام تاج به استقالل 
بعد از انقالب اسالمى و شرايط انقالب تيم تاج دچار مشكالتى شد. منصور پورحيدرى به 
همراه افرادى همچون عنايت اهللا آتشى، عباس كرد نورى و... نام اين تيم را به استقالل 
تغيير داد. مرحوم پورحيدرى در اظهاراتى كه چندين سال پيش در اين رابطه داشت اشاره 
كرده بود كه از بين سه نام تختى، استقالل و آزادى در نهايت نام استقالل انتخاب شده 
بود. اولين جامى كه استقالل با نام جديدش در آن به ميدان رفت، جام شهيد اسفنديارى 
بود. شهيد اسفنديارى خودش مدتى شاگرد پورحيدرى بود و سابقه بازى در تيم تهران جوان 

را هم داشت. 
مربى گرى در دهه 60 و 70 

در اكثر سال هاى دهه 60 سرمربى گرى استقالل را به طور متناوب  منصور پورحيدرى و 
عباس رضوى در اختيار داشتند. در سال 59 و بعد از جدايى پورحيدرى از استقالل وى به 
كشور امارات رفت و در كنار جكيچ در باشگاه االهلى امارات مشغول به كار شد. او در سال 
62 بار ديگر به استقالل برگشت و با اين تيم به قهرمانى رسيد. بدون شك بزرگ ترين 
افتخار منصور پورحيدرى در دوران مربى گرى در رده باشگاهى، قهرمانى با استقالل در 
جام باشگاه هاى آسيا و در سال 1990 ميالدى بود. تيمى كه در آن ستاره هاى زيادى 
از جمله احمدرضا عابدزاده، برادران بيانى، امير قلعه نويى، مهدى فنونى زاده، مجيد نامجو 
مطلق، عبدالعلى چنگيز، مرحوم رضا احدى، صمد مرفاوى، رضا حسن زاده، صادق ورمزيار، 
عباس سرخاب و... حضور داشتند و پايه گذار اين نسل طاليى استقالل هم خود مرحوم 

پورحيدرى بود. 
البته پورحيدرى كمى هم بدشانس بود. او مى توانست در سال 1991 يك بار ديگر با استقالل 
قهرمانى آسيا را تجربه كند اما اين تيم در فينال از الهالل عربستان شكست خورد تا ركورد 

تاريخى دو قهرمانى پياپى در جام باشگاه هاى آسيا براى او رقم نخورد. 
اين تيم با هدايت منصور پورحيدرى دومين ستاره آسيايى را براى استقالل رقم زد.

در اين تصوير بازيكنان بزرگى مثل قلعه نويى، عابدزاده، برادران بيانى، رضا حسن زاده، مجيد 
نامجور مطلق، صادق ورمزيار، مرحوم رضا احدى، مرفاوى، سرخاب، فنونى زاده، ايمان 

عالمى، حميد بابازاده، ميرشاد ماجدى، عبدالعلى چنگيز، فرشاد فالحت زاده و ... حضور دارند.  
پورحيدرى يك بار هم با استقالل به مقام سومى آسيا رسيد. اين اتفاق در فروردين سال 81 
شمسى رخ داد و بازى معروف استقالل و آنيانگ و باتالق ورزشگاه آزادى براى هواداران 
فوتبال يادآور آن دوره است اتفاقى كه هرچند استقالل را از يك قهرمانى ديگر در آسيا 
دور نگه داشت و اين تيم به عنوان سومى قناعت كرد، اما حداقل سبب اين شد كه چمن 

ورزشگاه آزادى يك بار به صورت اساسى ترميم شود. 

قهرمانى تيم ملى فوتبال ايران
 در بازى هاى بانكوك با هدايت پورحيدرى

در اين تيم بازيكنانى مثل على موسوى، نيما نكيسا، وحيد هاشميان، بهزاد غالمپور، على 
كريمى، داريوش يزدانى، محمد خاكپور، جواد زرينچه و ... حضور داشتند.

يكى از نقاط عطف دوران مربى گرى منصور پورحيدرى زمانى بود كه او با توصيه دوست 
قديمى اش جالل طالبى هدايت تيم ملى فوتبال ايران را بر عهده گرفت. او اين تيم را در 
سال 1998 ميالدى قهرمان بازى هاى آسيايى بانكوك تايلند كرد. پورحيدرى دوران خوبى را 
در تيم ملى فوتبال ايران پشت سر گذاشت و از به يادماندنى ترين نمايش هاى تيم او مى توان 
به تساوى مقابل دانمارك در خاك اين كشور اشاره كرد. بازى اى كه سكوى موفقيت بزرگى 

براى هادى طباطبايى دروازه بان آن روزهاى تيم ملى ايران بود. 

