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نفت مسجد سليمان  حاكم شود

  وزراى روحانى  
معنى حكومت كردن  
را  مى فهمند

اين بغض ها در 
گلو نمى شكنند؛ 
لطفا لبخند بزنيد
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تتلو از اوين: عذر ميخام ببخشيد!

اشكاالت اليحه «سالمت روان»

خوزستان، سرزمين منحصر بفرد هنرهاى ماندگار

 
  به سراسر ايران
 سفر مى كنم

آرزوى «مرتضى» برآورده شد

سهراب بختيارى زاده  سر مربى جوان تيم فوتبال  نفت مسجد 
سليمان يكى از بهترين مدافعان فوتبال ايران در دهه هاى 

اخير است كه  فوتبال خود را از تيم جوانان جنوب اهواز شروع 
كرد .سپس در  تيم هاى انتظام  اهواز ،  شاهين اهواز و فوالد 
خوزستان بازى به فوتبال خود ادامه داد   ،»فوالد  «سكوى 
پرتاب  «سهراب « حضور در تيم هاى مطرح پايتخت شد . 
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سال اول
 شماره بيست و دوم
8 صفحه
قيمت: 500 تومان

احمدرضا كابلى در گفت و گو با سازه 
ملى  همايش  اولين  كرد:  اظهار  نيوز 
«معمارى، شهر و آينده « دوم دى ماه 
دانشگاه  معمارى  دانشكده  در   1395
برگزار  ماهشهر  واحد  اسالمى  آزاد 

ميشود
شهرسازى  و  معمارى  داد:  ادامه  وى 
به  نگاه  و  اسالمى  معمارى  معاصر، 
آينده، سبك شناسى و هويت شهرى، 
برنامه  پايدار،  توسعه  و  شهرسازى 
شهرى،  طراحى  و  مديريت  ريزى، 
شهرى،  زيست  محيط  و  سبز  فضاى 
انسان شناسى و روانشناسى محيط، افق 
هاى جديد در معمارى و شهرسازى، 
فناورى ها و مصالح جديد در معمارى، 
اقليم، معمارى و انرژى هاى نو، شهر 
زيست پذير و معمارى بدون معمار از 

محورهاى اين همايش است.
مدير گروه رشته هاى معمارى ،گرافيك 
و عمران  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

و  كارگاه  يك  همزمان   برگزارى   از  ماهشهر 
نمايشگاه  در زمان برگزارى اين همايش خبر داد و 
گفت:   يك كارگاه  تخصصى معمارى به صورت 
آثار  از  نمايشگاهى  همچنين  و  عملى  و  تئورى 

دانشجويان  نيز برگزار مى گردد.
دبير علمى همايش ملى» معمارى، شهر و آينده» در 
بخش ديگرى از اين گفتگو اظهار داشت :براسا س 

برنامه زمانبدى ،اخرين مهلت  ثبت نام در همايش  
18 اذرماه ، اخرين مهلت ارسال مقاله 27 ابان ،و 

زمان اعالم نتايج داورى 3 اذر ماه خواهد بود 
رسانه  حاميان  خصوص  در  كابلى  رضا  احمد 
و  راه  وزارت    : گفت  نيز  مالى  و  ،سازمانى  اى 
مهندسى  ،نظام  خوزستان  استاندارى  شهرسازى، 
،شركت  فرهنگى  ،ميراث  خوزستان  ساختمان 

ملى مناطق نفت خيز جنوب ،سازمان
اقتصادى پترو شيمى  ، تعدادى از واحد
هاى دانشگاهى  دانشگاه  ازاد اسالمى
شيمى پترو  هاى  شركت   ، خوزستان 
خوزستان ، برخى از شركت هاى توليد
ى و مهندسين  مشاور در استان  از جمله
حاميان سازمانى و مالى  همايش هستند. 
» نيوز  سازه  خبرى»  :پايگاه  افزود  وى 
حامى رسانه اى   همايش ملى معمارى،

شهر و آينده خواهد بود
از :برخى  گفت  همايش  علمي  دبير 
مدعوين و سخنرانان اين همايش هم،
ماهشهر بندر  شريف  مردم  نماينده  
،،فرماندار اسالمى  شوراى  مجلس  در 
ماهشهر ،شهرداران استان  و مدير ان
كل امور شهري و روستايي استانداري
و اوقاف  كل  ان  مدير  و  خوزستان 
ميراث فرهنگي ،رييس  نظام مهندسي
معماري تخصصي  گروه  ،اعضاي 
اسالمي ازاد  دانشگاه  مسولين  و 

خوزستان هستند 
مدير گروه معماري ،گرافيك و عمران دانشگاه ازاد
اسالمى ماهشهر خاطر نشان كرد :گروه معماري
دانشگاه ازاد ماهشهر پيش از اين نيز با همكارى
«انجمن علمي معماري»  چندين همايش  علمي
و با حضور دكتر وحيد قباديان ،خانم فرح حبيب
و دكتر سيد كيانوش الري بقال  برگزار نموده بود

واحدهاى توليد كننده
 بلوك سيمانى سبك استاندارد درشهراهواز

شماره پروانه 
استاندارد آدرس شماره تماس نام واحد توليدى رديف

7161392958 اهواز سه راه حميديه نرسيده به عين 2 09166077870
09161114572 عبدالحميد چرخابى 1

7161199958 اهوازجاده خرمشهرجنب مجتمع 
آهن فروشان 09166016727 سيد جابر حسينى 2

7150542948 اهواز جاده برومى 09166168174 رسول رياحى زانيايى 3

7146741938 اهوازجاده ماهشهرفرعى مقابل 
شهرك صنعتى شماره4 09161183138 شركت دوستان

غالمعلى ذوالفقارى 4

7148479948 اهواز جاده حميديه كيلومتر2 پشت 
تعاونى روستايى 09161185015 قربانعلى صالحى ممبينى 5

7150457948 سه راه خرمشهرجاده حميديه
09163174046 جنب باسكول بركت سجاد طهماسبى 6

7132467918 24 مترى روبروى سينما ساحل 
ساختمان علوى2(واحد1و2) 09161110712 سيد امين جعفر علوى 7

7146169938 اهوازجاده حميديه روستاى عين2 09166133348 پرويز مسجدى فر 8

7161297958 اهواز جاده حميديه كيلومتر2 پشت 
تعاونى روستايى 09161118732 فرود هادى پور 9

 اتحاديه صنف توليدكنندگان تيرچه و بلوك و قطعات بتنى اهواز

به ميزبانى دانشگاه ازاد اسالمى ماهشهر :

اولــين همايــش ملـــىاولــين همايــش ملـــى
 معمارى، شهر و آينده برگزار مى شود  معمارى، شهر و آينده برگزار مى شود 

رئيس دانشكده مهندسى پليمر دانشگاه آزاد اسالمى واحد ماهشهر از برگزارى 
اولين همايش ملى معمارى، شهر و آينده در اين دانشگاه خبر داد.
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صفحه 2

متأسفانه در خصوص پديده اى كه طى سه سال 
اخير در استان اتفاق افتاده، هيچ كار علمى براى 
بررسى علت انجام نشده و اظهارنظرها نيز كامًال 

غيرعلمى بوده است

اصًال  خوزستان،  مانند  منطقه اى  در  معتقدم 
بخش  به  فرهنگى  اماكن  واگذارى  زمينه 
نيز  آن  نتيجه  و  ندارد  وجود  خصوصى 
به  مراكز  اين  شدن  تبديل  جز  چيزى 

كافى شاپ و رستوران نخواهد بود.
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يادداشت
علت باران اسيدى در اهواز فاش شد

در آخرين اظهار نظرها اين گياه بى زبان كه گلى براى 
گرد افشانى ندارد متهم اصلى به شمار آمده

زمان بابادى شوراب
 ناخوش خر خورده

در زمان هاى قديم طبيبى بود كه يك پسر داشت آرزوى وى طبيب 
شدن او بود تا پسر همچون پدر طبابت كرده و ادامه دهنده شغل پدرى 
باشد ، به همين دليل پسر را براى تلميذ طبابت و فراگيرى علم و فوت 

وفن آن به همراه خود به بالين مريض ها مى برد.
روزى كه براى نوبت دوم جهت نتيجه تجويز داروى قبلى  به 
همراه پسر رفته بود ، مشاهده نمود كه مريض رو به موت بوده 
و دارو نتيجه عكس داشته ، لذا با ناراحتى رو به بستگان مريض 
بستگان  همه  است؟  كرده  ناپرهيزى  چه  مريض  گفت  و  كرد 
بيشترى  تندى  با  پزشك  دوباره  و  نموده  اطالعى  بى  اظهار 
كه  ايد  داده  هندوانه  بيچاره  مريض  به  حتما  كه  نمود  عنوان 
به اين روز افتاده و حاضرين با ناراحتى و تعجب گفتند درست 

است.
طبيب با عصبانيت گفت چرا مريض ناپرهيزى كرده؟ و نسخه سومى 
براى بيمار نوشت و رفت ، در بين راه براى يادآورى به پسر گفت متوجه 
فن آن شدى؟ فرزند گفت نه  پدر! طبيب كهنه كار در جواب گفت ، هر 
وقت به بالين بيمارى مى روى به اطراف او گشت و نظرى بيفكن تا اگر 
مريض حالش ناخوش ترشد ، بهانه اى براى بدحالى وى داشته باشى!

بدان زمانى كه به بالين اين مريض مى رفتيم ، پوست هندوانه ها 
را در سطل كنار اتاق بيمار ديدم و اين را بهانه اى مناسب براى 

بدحالى اش قرار دادم.
طبيب روزى بيمار شد ، پسر را به بالين مريض خود فرستاد ، وقتى 
پسر وارد شد ديد بيمار پدر بد حال تر شده و رو به موت است ، با 
فرياد بلند گفت مگر پدرم نگفت بيمار ناپرهيزى نكند به او چه داده 
ايد خورده،همه گفتند هيچ نداده ايم بجزغذاى هميشگى او ، پسر با 
ناراحتى گفت بيمار خر خورده ، اطرافيان پس از تمسخر طبيبك ، 

او را بيرون كرده و به خانه پدر فرستادند.
پزشك كه از موضوع باخبر شد ، پسررا سئوال نمود ، از كجا به ذهن 
تو خر خوردن بيمار رسيد ، پسرگفت پدر وقتى به بالين مريض مى 

رفتم پاالن خرى دم درب اتاق او بود.
چند نوع اظهار نظرمسئولين را درباره باران اسيدى براى افزايش 
دانسته هاى دوستان مناسب ديده و به ثبت كاغذ درآمده به شرح 

ذيل مى باشند:
1 – دكترمحمد حسين سرمست رييس اسبق دانشگاه ، عوامل 
محيطى را در بروز اين  عارضه موثر دانست اما ازبين اين عوامل ، 
آتش زدن الستيك هاى فرسوده را كه اخيرا در حوالى شهر اهواز 

رخ داد ، در بروز اين بيمارى بيشتر دخيل دانست.
2 – مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان نيز اعالم داشت 
نيترات موجود در هواى شهر اهواز موجب اسيدى شدن بارندگى 

ها شده است.
3 – دكتر مهدى نجمى در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعى آنا ، 
درباره بروز سندروم تنفسى در استان اهواز، گفت: مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشكى اهواز اعالم كرده اند كه باران را اندازه گيرى نموده كه خوشبختانه 

علت بروز مشكالت تنفسى بارش   ph باران اسيدى نبوده است.
4 – به گزارش ايسنا ، دكتر غالمرضا شريعتى  در هفتمين نشست 
ستاد مقابله با ريزگردها كه 12 مهرماه در استاندارى برگزار شد، 
اظهار كرد: اكنون نقش گياه كنوكارپوس در مسائل تنفسى ايجاد 
شده به دنبال اولين بارش هاى پاييزى ،  به صورت كامل مشخص 
نشده اما طبق گفته هاى رييس دانشگاه علوم پزشكى اهواز به علل 
مختلف در حال حاضر مهم ترين متهم اين مساله گرده افشانى 

گياه كنوكارپوس است.
در آخرين اظهار نظرها اين گياه بى زبان كه گلى براى گرد افشانى 
ندارد متهم اصلى به شمار آمده و متهم به چيزى(گرده و گل)كه 

ندارد شده و بايد سر آن قطع گردد.
باران اسيدى كه منشاء آن در جايگاه هاى مختلف علمى و نظارتى 
متفاوت اعالم مى شود و هركس از مسئولين ذيربط به فراخور حال 
خود بدون در نظر گرفتن واقعيت به ابراز نظرهايى(كلى گويى و 
دادن آدرس غلط) كه به جايگاه مديريت آنان صدمه نزند پرداخته 
و مردم صدمه ديده از اين معضل دست ساز مديريتى غلط  در اين 

جغرافيا را از پى بردن به اين واقعيت دور مى كنند.
در آخر اظهارنظر اينجانب:

به نظر من آلودگى اهواز بخاطر آب كارون است و آن را بايد به 
جايى ديگر انتقال دهيم  يا شايد آلودگى بخاطر منابع  نفت ، اين 
ماده سياه نجس و يا ميدان هاى  گازى بدبو باشد ، انشااهللا روزى 
كه انسان هاى دلسوز باعث اتمام آنها مى شوند ما ديگر آلودگى 

نخواهيم داشت.

خبر هزينه كرد اعتبارات ريزگردها در مناطق غيركارشناسى
يك  را  اطالع رسانى  و  رسانه  مطبوعات،  كار  وى 
كار مقدس خواند و خاطرنشان كرد: هرچه رسانه ها 
گسترده تر باشند، رشد پايدار يك جامعه راحت تر 
محقق مى شود و هرچه رسانه ها با آزادى عملكرد 
بيشتر و توسعه يافته تر باشند، آن جامعه نيز توسعه يافته تر 
خواهد بود. نماينده مردم اهواز در خانه ملت افزود: 
خرسنديم از اين كه در خوزستان حضور رسانه ها قوى 
است و رسانه ها هم از لحاظ آمار و ارقام و ميزان فعاليت 
عملكرد خوبى را نشان مى دهند؛ بنابراين فكر مى كنم 
ديگر الزم است روى كيفيت كار در كل اين رسانه ها 

تمركز شود.
همگرايى در مسائل كالن استان

 ايجاد شده است
يوسفى با بيان اين كه همراه با ديگر نمايندگان استان 
طى اين مدت تالش كرديم انسجام و همگرايى 
خوبى براى حل مسائل استان ايجاد شود، تصريح 
كرد: خوشبختانه اكنون اين همگرايى در مسائل 
كالن استان و حوزه هاى مختلف گردوغبار، انتقال 

آب، كارون و اشتغال ايجاد شده است.
وى با اشاره به پيگيرى هاى در حال انجام در اين 
رايزنى هاى  با  كرديم  سعى  كرد:  اظهار  حوزه ها، 
گسترده با وزارتخانه ها و سازمان هاى مربوطه در 
سطح كشور، پيگيرى ها را به حدى برسانيم كه 
منجر به حصول نتيجه و فايده شود. نماينده مردم 
اهواز در مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه درباره 
گردوغبار به طور مشخص يكى از محورهاى اصلى 
كارى نمايندگان بر اين امر قرار گرفته و پيگيرى 
منسجم و مجدانه اى طى اين مدت انجام شده 
است، گفت: با بسيارى از مسئوالن ارشد كشور در 
خصوص مشكالت مردم خوزستان به خصوص در 

زمينه گردوغبار گفت وگو شد تا از اين طريق حساسيتى 
در اركان تصميم گيرى كشور ايجاد شود و موضوع 

گردوغبار خوزستان را به طور ويژه ببينند.
كنترل كانون هاى

گردوغبار خوزستان ملى ديده شود 
يوسفى با اشاره به گردوغبار دو هفته پيش در استان، 
افزود: در زمان وقوع اين پديده ميزان و نوع فعاليت 
نمايندگان و رايزنى ها پيرامون موضوع شديدتر شد و 
به دنبال آن طى جلسه اى با خانم ابتكار اين درخواست 
به طور مشخص مطرح شد كه بايد كنترل كانون هاى 
داخلى گردوغبار در خوزستان به صورت يك طرح 
ملى ديده شود. وى يادآور شد: شايد پيش از اين در 
سطح كشور اين طور فكر مى شد كه موضوع ريزگردها 
با تعامالت درون استانى حل مى شود اما با توجيهات و 
داليل ارائه شده در جلسه با خانم ابتكار، وى پذيرفت كه 
بايد يك طرح ملى براى مقابله با ريزگردها در خوزستان 
نوشته شود. نماينده مردم اهواز در خانه ملت تصريح 
كرد: در اين جلسه خواستار شديم مدلى مانند مدل 
درياچه اروميه براى ريزگردها در خوزستان تعريف 
شود، زيرا اين مدل نتايج خوبى را حاصل كرد؛ به 
همين دليل خواستيم در اين خصوص نيز طرحى مشابه 
درياچه اروميه نوشته، به صورت ملى تعريف و منابع ملى 
و پايدار براى آن مشخص شود؛ در اين صورت اين 
طرح براى سال هاى آتى نيز پايدار و مستمر خواهد ماند.

كاهش 30 تا 40 درصدى گردوغبار در 
صورت كنترل كانون ها

يوسفى با اشاره به معرفى تعدادى از افراد سازمان 
محيط زيست و همچنين نمايندگانى از استان براى 
پيگيرى اين طرح، تصريح كرد: البته اين طرح فعًال 
در مرحله نگارش است و اين كه چه قدر بتوانيم آن 
را در قالب يك طرح ملى نهادينه كنيم، تا حدودى 
كار دشوارى است و همه مسئوالن اعم از نمايندگان، 

استاندارى، زعما و علماى استان بايد كمك كنند.

وى ادامه داد: در حال حاضر هفت كانون گردوغبار در 
خوزستان با مساحتى حدود 350 هزار هكتار وجود 
دارد كه در صورت تعريف اين طرح ملى و تأمين منابع 
مالى آن، كنترل اين كانون ها مى تواند حدود 30 تا 40 
درصد در كاهش گردوغبار مؤثر باشد. از سوى ديگر 
گردوغبارى كه از كانون هاى داخلى ايجاد مى شود، هم 
شديدتر و با ماندگارى بيشتر است و به عبارت ديگر 

تأثير بسيار زيادى بر كيفيت زندگى مردم مى گذارد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى با ابراز 
اميدوارى از پيگيرى قاطع اين طرح، اظهار كرد: موضوع 
انتقال آب را نيز در اين طرح به گردوغبار گره زده ايم، 
زيرا اين يك امر مستند و علمى است كه انتقال آب، آن 
هم بدون برنامه منجر به تشديد گردوغبار در خوزستان 
مى شود؛ به همين دليل اميدواريم از اين طريق بتوانيم 

موضوع انتقال آب را به صورت علمى مديريت كنيم.
وى با بيان اين كه اكنون نيز از مسئوالن مربوطه در وزارت 
كشاورزى و شخص وزير بسيار جاى سؤال داريم، 
چراكه استنباط ما اين است كه منابع تخصيص يافته 
جهت تثبيت كانون هاى گردوغبار در خوزستان طى دو، 
سه سال اخير در مناطق غيركارشناسى هزينه شده است، 
خاطرنشان كرد: به طور مثال در ماسه زارها و شن زارها 
عمليات تثبيت انجام شده در حالى كه اين مناطق اصًال 
كانون گردوغبار نيستند. يوسفى ادامه داد: در واقع پول 
در جايى هزينه شده كه هيچ تأثيرى بر كاهش گردوغبار 
خوزستان نداشته است؛ بنابراين ما نمايندگان موظف 
هستيم حتى اگر در قالب طرح تحقيق و تفحص هم 
شده است، هزينه كرد اين منابع را بررسى كنيم، زيرا اين 
امر سالمت مردم را تهديد مى كند و چيزى نيست كه 

كسى بر اساس نظرات شخصى خود عمل كند.
وى درباره اقدامات انجام شده از سوى نمايندگان در 
زمينه پديده تنگى نفس پس از باران هاى پاييزى در استان 
و به خصوص اهواز گفت: در همه دنيا با هر تغيير فصل 
برخى عالئم افزايش حساسيت در افراد به وجود مى آيد 
و اين يك امر طبيعى است كه ممكن است به صورت 

تنگى نفس، آلرژى و ... بروز كند.
هيچ كار علمى براى بررسى علت تنگى نفس 

انجام نشده است
يوسفى افزود: در واقع اين مسأله چيزى نيست كه تنها 
مختص خوزستان باشد، اما متأسفانه در خصوص 
پديده اى كه طى سه سال اخير در استان اتفاق افتاده، 
و  نشده  انجام  علت  بررسى  براى  علمى  كار  هيچ 
اظهارنظرها نيز كامالً غيرعلمى بوده است . نماينده مردم 
اهواز در خانه ملت تصريح كرد: اگر بخواهيم علت يك 
پديده را به درستى تشخيص دهيم، نياز به اجراى يك 
پروژه تحقيقاتى است كه انجام آن حداقل ماه ها طول 
مى كشد؛ ما نه پروژه اى تعريف كرده ايم و نه علتى را 

تشخيص داده ايم، بلكه فقط مصاحبه كرده ايم.
موضوع  واقعى  علت  اين كه  داشت:  اظهار  يوسفى 

چيست و كسى آن را به درخت ها، ديگرى به باران هاى 
اسيدى و ... ربط دهد، همه بار سياسى و امنيتى براى 
استان در بر دارد؛ بنابراين مسئوالن و مصاحبه كنندگان 
در خصوص اين مسأله بايد به اين نكات توجه كنند 
كه اظهارنظر آن ها چه بارى براى جامعه مى تواند داشته 

باشد.
نمى توانيم پيشگيرى كنيم/يافتن علت وظيفه 

ذاتى دانشگاه علوم پزشكى است
وى با بيان اين كه اعداد، ارقام و علت هاى گفته شده 
نداشته  علمى  پايه  و  مبنا  هيچ  گذشته  سنوات  در 
است، خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم در اين خصوص 
اظهارنظر كنيم بايد يك طرح تحقيقاتى داشته باشيم و 
بر اساس شناخت علت، پيشگيرى ها را انجام دهيم؛ 
بنابراين تا علت را ندانيم، نمى توانيم پيشگيرى كنيم.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى، 
تعريف يك طرح تحقيقاتى در خصوص اين مسأله 
را وظيفه ذاتى دانشگاه علوم پزشكى اهواز دانست 
و گفت: تا آنجا كه اطالع دارم، طرح خاصى براى 
بررسى علت و پيشگيرى از اين پديده در دانشگاه 
انجام نشده است. وى تصريح كرد: ما اين مطالبه 
را از مسئوالن دانشگاه داريم كه در اين خصوص 
طرح تحقيقاتى تعريف و اجرا كنند و اگر نيازى 
به حمايت در سطح دولت يا مجلس دارند، نيز 
حمايت مى كنيم و هيچ مشكلى از اين بابت وجود 
ندارد. مسئوالن بايد در ارائه آمار، ارقام و علت ها 

علمى تر و دقيق تر برخورد كنند.
سوال از وزير راه درخصوص جاده هاى 

غيراستاندارد خوزستان
جاده هاى  وضعيت  خصوص  در  همچنين  يوسفى 
وضع  داشت:  اظهار  جاده اى  حوادث  آمار  و  استان 
جاده هاى ما در خوزستان استاندارد نيست و آمار و 
ارقامى كه از سوى مسئوالن وزارت يا اداره كل راه استان 

ارائه مى شود نيز چندان با واقعيت ها منطبق نيست.
وى با بيان اين كه حتماً اين مسأله در قالب سؤال از وزير 
پيگيرى مى شود، تصريح كرد: در هر حال بايد استنباطى 
از وضع جاده هاى استان و ميزان مرگ و مير داشته باشيم؛ 
به همين دليل اين موضوع از محورهايى است كه آن را 
از طريق وزير پيگيرى مى كنيم و وزير نيز حسب قانون 
بايد پاسخگو باشد، زيرا جان مردم به علت جاده هاى 

غيراستاندارد در خوزستان گرفته مى شود.

زمينه واگذارى اماكن فرهنگى 
در خوزستان وجود ندارد

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى درباره 
بخش  به  استان  فرهنگى  مراكز  واگذارى  چالش 
خصوصى بر اساس ابالغ وزارتخانه كه اعتراضاتى را 
در جامعه هنرى استان به دنبال داشته است، نيز گفت: 
معتقدم اين زيرساخت از نظر فرهنگى در كشور ما 
ايجاد نشده است كه اماكن فرهنگى به اشخاص واگذار 
شود، زيرا يك كشور بايد بسيار توسعه يافته باشد كه 
افراد بتوانند مباحث فرهنگى آن را انجام دهند؛ اكنون 
يكى از نقاط چالش برانگيز مشكالت فعلى كشور، 

مباحث فرهنگى است.
يوسفى تأكيد كرد: به نظر مى رسد واگذارى مراكز 
فرهنگى و اجراى اين قانون بايد با صرافت بيشترى 
در  معتقدم  ديگر  سوى  از  شود؛  اجرا  كشور  در 
واگذارى  زمينه  اصًال  خوزستان،  مانند  منطقه اى 
اماكن فرهنگى به بخش خصوصى وجود ندارد 
و نتيجه آن نيز چيزى جز تبديل شدن اين مراكز 
بنابراين  بود.  نخواهد  رستوران  و  كافى شاپ  به 
كرد،  خواهيم  پيگيرى  حتماً  را  موضوع  اين 
اماكن  واگذارى  براى  الزم  زيرساخت هاى  زيرا 

فرهنگى به بخش خصوصى وجود ندارد.

ــق  ــى مناط ــركت مل ــل ش  مديرعام
برنامه  ــه  ب ــاره  اش با  جنوب  نفت خيز 
بومى سازى 14 هزار كاال و تجهيزات 
ــتمين  ــات برگزارى هش ــى، جزئي نفت
ــتان را تشريح  ــگاه نفت خوزس نمايش
كاالهاى نفتى  واردات  ــت:  گف و  كرد 
ــا در داخل  ــاخت آن ه ــه امكان س ك

ــت . وجود دارد، ممنوع اس
مهمترين  تشريح  در  عالى پور  بيژن   
اقتصاد  سياست هاى  اجراى  برنامه هاى 
مقاومتى و بومى سازى كاال و تجهيزات 

مورد مصرف در مناطق نفت خيز جنوب به عنوان 
بزرگترين توليدكننده نفت خام كشور، اظهار كرد: 
در حال حاضر 70 درصد كاال، تجهيزات و نيازهاى 
جنوب  نفت خيز  مناطق  نفتى  طرح هاى  صنعتى 

بومى سازى شده است .
وى با اعالم اين كه هم اكنون بيش از 7 هزار قلم كاال در 
اين شركت بومى سازى شده و حدود هفت هزار قلم 
كاال هم در حال ساخت است، افزود: سال 94 باالتر 
از حد انتظار در تامين كاالهاى مورد نياز عمل شد، به 
گونه اى كه در بخش تجهيزات حفارى و تاسيسات 
سطح االرضى و مواد شيميايى، بومي سازي حدود 80 
درصد و در مجموع بيش از 70 درصد تجهيزات و 
نيازهاى صنعت بومى سازى شده است . عالى پور، با 
بيان اين كه در ادامه برنامه بومى سازى طراحى و ساخت 
كاال و تجهيزات صنعت نفت، هشتمين نمايشگاه 

تخصصى ساخت تجهيزات صنعت نفت با راهبرى 
مناطق نفت خيز جنوب و حمايت وزارت نفت از 17 
تا 20 آبان ماه در اهواز برگزار مى شود، تصريح كرد: 
پيش بينى مى شود افزون بر 250 شركت برگزيده و 
سازنده برتر و صاحب نام ايرانى در نمايشگاه نفت 

خوزستان حضور يابند .
وى با يادآورى اين كه نمايشگاه نفت خوزستان با 
رويكرد توسعه منابع داخلى و در راستاى تسهيل 
دستيابى به اهداف اقتصاد مقاومتى و با محوريت 
نفت  صنعت  راهبردى  تجهيزات  توليد  و  طراحى 
برگزار مى شود، تاكيد كرد: وجه تمايز آن با ساير 
نمايشگاه هاى مشابه، تخصصى بودن آن و اولويت 

دادن به سازندگان برتر ايرانى است .
مديرعامل شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب عنوان 
كرد: در اين دوره از نمايشگاه، موضوع مدنظر ساخت 
فهرست كاالهاى ده گانه تعيين شده توسط وزير نفت 

بوده و نيازهاى اساسى صنعت در بخش 
و  جانبى  سمينارهاى  قالب  در  باالدستى 

ميزگردهاى تخصصى پيگيرى مى شود .
و  قطعات  از  رونمايى  اين كه  بيان  با  وى 
تجهيزات ساخت داخل، امضاى قراردادهاى 
برگزارى  و  نفت  صنعت  كاالى  ساخت 
نشست هاى تخصصى راهكارهاى عملى 
حمايت از ساخت داخل از جمله برنامه هاى 
پيش بينى شده در نمايشگاه نفت خوزستان 
است، گفت: در نخستين روز اين رويداد 
سه كاالى راهبردى جديد كه با سفارش 
و حمايت مناطق نفت خيز جنوب ساخته شده اند، 
رونمايي خواهد شد كه مراحل طراحى و ساخت اين 
تجهيزات توسط كارشناسان شركت هاى دانش بنيان به 

انجام رسيده است .
عالى پور با اشاره به انتخاب مناطق نفت خيز جنوب 
به عنوان شركت معين 4 گروه كااليى وزارت نفت، 
گفت: در راستاى  اجراى ابالغيه وزير نفت به منظور 
ساخت داخل 10 گروه كااليى و تجهيزات اولويت دار 
صنعت نفت و حمايت توليدكنندگان داخلى، مناطق 
نفت خيز جنوب به عنوان شركت معين، عهده دار 
مسئوليت، تجميع، ارئه نيازها و بررسى هاى كارشناسى 
و ارائه مستندات فنى و ارزيابى سازندگان در سطح 
مته هاى  شامل  كااليى  گروه   4 در  نفت  وزارت 
درون  پمپ هاى  چاهى،  سر  تجهيزات  حفارى، 

چاهى و ميله مكشى و توربين شد.

همايون يوسفى  اظهار داشت: اميدوارم اين بازديد مطلع يك ارتباط مستمر باشد، زيرا رسانه مى تواند
 افكار و نظرات مردم را بهتر منعكس كند و ما نيز از اين طريق ارتباط مؤثرترى با مردم داشته باشيم.

بسترهاى الزم براى تحقق دانشگاه
 كارآفرين فراهم شده است

ــيس مركز ــاره به تأس ــاء بهبهان با اش ــى خاتم االنبي ــگاه صنعت ــس دانش رئي
ــتان در اين دانشگاه، ــگاهى و پرديس پارك علم وفناورى خوزس جوار دانش
ــده ــگاه كارآفرين فراهم ش ــترهاى الزم براى تحقق دانش ــت: اكنون بس گف

ــتاى تبديل ايده به پديده حركت كند. ــگاه در راس ــت كه دانش اس

ــتان بهبهان با اشاره به اين ــيدنژاد در جلسه شوراى ادارى شهرس ــيد منصور س   س
ــته كه تحقق دانشگاه كارآفرين از برنامه هاى مديريت اين وعده خود در سال گذش
ــنديم كه بگوييم امروز ابزار اين هدف فراهم شده ــگاه است، اظهار كرد: خرس دانش
ــت و دانشگاه از نسل اول و دوم كه دانشگاه هاى آموزش محور و پژوهش محور اس
ــگاه كارآفرين و تبديل علم به ــتاى نياز جامعه به دانش ــد، گذر كرده و در راس بودن

ثروت، حركت كرده است.
 وى با بيان اين كه براى تحقق اين امر نياز به راه اندازى يك چرخه است، گفت: امروز
ــاعدترئيس پارك علم و فناورى ومديركل فنى و حرفه اى استان بستر اين كار در با مس
دانشگاه فراهم شده است؛ در اين چرخه آموزش هاى اساتيد دانشگاه در قالب مركز جوار
ــگاهى با توليت فنى و حرفه اى از حالت تئورى محور خارج شده و مكمل فرآيند دانش

طراحى شده در مركز فنى و حرفه اى خواهد شد.
ــگاه صنعتى خاتم االنبياء بهبهان افزود: ادامه اين فرآيند براى توليد انبوه  رئيس دانش
ــود؛ امروز در كنار دانشكده ــده در پارك علم و فناورى بايد طى ش فناورى توليد ش
ــيس ــگاهى فنى و حرفه اى نيز تأس ــر، مركز جوار دانش ــرق و كامپيوت ــى ب تخصص
ــتان و شايد منطقه ــت كه به عنوان اولين مركز جوار دانشگاهى در خوزس ــده اس ش
ــتاى ــتان در راس ــور همراه با پرديس پارك علم و فناورى خوزس جنوب غرب كش

تبديل ايده به پديده فعاليت كنند.
ــگاه هاى كارآفرين بايد ايده را به پديده و علم را به ــيدنژاد با تصريح بر اين كه دانش  س
ثروت تبديل كنند، خاطرنشان كرد: در اين راستا سال گذشته مركز خالقيت و نوآورى
در دانشگاه راه اندازى شد و امروز با تأسيس مركز جوار دانشگاهى و پرديس پارك علم
و فناورى، اين چرخه براى تحقق دانشگاه كارآفرين تكميل شده است و اين مراكز نه تنها

با جامعه دانشگاهى بلكه به همه مردم شهرستان خدمات دهى خواهد كرد.

نخستين عمل جراحى دربيمارستان كارون گتوند انجام شد
كارون ــى  تختخواب  32 ــتان  دربيمارس ــى  عموم ــى  جراح ــل  عم ــتين  نخس  

ــد. ــام ش ــت انج ــا موفقي ــاله ب ــرد45 س ــار م ــك بيم ــر روى ي ــد ب گتون

مسئول اورژانس بيمارستان كارون گتوند  با بيان اينكه جراحى عمومى يكى از نيازهاى
ضرورى حوزه درمان اين شهرستان است اظهار كرد: بيمارمرد 45 ساله ساكن گتوند كه
با تشخيص بيمارى سينوس از سوى پزشك جهت عمل جراحى مشاوره شد و ساعت

11صبح امروز دراين بيمارستان عمل شد.
كبرى اكبرنژاد با اشاره به اينكه عمل سينوس روى بيمار بدون بيهوشى يك ساعت
به طول انجاميد افزود: بيمار ياد شده پس از عمل با حال عمومى رضايت بخش و با

هوشيارى به بخش انتقال يافت.
وى ادامه داد : بيمارستان 32 تختخوابى كارون داراى 2 اتاق عمل و 2 اتاق زايمان است
و 80 نفر در بخش فنى و پشتيبانى به صورت مستقيم در اين بيمارستان مشغول به كار

هستند.
 در حالى كه امكانات مناسب براى پذيرش بيماران وجود دارد و تجهيزات اتاق عمل
اين بيمارستان در حال حاضر رضايتبخش است ولى به دليل كمبود پزشكان متخصص
و نيروى كافى و همچنين مستقر نبودن متخصصان دراين شهرستان مشكالتى را براى
بيماران به وجود آورده است و برخى از بيماران گتوند جهت درمان خود مجبور به
عزيمت در مراكزبهداشتى تخصصى و بيمارستانهاى ديگر شهرهاى استان خوزستان

هستند.
بيمارستان 32تختخوابى كارون گتوند29 بهمن ماه پارسال با حضور وزير بهداشت ،

درمان و آموزش پزشكى افتتاح شد.
شهرستان گتوند با 74 هزار نفر جمعيت در شمال خوزستان داراى دو بخش مركزى و
عقيلى و پنج شهر گتوند، صالح شهر ، تركالكى ، سماله ، جنت مكان و نيز 45 روستا

مى باشد.

تجليل امام جمعه آبادان از خويشتندارى پليس 
ــاى مجازى ــى در فض ــار ويدئوي ــش به انتش ــادان در واكن ــه آب ــام جمع ام
ــادان، از ــس راهور آب ــا ماموران پلي ــهروند ب ــرى يك ش ــوع درگي ــا موض ب
ــل و قدردانى كرد و ــن حادثه تجلي ــت ماموران در اي ــتندارى و متان خويش

ــرد. ــرار گي ــه ق ــورد خدش ــس م ــدار پلي ــد اقت گفت:نباي

طى چند روز گذشته ويدئويى در فضاى مجازى منتشر شد كه در آن فردى حوالى
ميدان ثامن االئمه و ورودى شهر آبادان با سنگ به خودرو پليس راهنمايى و رانندگى
حمله كرده و به يكى از ماموران راهور كه قصد سوار شدن به خودرو پليس را دارد

نيز، حمله مى كند.
امام جمعه آبادان نيز در خطبه هاى امروز نمازجمعه شهر در مصالى نمازجمعه با تاكيد
بر لزوم حفظ اقتدار و صالبت نيروهاى پليس و حافظان امنيت، گفت:قانون شكنى در
هر دين و آيينى جرم است و نبايد اجازه دهيم پليس به عناون نگهبان امنيت مورد هتك

حرمت قرار گيرد.
حجت االسالم على ابراهيمى پور با تاكيد بر لزوم حفظ اقتدار پليس، گفت:در اين حادثه

صبر و حوصله ماموران پليس قابل تقدير است.
وى با بيان اينكه گردن كلفتى در برابر قانون، تخلف است، گفت:اگر قانون شكنى در

جامعه باب شود، سنگ روى سنگ بند نمى شود.