وقتى كه پورحيدرى از تيم ملى به خاطر استقالل گذشت
بازگشت به استقالل و بازى با ملوان 

اما دوران پورحيدرى در تيم ملى چندان ادامه دار نبود و او در يك اقدام غافلگير كننده 
براى كمك به استقالل از تيم ملى كناره گيرى كرد. در آن دوره سوكوموروخوف سرمربى 
روس تبار استقالل نتايج بدى را با اين تيم مى گرفت و بعد از دعوت على فتح اهللا زاده از 
پورحيدرى، او عطاى تيم ملى را به لقايش بخشيد و به استقالل برگشت. شايد اگر او در تيم 
ملى مى ماند، اين تيم مى توانست در جام ملت هاى 2000 لبنان به قهرمانى دست پيدا كند 
و اين حسرت تاريخى براى فوتبال ايران باقى ماند. كناره گيرى پورحيدرى از تيم ملى اوج 
عالقه او به استقالل را نشان مى دهد. اما اتفاق تلخ ديگرى براى او در راه بود.   در خرداد 
سال 81 استقالل با هدايت پورحيدرى در يك قدمى قهرمانى در اولين دوره از رقابت هاى 
ليگ برتر فوتبال ايران بود. آن ها تنها با يك تساوى برابر ملوان مى توانستند قهرمان شوند 
اما استقالل در عين ناباورى با يك گل از حريفش شكست خورد و پرسپوليس با شكست 
فجر سپاسى قهرمان ليگ برتر شد. منصور پورحيدرى چند بار از خيانت هايى كه به او در آن 
بازى شد، سخن به ميان آورد اما هيچ گاه به صورت شفاف در اين باره صحبت نكرد.  او در 
اظهار نظرى در آن رابطه گفت كه يك روز اتفاقات بازى با ملوان را افشا مى كنم. روزى كه 
بخواهم براى هميشه از ايران بروم.  متاسفانه هيچ گاه پورحيدرى درباره اتفاقات آن بازى 

صحبت نكرد تا ابهام بزرگى در تاريخ ليگ برتر فوتبال ايران باقى بماند. 
 

آخرين تجربه سرمربى گرى استقالل 
پورحيدرى بعد از اتفاقات ديدار استقالل و ملوان از اين تيم كناره گيرى كرد و امير قلعه نويى 
در ادامه راه موفق شد آن تيم را به قهرمانى جام حذفى برساند. پورحيدرى سال بعد به 
صنعت نفت آبادان رفت اما بعد از نتايج ضعيف كخ سرمربى آلمانى وقت استقالل، بار ديگر 
به اين تيم برگشت تا به استقالل كمك كند. اين آخرين تجربه پورحيدرى و استقالل به 
صورت سرمربى بود و بعد از اين پورحيدرى تنها چند سال در صنايع اراك به عنوان مربى 

كار خود را دنبال كرد. 

اين سال ها 
در چند سال گذشته منصور پورحيدرى با عناوينى مثل مدير فنى، عضو هيات مديره و يا 
سرپرست در كنار استقالل بود و در اين ميان هواداران استقالل بيشتر او را با نام پدر استقالل 
مى شناختند. بدون شك منصور پورحيدرى حق بزرگى بر گردن فوتبال ايران دارد. بسيارى از 

نسل فعلى مربيان ايرانى شاگرد پورحيدرى بوده اند. 
  پورحيدرى همواره بر علم فوتبال تاكيد داشته و از دستياران خارجى مثل بونژاك و يا يورگن 
گده استفاده كرد. سيستم معروف 2-5-3 ابتدا توسط پورحيدرى و با پيشنهاد بونژاك در 
فوتبال ارائه شد. كسانى مثل پرويز مظلومى، حسين فركى، جواد زرينچه، مجيد نامجو مطلق، 
مهدى پاشازاده، صمد مرفاوى و بسيارى ديگر از مربيان فوتبال ايران، كار خود را به عنوان 

مربى در كنار پورحيدرى آغاز كردند. 
منصور پورحيدرى 309 بار به عنوان سرمربى روى نيمكت استقالل نشست و با اين تيم به 
افتخارات قابل توجهى رسيد.  منصور پورحيدرى 18 بار به عنوان سرمربى هدايت استقالل 
را در داربى هاى پايتخت بر عهده داشت كه حاصل آن 6 پيروزى، 8 مساوى و 4 باخت بود. 