مركز درمان اعتياد ويژه نوجوانان 
در خوزستان راه اندازى مى شود

اداره كل پيشگيرى  امور  توسعه  معاونت  اعتياد  از  پيشگيرى  كارشناس      
نوجوانان ويژه  اعتياد  درمان  مركز  اولين  راه اندازى  از  خوزستان  بهزيستى 

داد. خبر  استان  در 

 يونس احمدى اظهار كرد: در جلسه كميته درمان و حمايت هاى اجتماعى شوراى
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان، توافق شد تا با همكارى بهزيستى، دانشگاه علوم
پزشكى و شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خوزستان، اولين مركز درمان اعتياد ويژه

نوجوانان در استان راه اندازى شود.
نوجوانان ويژه  درمان  مركز  راه اندازى  نحوه  خصوص  در  جلسه  اين  در  افزود:  وى 
توسط اداره بهزيستى استان، ارائه گزارش بيمه سالمت توسط معاونت درمان دانشگاه
در خصوص بيمه معتادان بهبوديافته، گزارش سازمان فنى و حرفه اى استان از روند
برگزارى كالس هاى آموزشى ويژه معتادين بهبوديافته متقاضى كار و در نهايت بررسى

آمار دستگاه هاى عضو كميته و تحليل مقايسه اى آمار، بحث و تبادل نظر شد.

ايرادهاى خطرناك آسانسورهاى 
ادارات دولتى خوزستان

اكثر آسانسورهاى دستگاه هاى دولتى استان، ايرادهاى بحرانى و خطرناك دارند
استان، دولتى  هاى  دستگاه  آسانسورهاى  اكثر  گفت:  خوزستان  استاندارد  كل  مدير 
ايرادهاى بحرانى و خطرناك دارند و بايد اين حساسيت ايجاد شود كه براى حفظ جان

مردم، آسانسورها بازرسى مستمر و ارزيابى دوره اى شوند.
رضا دهدشتى زاده گفت: اداره كل استاندارد قبل از نصب آسانسور در ساختمان، ارزيابى
خود را از دستگاه دارد، اما رسيدگى مستمر و ارزيابى دوره اى با صاحبان آسانسور است.

مديرعامل شركت مناطق نفتخيز جنوب اعالم كرد

7  هزار قلم  كاال و تجهيزات نفتى، بومى شده اند
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تتلو از اوين: عذر ميخام ببخشيد!
«امير  به  كه  زيرزمينى  خواننده  مقصودلو»  نيوزنوشت:«اميرحسين  انصاف 
تتلو» مشهور است، پس از حدود دو ماه بازداشت در زندان اوين پيامى 
صوتى منتشر كرده كه در آن ضمن عذرخواهى، خواسته است كه «مورد 

لطف و بخشش» قرار بگيرد.
 در پيامى كه به صورت صوتى و مكتوب در اينستاگرام رسمى او منتشر 
ايران.  مردم  ى  همه  خدمت  ادب  عرض  و  سالم  «با  است:  آمده  شده، 
اينجانب اميرحسين مقصودلو (امير تتلو) از همينجا براى بار ديگر در مقابل 
ديدگان ميليون ها ايرانى، از جناب آقاى قاسم زاده بازپرس محترم پرونده 
ام و همچنين آقاى هاشمى مقدم مالك محترم مجموعه اريكه ايرانيان، بابت 
هرگونه بى احترامى و هر اتفاق ناخواسته ديگر كه پيش آمد از طرف خودم 
و هوادارانم عذرخواهى ميكنم. اميدوارم كه بنده ى حقير رو مورد لطف و 

بخشش خود قرار دهيد. با احترام. اميرحسين مقصودلو».
تتلو كه در مردادماه به دادسرا احضار شده بود، در چند پيام صوتى حرف 
هايى زده بود كه به نظر مى رسيد پس از آن حساسيت بر روى او بيشتر 
شده است. او حدود دو ماه پيش بازداشت شد. پس از انتشار پيام امروز 
او در اينستاگرام، برخى رسانه ها با تيتر «تتلو آزاد شد» احتمال داده بودند 
كه اين پيام پس از آزادى اوست در حالى كه در پست اينستاگرامى، پيام او 
در كنار طرحى از زندان به نمايش گذاشته شده است. با اين حال وضعيت 

قطعى او مشخص نيست.

احساس نادان فرض شدن زمينه ساز
 انجام  بزه در جامعه است

ايسنا نوشت :يادگار امام گفت: اگر در جامعه كسى احساس كند كه از طريق 
كاله  گذاشتن بر سر مردم، كم فروشى و غيره مى تواند امرار معاش كند سايرين 

هم به خود اجازه اين كار را خواهند داد.
 وى با تاكيد بر عنصر «اعتماد» در جوامع گذشته، يادآور شد: امروز بزرگترين 
عامل براى افزايش كيفيت كاال توسط توليدكنندگان اين است كه احساس كنند 
در صورت كاستن از كيفيت، بازار مصرف خود را از دست خواهند داد؛ چرا كه 
امروز با گسترش جوامع انسانى شناخت متقابل ميان توليدكننده و مصرف كننده 
از بين رفته است و اگر نهادى وجود نداشته باشد كه به كيفيت، كميّت و سالمت 

كاال نظارت كند، امنيت روانى جامعه مصرف كننده از ميان مى رود.
از  يكى  استاندارد،  عالمت  به  مردم  اعتماد  اينكه  بيان  با  خمينى  سيدحسن 
سرمايه هاى مهم اين سازمان است ادامه داد: اگر مردم احساس كنند كسى از 
ناآگاهى آن ها سوءاستفاده مى كند، امنيت روانى شان از بين مى رود؛ چرا كه 
احساس «نادان فرض شدن» از كم فروشى هم بدتر است و  زمينه ساز انجام بزه 
در جامعه نيز مى شود؛ اما اگر وجود نظارت در جامعه احساس شود، اغلب افراد 

از تخلف خوددارى مى كنند.
يادگار امام ادامه داد: اگر در جامعه كسى احساس كند كه از طريق كاله  گذاشتن 
بر سر مردم، كم فروشى و غيره مى تواند امرار معاش كند سايرين هم به خود 
اجازه اين كار را خواهند داد، بنابراين نقش سازمان ملى استاندارد در دنياى 

مدرن تاثير زيادى در امنيت روانى مردم خواهد داشت.

ركود بازار مسكن ادامه خواهد داشت

سازه نيوز نوشت :عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: با توجه به ركود فعلى، بازار مسكن تغييرات چندانى نخواهد 

داشت.
رضا چينى با اشاره به دو انتخابات پيش رو براى تعيين رياست جمهورى 
ايران و آمريكا، گفت: گروه هاى اقتصادى در حال حاضر با احتياط بيشترى 

عمل مى كنند.
وى اضافه كرد: دولت در ماه هاى گذشته مقدارى نقدينگى به صنعت تزريق 
كرد كه تحوالتى اندكى به دنبال آن ايجاد شد، اما اين تغييرات كوتاه مدت 

است و در بلندت مدت تاثير چندانى نخواهد داشت.
اين عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره 
به برگزارى نمايشگاه بين المللى صنعت ساختمان در استان اصفهان گفت: 
واحدهاى توليدى در حوزه صنعت ساحتمان كاالهاى جديد خود را در 
اين نمايشگاه به نمايش مى گذارند كه باعث مى شود مهندسان و سازندگان، 

توليدات جديد را بشناسند.
چينى ادامه داد: با وجود اينكه در حال حاضر در ركود به سر مى بريم، اگر 
توليدكنندگان فقط به دنبال ايجاد بازار باشند نتيجه چندانى نخواهند گرفت، 
بلكه بايد با ابداعات و توليدات جديد و معرفى در چنين نمايشگاه هايى به 

دنبال ايجاد تاثيرات مثبت براى دوران پس از ركود باشند.
وى در خصوص وضعيت صادرات محصوالت ساختمانى گفت: متاسفانه 
نشده  ايجاد  كشورها  ديگر  با  ايران  مالى  ارتباط  در  زيادى  گشايش  هنوز 
است و در حال حاضر صادرات وجود دارد اما ميزان كمى را شامل مى شود.

اين عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصريح 
كرد: در كشور عراق، يك نهاد، مسوول اعطاى استاندارد به كاالهاى وارداتى 
شده است كه با دريافت پول، مجوز مى دهد و اين بداخالقى ها، صادرات 

كاالهاى با كيفيت ايرانى را با مشكالتى مواجه كرد.
چينى اضافه كرد: همچنين در مواردى آجرهاى توكار ايرانى به عنوان آجر 
نما در عراق به كار رفت كه اين موضوع باعث شد آجر ايرانى با كيفيت 

الزم ارائه نشود.
تا  است  سياسى  بيشتر  ايران  سفارتخانه هاى  ساختار  اينكه  بيان  با  وى 
اقتصاد  امر  در  نتوانسته اند  سفارتخانه ها  دليل  همين  به  گفت:  اقتصادى، 

راهگشا باشند.
عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعالم كرد: 
حدود نيمى از كارگاه هاى مصالح ساختمانى در استان تعطيلند و ما بقى 
با ظرفيت 10 تا 40 درصد كار مى كنند و مى توان گفت واحدهايى كه با 

ظرفيت كامل در حال كارند انگشت شمارند.
وى با بيان اينكه سود سرمايه براى انبوه سازان در ساير استان ها بيشتر از 
شده  استان  از  سرمايه  فرار  باعث  موضوع  اين  كرد:  اظهار  است،  اصفهان 
گيرى ها  سخت  خصوص  در  بايد  اصفهان  مديران  و  مسووالن  و  است 

عارضه يابى و آن را رفع كنند تا بتوان مشكالت استان را حل كرد.

برخى فكر مى كنند تعامل سازنده
 به معناى اين است كه با غربى ها لبخند بزنيم

به  سازنده  تعامل  مى كنند،  فكر  برخى  گفت:  :رئيس جمهور  نوشت  تسنيم 
معناى اين است كه با غربى ها رو در رو لبخند بزنيم و صحبت كنيم، اما 

تعامل سازنده به معناى مناسب كردن روابط بين المللى است.
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانى  در مراسم گراميداشت روز 
ملى صادرات و درجمع صادركنندگان كشور با اشاره به سفر اخير خود 
به سه كشور ويتنام ، مالزى و تايلند و تشريح داليل حركت آنها در مسير 
رونق اقتصادى، گفت: اولين دليل اين بود كه آنها روابط با دنيا را بر مبناى 

تعامل سازنده قرار دادند چرا كه از دعوا با دنيا صادرات به وجود نمى آيد.
رييس  جمهورى تصريح كرد: برخى فكر مى كنند، تعامل سازنده به معناى 
اين است كه با غربى ها رو در رو لبخند بزنيم و صحبت كنيم، اما تعامل 
سازنده به معناى مناسب كردن روابط بين المللى براى صادرات كاال، اشتغال 

جوانان، واردات راحت تر كاالهاى سرمايه اى و مواد اوليه است.

تيم اقتصادى دولت نياز به تغيير ندارد

خبرانالين نوشت : رضا پديدار گفت:«به صورت انتزاعى نمى توانيم بگوييم 
كه چون تيم فرهنگى كشور تغيير مى كند، الزاما تيم اقتصادى دولت نيز 

تغيير كند.»
رضا پديدار، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران درباره تحوالت 
تيم  در  تغييرات  بين  اى  رابطه  داشت:«  اظهار  يازدهم  دولت  كابينه  اخير 
اى  رابطه  اقتصادى  تيم  در  همزمان  طور  به  تغييرات  با  كشور  فرهنگى 
مشاهده نمى كنم. يعنى رابطه منطقى بين اين تغييرات در نظام اجرايى و 

عملياتى وجود ندارد. »
وى افزود:«نظام اجرايى و عملياتى در همه كشورها و دولت ها ناظر بر يك 
برنامه ريزى و اجراى برنامه است. لذا مبانى فرهنگى در كشور برنامه ريزى 
خود را دارد كه هدف هاى خود را كه از قبل تعيين شده اجرا مى كند. به 

همين ترتيب رابطه اى بين اين دوتا وجود ندارد.»
پديدار گفت:« در فرآيند سياسى همه ما به يكديگر متصل هستيم و لذا به 
صورت انتزاعى نمى توانيم بگوييم كه چون تيم فرهنگى كشور تغيير مى 

كند الزاما تيم اقتصادى دولت نيز تغيير كند. »
،اجرايى  تخصصى  هاى  تيم  در  تغيير  هاى  ضرورت  اگر  داد:«  ادامه  وى 
و عملياتى به وجود مى آيد،مديران انگيزه هايشان را از دست مى دهند، 
هركدام از فعاليت ها را بايد در گام نخست به صورت مستقل ببينيم و سپس 

سهم آن ها را در فرآيند اجرايى كشور بررسى كنيم.»

خواهش يك اصول گرا از اصول گرايان 

 خبرانالين  نوشت :نايب رئيس شوراى مركزى حزب موتلفه گفت: حزب 
موتلفه اسالمى براى تعيين كانديداى اختصاصى خود بطور رسمى با فردى 
داده  انجام  را  گوناگونى  مذاكرات  غيرمستقيم  بصورت  اما  نداشته  مذاكره 
است. اسداهللا بادامچيان افزود: اين مذاكرات براى اين است كه ببينيم چه 
كسانى آمادگى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى را دارند و به 

چه دليلى خود را واجد شرايط نامزدى در انتخابات مى دانند.
وى تاكيد كرد: اين مذاكرات تا زمانى كه ما نامزد حزب موتلفه اسالمى را 

اعالم كنيم ادامه خواهد داشت.
وى تصريح كرد: پس از تعيين كانديداى حزب موتلفه اسالمى، با ديگر 
جمهورى  رياست  انتخابات  براى  كانديداتورى  معرض  در  اصولگرايان 
مذاكراتى خواهيم داشت مبنى بر اين كه آيا شما با توجه به شرايط، ضوابط 
موتلفه  نامزد  از  اصلح  و  افضل  ارجح،  را  خودتان  اسالمى  ارزش هاى  و 

اسالمى مى دانيد يا خير.
اگر  كرد:  نشان  خاطر  اسالمى  موتلفه  حزب  مركزى  شوراى  رئيس  نايب 
ديگر كانديداهاى اصولگرا به اين نتيجه رسيدند كه نامزد موتلفه اسالمى با 
توجه به سوابق و تجربيات يك حزب نيم قرنى رجحان ويژه اى را دارد، 
از آن ها خواهش مى كنيم كه بنفع او كنار بروند و براى حمايت از او فعال 

بشوند.

استعفاى جنتى ربطى به مسائل قم و مشهد نداشت

فارس نوشت :يك كارشناس مسائل سياسى با تأكيد بر اينكه تغييرات اخير در
دولت به هيچ وجه با مطالبات مردم انطباق ندارد، گفت: مطالبات اصلى مردم
مسائل معيشتى و اقتصادى است اما روحانى با اين تغييرات نشان داد با مطالبات

عمومى مردم همراهى ندارد.
مهدى فضائلى كارشناس مسائل سياسى با اشاره به تغييرات گسترده در دولت
و استعفا و بركنارى وزرا اظهار داشت: چند نكته در اينجا قابل توجه است؛
تغييراتى كه اعمال شد با تشخيص شخص آقاى روحانى بود و در حقيقت

تصميم ايشان منجر به اين تغييرات شد.
فضائلى ادامه داد: آقاى فانى در مقابل استعفا مقاومت مى كرد و  عالقه اى به
تغيير نداشت اما اين تغيير صورت گرفت و در واقع آقاى رئيس جمهور وى

را عزل كرد.
اين كارشناس مسائل سياسى شروع اين تغييرات را مربوط به وزير فرهنگ
دانست و تصريح كرد: تغيير وزير ارشاد برخالف برخى برداشت ها هيچ ارتباطى
به مسائل ماه هاى اخير در قم و مشهد ندارد و شخص رئيس جمهور بنا به داليل

خاصى تصميم به تغيير او گرفت.
وى با تأكيد بر اينكه اين تغييرات به هيچ وجه با مطالبات مردم انطباق ندارد،
تصريح كرد: دغدغه مردم اين حوزه ها نبوده است بلكه مطالبات اصلى آنها
مسائل معيشتى و اقتصادى است اما روحانى با اين تغييرات نشان داد با مطالبات

عمومى مردم همراهى ندارد. 
اين از  دولت  اگر  شد:  يادآور  تغييرات،  اين  بودن  انتخاباتى  درباره  فضائلى 
تغييرات انگيزه انتخاباتى داشته جواب مثبت نخواهد گرفت چرا كه اين تغييرات
با خواسته هاى جامعه همراه نيست و از اين رو اين اقدام حركت مؤثرى براى

دولت نخواهد بود و مردم با شگفتى و تعجب با آن مواجه مى شوند.

آقاى زاكانى! ماست بقالى شما ترش است؟
 انصاف نيوز به نقل از «احسان حديدى» نوشت:

داشتم نامه ى دكتر زاكانى به مهندس محسن هاشمى را مى خواندم كه نكته اى
توجه ام را جلب كرد.

ايشان در قسمتى از نامه مى نگارد:
«رشوه ستانى برادر شما امروز به دليل ممانعت دست هاى قدرتمند از محاكمه
وى، از سوى دادگاه الهه به عنوان يك روال عادى در قرارداد كرسنت تلقى
شده و دادگاه، چون قرارداد را شامل فساد تشخيص نداده، ايران را محكوم

كرده است».
خب معناى اين سخن چيست؟! يعنى ايشان مى گويد قوه ى قضاييه ى جمهورى
اسالمى نفوذپذير است و در برابر پارتى بازى و ممانعت طلبى افراد قدرتمند،
كوتاه مى آيد. و عجبا از اين اتهام زنى! كه اگر يك اصالح طلب اين جمله را بر

زبانش مى راند چه برخورد سخت و محكمى با او مى شد!
اما مطلب نغز و طنز اين نامه در جايى است كه از تبرئه ى خويش مى گويد:

«مرا تهديد به شكايت كرده ايد. البته سابقه شكايت از من را نيز داريد و ديده ايد
كه چگونه آنچه گفته ام، به تائيد دادگاه رسيده و از اتهامات شما به اتفاق آرا

تبرئه شده ام».
انسان حيرت مى كند چگونه براى مهدى هاشمى، قوه ى قضاييه را تسليم پذير در

برابر تطميع مى دانيد اما براى خود، پاكى و صداقت مى طلبيد!
آيا نمى شود مانند شما بنگاريم كه اتهام زنى شما به دليل نفوذ دست هاى قدرتمند

حل و فصل شد!
گرچه طبيعى است هيچ بقالى نمى گويد ماست من ترش است!

يادداشت
حساسيت زدايى يا تزريق بى حسى؟!

اميد پورعزيز
مقوالت  اغلب  در  روحانى  دولت  اصلى  سياست هاى  از  يكى    
حساسيت برانگيز اجتماعى و سياسى صبر و طمأنينه خاصى است كه 
بعضا چالش ها را فرسايشى كرده و شايد به نوعى از آن ها حساسيت زدايى 
مى كند. در مورد اخير استعفا يا بركنارى برخى وزراى دولت منجمله وزير 

ارشاد نيز دقيقا از همين سياست بهره گرفته مى شود
چرا كه در حدود دو هفته است كه اين مقوله نقل محافل سياسى و رسانه 
يى بوده و افراد مختلفى نسبت به آن موضع گيرى منفى يا مثبت داشته اند. 
و ابعاد مختلف آن را مورد نقد و بررسى قرار داده اند. البته از طرفى مى توان 
اين رويه را تا حدودى مثبت ارزيابى كرد، چرا كه در شرايط آرام و بدور از 

حاشيه، عقالنيت بيشترى در تصميم گيرى ها حكمفرما خواهد بود.
 ولى متأسفانه اين تلقى در جامعه ايجاد نشده است كه دولت يازدهم براى 
مسائل پيش روى خويش راهكارهاى مدون و جامعى دارد و عمدتا 
مى توان به اين نتيجه رسيد كه چه بسا اين تأخيرها از بالتكليفى،  ترديد 
و رايزنى هاى سياسى نشأت مى گيرد. در واقع با اتخاد شيوه يى از رويكرد 
فرسايشى ساختن چالش ها، سعى مى شود تا توجه ها و حساسيت ها در 
مورد آن ها كم رمق شده و سپس در يك فضاى منفعل، نتيجه همه كش و 

قوس ها و رقابت هاى سياسى متبلور شود.
اين رويكرد شايد تا حدى بتواند موج هاى احساسى و هيجانى را كنترل 
نمايد، ولى از طرفى حس اعتماد و اعتبار نسبت به دولتمردان را نيز تحت 
الشعاع قرار مى دهد. مردمى كه خود را بواسطه تنفيذ اختيارات شان به 
دولت، در تصميم گيرى ها دخيل مى دانند، همواره انتظار دارند بحران ها و 
معضالت به شيوه عمل گرايانه تر و روشمند ترى مديريت شود، و مسلما از 
دولت انتظار ندارند كه صرفا نقش يك فوق تخصص بيهوشى را ايفا نمايد. 
چرا كه با اين رويكرد عمال هم صالبت الزم در نقش آفرينى دولت محقق 
نمى شود و هم اينكه مسائل كشور وجه المصالحه زد وبند هاى سياسى 

پشت پرده مى شود. 
لذا با اينكه زمان زيادى از عمر دولت يازدهم باقى نمانده ولى اين 
انتظارات كامال به جا بوده و البته اكنون به صورت انباشته از دولت 
طلب مى شود و چنانچه راهكار عملياتى و البته ضرب العجلى در اين 
زمينه اتخاذ نگردد متأسفانه نه تنها حس اعتماد بين دولت و مردم 
تقويت نمى شود بلكه با توجه به شعارهاى لوكس و خوش آب و 
رنگ دولت، نوعى يأس و بدبينى در مورد بسيارى از آن وعده ها 
و مانيفست هاى دولت ايجاد مى شود كه مسلما جبران آن هزينه هاى 

اجتماعى و سياسى بمراتب زيانبارى را بر كشور تحميل مى كند.
 لذا به نظر مى رسد همانگونه كه نمى توان هيچ جراحى را بدون يك 
متخصص بيهوشى آغاز نمود، ولى خوب مسلما عدم حضور و يا 
تأخير بيش از حد خود جراح نيز مى تواند عواقب جبران ناپذير و 
يا پر ريسكى را به بيمار تحميل كند. پس بهتر است كه ابتدا نقشه 
راه و برنامه هاى جايگزين تدوين شده و سپس به حساسيت زدايى 
و آرام كردن فضا اقدام نمود. چرا كه الاليى بدون داشتن برنامه پس 
از بيدارى، بعدها بعنوان يك فريب تلقى شده و ديگر كاركردش را از 

دست خواهد داد.

  محمدرضا باهنر در برنامه تلويزيونى دست خط درباره نقاط ضعف و 
قوت دولت يازدهم اظهار كرد:  آقاى روحانى و دولتش نقاط مثبت خوبى 
دارند و نقاطى هم دارند كه مى توان نقد كرد. عموم وزراى اين دولت 
مجرب هستند؛ معنى حكومت كردن را مى فهمند و تدابير خوبى دارند. البته 
من زمانى به آقاى نوبخت گفتم دولت يازدهم يك حسن دارد و آن اين 
است كه در اقتصاد 10 سرتيپ دارد و نقطه منفى اش اين است كه يك 

سرلشكر ندارد تا همه را جمع كند.
او ادامه داد:  از زمان آقاى خاتمى همواره به دولت ها گفته ام كه در اقتصاد 
كالن 3 نفر يعنى وزير اقتصاد، رييس بانك مركزى و رييس سازمان برنامه 
بايد با هم هماهنگ باشند وگرنه كار پيش نمى رود و فكر مى كنم كه اين 
هماهنگى وجود ندارد. البته دولت يازدهم از طرفى همه توان خود را در 
برجام به كار برد و بيش از اين نتوانست. نقدى هم كه به دولت وارد است 

كه همه تخم مرغ هاى خود را در سبد برجام گذاشت.
باهنر در پاسخ به اين سوال كه آيا فكر مى كند روحانى رييس جمهور دو دوره اى 
باشد، بيان كرد: عرف تا به حال اين بوده كه معموال روساى جمهور دو دوره اى 
هستند اما آقاى روحانى تا بهمن و اسفند بايد 2 - 3 كار جدى كند كه عبور از 
ركود و حل مشكل بيكارى از جمله آنهاست. البته نمى گويم ركود تا آخر سال 
تمام شود يا همه بيكاران سر كار بروند اما همين كه مردم حس كنند مشكالت 

اقتصادى در حال حل شدن است، كمك خواهد كرد.
او با بيان اين كه در انتخابات 96 قطعا كانديداى رياست جمهورى نخواهد 
شد، تصريح كرد: براى رياست جمهورى اگر قرار است رقابتى باشد، 
تعدد كانديداها خير و بركتى ندارد. بحمداهللا در كشور به اندازه كافى 
جبهه  در  كنيم.  صادر  داوطلب  مى توانيم  كه  جايى  تا  داريم  داوطلب 
اصولگرايى براى انتخاب كانديداى مورد نظر در حال بررسى 20 تا 
30 نفر هستيم اما هنوز به اسم آخرى كه مى خواهيم نرسيديم. البته 
قحط الرجال نداريم و رقابت در انتخابات جدى خواهد بود اما رقابت 

دوقطبى خشن خوب نيست.
نايب رييس پيشين مجلس در پاسخ به اين سوال كه چرا ناطق نورى 
فعاليت هاى سياسى خود را كم كرده است، يادآور شد: آقاى ناطق فعال 
حال و حوصله كار ميدانى سياسى ندارد. ما هم زياد سراغش مى رويم؛ 
فعال  مى گويد  ولى  است  اصولگرايى  ظرفيت هاى  از  ايشان  كه  چرا 

احساس تكليفى نمى كند.
مبارز  روحانيت  جامعه  از  ناطق  كشيدن  كنار  درباره  همچنين  وى 
خاطرنشان كرد: دوران دولت نهم و دهم دوران خوبى براى اصولگراها 
نبود. ما اميدواريم بتوانيم از ظرفيت دولت هاى نهم و دهم در جناح 
اصولگرايى استفاده كنيم اما متاسفانه خيلى اختالفات به وجود آمد كه 

شخصى  به  تلويزيون  در  كسى  وقتى  بود.  دولت  تقصير  آنها  از  خيلى 
اتهاماتى مى زند، اين خيلى كار سنگينى است؛ چرا كه آبروى مومن از 

حرمت كعبه باالتر است.
باهنر همچنين در پاسخ به سوالى درباره سردار سليمانى تاكيد كرد: حاج 
قاسم از سرمايه هاى بزرگ كشور شده و جزء بقيه السيف دفاع مقدس 
است. شايد هيچ روزى نبوده كه از خانه بيرون برود و اميد داشته باشد كه 

شب بازمى گردد و به قول معروف در بيابان ها به دنبال شهادت مى گردد.
كانديداتورى  احتمال  درباره  شده  مطرح  صحبت هاى  به  اشاره  با  وى 
قاسم سليمانى و بيانيه اى كه او در رد اين ادعا صادر كرد، گفت: وقتى 
يا  مى كردم  فكر  و  بودم  گرفته  استرس  من  شد،  مطرح  صحبت ها  اين 
اين حرف ها بسيار خام است يا يك توطئه است. حاج قاسم آدم بسيار 
باتدبيرى است و بيانيه اى هم كه صادر كرد كه قصد كانديداتورى در 

رياست جمهورى را ندارد، نشان ژرف نگرى خيلى خوب ايشان بود.
مشاور رييس مجلس شوراى اسالمى در ادامه درباره عملكرد مجلس نهم 
در مساله برجام اظهار كرد:  وقتى حضرت آقا فرمودند سياست راهبردى ما 
نرمش قهرمانانه است حس من اين بود كه بايد برجام را جلو ببريم. االن 
هم مى گويم اگر برجام را امضا نكرده بوديم قطعا به ضرر منافع ملى ما 
بود اما اين  گونه هم نيست كه بگوييم برجام همه منافع ما را تامين مى كند. 
برگشت به شرايط قبل از برجام هميشه روى ميز است و وقتى حس كنيم 
اين بازى برد - برد در حال تبديل شدن به برد - باخت است، مى توانيم 

به آن شرايط بازگرديم.
وى همچنين درباره على مطهرى تصريح كرد: آقاى مطهرى در بعضى 
جاها شجاعت خوبى دارد اما بعضى از حرف هايش نادر است. بعضى 
از حرف هايى كه آقاى مطهرى را مى زند را اگر من بخواهم بزنم چند 
ماه مشورت و فكر مى كنم اما شجاعت ايشان زياد است و اين حرف ها 

را مى گويد.
نايب رييس پيشين مجلس در بخش ديگرى از صحبت هاى خود عنوان 
كرد: معتقدم كشور را با يك مجلس نمى توان اداره كرد و ما بايد دو 
مجلسى بشويم. طبيعى است در مجلس دغدغه نمايندگان، منطقه و حوزه 
انتخابيه شان باشد و اولويت دوم شان منافع ملى و بعضى وقت ها اين ها با 

هم تضاد پيدا مى كنند به همين دليل معتقدم بايد دو مجلسى باشيم.
وى در پاسخ به اين سوال كه چرا هنوز بعد از 36 سال برخى مناطق 
محروم در كشور وجود دارد، بيان كرد: متاسفانه اعتدالى كه بايد در كل 
كشور به وجود مى آمد، نيامده، البته در بعضى نقاط بالياى طبيعى باعث 
اين اتفاقات شده اما در كل اين نقد به ما مسئولين وارد است كه بعد از 36 

سال چگونه هنوز بعضى جاها در كشور محروم هستند.

چــرا  اين قـدر  انتقـاد زياد اســت؟
دكتر محمود سريع القلم
قسمت دوم و پايانى

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

بعد از شامى كه ساعت 10 يا 11 شب مى خوريم كلى ميوه و شيرينى مى خوريم، بعد بيمار مى شويم در 
CCU مى گوييم قسمت ما اين بوده است. با گفتن حرف هاى نسنجيده، انجام كارهاى بدون فكر قبلى و 
نسبت دادن هاى غلط به افراد، آنها را ناراحت مى كنيم و دوستى ها را نابود مى كنيم بعدى مى گوييم دست 

خارجى در كار است.
و  حمايت  همكارى،  هماهنگى،  آينده نگرى،  سؤال،  مشورت،  فكر،  دارد.  ايراد  خيلى  ما  ورودى هاى 

خويشتن دارى در ورودى هاى ما ضعيف است. در شليك كردن به خود هنرمنديم. 
هزاران مجوز براى چاه عميق در اطراف درياچه اروميه طى چندين دهه صادر كرديم تا درياچه 
در كنار عوامل ديگر خشك شد. چه تصميم گيرندگان و چه جامعه مدنى متوجه پى آمدهاى دراز 

مدت نشدند. 
بنابراين، اگر از منظر ورودى-پردازش-خروجى به مسايل كشور نگاه كنيم، وضع بسيار طبيعى داريم 
و خروجى هاى ما حالت عادى دارند مانند فردى كه 35 سال سيگار بكشد طبعًا بايد در انتظار انواع 

بيمارى ها به عنوان خروجى در جسم خود باشد. 
رايج  حقوقى  زبان  كشور،  خارجه  وزارت  وقتى  دارد.  پى آمد  حتمًا  بردن،  پيش  فكر  بدون  را  كارى 
جهانى و زبان مؤدب سنتى ايرانى را كنار مى گذارد و كشور ديگرى را فاسد خطاب مى كند بايد در 

انتظار تعدد كنفرانس ها و اقدامات ضد ايرانى همان كشور در نيويورك بنشيند.
ممكن است در پاسخ اين نكته گفته شود آنها شروع كردند. پاسخ مجدد اين است: در هر نوع نزاعى 
بايد زبان حقوقى داشت؛ خشم را فروبست و ورودى هاى منطقى، عقلى و مؤدبانه به كار گرفت. 
نزاع و تقابل جزء مهمى از زندگى بشرى است.  اگر مجموع نويسندگان و عالقمندان به كشور و 
آيندة آن بخواهند كارهاى مثبت ماندنى انجام دهند چه بسا بايد بر ورودى ها تأكيد كنند و آنها را 

منطقى تر نمايند تا در پردازش منطقى، خروجى ها به نفع جامعه و كشور باشد. 
شهروندان،  همسايه ها،  افراد،  ميان  روابط  دارد.  واكنشى  هركنشى،  دارد.  عكس العملى  عملى،  هر 
دولت و ملت، روابط ميان سازمان ها و درنهايت كشورها، تابع اين قاعده هستند. انسان هر بدى به 
ديگرى كرد، بايد به طور بالقوه و شايد بالفعل در انتظار واكنش باشد و هر خوبى كرد شايد هم خوبى 
ببيند.  در اين جهان مجازى، حواس اكثريت جمع است. اگر انتقاد مى كنيم به ورودى ها هم توجه 
كنيم. مجانى در انتظار خروجى ها نمى توان نشست. بسيار مفيد و سازنده خواهد بود اگر ايرانيان روان 
پزشك مطالعه كنند چرا بسيارى از ما تصور مى كنيم ديگران چه در داخل و چه در سطح جهانى 

نبايد به كارهايى كه ما انجام مى دهيم واكنش نشان دهند. 
ورودى- بحث  مى كنيم.  قلمداد  جانب  به  حق  خيلى  را  خود  ظاهراً  اوليه،  فرضيه  يك  عنوان  به 
نهضت هاى  ديگرى،  از  پس  يكى  زيرا  مى شود  مربوط  نيز  ما  اخير  سالة   170 تاريخ  به  خروجى 
اجتماعى و اصالحى شكل گرفته تا جامعه به طرف آزادى، عدالت، استقالل، توسعه، رفاه، پيشرفت، 
اخالق مدارى، احترام بين المللى و در يك كالم به طرف سعادت پيش برود اما كمتر بر كيفيت و 

كميت ورودى ها توجه كرده ايم و يك منحنى سينوسى را تجربه كرده ايم. 
اگر تمدن حداقل تكنيكى جهان معاصر چند ستون داشته باشد، يكى از آنها، خودانتقادى و اصالح 
از داخل است. بدون خودانتقادى و تغيير ورودى ها، خروجى ها متحول نمى شوند. ورودى ها نيز از 
خود شروع مى شوند. هر فرد و جامعه اى، مسؤول ورودى هاى خودش است چه ورودى هاى مثبت 
و چه منفى. هر فردى و كشورى بايد وضع خود را به تناسب عقالنيت، تصميم گيرى هاى منطقى 

درازمدت، خلوص، احترام، پركارى، دقت، مشورت، همكارى بسنجد.
خاطرم هست در 17 خرداد 1385 به صورت تصادفى با استاد محترم دانشگاه تهران، آقاى دكتر 
جمشيد ممتاز هم سفر بودم. هنگام صرف چاى به من گفت: معيارى در ارزيابى افراد دارم: گله و 

شكايت نمى كنند، انتظارى هم از ديگران ندارند و متمركز بر فعاليت هاى خود هستند. 
دكتر ممتاز يكى از بهترين ورودى هاى فكرى در زندگى را به من هديه داد. موالنا مى فرمايد:از 

مكافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم برويد جو ز جو

يادداشت

دبيركل جامعه اسالمى مهندسين گفت:

 عموم وزراى دولت روحانى مجرب هستند

 و معنى حكومت كردن را مى فهمند
 و تدابير خوبى دارند.