 
پايان 

او سرانجام پس از چيزى حدود يك سال مبارزه با بيمارى سرطان، جان به جان آفرين تسليم 
كرد. ضايعه درگذشت او تا هميشه در فوتبال ايران باقى خواهد ماند. بخش بزرگى از تاريخ 
باشگاه استقالل كه اين روزها محبوب ميليون ها هوادار فوتبال در ايران است، مديون زحمات 
منصور پورحيدرى است. اهالى فوتبال بر اين مطلب صحه مى گذارند كه پورحيدرى زمانى 
كه در استقالل حضور نداشت هم دلش با اين تيم بود و هيچ گاه براى اين تيم حاشيه سازى 
نكرد. هيچ گاه شايعات مربوط به فساد در زمينه هاى مختلف پيرامون پورحيدرى مطرح نشد 

و مطمئنا نام او به نيكى در تاريخ فوتبال ايران باقى مى ماند. 
روحش شاد

خداحافظ مرد با ادب فوتبال
ــالگى  ــن 71 س منصور پورحيدرى بزرگ مرد فوتبال ايران در س
ــت. نگاهى به كارنامه پر افتخار اين مرد بزرگ و متواضع  درگذش
ــت.   منصور پورحيدرى  ــان دهنده ميزان ِدين فوتبال ايران به اوس نش
ــالگى وداع  ــوت بزرگ فوتبال دار فانى را در هفتاد و يك س پيشكس
ــته بود،  گفت. مردى كه به قول متنى كه اخيرا آرش برهانى نوش
ــتقالل را قهرمان كردم. در اين مطلب  ــى كه هيچگاه نگفت من اس كس
ــك منصور پورحيدرى در  به مرور زندگى آن مرحوم پرداخته ايم. بى ش
ــائل او مى توان انتقاداتى  ــكال نبوده و به برخى مس زندگى خود بى اش
ــت اما اين انتقادات ذره اى از اهميت و ارزش او در تاريخ فوتبال  داش
ــال  ــاليان س ايران كم نخواهد كرد و فقدان او دردى خواهد بود كه س
ــه نفرى بود  التيام نمى يابد.  منصور پورحيدرى به جرات يكى از س
ــت راجع به همه چيز صحبت  كه در اين فوتبال حق و صالحيت داش
ــد و هرگاه انتقادى هم  كند با اينحال هيچوقت از دايره ادب خارج نش
ــوزانه مطرح مى كرد.  ــبت به مسئله اى داشت، آن را به صورت دلس نس
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 فروش دست نوشته هاى 
نويسنده زنى كه 
جوانمرگ شد

يك انتشارات نسخه هاى محدودى از 
كپى دست نوشته هاى «شارلوت برونته» نويسنده رمان «جين اير» را به فروش 

مى رساند.
دست نوشته هاى  كپى  از  محدودى  تعداد  پاريس  در  انگليسى  انتشاراتى 
را  انگليسى  كالسيك  رمان نويس  برونته»  «شارلوت  زيباى  و  خوش خط 

عرضه مى كند.
اين نويسنده رمان 824 صفحه اى «جين اير» را در سال 1847 به نگارش 
درآورد و در اين نسخه، اصالحات و يادداشت هاى او ديده مى شود. برونته 
در دست نوشته هايش بارها چگونگى رابطه جين و آقاى راچستر را تغيير 

داده است.
در اين كتاب همچنين طراحى هايى از ادموند گرت كه در نسخه سال 1897 
اين رمان گنجانده شده بود، ديده مى شود. 1000 نسخه از كپى «جين اير» 

دست نويس، از روز دوم نوامبر به قيمت 300 دالر به فروش مى رسد.
شارلوت برونته در سال 1816 ميالدى در «همپشاير» انگليس متولد شد. او و 
دو خواهرش به نام هاى «اميلى» و «آن» نويسندگان سرشناس انگليسى بودند 

كه به خاطر عمر كوتاه شان نيز مشهورند. 
معروف ترين كتاب  شارلوت برونته «جين اير» از شاخص ترين رمان هاى 
كالسيك انگليسى زبان است. او اين رمان را با نام مستعار «كورر بل» منتشر 

كرد.
رمان «جين اير» روايت زندگى دخترى  است كه در كودكى يتيم  شده و از 
رفتار بد بستگانش به پرورشگاه پناه مى برد و آن جا هم در محيطى خشك 
و خشن بزرگ مى شود. جين در ادامه به عنوان معلم سرخانه به يك خانه  
اشرافى مى رود، بين او و ارباب خانه راچستر عالقه اى شكل مى گيرد و 

ماجراهاى ديگرى رقم مى خورد.
شارلوت با وجود عمر كوتاهش، بر شيوه  نويسندگى شخصيت هاى ادبى 
بزرگى مانند جورج اليوت، توماس هاردى، آن برونته، اميلى برونته و استفن 

مير تأثير بسزايى داشت.
خالق «جين اير» در 31 مارس 1855 ميالدى در سن 38سالگى درگذشت.

ياداشت
كشف راز نقاش مشهور جهان پس از يك قرن

چرا ون گوگ گوش  خود را  بريد؟

اما معروف ترين خودزنى در تاريخ هنر بوده است؛ انگيزه دقيق او چه 
بود عشق ؟ حسادت ؟ خشم ؟ بيش از يك قرن دليل واقعى بريدن گوش 
ون گوگ توسط خودش نامعلوم باقى مانده بود. مطالعاتى تازه اما نشان 
مى دهند او زمانى كه شنيد برادرش تئو، وفادارترين فرد به او و پشتيبان 
اصلى مالى اش پس از درگير عشق شدن خواستار ازدواج است، گوش 

خود را بريد
روزنامه بريتانيايى «گاردين» اشاره مى كند كه نتايج تحقيقات تازه نشان 
مى دهند كه ون گوگ نقاش معروف پس از شنيدن خبر ازدواج برادرش 
گوش خود را بريده و اين موضوع علت اصلى اقدام عليه خودش بوده 

است. 
و  رمز  پر  و  مهم ترين  از  يكى  حادثه  اين  كه  اين  به  اشاره  با  گاردين 
رازترين اقدامات نقاش بزرگ امپرسيونيست عليه خودش بوده است، 
مى نويسد: تاكنون دو روايت درباره علت بريدن گوش چپ ون گوگ 
آن  گمانه زنى  «نخستين  افزود:  گاردين  شده اند.  نقل  خودش  توسط 
كوچك  برادر  توصيه  به  سال 1888  اوايل  در  كه  گوگ،  ون  كه  است 
و مهربانش تئو به شهر آرل در جنوب فرانسه كوچ كرده بود، چند ماه 
بعد به ناراحتى روحى و افسردگى شديد دچار شد؛ او در كابوس هاى 
نزديك  جنون  عوالم  به  و  مى زد  پا  و  دست  هذيان آلود  و  وحشتناك 
مى شد. هنرمند رنجور و حساس كه از مدتى پيش در گوش چپ خود 
صداهايى تحمل ناپذير مى شنيد، تصميم گرفت با اقدامى قطعى خود را 
از شر گوش راحت كند. داستان دومى كه بيان مى شود آن است كه ون 
گوگ به زنى به نام راشل دل بسته بود و چون مال و منالى نداشت به او 
بدهد، به دلبر خود قول داده بود كه به او يك "هديه گرانبها" تقديم كند، 
و اين البته گوش خودش بود و صبح روز بعد مأموران پليس ون گوگ 
را نيمه جان در خانه اش پيدا كردند و از آنجا كه خون زيادى از او رفته 
بود، او را به بيمارستان رساندند. روزنامه محلى در "صفحه حوادث" از 

باليى كه "يك بيمار روانى" بر سر خود آورده بود، گزارش داد.»
اما  «اين  مى نويسد:  تازه  تحقيقات  نتايج  به  اشاره  با  اما  روزنامه  اين 
معروف ترين خودزنى در تاريخ هنر بوده است؛ انگيزه دقيق او چه بود 
عشق ؟ حسادت ؟ خشم ؟ بيش از يك قرن دليل واقعى بريدن گوش ون 
نشان  اما  تازه  مطالعاتى  بود.  مانده  باقى  نامعلوم  خودش  توسط  گوگ 
مى دهند او زمانى كه شنيد برادرش تئو، وفادارترين فرد به او و پشتيبان 
اصلى مالى اش پس از درگير عشق شدن خواستار ازدواج است، گوش 
خود را بريد. در مطالعات تازه اشاره مى شود كه ون گوگ پس از شنيدن 
خبر ازدواح برادرش مضطرب شد و احساس كرد كه ازدواج او مى تواند 
رابطه نزديك  با برادرش را تحت الشعاع قرار دهد و اين كه احتماال تئو 
زمينه حمايت  خاواده اش بپردازد و ديگر  بخواهد بيش تر به همسر و 