باهنر:  وزراى روحانى  
معنى حكومت كردن  را  مى فهمند



به  ايران  كنونى  اقتصادى  شرايط    
غيرنفتى  صادرات  توسعه  كه  است  شكلى 
و  سياسى  مسائل  مهمترين  از  مى تواند 
مسئوالن  مدنظر  بايد  كه  باشد  اقتصادى 
بخش،  اين  توسعه  با  تا  گيرد  قرار  كشور 
مهيا  كشور  اقتصاد  توسعه  براى  را  شرايط 
كنند و موجب رشد اقتصادى ايران شوند. 
توسعه صادرات غيرنفتى نه تنها از ديدگاه 
در  اشتغال  ايجاد  نظر  از  بلكه  ارزآورى، 
ويژه اى  اهميت  و  اولويت  از  كشور  داخل 
تنها  نه  غيرنفتى  صادرات  است.  برخوردار 
بلكه  اقتصادى،  ديدگاه  يك  عنوان  به 
سياسى  حل  راه  يك  عنوان  به  مى تواند 
در راستاى پيشبرد اهداف دولت و رشد و 

باشد. مؤثر  اقتصاد  توسعه 
از  غيرنفتى  صادرات  گسترش  راهبرد 
و  توجه  مورد  گسترده اى  سطح  در  ديرباز 
اقبال كارشناسان اقتصادى بوده و از لحاظ 
را  زيادى  فرازونشيب هاى  عملى  و  نظرى 
پهناورى  كشور  است.  سرگذاشته  پشت 
طبيعى  سرشار  منابع  از  كه  ايران  مانند 
و  توليد  با  بتواند  بايد  است،  برخوردار 
به  دنيا،  در  غيرنفتى  محصوالت  صدور 
جايگاه  از  خاورميانه،  منطقه  در  ويژه 
شود  برخوردار  صادرات  زمينه  در  ويژه اى 
تنها  نه  نفت،  گذشته،  قرن  نيم  طى  اما 
عامل  بلكه  صادراتى،  كاالى  مهمترين 
تحوالت  و  برنامه ها  ديكته كننده  و  اثرگذار 

اقتصادى ايران بوده است .
مهمترين  از  يكى  عنوان  به  خوزستان 
در  صنعتى  و  توليدكننده  استان هاى 
در  فراوانى  ظرفيت هاى  داراى  كه  كشور، 
نقش  مى تواند  است،  مختلف  زمينه هاى 
نفتى  غير  صادرات  توسعه  در  موثرى  بسيار 
خوزستان  همچنين  كند.  ايفا  كشور  در 
خود،  ظرفيت هاى  بكارگيرى  با  مى تواند 
صنعتگران،  توليدكنندگان،  توان  جمله  از 
كيفيت  با  توليد  به   ... و  كشاورزى  بخش 
به  را  خود  توليدات  سپس  و  بپردازد 
كشورهاى  جمله  از  مختلف  كشورهاى 
عراق  جمله  از  استان  اين  همسايه 

كند. صادر 
 

خوزستان مى تواند محور صادرات 
ايران به عراق قرار گيرد

بيژن پناهى زاده، معاون خانه صنعت و معدن ايران و رئيس 
خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان در گفت وگو با ايسنا 
در اين باره اظهار كرد: يكى از امن ترين مرزها و راه ها براى 
صادر كنندگان ايرانى، مرزها و پايانه هاى خوزستان است و 
توليدكنندگان مى توانند با بهره گيرى از اين ظرفيت، صادرات 
به كشور عراق كه يك فرصت طاليى است را افزايش دهند.

وى افزود: با توجه به وضعيتى كه بين كشور عراق و تركيه 
پيش آمده، فرصت بسيار خوبى است تا صادركنندگان ايرانى 
اين فرصت را غنيمت بشمارند و به صادرات محصوالت 

خود به كشور عراق بپردازند.
پناهى زاده تصريح كرد: يكى از مشكالت واحدهاى توليدى، 
با  مى توان  و  دارد  وجود  داخلى  بازار  در  كه  است  ركودى 
استفاده از بازار عراق به رونق اين واحدها كمك كرد و به 

توسعه تجارت و صادرات ميان دو كشور پرداخت.

بازار عراق يك فرصت طاليى
 براى توسعه صادرات

عراقى ها  براى  گفت:  عراق  كشور  شرايط  به  اشاره  با  وى 
يك مزيت است كه از توليدات كشور ما استفاده كنند و در 
اين زمينه بايد تمام موانع پيش پاى صادرات برداشته شود تا 
صادركنندگان بتوانند از فرصت پيش آمده به خوبى بهره مند 

شوند.
پناهى زاده عنوان كرد: بايد از فرصت طاليى به دست آمده 
استفاده كرد و همه مسئولين با هم همراه شوند و موضوع 
صادرات به عراق را جزو اولويت هاى خود قرار دهند تا شاهد 
توسعه صادرات به اين كشور باشيم زيرا عراق يك فرصت 
طاليى براى توسعه صادرات محسوب مى شود و بايد از آن 
نهايت استفاده را برد. وى بيان كرد: اگر در بحث حمل و نقل، 
استاندارى، پايانه ها و ... مشكالتى وجود دارد بايد مسئولين 
تالش كنند تا همه اين مشكالت حل شوند و بحث صادرات 
به كشور عراق به شدت پيگيرى شود تا اين فرصت مهم را از 
دست ندهيم. رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
با اشاره به اين كه خوزستان مى تواند به عنوان محور صادرات 
ايران به عراق قرار گيرد، عنوان كرد: اميدواريم از اين فرصت 
طاليى استفاده كنيم و با همراهى همه دستگاه ها در استان 
بتوانيم صادرات به عراق را توسعه دهيم و در اين راستا از 

همه ظرفيت هاى توليد داخل بهره بگيريم.
براى توسعه و رشد اقتصادى خوزستان، مى توان با شناسايى 
ظرفيت هاى خالى بازار عراق، به توليد در آن زمينه ها پرداخت 
و سپس اين توليدات را به عراق صادر كرد و از اين طريق 
عالوه بر اين كه موجب ارتقاى سطح رقابتى ميان توليدكنندگان 
براى ساخت كاالى با كيفيت و قيمت مناسب مى شويم، زمينه را 

براى توسعه و رشد اقتصادى استان و كشور مهيا خواهيم كرد.

صادرات، پايه مهم رشد اقتصادى در كشور
 سيد عزيز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز 
در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه صادرات از پايه هاى مهم

رشد اقتصادى در هر كشورى محسوب مى شود، گفت: البته 

منظور، صادرات تك كااليى نيست. كشورهايى مانند ايران كه 
عمده صادرات در آن ها با اتكا بر بخش نفت صورت مى گيرد، 
شرايط مطلوبى در زمينه صادرات ندارند و نمى توانند شاهد 

آثار مطلوب صادرات در اقتصاد خود باشند.
وى با اشاره به اين كه صادرات از اجزاى مهم اقتصاد هر كشور 
به شمار مى آيد، افزود: در شرايط امروز، كشورى كه در بازار 
بين الملل نتواند جايگاهى براى خود بيابد و سهمى از صادرات 

جهانى داشته باشد، قاعدتا كشور موفقى نخواهد بود.
بخش  در  كاالها  در  تنوع  وجود  اهميت  به  اشاره  با  آرمن 
صادرات عنوان كرد: بسته به مزيت هاى اقتصادى هر كشور، 
تنوع در كاالهاى صادراتى مى تواند باعث افزايش آثار مثبت 
صادرات بر اقتصاد كشور شود. بى ثباتى در فضاى اقتصادى 
و تعامل با دنياى خارج، از چالش هاى صادركنندگان ايران 
پيش از برجام بود و از سال 90 تقريبا صادرات كشور قفل 
شده بود اما پس از روى كار آمدن دولت يازدهم و به ويژه در 
پسابرجام تا حدود زيادى از درجه بى ثباتى در فضاى اقتصادى 

كاستهشد.
وى ادامه داد: در اين زمان به يك ثبات نسبى در اقتصاد دست 
يافتيم. ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ تورم و گسترش تعامالت 
با دنياى خارج از مصداق هاى ثبات نسبى در اقتصاد كشور 
در سه سال اخير است. افزايش 2,5 تا 3,5 برابرى نرخ ارز و 

همچنين نزديك شدن نرخ تورم به 40 درصد در دولت دهم، 
زمينه بى ثباتى در فضاى اقتصادى ايران را فراهم  كرد كه اين 
مساله، سم مهلكى براى صادرات هر كشور محسوب مى شود 

و درجه رقابت پذيرى كاالها را بسيار كاهش مى دهد.
تداوم ثبات اقتصادى در كشور به رشد صادرات كمك مى كند
آرمن، تحريم ها را از ديگر چالش هاى صادركنندگان ايرانى در 
زمان دولت يازدهم و قبل برجام دانست و خاطرنشان كرد:  
تحريم حمل و نقل دريايى،  تحريم شركت هاى بين المللى و 
تحريم بانك هاى جهانى از مهمترين انواع تحريم هايى بود كه 
در آن زمان گريبانگير كشور ايران شده بود. هر كدام از اين 
موارد يعنى حمل و نقل دريايى، شركت هاى بيمه بين المللى و 
بانك هاى جهانى پايه هاى صادرات هر كشورى هستند و البته 

اكنون اين تحريم ها تقريبا رفع شده است.
وى در خصوص آينده كشور ايران در بخش صادرات اظهار 
كرد:  نمى توان اكنون پيش بينى دقيقى از اين امر داشت زيرا 
صادرات به موضوعات و اقدامات مختلفى باز مى گردد و 
اكنون دولت موضوع پيوستن به سازمان تجارت جهانى را 
دنبال مى كند كه البته در اين زمينه عمده موانع موجود، سياسى 

هستند.
سازمان  به  ايران  كشور  اگر  كرد:  اظهار  دانشگاه  استاد  اين 
تجارت جهانى ملحق شود، بايد استانداردهاى بين المللى در 
زمينه صادرات و واردات را رعايت كند و در اين صورت 
امكان رقابت كاالهاى صادراتى و همچنين رشد صادراتى 

بيشتر فراهم مى شود.

حل مشكالت صادرات
 به زمان نياز دارد

آرمن بيان كرد:  استمرار ثبات در نرخ ارز، كاهش نرخ تورم، 
افزايش توليد و رشد اقتصادى بيانگر رفع تحريم ها و ايجاد 
ثبات نسبى در فضاى اقتصادى كشور در پسابرجام است. البته 
رفع كامل آثار منفى تحريم ها و حل مشكالت بخش صادرات 

به زمان نياز دارد و به تدريج صورت مى گيرد.
وى خاطرنشان كرد: اگر ثبات در اقتصاد كشور تداوم يابد و 
همچنين يكسان سازى نرخ ارز كه از برنامه هاى كنونى دولت 
محسوب مى شود، تحقق يابد و همچنين مشوق هاى صادراتى

نظير جوايز صادراتى به موقع توسط دولت پرداخت شود، 
مى توانيم در مسير صادرات، هر چه بيشتر و بهتر ايفاى نقش 

كنيم.

در زمينه شناسايى بازارهاى عراق 
ضعيف عمل شده است

 در اين خصوص سيد احمد حسينى فر، رئيس اتاق بازرگانى 
خرمشهر نيز اظهار كرد: در زمينه شناسايى بازارهاى عراق 
به منظور صادرات به اين كشور ضعيف عمل شده است و 
نتوانسته ايم بازارهاى صادراتى را به خوبى در اختيار خود قرار 

دهيم.
 وى افزود: پيچيدگى فضاى كسب وكار تمام توليدكنندگان 
و صادركنندگان را آزار داده و حمايت هايى كه دولت هاى 
رقيب مانند تركيه، كويت و ... از صادركنندگان خود مى كنند، 
بسيار بيشتر از حمايت هاى كشور ما است و اين مسأله باعث 

مى شود كه نتوانيم در بحث صادرات به خوبى عمل كنيم.
حسينى فر تصريح كرد: حمايت كم از توليدكنندگان براى 
رقابت  قدرت  كه  مى شود  باعث  محصوالتشان  صادرات 
آن ها با كشورهاى رقيب بسيار كم باشد و نتوانند محصوالت 

توليدى خود را به ميزان مناسب صادر كنند.
 وى با اشاره به اين نكته كه بايد رايزن هاى بازرگانى از بخش 

خصوصى انتخاب و توسط دولت حمايت شوند، عنوان كرد: 
نبود رايزن بازرگانى در كشور عراق يكى ديگر از مشكالتى 
است كه بايد حل شود و با ساماندهى كه در اين زمينه انجام 
مى شود، شاهد توسعه روابط تجارى با اين كشور و افزايش 

حجم صادرات به عراق باشيم.

 براى صادرات، توليدات بايد به روز و 
با كيفيت باشند

 حسينى فر بيان كرد: روند صادرات در خرمشهر قابل قبول 
خرمشهر از ويژگى هاى مختلف از جمله مرز نيست زيرا
نيز آزاد  آب هاى  به  همچنين  و  است  برخوردار  شلمچه

دسترسى دارد و بايد با توجه به اين مزيت ها، ميزان صادرات 
در اين منطقه افزايشپيدا كند.

 وى ادامه داد: اگر كيفيت، قيمت و زمان تحويل كاال طبق 
ميزان  مى توانيم  شود،  رعايت  صادرات  بين المللى  اصول 
صادرات را از طريق مرزها به كشورهاى مختلف از جمله 

عراق افزايش دهيم.
خاطرنشان كرد: توليدات بايد   رئيساتاق بازرگانى خرمشهر
به روز باشند تا بتوانيم به رقابت با كشورهاى مختلف بپردازيم 

و محصوالتمان را به كشورهايى از جمله عراق صادر كنيم. 

صادرات تعاونىهاى مرزى امسال به 
2بيش از 42 ميليون دالر مى رسد

عبدالكريم انصارى، معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى خوزستان در گفت وگو با ايسنا با اشاره به موانع 
موجود در مسير صادرات كاال توسط تعاونى هاى مرزى استان 
گفت: پيش بينى مى شود صادرات تعاونى هاى مرزى استان در 
سال جارى نسبت به سال گذشته افزايش يابد و به بيش از 

دالر برسد. 42 ميليون
وى افزود: صادرات تعاونى هاى مرزنشين كشور در سال 
گذشته به ارزش 570 ميليون دالر بود كه از اين رقم 42

ارزى  ارزش  كل  از  درصد   9 به  نزديك  و  دالر  ميليون
است.  بوده  متعلق  خوزستان  به  تعاونى ها  اين  صادرات 
در سال گذشته هم سهميه واردات و صادرات معاف از 
8عوارض گمركى تعاونى هاى مرزى استان، 28 ميليون دالر 
تعيين شد كه در نهايت صادراتى باالتر از سهميه موردنظر 
و به ارزش 42 ميليون دالر توسط اين تعاونى ها انجام شد.
تعاونى فعال داراى كارت  22 انصارى با اشاره به وجود
مبادالت مرزى در استان اظهار كرد: اين تعاونى ها ساالنه 
مى توانند در مجموع 28 ميليون دالر صادرات و واردات 
بدون پرداخت عوارض گمركى انجام دهند كه البته امكان 
صادرات كاال بيشتر از اين رقم با پرداخت عوارض گمركى 

وجود دارد.

موانع موجود بر سر راه
 صادرات بايد برداشته شود

وى با اشاره به وجود مشكالت مربوط به گمرك در 4 ماهه 
آغازين سال جارى براى فعاليت تعاونى هاى مرزنشين استان 
خاطرنشان كرد: سامانه گمركى خوزستان در اواخر تيرماه 
6يكپارچه و به سيستم مركزى متصل شد و در 6 ماهه اول سال 
95، صادرات توسط تعاونى هاى مرزى استان 21 ميليون 
دالر بود كه عمده آن در ماه هاى مرداد و شهريور انجام شد 
و پيش بينى مى شود مجموع صادرات تعاونى هاى مرزنشين 
دالر  ميليون  از 42 بيش  ارزش  به  جارى  سال  در  استان 

برسد و نسبت به سال گذشته افزايش يابد.
در  موجود  موانع  و  مشكالت  خصوص  در  انصارى 
نبود  كرد:  بيان  استان  مرزنشين  تعاونى هاى  فعاليت  زمينه 
تسهيالت كم بهره، ضعف مالى تعاونى هاى مرزى، ضعيف 
بودن برخى مديران عامل اين تعاونى ها، عدم بازاريابى و 
در  خود  تعهدات  به  دولت  پيشخوان  دفاتر  پايبندى  عدم 
زمينه صدور كارت مبادالت مرزى و كافى نبودن سهميه 
گمركى،  عوارض  پرداخت  از  معاف  صادرات  و  واردات 
و  ماليات  و  گمرك  بخش هاى  در  زيرساختى  مشكالت 
تعاونى هاى  براى  كاال  صادرات  موانع  مالياتى،  بدهى هاى 

مرزنشين استان هستند.
استان  اقتصاد  در  صادرات  نقش  اهميت  به  اشاره  با  وى 
گفت: اعطاى تسهيالت كم بهره و ارزان قيمت، بخشودگى 
بدهى هاى مالياتى، افزايش سهم اعضاى تعاونى هاى مرزى 
از صادرات و واردات معاف از عوارض گمركى، تسهيل 
مهمترين  از  گازوئيل  سهميه  ارائه  و  كسب وكار  قوانين 
راهكارها براى افزايش صادرات تعاونى هاى مرزى است.

معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان 
با بيان اين كه توافق برجام تأثير بسيارى بر افزايش فعاليت 
نشان  خاطر  گذاشت،  مرزنشين  تعاونى هاى  صادرات  و 
كرد: ماهى، كاشى و مصالح ساختمانى از بيشترين كاالهاى  
عمده  و  هستند  استان  مرزى  تعاونى هاى  توسط  صادراتى 

كالها نيز به كشورهاى عراق، قطر و چين صادر مى شود.

صادرات موجب رشد اقتصادى مى شود
همچنين در اين زمينه حبيب آصفى، فرماندار ويژه دزفول با
صادرات در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادى اشاره به نقش
شهرستان، گفت: توسعه صادرات و در اختيار قرار گرفتن
بازارهاى صادراتى مى تواند موجب ايجاد اشتغال در شهرستان
به توجه  با  را  تبديلى  صنايع  اقدام،  اين  همچنين  شود. 
ظرفيت هاى دزفول فعال مى كند و فرصت هاى جديدى را در

زمينه هاى مختلف به وجود مى آورد.
محصوالت توليد  قطب هاى  از  يكى  دزفول  افزود:  وى 
كشاورزى در كشور به شمار مى آيد و با توجه به اين ظرفيت،
اين صادرات  به  شده،  تالش  گذشته  نيم  و  سال  دو  در 
محصوالت رونق بيشترى ببخشيم اما به دليل عدم موفقيت در

گرفتن امتياز مرز هوايى دزفول، تاكنون ناكام مانده ايم.