مالى او از برادرش فراهم نباشد.»
اين روزنامه اشاره مى كند كه مارتين بيلى در كتاب تازه خود پرده از اين 
موضوع برمى دارد و استناد او به نامه است كه ون گوگ در 23 دسامبر 

سال 1888 ميالدى از برادرش تئو دريافت كرده بود. 
درباره موضوع ديگرى مرتبط با ون گوگ، مارتين بيلى در همان كتاب 
او  آثار  از  يكى  در  كه  گوگ  ون  معروف  تخت  كه  است  كرده  اشاره 
كشيده شده، ممكن است هنوز در يك اتاق زير شيروانى در هلند پنهان 
شده باشد و خراب نشده باشد. او معتقد است كه اين تخت اكنون در 

شهر كوچكى در محل زندگى ون گوگ وجود دارد.». 
ون گوگ اين تخت را در سپتامبر 1888 ميالدى به قيمت 150 فرانك 
خريدارى كرده بود و پس از آن بود كه با گوگن نقاش معروف ديگر 
زندگى كرد و در سال 1890 ميالدى اقدام به خودكشى كرد. پس از 

مرگش تخت به بيوه برادرش جو رسيد.

«بباراي ابْر باراني»
 قاسم بابادى

تمام شهرماآكنده ازدود 
است

وسبزاندام پيچكهاكبود
اززايش دود است

بشوي اين گردِزشِت چسبناِك دوده را 
ازشاخ وبرِگ باِغ بيجاني

بباراي ابر باراني
زبس ديرآمدي آنك

ازآن هنجارِسرسبزِترنم زا
بدين صحراي ناهنجار

افتاديم
چراديگرنمي ريزي 

نمي باري؟
مگرازبركه هاي خشِك بي

ماهي
توهيچت نيست آگاهي؟
مترس ازسوزش خورشيد

فروريزازدرونت    
قطره هاي ريز پنهاني

بباراي ابر باراني
بگورعدي بيايد

آتشي زايد
واين خرگوش خوابي را

زچشم دشت بربايد
بزن چنگي 

بزن بازامشب آهنگي
بخوان ماهورِدلتنگي

ترنم كن به گوش آسمان
ازنغمه هاي دردانساني

بباراي ابرباراني
من ازدردكبوترهاي اين 

سامان
كه ناچارندبردستاِن خشِك اين درختان 

النه اي سازند آگاهم
من ازرنج غزاالني كه بر

آبشخورِبدمزه اين دشت 
خو كردند آگاهم

من ازخاموشِي آوازِمرغاِن سحر
اينگونه فهميدم

كه ناي خشكشان ديگر نداردلحِن خوشخواني 
بباراي ابر باراني

ندارم هيچ ترديدي
كه روزي ارمغاِن باد خواهي شد

وبربام بلندخانه ها مستانه خواهي خواند
وخواهي شست رنِگ گرده را

ازقامت آن باغ بيجاني
بباراي ابر باراني

ندارم هيچ ترديدي
كه برپهناي دشِت خشك 

خواهي ريخت
وپرخواهي نمودآن بركه هاي خشك بي ماهي

وخواهدخواندشوري
مرغ خوشخواِن سحرگاهي

كنارِ نقش ايواني
بباراي ابر باراني

ندارم هيچ ترديدي
كه اين گاهِ سيه ُچرده 

به پشت كوه خواهدرفت
واشك شوق خواهي ريخت

براندام پيچكهاي گلداني
بباراي ابر باراني
بباراي ابر باراني

 نانش در روغن است
 His bread is buttered on both sides

  اى گروه جوانان هريك از شما كه قدرت ازدواج دارد حتما اقدام نمايد، چه 
اين خود بهترين وسيله است كه چشم را از نگاه هاى آلوده و خيانت آميز و 

حضرت محمد(ص)عورت را از بى عفتى و گناه محافظت نمايد.

دل عالمى بسوزى و عذار برفروزى 
تو از اين چه سود دارى كه نمى كنى مدارا
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هيچگاه  كشور  در  بانوان  موسيقى 
مسئوالن  نه  مخاطبان،  سوى  از  نه 
نه  قضا  از  و  برگزاركنندگان  نه  و 
گرفته  جدى  هنرمندان  ازسوى 
بانوان  كنسرت هاى  اجراى  نشده. 
بيشتر  در  و  محدود  گروه  چند  به 
مواقع براى انجمن هاى خيريه بدون 
هيچ تبليغى برگزار مى شود و با اين 
روز  كه  است  تعجب  جاى  همه 
به روز بر تعداد موزيسين هاى زن 
افزوده مى شود و اين قشر همچنان 
در سايه فعاليت مى كنند حال آنكه 
امروز نه تنها خواننده بلكه نوازنده 
زن در برخى موارد نمى تواند روى 

صحنه حاضر شود. اما مشكالت موسيقى بانوان به اينجا 
ختم نمى شود بلكه به دليل همين ناديده گرفتن ها از سوى 
مسئوالن موسيقى؛ هميشه بدترين ساعات يا به اصطالح 
ساعت مرده به كنسرت خانم ها اختصاص داده مى شود 
گرچه برخى گروه هاى موسيقى بانوان ازجمله گروه ژيوار 
هنوز با مشكالتى از اين دست مبارزه مى كند تا بتواند 

موسيقى بانوان را زنده نگه دارد.
او معتقد است براى اينكه گروه هاى بانوان بتوانند راحت تر 
فعاليت كنند بايد طرز فكر جامعه نسبت به موسيقى بانوان 
تغيير كند و به نوازنده زن احترام گذاشته شود. در واقع 
ديدگاهى كه امروز نسبت به موسيقى بانوان وجود دارد؛ 
اعمال  كه  سياست هايى  با  متاسفانه  و  است  نادرست 
كمتر  روز  به  روز  بانوان  موسيقى  از  حمايت  مى شود 

مى شود.
اين هنرمند با اشاره به برگزارى آخرين اجراى صحنه اى 
هميشه  متاسفانه  گفت:  وحدت  تاالر  در  ژيوار  گروه 
ساعاتى به بانوان اختصاص داده مى شود كه به اصطالح 
ساعات مرده اى است. مسلما يك خانم ساعت سه روز 
جمعه كه بايد در كنار خانواده اش باشد نمى تواند براى 

ديدن يك كنسرت به سالن بيايد.
او با اشاره به مشكالتى كه براى گروه هاى بانوان در هنگام 
اجرا وجود دارد، گفت: گروه هاى موسيقى بانوان فقط در 
مى توانند  نياوران  فرهنگسراى  و  وحدت  تاالر  دوسالن 
اجرا داشته باشند كه آنهم با مشكالت بسيارى مواجه 
است چراكه برنامه ريزى مناسبى در همين سالن ها براى 
به  مجبور  كنسرت  هر  براى  ما  و  نمى شود  كنسرت ها 

پرداخت هزينه هاى گزاف براى يك سانس اجرا هستيم.
شيخ االسالم با تاكيد براينكه يا موسيقى بانوان در ايران 
در  بانوان  حضور  و  بگذارند  احترام  بانوان  به  يا  نباشد 
زنان  حضور  متاسفانه  گفت  بپذيرند،  را  كنسرت ها 

روى سن چه به عنوان خواننده و چه نوازنده همواره 
با دردسرهايى روبرو است درنهايت بايد مشخص شود 
هنوز  متاسفانه  است.  جايگاهى  چه  در  بانوان  موسيقى 
موسيقى بانوان دچار سانسور شديد است و اين موضوع با 
تغيير وزير هيچ تغييرى نمى كند و با وجود اينكه موسيقى 
جنسيتى نيست اما بانوان در موسيقى ايران هيچ جايگاهى 
مشكالت  از  يكى  كرد:  هنرمند خاطرنشان  اين  ندارند. 
گروه هاى بانوان اين است كه نمى توانند به راحتى تبليغ 
كنند و به خاطر همه اين مسائل تعداد گروه هاى بانوان 
كمتر شده. قبل از دولت نهم و دهم ما در فرهنگسراهاى 
مختلفى ازجمله شفق بانو و ... اجرا داشتيم اما از زمان 
دولت نهم و دهم اجراهاى بانوان محدود به تاالر وحدت 
و فرهنگسراى نياوران شد كه به علت هزينه اجاره باالى 
تاالر وحدت و كوچك بودن فضاى فرهنگسراى نياوران؛ 

گروه هاى بانوان ترجيح مى دهند كمتر اجرا داشته باشند.
حاضر حال  او خاطرنشان كرد: كنسرت هاى بانوان در 
گروه  كه  اجراهايى  يا  خيريه   فعاليت هاى  به  محدود 
هزينه آن را برعهده دارد و هيچ اسپانسرى از گروه هاى 
بانوان حمايت نمى كند؛ محدود شده چراكه امكان تبليغ
همين  براى  ندارد  وجود  بانوان  موسيقى  گروه هاى  از 
بانوان  كنسرت  هاى  روى  مى دهند  ترجيح  اسپانسرها 
سرمايه گذارى نكنند. اين هنرمند تاكيد كرد: تنها مسئله اى 
كه باعث شده گروه هاى بانوان در ايران به كار خود ادامه 
و  مشكالت  همه  اين  وجود  با  واال  است  عشق  دهند 
توهين هايى كه به بانوان فعال در موسيقى مى شود؛ ادامه 
كار توجيهى ندارد و گاهى حتى هزينه دستمزد نوازندگان 