 مرز هوايى دزفول 
كليد توسعه صادرات

 آصفى با اشاره به اين نكته كه صادرات از طريق فرودگاه
هوايى مرز  مجوز  اخذ  مستلزم  ديگر  كشورهاى  به  دزفول 
سبزيجات، صادرات  براى  افزود:  است،  كشور  وزارت  از 
ساير و  روسيه  كشور  به  مايع  خمير  و  قارچ  صيفى جات، 
كشورهاى منطقه به دنبال اخذ مجوز مرز هوايى دزفول هستيم
و بيش از دو سال است كه براى اخذ اين مجوز تالش مى كنيم

اما هنوز نتيجه اى حاصل نشده است.
وى با بيان اين كه در صورت اخذ مجوز مرز هوايى مى توان
محصوالت خمير مايع، قارچ و سبزيجات و صيفى جات را
به كشورهاى روسيه و ساير كشورهاى آسياى ميانه، امارات
فارس صادر كرد، متحده عربى و كشورهاى حاشيه خليج
عنوان كرد: صادرات اين محصوالت از طريق ساير مرزهاى
فساد موجب  و  است  اقتصادى  توجيه  فاقد  استان  هوايى 

محصوالت و ضرر براى صادركنندگان مى شود.
آصفى در خصوص نقش تاثيرگذار صادرات در كمك به
حجم دليل  به  محصوالت  صادرات  گفت:  اقتصادى  رشد 
باالى توليد در داخل و مصرف محدود كه موجب كاهش
قيمت مى شود، مى تواند كمك شايانى به توليدكنندگان براى
فروش محصوالتشان كند و موجب رشد اقتصادى در دزفول

و به تبع آن در استان و كشور شود.
فرماندار ويژه دزفول در خصوص كيفيت كاالى صادراتى
خاطرنشان كرد: كااليى كه قرار است به كشورها ديگر صادر
شود، بايد داراى استانداردهايى باشد كه كشور خريدار آن
از دزفول  سبزيجات  و  قارچ  زمينه  اين  در  و  كند  تاييد  را 

استانداردهاى بااليى برخوردار هستند.

 لزومرفعموانعصادراتىجهت 
پوشش بيشتر بازار عراق

 همچنين صادق سواعدى، نايب رييس اتحاديه صادركنندگان
اهواز با تاكيد بر لزوم رفع موانع بخش صادرات و مشكالت
پايانه هاى جذابه و شلمچه، گفت: در صورت فراهم كردن
زيرساخت هاى الزم قطعا قادر خواهيم بود بخش زيادى از

بازار عراق را پوشش دهيم.
وى افزود: اكنون روزانه 500 تا 600 دستگاه كاميون كاال از
مرز چذابه به كشور عراق صادر مى شود و تقريبا يك سوم
اين رقم نيز از مرز شلمچه به كشور عراق صادرات صورت
مى گيرد. عمده كاالهاى صادراتى به اين كشور در حال حاضر

ميوه و تره بار و مصالح ساختمانى است.
سواعدى با تاكيد بر اهميت رفع موانع در مسير صادرات
جهت پوشش بيشتر بازار عراق عنوان كرد:  بايد موانع بخش
صادرات كه منشا استانى و يا كشورى دارند، شناسايى و رفع
شوند. بخش زيادى از موانع و مشكالت به درون استان باز

مى گردد.
وى با بيان اين كه كشور عراق باسكول ايران را قبول ندارد،
و ماشين ها  براى  ترازو  مشابه  دستگاهى  باسكول  افزود: 
كاميون ها است. با توجه به اين كه مبادالت تجارى در پايانه
13 صبح تا چذابه در ساعات محدودى يعنى از ساعت 8
بعدازظهر صورت مى گيرد، نصب اين باسكول در پايانه چذابه
باعث ايجاد ترافيك سنگين در مرز چذابه شده است و به
اين دليل زمانى براى ترخيص بخش زيادى از كاميون ها باقى
نمى ماند و اين كاميون ها به ناچار شب را در پايانه سپرى
مى كنند كه اين امر جز تحميل هزينه هاى مضاعف به تجار و

عدم رغبت آنان به صادرات، فايده اى براى آن ها ندارد.
كرد: خاطرنشان  اهواز  صادركنندگان  اتحاديه  رييس  نايب 
درب ورود شود و باسكول 2 يازارچه  چذابه بايد مجهز به
اگر شود.  برداشته  بايد  نيز  بازارچه  اين  در  نصب شده 
زيرساخت هاى الزم در استان در زمينه صادرات فراهم شود
و همچنين اقداماتى جهت رفع مشكالت پايانه هاى شلمچه
و چذابه صورت بگيرد، صددرصد قادر خواهيم بود بخش

زيادى از بازار عراق را پوشش دهيم.
يكى از مهمترين مشكالت كشورهاى در حال توسعه، تك
محصولى بودن و وابستگى اقتصاد آن ها به صدور مواد خام
و اوليه است كه آثارى منفى در ساختار اقتصادى، سياسى،
استان مى گذارد.  برجاى  آن ها  فرهنگى  حتى  و  اجتماعى 
زمينه هاى در  خود  ظرفيت هاى  از  بهره گيرى  با  خوزستان 
مختلف از جمله صنعت، كشاورزى و ... مى تواند زمينه توسعه
صادرات و رشد اقتصادى را در استان و كشور به وجود آورد
و با در اختيار گرفتن بازارهاى صادراتى از جمله بازار كشور

عراق، به صادرات محصوالت بپردازد.
براى توسعه صادرات نياز است تا موانع و مشكالتى كه در
مسير صادرات قرار دارند، برداشته شوند و با حمايت هايى كه
دولت مى تواند از بخش خصوصى انجام دهد، زمينه را براى
افزايش صادرات محصوالت غيرنفتى مهيا سازد زيرا تحقق
توسعه صادرات در استان موجب رشد و توسعه اقتصاد، ايجاد
اشتغال و حل بسيارى از مشكالت توليدكنندگان خواهد شد
و كمك شايانى نيز به توسعه كشور در بخش هاى مختلف

مى كند.
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صادرات، كليد توسعه خوزستان
* شايان حاجى نجف،-ايسنا خوزستان

موى دماغ

يادداشت

عوامل اصلى تاخير 
در انتخاب همسر 

كشف شد
حسن دهقانى 

(خودمان): 
 انتخاب همسر در هر دورانى منجر به تغيير ايدئولوژى 
افراد مى شود. اين موضوع مى تواند اعتقادات زوجين را 
دستخوش تغييرات فراوان كند كه ما در اين قضيه نمى 
خواهيم دخول كنيم بلكه اصل اين مطلب اين است كه 
به نظر مى رسد يكى از عوامل اصلى تاخير در انتخاب 
همسرجوانان ، مشاوره گرفتن از افراد متاهل است و از 
سوى ديگر، جوانان امروز عالقه فراوانى به انجام كارهاى 
گروهى دارند و همين امر نيز موجب مى شود آنها كارهاى 
گروهى  50 – 60 نفره را به روابط دو نفره و در نهايت سه 
نفره ترجيح مى دهند كه در اين ميان به ضرس قاطع مى 
توان گفت مسئوالن هيچ نقشى ندارند بلكه زمانه عوض 

شده است.
به قول يك نظريه پرداز اجتماعى؛ جوانان امروز محصول 
رفتارهاى بد پدر و مادرشان هستند كه به قول يك شاعره 
متوفى: «من به دنيا آمدم / بى آنكه خود خواهم «  . لذا 
پيشنهاد مى شود با مسئوليت بنده براى مسئوالن دلسوز 
در هر رده دولتى دست بزنيد و آنان را به پاس همت و 

تالششان تشويق كنيد.

ساده ترين
 راهكار ارتقاي 
فرهنگ عمومي
 در خوزستان

نويد قائدي

طبق آخرين آمارهاي برآورد شده جمعيت استان خوزستان 
حدود 4,850,000 نفر يعني حدود شش درصد از جمعيت 
كشور مي باشد.بعد خانوار در استان حدود 4,2 بوده يعني 
سكونت  خوزستان  استان  در  خانوار  حدود 1,155,000 
دارند.حدود 75 درصد جمعيت استان شهرنشين و بقيه در 

روستاها و غير ساكن مي باشند.
است.حدود  درصد   85 حدود  استان  سواد  با  جمعيت 
3,550,000 نفر در شهرها و حدود 1,297,000 در روستها 
و غير ساكن هستند.با بررسي انواع شاخصه هاي فرهنگي و 
اجتماعي در ميان استان هاي كشور مشخص مي گردد كه 
خوزستان در جايگاه مطلوبي نيست. با بررسي سايت مركز 
آمار ايران مي توانيد براحتي به اين شاخصه ها دسترسي 
و آناليز نماييد.از حوصله خارج است كه ريز آمارها ارائه 

گردد.اما از ساده ترين راهكارها چيست؟
فرهنگ  ارتقاي  هاي  اهرم  و  ابزارها  ترين  مهم  از  يكي 
عمومي در جامعه افزايش سرانه مطالعه مي باشد كه در 
خوزستان اين حوزه مشكالت عديده اي دارد.ساده ترين 
راهكارها مي تواند توزيع رايگان كتاب هاي جامع در بين 
خانوارهاي استان و تشويق مردم به استفاده و مطالعه از آنها 
باشد.اين كار مي تواند از طريق مدارس،ادارات و ديگرهاي 
روش هاي ارزان انجام شود.كتاب جامع منظور كتب مرجع 
و يا دايره المعارف هايي با محتواي اطالعات عمومي است 
زيرا اين كتب بدليل اينكه مي توانند در تمامي حوزه هاي 
علمي ،فرهنگي و اجتماعي و..... سطح دانش و اطالعات 
افراد را باال ببرند و قطعا در ميزان افزايش اطالعات عمومي 
و فرهنگي و تحليل هاي صحيح زندگي هاي روزمره مفيد 
خواهند بود و مي توانند از مهم ترين اهرم ارتقاي فرهنگي 
عمومي جامعه باشند، حتي مي توانند موتور محركه انجام 

ديگر مطالعات توسط خانوارها گردند.
شكي نيست با انجام اين مهم و بعد از اجراي صحيح و 
برنامه ريزي و ايجاد اهرم هاي تشويقي جهت مطالعات 
خانوارها از طريق رسانه هاي استان و ايجاد نهضت مطالعه 
جامعه  در  عمومي  فرهنگ  فزاينده  رشد  شاهد  توان  مي 
تعدادي  گفت  توان  مي  هزينه  ميزان  خصوص  بود.در 
از انتشارات در كشور مانند سنوات گذشته هنوز داراي 
فرهنگ هاي جامعي هستند(مانند اطالعات عمومي بزرگ 
انتشارات سخن) كه با هزينه هاي متوسطي حدود بيست 
هزار تومان قابل تهيه است،اگر تصميم بر اين باشد كه به هر 
خانوار يعني 1,155,000 خانوار خوزستان يك جلد هديه 
گردد ميزان اعتبار الزم حدود بيست و چهار ميليارد تومان 

خواهد شد.
يعني بودجه اي برابر ساخت يك پل رودخانه اي يا ده 
كيلومتر مسير آسفالت.در اين ميان مي توان از بودجه هاي 
فرهنگ عمومي اداره ارشاد،شهرداري ها و ادارت،بسيج 
نهضت  اولين  تواند  مي  حركت  گرفت.اين  بهره  و...... 
جدي ارتقاي سطح فرهنگ عمومي تلقي گردد كه بايد 
با برنامه ريزي صحيح توسط كميته اي اجرايي(مثال نهاد 
كتابخانه هاي استان خوزستان) پي ريزي و در اجراي آن 
تمامي دستگاههاي استان مانند صدا و سيما،آموزش و 
پروش و اداره ارشاد،بسيج،شهرداري ها و ..... همكاري 
نمايند.شكي نيست بعد از پروسه زماني تعريف شده ار 
روز اجرا تا تهيه و توزيع كتب و تبليغ جهت مطالعه و 
بهره گيري، تا راه اندازي مسابقات سوال پيامكي جهت 
خوانش  ترويج  براي  تشويقي  هاي  جايزه  اعطاي 
كل  در  گهرباري  نتايج   ، خانوار  اعضاي  بين  در  كتاب 
استان خواهد داشت. اگر در چندين برهه زماني چنين 
حركت هاي عمومي و برنامه ريزي شده انجام گيرد مي 
توان شاهد رشد و شكوفايي فرهنگي و اخالق عمومي 
در جامعه بود كه در مقايسه با هزينه هاي صرف شده 

بسيار شگرف خواهند بود.
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دورهمى

خبر

«Honesty»
Plain and simple,honesty is the key to 
trust.when you consistently speak the 
truth,people feel safe to believe you.
Being honest,loyal and true in the 
life,provides mental peace to person.
An honest person becomes always 
happy and peaceful because,she/he 
dosen›t have to live with guilt.
Honesty is the most effective tool of 
protecting the relationship.Honest 
people always live in the heart of 
people and we can say in the heart of 
God.
Honesty is the best wealth and the 
reward of honesty is honesty itself.

«صداقت»
دايما  شما  است.وقتى  اعتماد  ساده,صداقت,كليد  و  رك 
حقيقت را ميگوييد,مردم در باور كردن شما احساس اطمينان 

ميكنند.
درستكار,صادق و راستين بودن در زندگى,ارامش روانى فرد 
را فراهم ميكند.انسان صادق و درستكار هميشه شاد است 

,چرا كه مجبور نيست با گناه زندگى كند.
صداقت بهترين ابزار براى حفظ رابطه هاست.افراد درستكار, 
هميشه در قلب انسان ها و چه بسا ميتوانيم بگوييم در قلب 
پروردگار زندگى مى كنند.صداقت بهترين دارايى ست و 

پاداش صداقت ,خود صداقت ميباشد.

مصائب زنان باردار و كودكان در شهر
 چرخ هاى كوچك نمى چرخند

يك جامعه شناس با تاكيد بر لزوم حمايت از خانواده ها 
در سياست ها و برنامه ريزى هاى خرد و كالن كشور گفت: 
در برخى موارد مسائل زنان و كودكان در فضاهاى عمومى 

ناديده انگاشته شده است.
نيره توكلى با اشاره به سياست هاى كلى جمعيت و اهميت 
توجه به مسائل جمعيتى كشور افزود: در حال حاضر ايران 
با پديده سالمند شدن مواجه است و اين خطرى است كه 
اگر به آن توجه نشود در آينده نزديك جامعه را با بحران 

روبرو مى كند.
وى همچنين با بيان اينكه اجراى سياست هاى كلى در حوزه 
خانواده نياز به زيرساخت هايى دارد، ادامه داد: بايد تمامى 
برنامه ريزى ها و تصميم گيرى ها در كشور در سمت و 

سوى حمايت از خانواده تهيه شود.
اين استاد دانشگاه با انتقاد از مردانه بودن فضاهاى شهرى و 
بى توجهى به نيازهاى زنان در شهر، تاكيد كرد: هميشه شعار 
شهر دوستدار كودك يا دوستدار خانواده داده مى شود، اما 
در عمل با شهرى مردانه روبرو هستيم كه حتى تردد معمول 
براى زنان به ويژه زنان باردار يا داراى فرزند با سختى هاى 

بسيارى همراه است.
توكلى گفت: وسايل حمل و نقل عمومى بدون توجه به 
نيازهاى زنان و خانواده طراحى شده است به طورى كه تردد 
روزانه براى يك زن داراى فرزند با كالسكه تقريبا غيرممكن 
است. حتى متروى تهران هيچ پيش بينى اى براى جابجايى 
كالسكه انجام نداده است. وسايل حمل و نقل عمومى به 
ويژه اتوبوس و مترو به قدرى شلوغ است كه تصور مسافرت 
فرزند  دو  يا  يك  با  يا  باردار  زن  يك  براى  شهرى  درون 

خردسال هم دردناك است.
وى خاطرنشان كرد: طراحى شهرى ما براى اتومبيل ها انجام 
شده است اين در حالى است كه زنان به دليل شرايط فرهنگى 
و اقتصادى حاكم بر جامعه، كمتر از وسايل نقليه شخصى 
استفاده مى كنند. از سوى ديگر معابر شهرى به شكلى ساخته 

شده است كه چرخ هاى كوچك در آن نمى چرخد.
اين جامعه شناس افزود: چرخ هاى كوچك همچون چرخ 
كالسكه، چرخ دوچرخه، چرخ ويلچر، چرخ زنبيل خريد يا 
چرخ چمدان در معابر و پياده روهاى شهر نمى چرخند. حتى 
يك پياده روى استاندارد براى استفاده زنان و كودكان وجود 
ندارد و يك زن نمى تواند كودك خردسال خود را به راحتى 
در مسافت هاى معمول در شهر حركت دهد. همه اينها در 
شرايطى است كه خانواده امروزى بيش از هر زمان ديگرى 

به چرخ هاى كوچك وابسته است.
توكلى اضافه كرد: حتى در مترو و برخى اتوبوس ها كمترين 
تعداد صندلى ها به زنان اختصاص يافته و كودكان به طور كل 
فراموش شده اند. در حالى كه كودكان بيشتر با مادران خود 
در سطح شهر مسافرت مى كنند، سيستم حمل و نقل عمومى 
كمترين توجهى به آنها نداشته است و اگر باردارى را براى 

زنان در نظر بگيريم وضعيت فاجعه بارتر است.
ديگر  از  را  هوا  و  نورى  آلودگى  صوتى،  آلودگى  وى 
مخاطرات خانواده ها در جامعه امروزى دانست و ادامه داد: 
ساخت و سازهاى شهرى به ويژه ساختمان سازى حتى تا 
نيمه هاى شب ادامه دارد و يك زن باردار نمى تواند استراحت 
الزم را داشته باشد. در اين شرايط سخن گفتن از اجراى 

سياست هاى كلى حوزه خانواده كمى دور از ذهن است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه خانواده بدون زنان و كودكان 
معنايى ندارد، افزود: كودكان بيشتر زمان خود را با مادران 
همراه هستند. فرزندان يا در بدن مادر هستند يا در بغل او اما 

حمايت از زنان باردار در حد شعار باقى مانده است.
توكلى تاكيد كرد: وقتى به درستى صحبت از لزوم افزايش 
نرخ فرزندآورى مى كنيم، بايد حمايت هاى الزم هم انجام 
شود. اين در حالى است كه سياست هاى حمايتى در ايران 
در حد صفر است و حتى قانون افزايش مرخصى زايمان به 
9 ماه براى زنان هم كه مصوب مجلس است اجرا نمى شود.