از اجراها تامين نمى شود.
شيخ االسالم با بيان اينكه بيشتر كنسرت هاى بانوان محدود 
به خيريه مى شود، گفت: متاسفانه گاهى اوقات مشاهده 
برگزار  بانوان  براى  كنسرت  هايى  خيريه  نام  به  مى كنيم 
كنسرت  آن  درآمد  از  مبلغى  هيچ  درحالى كه  مى شود 

صرف امور خيريه نمى شود و اين  
در شرايطى است كه ما حتى پول 

پرداخت نوازندگان را نداريم.
او در ادامه با اشاره به تغيير رويكرد 
مختلف  دوره هاى  در  مديران 
مديرى  هر  با  متاسفانه  اظهاركرد: 
كه وارد يك سازمان مى شود همه 
چيز تغيير مى كند. ما اولين گروهى 
بوديم كه در حوزه هنرى كنسرت 
تغيير  با  متاسفانه  اما  كرديم  اجرا 
مسئول برگزارى هر نوع اجرايى در 
آنجا لغو شد و حدود يكسالى است 
كه دوباره اجازه برگزارى كنسرت 

در حوزه داده شده است.
اين هنرمند در بخش ديگرى از صحبت هايش گفت: به 
دليل شرايط نامناسبى كه براى موسيقى بانوان وجود دارد 
خيلى از گروه ها به صورت دورهمى ساز مى زنند و آثارى 
كه ارائه مى شود كارهاى تكرارى است اين براى موسيقى 
ما بسيار بد است. معتقدم ما در ابتدا بايد براى همجنس 
و اگر قرار است براى بانوان  خودمان احترام قائل باشيم
موسيقى  استانداردهاى  همه  بايد  كنيم  برگزار  كنسرت 
رعايت شود. او ادامه داد: گروه ژيوار از همان ابتدا سعى 
كرده براى اجراهايش برنامه هاى مشخص داشته باشد. اين 
مسئله باعث مى شود موسيقى بانوان نيز به نقد گذاشته 
شود چراكه بانوان ما شعر را درك مى كنند و موسيقى را 
مى فهمند. وقتى كارى براساس اصول ارائه شود؛ روى 

مخاطب هم تاثير مى گذارد.
اين هنرمند بيان كرد: اگرچه موسيقى بانوان به درستى 
فرهنگ را در جامعه ايجاد  شنيده نمى شود اما بايد اين
نيستند.  دورهمى  بانوان  موسيقى  گروه هاى  كه  كنيم 
متاسفانه خيلى از بانوان حتى ساز ها را نمى شناسند. ما بايد 
گوش مخاطب را تربيت كنيم چراكه مادر است كه نسل 

آينده را مى سازد.
او با بيان اينكه موسيقى دهه 40 و 50 دلنشين بود، تاكيد 
كرد: وقتى در كشورمان در حوزه موسيقى خودسانسورى 
داريم و هيچ سازى اجازه نمايش در رسانه ملى را ندارد؛ 
چنين مشكالتى دور از ذهن نيست. آنچه بيش از همه 
اهميت دارد اين است كه موسيقى دچار تكرار شده و هيچ 
تعريف مشخصى در حال حاضر از موسيقى نداريم. از 
طرف ديگر حال خوبى در موسيقى نداريم و نوازنده ها به 
سازهاى الكترونيك روى آورده اند و براى پول مى نوازند. 
درحال حاضر بخشى از موسيقى بيشتر از ديگر بخش ها 
شنيده مى شود تنها به اين دليل كه سازها شناخته شده 

نيستند.