رئيس سازمان نظام روانشناسى كشور ضمن بيان آنكه بررسى 
دقيق  بررسى  يك  نيازمند  ايران  در  روان  سالمت  وضعيت 
علمى با استفاده از روش هاى معتبر است، گفت: تنها با انجام 
يك پژوهش علمى دقيق مى توان ميزان شيوع اختالالت روانى 
كشور را محاسبه كرد كه متاسفانه چنين مطالعه اى در كشور 

تاكنون انجام نشده است.
عباسعلى الهيارى درخصوص آمارهايى كه وزارت بهداشت 
ز ميزان شيوع اختالالت روانى در كشور اعالم مى كند، اظهار 
از  آمارهايى  گاهى  چند  هراز  بهداشت  وزارت  اينكه  كرد: 
ختالالت روانى در كشور اعالم مى كند، نيازمند آن است كه 
وال روش محاسبه خود را اعالم كنند،ثانيا مشخص كنند كه 

ختالالت روانى را بر چه اساس درنظر مى گيرند.
وى در ادامه ضمن بيان آنكه تاكنون هيچ تحقيق جامعى در 
سراسر كشور و در تمامى گروه ها مبتنى بر يك روش علمى 
درخصوص ميزان شيوع اختالالت روانى در كشور نديده ام، 
وزارت  آمارهاى  در  كه  شود  مشخص  بايد  كرد:  تصريح 
مى شوند،  محاسبه  روانى  اختالالت  از  گروه  كدام  هداشت 
زيرا اگر منظور از اين اختالالت، بيمارى هاى شديد باشد، نياز 
ست تا يك تيم تخصصى در كشور آموزش ديده و از طريق 

پژوهش هاى ميدانى ميزان شيوع را در كشور بررسى كنند.
رئيس سازمان نظام روانشناسى كشور ادامه داد: اين در حاليست 
كه اگر اختالالت خفيف همچون حالت هاى افسردگى و غيره 
را نيز درنظر بگيرند، طبيعتا نرخ شيوع باالتر مى شود. تاكنون در 
مارهاى اعالم شده از سوى وزارت بهداشت نتوانسته ام ميزان 
تعميم پذيرى داده ها، ميزان نمونه مورد مطالعه و ابزار سنجش 
را متوجه شوم، همچنان كه مشخص نيست در اين آمارها 
ختالالت روانى در نظر گرفته شده يا نشانه هاى خفيف تر نيز 
مدنظر بوده است؟ به همين دليل به نظر مى رسد براى اعالم 
چنين آمارهايى به مطالعات و پژوهش هاى بيشترى نياز داشته 

اشيم.
لهيارى ادامه داد: با توجه به مشاهدات عينى و روش شهودى 
مى توان متوجه شد كه ميزان بردبارى اجتماعى مردم در ايران 
كاهش يافته و ميزان استرس و فشارهاى روحى و روانى در 

كشور افزايش داشته است.
وى افزود: وضعيت اضطراب، استرس، اختالالت رفتارى و 
فسردگى در كشور باالست، زيرا آستانه تحمل مردم كشور 
سيار پايين آمده و افراد به راحتى از كوره در رفته و رفتارهاى 

پرخاشگرانه از خود بروز مى دهند.
كرد:  اظهار  ادامه  كشوردر  روانشناسى  نظام  سازمان  رئيس 
آموزش هاى  در  نه  روان  سالمت  آموزش  حاضر  درحال 
رسمى مدرسه و نه آموزش هاى غيررسمى خانواده به افراد 
رائه نمى شود، نحوه مقابله با استرس را نيز به  فرزندان مان 

آموزش نمى دهيم. اين در حاليست كه در كشورهاى پيشرفته 
اين مهارت ها آموزش داده شده و به همين دليل است كه آنها 

در سطح پيشگيرى و ارتقاى سالمت موفق عمل مى كنند.
الهيارى افزود: متاسفانه در بخش ارتقا و پيشگيرى سالمت 
روان هيچ برنامه جدى در كشور نداريم. ميزان شيوع اختالالت 
روحى و روانى در كشور باالست و تمامى برنامه ها نيز تقريبا 

در حوزه مداخله و درمان متمركز شده اند.
وى در ادامه ضمن بيان آنكه آمار دقيقى از ميزان سرانه سالمت 
روان در كشور ندارند، گفت: آمار تكان دهنده اى وجود دارد 
سالمت  به  يافته  اختصاص  بودجه  سهم  مى دهد  نشان  كه 
جسمى و فيزيكى بيش از 97 درصد و سهم سالمت روان 

كمتر از 3 درصد بودجه سالمت كشور است.
رئيس سازمان نظام روانشناسى كشور در ادامه گفت: اين در 

حاليست كه سالمت جسمى و فيزيكى تنها 15 درصد سالمت 
سالمت  براى  ما  كشور  در  اما  مى دهد؛  تشكيل  را  فرد  هر 
روانى، اجتماعى و معنوى بودجه اى اختصاص داده نمى شود 

و طبيعتا برنامه اى نيز وجود ندارد.
الهيارى همچنين عنوان كرد: با وجود آنكه كمتر از سه درصد 
بودجه سالمت كشور به سالمت روان اختصاص مى يابد، اين 
بودجه نيز در بخش بيمارستانى و بسترى هزينه مى شود. اين 
در حاليست كه در كشورهاى توسعه يافته دقيقا مبتنى بر الگوى 
سالمت بيش از 75 تا 80 درصد بودجه سالمت كشور صرف 

سالمت روان، معنوى و اجتماعى مى شود.
سالمت  حوزه  به  كه  غلطى  نگاه  علت  به  داد:  ادامه  وى 
جسمانى در كشور داريم با وجود اختصاص بودجه كالن به 
اين حوزه در حال حاضر بيمارى هاى جسمانى كه داراى ريشه 
اختالالت روانى هستند، شيوع يافته و اين مساله كمتر مورد 

توجه پزشكان است.
رئيس سازمان نظام روانشناسى كشور افزود: زمانى كه استرس 
ابتدا  يابد،  افزايش  جامعه  در  روانى  و  روحى  اختالالت  و 
سيستم ايمنى بدن را تحت تاثير قرار داده و پس از آن انواع و 
اقسام بيمارى هاى جسمى هم در فرد بروز مى كند. به همين 
دليل در پيشگيرى و درمان بيمارى هاى جسمى هم در نظر 
گرفتن برنامه هاى سالمت روان و مشاوره بسيار مهم است كه 

متاسفانه اين موضوع در دستور كار دولتمردان كشور نيست.
 الهيارى همچنين عنوان كرد: براساس طبقه بندى بيمارى هاى 
روانى اختالالت اضطرابى، در زنان بيش از مردان و اختالالت 
رفتارى و فكرى نيز در مردان بيش از زنان شيوع پيدا مى كند؛ 
زيرا به طور طبيعى ميان زنان و مردان از لحاظ ابتال به اختالالت 

روانى تفاوت هايى وجود دارد.

وى درخصوص عمده اختالالت رفتارى شايع در كشور نيز 
اظهار كرد: اختالالت عاطفى، اضطرابى و افسردگى از طريق 
روش شهودى ميزان شيوع بيشترى در كشور دارند، اين در 
حاليست كه شيوع اختالالت رفتارى در نوجوانان و جوانان 

نيز افزايش يافته است.
رئيس سازمان نظام روانشناسى كشور تصريح كرد: در حال 
حاضر آستانه تحمل افراد پايين آمده و با كمترين ناكامى، 
شديدترين رفتارهاى پرخاشگرانه و خشونت آميز را از خود 
بروز مى دهند؛ اما به طور كلى اختالالت اضطرابى و افسردگى 
در جامعه ايرانى در ميان بزرگساالن شيوع بيشترى داشته و 
در مقابل اختالالت رفتارى نيز در نوجوانان و جوانان شيوع 

بيشترى دارد.
كرد:  اظهار  نيز  روان»  سالمت  «اليحه  درخصوص  الهيارى 
دولت اليحه اى را تحت عنوان «اليحه سالمت روان» تدوين و 

قصد ارسال آن به مجلس را داشت، اما پس از ارسال نسخه اى 
از آن براى سازمان نظام روانشناسى و برگزارى جلسات متعدد 
با روانشناسان، عمده صاحبنظران چند انتقاد جدى و علمى به 

اين اليحه داشتند.
وى در اين خصوص تصريح كرد: عنوان اين اليحه سالمت 
روان است، اما متاسفانه در متن آن فقط به نحوه درمان بيماران 
روانى مزمن شديد از لحاظ حقوقى و قضائى پرداخته شده 

بود.
رئيس سازمان نظام روانشناسى كشور ادامه داد: به همين ترتيب 
اگر اين اليحه تصويب مى شد، جفاى بزرگى به سالمت روان 
كشور بود، زيرا در سالمت روان بر ارتقاى سالمت توجه ويژه 
داريم و در واقع به دنبال آن هستيم كه چطور مى توان يك 
فرد سالم را به حداكثر سالمت روان در جهت بروز شكوفايى 

حداكثر استعدادها و ظرفيت هاى وجودى، رساند؟
بر  پيشگيرى  بخش  در  روان»  «سالمت  افزود:  الهيارى 
اختالالت  به  پرخطر  گروه هاى  ابتالى  عدم  از  جلوگيرى 
روانى تاكيد دارد و فقط 10 الى 15 درصد آن به مداخله 
مزمن  شديد  روانى  اختالالت  به  كه  افرادى  درخصوص 
يا  بيمارى  گسترش  و  رشد  عدم  جهت  در  شده اند  مبتال 
در  متاسفانه  كه  است  متمركز  سالمت،  به  وى  بازگشت 
 10 به  فقط  دولت  در  شده  تدوين  روان  سالمت  اليحه 

درصد آخر توجه شده بود.
وى در ادامه خاطر نشان كرد:  به همين دليل با حضور در 
كميسيون اجتماعى دولت، دو استراتژى را براى اين اليحه در 
نظر گرفتيم؛ به طوريكه يا اين اليحه به طور كامل از دستور 
كار دولت خارج شود، زيرا اگر قصد تدوين اليحه سالمت 
روان كه جاى آن در كشور بسيار خالى است، را داشته باشيم 
بايد اين اليحه با مشاركت سازمان نظام روانشناسى و مشاوره 
كشور و صاحب نظران اين حوزه ، نه نگاه صرف پزشكى 

تدوين شود.
رئيس سازمان نظام روانشناسى كشور همچنين تاكيد كرد: 
پزشك نمى تواند كارگذار سالمت روان، سالمت اجتماعى و 
سالمت معنوى باشد، به اين ترتيب اين اليحه مى تواند در 
آينده توسط سازمان نظام روانشناسى، بهزيستى، آموزش و 
پرورش يا ساير نهادهاى درگير با سالمت روان در كشور 

تدوين شود.
الهيارى در پايان گفت: استراتژى دوم براى اين اليحه آن بود 
كه به علت خالء قانونى موجود در كشور درخصوص پذيرش 
بيماران روانى در مراكز بسترى، اين اليحه با اين رويكرد به 
مجلس ارسال شود و دولت نيز در حال حاضر با رويكرد 
حقوقى و قضايى در حال جمع بندى اين اليحه و ارسال آن 

به مجلس است

ــداد درباره  ــددكار كميته ام ــكار، م غالم
ــت نجمه توضيح مى دهد: نجمه 32  وضعي
ــت كه در بستر افتاده و   ــاله، 15 سال اس س
علت آن افسردگى شديد و بيمارى اعصاب  
و روان است. مى گويند كه در دوران مدرسه 
دختر آرامى بوده و معلم تشخيص مى دهد 
ــرار نمى كند و  ــا بچه ها ارتباط برق كه او ب
گوشه گير است. او در همان دوران افسرده 
ــاز مى ماند و  حاال  ــود و از تحصيل ب مى ش
ــرفت كرده و شبيه به فلج  بيمارى اش پيش

مغزى شده است.
وى مى افزايد: نجمه تحت پوشش طرح شفا 
قرار دارد و ماهانه 200 تا 300 هزار تومان 
كمك خيران براى داروهاى وى مى رسد و 

ما در مداواى او مشاركت مى كنيم.
خانم مددكار در حال توضيح بيمارى نجمه 
ــت و وقتى پتو را كنار مى زند تا پاهاى  اس
ــده و مى لرزد را  ــكم جمع ش او را كه در ش
ــانمان بدهد، واكنش نشان مى دهد و با  نش
ــتانش مى گويد كه از اين كار  حركات دس
خوشش نمى آيد، اما وقتى از او مى پرسد 
ــت اين همه مهمان  كه آيا خوشحال اس

دارد؟ سر تكان مى دهد و لبخند مى زند 
ــان نمى دهد. اما حركتى بيش از اين نش

ــرم از 58  ــد: همس ــه مى گوي ــادر نجم م
ــالگى تحت پوشش كميته امداد است،  س
پنج دختر دارم كه يكى از آنها فوت كرده 

ــش گرفتار  ــل از مرگ ــت و او هم قب اس
افسردگى بود. همه دخترانم ازدواج كرده 

ــت. اند اما نجمه هنوز بيمار اس
ــم آيا نجمه مى تواند حرف  از او مى پرس
بزند كه مى گويد: با ما گاهى صحبت مى 
ــدت به  ــد اما با ديگران نه. نجمه به ش كن
ــه دارد و مرتب اصرار مى كند  لباس عالق
برايش لباس هاى نو بخريم و تنش كنيم.

ــته و سرش  پدر نجمه همچنان آرام نشس
ــت و گاهى كه سر بلند  را پايين انداخته اس
مى كند چشمان توسى اش كه حاال هاله اى 
ــورت  ــته در ص ــك روى آن نشس از اش

ــد. ــرق مى زنن ــده اش ب چروكي
ــه امداد به  ــانه اى كميت ــراه تيم رس هم
ــيه دره وى مشهد  خانه اى ديگر در حاش
ــى  ــاى آن بيابان ــه در انته ــيم ك مى رس
ــود و مى توانى در پشت  فراخ ديده مى ش
ــد و فروش مواد  ديوارهاى يك باغ خري
ــم ببينى. در مى زنيم  مخدر را علنا به چش
و وارد حياطى مى شويم كه يك راهروى 
ــالى به همراه  باريك بلند دارد. زن ميانس
ــتقبالمان مى آيند.  ــه اس ــش ب دو فرزندن
ــرانه دارد و  دختر كوچك كه ظاهرى پس
ــمت ما مى دود  ــاال و پايين مى پرد س ب
ــارد و به داخل  ــتمانمان را مى فش و دس

هل مى دهد. خوشحال است و خيلى زود 
ــود و عالقه زيادى به  ــا همه عياق مى ش ب
ــى دارد . در مقابل  ــردارى و عكاس تصويرب
ــيند و حتى  ــان مى نش دوربين همه عكاس
اصرار دارد چند عكس سلفى با هم بيندازيم.

ــم دختر را كه مى پرسيم بلند مى گويد:  اس
ــت بند او مى آيد و  ــا». مادرش پش «مهس
ــمش نرگس است اما خودش  مى گويد: اس
اسم مهسا را دوست دارد و اصرار مى كند 

ــا صدايش كنند. همه مهس
ــال به  ــاله كه از امس ــازده س ــاى ي مهس
مدرسه استثنايى رفته و خواندن و نوشتن 
ــروع كرده است به قدرى شادمانه با  را ش
ما وارد گپ و گفت مى شود كه از شنيدن 
ــرطان  ــراى بيمارى و ابتاليش به س ماج
خون شوكه مى شويم. مهسا ماهى دوبار 

ــيمى درمانى مى كند. ش
ــال پيش به  ــا كه حدود 10 س مادر مهس
ــرش جدا شده است  علت اعتياد از همس
ــد هزينه  ــا مى گوي ــد ام ــى مى كن قاليباف
ــه بچه ها باالست و تامين  درمان و مدرس
ــت. اما كميته  ــكل اس معاش برايش مش
ــا و تامين بخشى از  امداد در درمان مهس

ــت آنها كمك مى كند. معيش
ــه  ــزل خانواده اى با س ــد بعدى من مقص
ــه گرمى به  ــت، مادر خانواده ب فرزند اس
ــول دخترعموى  ــد. بت ــتقبالمان مى آي اس
همسرش بوده، ازدواج فاميلى كرده اند و 
ــى قلبى و دو  ــاال دخترش دچار ناراحت ح
پسرش گرفتار شكاف كام و به اصطالح 

ــجاد پسر اول  ــده اند. س ــكرى ش لب ش
ــت  ــت و با هش خانواده كالس پنجم اس
ــده  ــل جراحى كه بر رويش انجام ش عم
ــرى دارد، هرچند كمى در  حاال وضع بهت
ــراى بهتر  ــت و ب ــكل اس تكلم دچار مش

ــمعك بزند. امير مهدى  ــنيدن  بايد س ش
ــت  ــن هش ــت و در س ــر اوس دومين پس
ــالگى بايد عمل پيوند كام انجام بدهد. س

ــيه  ــتاى دره وى در حاش ــا در روس اينج
مشهد زنى شجاع از اهالى سبزوار زندگى 
ــاله كه از 22 سالگى  مى كند، زنى 41 س
ــى و از كارافتادگى  ــى قلب ــر ناراحت درگي
ــه فرزند بيمار  ــده و حاال س همسرش ش
ــت در خانه هاى مردم  هم دارد؛ ناچار اس
ــد و  خم به ابرو نياورد. زنى كه از  كار كن
ــاهد  ابتداى جوانى بيمار دارى كرده و ش
رنج همسر و فرزندانش بوده اما همچنان 
ــه موفقيت  ــه اش را حفظ كرده و ب روحي
ــت و  ــته اس ــش در آينده دل بس فرزندان
ــرايطى درس  ــت دارد آنها در هر ش دوس

ــد. بخوانن
ــفيد  خانه اى كوچك دارد كه پرده هاى س
تورى قديمى اش تو را به گذشته مى برد. 
ــه اى آرام نشسته اند و  فرزندانش در گوش
ــكوتى مملو از شرم و اندوه نگاهمان  با س
ــجاد كه پسر ساكت و كم  مى كنند. از س
حرفى به نظر مى رسد درباره حال و هواى 
درس خواندن مى پرسيم، سمعكش را به 
ــوش مى  زند و مى گويد كه هنوز كتاب  گ
ــت دوم درس  نو ندارد و با كتاب هاى دس

ــت. مى خواند و ناراحت اس
ــت  ــال اس ــواده پنج نفره او هفت س خان
ــتند  و  ــه امداد هس ــش كميت تحت پوش
او  از  ــى  زندگ ــذران  گ ــاره  درب ــى  وقت
ــيم مى گويد: در دوران عقد بودم  مى پرس
ــد  ــرم به ناراحتى قلبى مبتال ش كه همس
ــداد رفتيم؛  ــه كميته ام ــان زمان ب و هم
ــر اولم لب شكرى داشت و  «سجاد» پس
برايش كارت درمان گرفتيم. او شش بار 
ــد و  ــهد و دوبار در تهران عمل ش در مش
ــى دندان هايش باقى مانده  حاال ارتودنس
كه هزينه هايش باالست. «اميرمهدى» 
ــه دنيا آمد و ما او  ــكل ب هم با همين مش
ــز خيريه در تهران  را به كمك يك مرك
ــدى هنوز باز  ــم. كام اميرمه عمل كردي
ــك بخورد و بسيار  است و بايد شير خش