ساعاِت مرده براى زنهاست
هنرمندانى كه با چوِب دورهمى رانده مى شوند

بى مهرى  است  معتقد  اشرف زاده  حجت 
هنرمندى  به  بى توجهى  يعنى  شجريان  به 
كه اثرش را براى مردم توليد مى كند و در 
غم و شادى، پيروزى و شكست و روزهاى 

خوب و بد آن ها سهيم است.
حجت اشرف زاده در مورد استاد محمدرضا 
دليل  به  «شجريان  گويد:  مى  شجريان 
هوش، ذكاوت، موقعيت زمانى و مكانى، 
اساتيدى كه از محضرشان بهره برده است 
و توانايى ها و خالقيت شخصى در مجموع 

به قله تبديل شد.»
خواننده آلبوم «ماه و ماهى» ادامه مى دهد: 
لحاظ   به  نتواند  خواننده اى  هر  «شايد 
زمانى و مكانى از موقعيت استاد شجريان 

برخوردار شود. از جمله اين كه افتخار آموختن از زنده ياد 
استاد احمد عبادى، زنده ياد استاد جليل شهناز و اساتيد 
ديگر را داشته باشد يا در گروه اساتيد موسيقى ايران 
بخواند يا خودش شروع به جمع آورى آوازهاى كهن 
و رديف ها و گوشه هاى آن كند كه بسيارى از افراد از آن 
غافل اند و بعد از تمام اين ها به لحاظ شخصى و آناتومى 
حنجره داراى توانايى بسيار بااليى باشد، هوش و ذكاوت 
بسيارى در حفظ كردن اشعار و تركيب كردن شان داشته 
باشد و شعر و ادبيات را در حد كمال بشناسد. در طول 
تاريخ كم تر پيش مى آيد كه همه اين ها در يك زمان، يك 

مكان و يك نفر جمع شود و استادى مانند محمدرضا 
شجريان بيافريند.»

استاد  حق  در  تاكنون  كه  بى مهرى هايى  مورد  در  او 
صميم  از  و  دارم  «آرزو  مى افزايد:  است  شده  شجريان 
قلب اميدوارم ايشان هر چه زودتر روند بهبودى را طى 
كنند و روى صحنه براى مردم مشتاق و عالقمند كنسرت 
دهند. نبايد فراموش كنيم استاد شجريان كم بى مهرى 
نديد. بى مهرى هايى كه به هنرمندان يك كشور مى شود 
در واقع در حق مردم آن كشور شده است. همه ما به 
خاطر داريم كه در طول سال هاى جنگ عده اى از اين 
هنرمندان داوطلبانه به جبهه ها اعزام مى شدند تا با كمك 

موسيقى توان روحى رزمندگان را افزايش 
و روحيه حماسى مردم را تقويت كنند.»

آثار  اهميت  بر  تاكيد  با  اشرف زاده   
تصريح  شجريان  چون  هم  هنرمندانى 
توليد  با  هنرمندان  «همين  مى كند: 
دل  در  را  اميد  خاص  موسيقيايى  آثار 
كه  كارى  مى داشتند.  نگه  روشن  مردم 
تصنيف هايى هم چون «سپيده» محمدرضا 
ديگرى  اثر  هيچ  كرد  مردم  با  شجريان 
نمى توانست بكند. هنرمندانى كه اثرشان را 
براى مردم توليد مى كنند در غم و شادى، 
پيروزى و شكست و روزهاى بد و خوب 
آن ها سهيم هستند و همين چيزها را در هنر 
خود نشان مى دهند. در نتيجه بى مهرى به 
اين هنرمندان يعنى بى توجهى به همه اتفاقاتى كه اين 

عزيزان در شكل گيرى آن نقش داشته اند.»
پايان  در  «خاتون»  پژوهشى  و  تحقيقى  آلبوم  خواننده 
اضافه مى كند: «مسائلى از جمله گرايش هاى سياسى 
و فكرى يك هنرمند شايد گاهى خالف تفكر حاكم و 
رايج باشد اما حداقل به پاس خدمت هاى گذشته او حق 
نداريم زير سوال ببريمش. خدمت هايى كه تاريخ گواه آن 
است. اين سال ها مى گذرند و مديرها و صاحبان ميزها 
تغيير مى كنند اما هنرمندان كه شناسنامه فرهنگى كشورند 

ماندگارند.» / انتخاب

ــراى نياوران مى توانند ــالن تاالر وحدت و فرهنگس ــيقى بانوان فقط در دوس ــالم مى گويد: گروه هاى موس ژيوار شيخ االس
ــود  ــرت ها نمى ش ــالن ها براى كنس ــبى در همين س ــت چراكه برنامه ريزى مناس ــيارى مواجه اس ــند كه آنهم با مشكالت بس ــته باش  اجرا داش

ــتيم. ــانس اجرا هس ــرت مجبور به پرداخت هزينه هاى گزاف براى يك س و ما براى هر كنس

بــى مهــرى به شـجريان، بى توجـهى بـه 
روزهاى خوب و بد مردم است
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