ــت. ضعيف اس
ــت  ــه مى دهد: اين خانه را هش وى ادام
ــى از  ــان خريديم كه بخش ــون توم ميلي
هزينه آن را امداد پرداخت كرد و وسايل 
خانه هم از طريق امداد در اختيار ما قرار 
گرفت. بچه هايم حدود 15 حامى دارند و 
از طريق مستمرى ماهانه و يارانه گذران 

ــم. ــى مى كني زندگ
ــر بر  ــج فق ــه رن ــى ك ــتند زنان ــم نيس ك
ــته و اندوه  ــان نشس ــانى پر خط ش پيش
ــان موج مى زند اما با آبرو  در چشم هايش
روزگار مى گذرانند و در خانه هايى زندگى 
ــت هركدام از ما  ــد كه ممكن اس مى كنن
ــويم اما هيچ گاه  بارها از جلوى آن رد ش
ــوى چراغ زندگى شان  متوجه نور كم س
نشويم. هر چند نهادحمايتى كميته امداد 
ــش خدماتى  ــت با پوش ــالش كرده اس ت
چون درمان و تحصيل فرزندان و  جذب 
ــار زندگى  ــران كمى از ب ــاركت خي مش
ــيارى  بس هنوز  اما  بردارد،  مددجويانش 
ــته اند زير فشار  از اين خانواده ها نتوانس

ــت كنند. زندگى كمر راس

اشكاالت اليحه «سالمت روان»وضعيت اختالالت رفتارى در كشور

این بغض ها در گلو نمی شکنند؛ لطفا لبخند بزنید
ایسنا- فاطمه اسامعیلی

17 سال زندگى كرده، راه رفته و زندگى عادى داشته، معلوم نيست دست روزگار چه تقديرى برايش رقم زده كه در اوايل جوانى 
كم كم به علت مشكالت روحى خانه نشين و زمين گير مى شود و حاال حتى نمى تواند بخوبى حرف بزند و كارهاى شخصى اش 

را انجام دهد؛ دنياى «نجمه» سرشار از سكوت است، اما هنوز لبخند مى زند.
به گزارش ايسنا، اينجا منطقه دره وى در حاشيه مشهد است. در دل كوچه پس كوچه هاى دره وى خانه اى با حياط بزرگ و 
ديوارهاى آجرى و گلى به چشم مى خورد كه بيشتر شبيه انبارى بزرگ است؛ در گوشه اى از آن كمدى قديمى روى چند رديف 
آجر جا خوش كرده و در سمتى ديگر قفسى روى زمين براى كبوترها ساخته اند. پيرمرد 80 ساله با چشمانى توسى رنگ كه 
مانند تيله مى درخشند دست به سينه در گوشه اى ايستاده و خوشامد مى گويد. همسرش ديگر كمى خميده شده و چادرى 
رنگى به سر دارد و مراقب است نوه هايش بازيگوشى نكنند.  وارد  خانه مى شويم؛ نجمه سرش را باال گرفته و از پايين نگاهمان 
ــيده و در خودش مچاله شده است. الغرى  ــه اى از اتاق دراز كش مى كند اما چيزى نمى گويد. از تختش پايين آمده و در گوش
مفرطش جلب توجه مى كند و به نظر مى رسد با هوشيارى كامل تك تك مان را برانداز مى كند و به حرفهايمان گوش مى دهد.

كاريكاتور مانا نيستانى

 مينا برات شوشتر ى 
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 يادداشت اقتصادى
اقتصاد آزاد و برچسب آنارشيسم

على ميرزاخانى 
كه  است  برچسب هايى  از  يكى  بازار»  «آنارشيسم 
ماركسيست ها همواره تالش كرده اند اقتصاد آزاد را با آن 
توصيف كنند و مرادشان از اين برچسب، القاى حاكميت 

بى قانونى در نظام بازار يا همان اقتصاد آزاد است. 
همين برچسب در برخى نوشته هاى ژورناليستى اخير با 
عبارات مشابهى همانند اقتصاد وحشى تكرار و چنين القا 
مى شود كه با افزايش مقررات مى توان لباس وحشى گرى را 
از تن اقتصاد آزاد درآورد و به آن لباس اهليت و مدنيت 

پوشاند.
اين برچسب ها البته براى كسانى كه با مبانى علم اقتصاد آشنا 
هستند به شوخى شبيه تر است، اما براى ناآشنايان به اين 
مباحث شايد توضيحى كوتاه بى فايده نباشد. استقرار نظام 
بازار يا اقتصاد آزاد از نظر همه مدافعان اين نظام اقتصادى 
از زمان آدام اسميت تاكنون منوط به حاكميت قواعد بازار 
بر روابط فعاالن اقتصادى است و بدون حاكميت اين 
بى معنى  آزاد  اقتصاد  يا  بازار  نظام  از  صحبت  قواعد، 

است.
همه شمول  چارچوب هاى  و  اصول  شامل  بازار  قواعد 
نظام  استقرار  آنها،  رعايت  كه  است  قرمزهايى  خط  و 
اين  عدم رعايت  صورت  در  و  مى كند  تضمين  را  بازار 
قواعد، صحبت از اقتصاد آزاد بى معنى خواهد بود. اين 
قواعد ناظر بر تضمين حقوق اساسى فعاالن اقتصادى 
حق  حيات،  حق  ازجمله  حقوق  اين  به  عدم تعدى  و 
تمام  اينكه  به  تعهد  و  است  آزادى  حق  و  مالكيت 
مقررات اقتصادى بايد ذيل محافظت از اين حقوق وضع 
و تضمين شود. تنها در اين صورت است كه مى توان 
از استقرار نظام بازار و اقتصاد آزاد سخن گفت؛ چراكه 
سخن گفتن از يك مفهوم منهاى قواعد آن سخنى لغو 

خواهد بود.
به عنوان مثال، وقتى سخن از بازى فوتبال مى شود سخن 
از يك بازى با قواعد فوتبال است وگرنه بازى دو گروه 
چيزى  هر  به  مى تواند  فوتبال  قواعد  منهاى  نفره  يازده 
جز فوتبال شبيه تر باشد. نقش داوران در بازى فوتبال 
بازيگران  توسط  قواعد  اجراى  بر  دقيق  نظارت  صرفا 
مقررات گذارى  نه  است  قواعد  اين  اجراى  تضمين  و 
جديد. به عبارت ديگر، همان گونه كه تحقق بازى فوتبال 
منوط به تضمين اجراى قواعد اين بازى است، تحقق 
اجراى  تضمين  به  منوط  هم  آزاد  اقتصاد  و  بازار  نظام 
قواعد مستتر در اين نظام است كه هم مورد تاييد عقل 

است و هم مورد تاييد شرع مبين.
براساس اين الگو، ماموريت نظام تصميم گيرى اقتصادى 
صرفا منحصر به نظارت بر اجراى دقيق قواعدى است 
كه حقوق اساسى فعاالن اقتصادى در آن تضمين و همه 
مقررات ادوارى اعم از بودجه هاى ساالنه و سياست هاى 
حقوق  اين  از  حفاظت  ذيل  هم  تجارى  و  مالى  پولى، 
اساسى تدوين شود. به تعبير ديگر، هر نوع مقرراتى كه 
باعث حاكميت نظام بوروكراسى به جاى حاكميت قواعد 
همه شمول شود و راه اعمال سليقه و تبعيض بين فعاالن 
اقتصادى را براى بوروكرات ها بگشايد، باعث اخالل در 
نظام بازار مى شود و كارآيى ناشى از آن را به فنا مى برد 
و در اين صورت مساوى دانستن خروجى اين نوع نظام 

اقتصادى با اقتصاد آزاد سخنى ناصحيح خواهد بود.
كوتاه سخن اينكه اگر معنى آنارشيسم را نبود قواعد يكسان 
و همه شمول و حاكميت ساليق مختلف در بازى اقتصاد 
بدانيم، اين نظام نابازار است كه به هرج و مرج نزديك تر است 
نه نظام بازار. مى توان ثابت كرد كه تمام فسادهاى اقتصادى 
ريشه در مقرراتى دارد كه راه اعمال سليقه و تبعيض را توسط 
نظام بوروكراسى باز گذاشته است و اين همان خط قرمزى 
است كه اقتصاد آزاد با تعهد به رعايت آن، امكان استقرار دارد. 
البته شكى نيست كه با پيچيده تر شدن جوامع بشرى، مفسدان 
اقتصادى نيز راه هاى پيچيده ترى براى تعدى به حقوق اساسى 
سايرين كشف مى كنند و خواهند كرد؛ اما فرق است بين آن 
نظام اقتصادى كه امكان اعمال سليقه به نفع مفسدان در آن 
وجود دارد و نظام بازار كه در آن، راه اين نوع اعمال سليقه 
مسدود شده و مستوجب عقوبتى سخت است. اين، همان نكته 

كليدى براى آغاز اصالحات اقتصادى است.
منبع: دنياى اقتصاد
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در حال حاضر از جمعيت ايران، با توجه به آمار 
تقريبى موجود، نيمى از مردم از گوشى هاى هوشمند 

استفاده مى كنند كه اگر تمامى و يا حتى اكثر افراد 
در  و  اجتماعى  پيام رسان هاى  اعضاى  از 
صدر آنها تلگرام باشند، جمعيتى با بيش از 
30 ميليون نفر را راهى فضاهاى تلگرامى 

مى كنند.
فيروزآبادى–دبير  ابوالحسن  گفته  به 
شوراى عالى فضاى مجازى- در حال 
تلگرام  در  كانال  100هزار  حاضر 
و  ميليون  يك  روزانه  دارد،  وجود 

كانال ها  اين  در  مطلب  هزار   200
گذاشته مى شود و متوسط بازديد آنها 

نيز حدود 1400 بار است. اين اعداد، 
مطلب  توجهى  قابل  مقدار  نشان دهنده 

هستند كه هر روزه به سمع و نظر كاربران 
تلگرامى مى رسد و با توجه به پويايى و قابليت 

بالقوه اين فضا براى اطالع رسانى، چشم پوشى از آن 
چه از نظر اقتصادى و چه محتوايى، توجيه پذير نيست.

شبكه هاى  از  عمده اى  بخش  اختصاص  اگرچه 
اجتماعى از جمله تلگرام به موضوعات سرگرمى 
كارشناسان  عقيده  به  و  است  نگران كننده  امرى  را 
براى  دالرى  ميليارد  حدود 20  هزينه  به  توجه  با 
براى  دالر  ميليارد   10 و  الكترونيكى  تجهيزات 
حجم  اين  از  سرگرمى  ِصرف  استفاده  گوشى ها 
سرمايه صحيح نيست، اما نبايد از تاثير اين فضا بر 
بازى هاى  جمله  از  سرگرمى  حوزه  همين  اقتصاد 

آنالين موبايلى غافل شد.
براى مثال، همين حاال هم بعضى از بازى هاى آنالين 
موبايلى كه چه توانسته باشند تعداد قابل توجهى 
از كاربران را نسبت به ساير بازى ها جذب كنند و 
چه هنوز هم در پى جذب بازى كن باشند، با ايجاد 
كانال هاى تلگرامى، سعى در افزايش مخاطبان خود 
دارند و در واقع تريبون رايگان كانال تلگرام را راه 

مناسبى براى تبليغ  بازى هاى خود مى دانند.
در ايران شاهد رشد سريع دسترسى به شبكه هاى 
بازگشت  غيرقابل  مسيرى  كه  هستيم  اجتماعى 
مجازى  پوياى  فضاى  در  اكنون  و  مى كند  طى  را 
حال  در  روز  به  روز  اجتماعى  شبكه هاى  به  نياز 
افزايش است. اين شبكه ها و دسترسى به آنها نيازى 

ضرورى به شمار مى رود و رسانه هاى مورد توجه 
آنهايى هستند كه مى توانند ما را هرچه سريع تر به 
آموزش،  حوزه هاى  در  مزايايى  و  برسانند  تصميم 
سرگرمى، خدمات و آموزش و غيره نيز داشته باشند.

از  يكى  -مديرعامل  داورى  مهدى  باره  اين  در 
خارج  با  است،  معتقد  داخلى-  پيام رسان هاى 
امنيتى  بحث هاى  اگر  حتى  ايران  از  ترافيك  شدن 
كشور  از  نيز  ارز  عمده اى  بخش  بگذاريم،  كنار  را 
خارج مى شود. بنابراين اگر مردم رغبت كنند و از 
نرم افزارهاى مشابه ايرانى با همان كيفيت و سرويس 
استفاده كنند حداقل منفعتش اين است كه اين ارز از 

كشور خارج نمى شود.
120 حدود  حاضر  حال  در  مى گويد:  داورى 
تلگرام،  براى  فقط  كشور  ترافيك  گيگابايت 
صرف  مجازى  شبكه هاى  و  واتس اپ 
مى شود و ما اين ترافيك را از اپراتورهاى 
هزينه هاى  كه  مى خريم  مقابل  طرف 
بسيار هنگفتى هم دارد و براى اينكه 
سرويس ها  اين  از  بتوانند  ما  مردم 
استفاده كنند، ماهيانه بيش از چند 

ميليون دالر پرداخت مى كنيم.
خارجى  پيام رسان هاى  ميان  از 
از  مقطعى  در  كدام  هر  كه  متعددى 
زمان، مخاطبان خاص خود را داشتند، 
تلگرام البته نسبت به ساير رقباى خود، 
پايدارى بيشترى در ايران داشته و مدت 
جابه جا  را  كاربران  پيام هاى  طوالنى ترى 
كرده است و با توجه به قابليت هاى متعددى 
مى شود،  اضافه  آن  به  جديد  آپديت هاى  با  كه 

كاربران ايرانى را هنوز مشتاق نگاه داشته است.
ارتباطات  -وزير  واعظى  محمود  ديگر  سوى  از 
از  حمايت  از  همواره  نيز  اطالعات-  فناورى  و 
شبكه هاى اجتماعى داخلى در جهت حفظ حريم 
خصوصى مردم سخن مى گويد و البته در كنار تاكيد 
بر لزوم راه اندازى شبكه هاى اجتماعى داخلى، دولت 
را از اين وظيفه مبرا مى داند و مى گويد دانشگاهيان و 
بخش خصوصى بايد وارد اين قضيه شوند. او وعده 
حمايت مالى از دانشگاهيانى را مى دهد كه بتوانند با 
نوشتن پلت فرم براى شبكه هاى اجتماعى، يك تا دو 

ميليون مخاطب را ساپورت كنند.
ارتباطات  وزير  صريح  حمايت  اعالم  با  بنابراين 
مى توانند  كه  كسانى  از  اطالعات  فناورى  و 
اجتماعى  شبكه هاى  پلت فرم  نوشتن  در  موفقيتى 
وارد  خصوصى  بخش  است  الزم  كنند،  حاصل 
اين قضيه شود تا شرايط تسهيل گر را براى انتقال 
اينكه  بر  عالوه  زيرا  كند،  فراهم  كاربران  پيام 
در  حضور  مجال  كى  تا  تلگرام  نيست  مشخص 
كه  فرصتى  گرفتن  ناديده  باشد،  داشته  را  ايران 
پيام رسان هاى داخلى مى توانند براى نرم افزارهاى 
كنند،  فراهم  آنالين  بازى هاى  جمله  از  داخلى 

مى تواند زيان هاى زيادى وارد  كند.

اسالمى  شوراى  مجلس  اقتصاد  كميسيون  رئيس   
گفت: سايه دالر بايد از روى اقتصاد ايران برداشته 

شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهيمى   
شوراى  مجلس  اقتصادى  كميسيون  نشست  در 
اسالمى در خوى اظهارداشت: سايه دالر بايد از 
روى اقتصاد ايران برداشته شود و به جاى آن مى 
كه  چرا  كنيم  استفاده  چندجانبه  معامله  از  توانيم 
اجتناب  ضرورت  يك  ارزنيز  بودن  نرخى  تك 

ناپذير است.

وى با بيان اينكه در حوزه سرمايه گذارى بعد از 
اين  اما  افزود:  است  شده  انجام  تسهيالتى  برجام 
پيشرفت  براى  دارد،  خاصى  شرايط  نيز  تسهيالت 
تبادالت  و  ارز  نرخ  نوسانات  مضامين،  اقتصادى 

دالرى بايد مديريت شوند.
پورابراهيمى با اشاره به اينكه پايانه صادرات فرآورده 
هاى نفتى يك نياز براى منطقه است گفت: اين منطقه 

و استان ظرفيت ايجاد چنين پايانه اى را دارد.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه در گذشته ديپلمات ها اطالعات دقيقى  از 

اقتصاد نداشتند عنوان كرد: پيشنهاد اصالح ديپلماسى 
اقتصادى داده شده است و پيگير اين موضوع هستيم.

وى با اشاره به هم مرزى آذربايجان غربى با كشور 
تركيه گفت: اگر طرف ترك مايل باشند مى توانيم 
هماهنگى كنيم تا پايانه صادرات فرآورده هاى نفتى 

در خوى ايجاد شود.
پور ابراهيمى افزود: توجيه فنى طرح بايد انجام شود 
و قطعا اين كار ضرورت دارد و اگر توجيه اقتصادى 
توسط  ملى  رويكرد  يك  عنوان  به  باشد  داشته 

كميسيون پيگيرى خواهد شد.

خواستار  ايران  بازرگانى  اتاق  رئيس 
توسعه  استراتژى  سند  در  بازنگرى 
گفت:  و  شد  كشور  صادرات 
وعده  اجراى  منتظر  بخش خصوصى 
بانك مركزى براى اجراى سياست ارز 

تك  نرخى است. 
 غالمحسين شافعى در مراسم روز ملى 
صادرات گفت: در بازبينى سند استراتژى 
توسعه صادرات بايد سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى، برنامه ششم توسعه و شرايط 

پسابرجام لحاظ شود؛ اين در شرايطى است كه سه اتاق 
بازرگانى، اصناف و تعاون ايران آمادگى دارند در بازبينى 
اين سند كمال همكارى را داشته باشند. رئيس اتاق 
بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: به نظر مى رسد 
اكنون با توجه به تغييرات صورت گرفته در شرايط 
اقتصادى كشور، سند راهبردى ملى توسعه صادرات 
غيرنفتى كشور بايد مورد بازبينى قرار گيرد و اين يك 

الزام به شمار مى رود.
توسعه  بانك  ادغام  پيشنهاد  طرح  به  اشاره  با  وى 
صادرات و صندوق ضمانت صادرات تصريح كرد: 

فعاليت  بانك  اگزيم  قالب  در  مى تواند  ادغام  اين 
كند؛ به نحوى كه همكارى تنگاتنگ اين دو دستگاه 
كشور  صادرات  بخش  به  بيشترى  كمك  مى تواند 

باشد.
شافعى، اكنون چند نرخى بودن و تثبيت  به گفته 
تصنعى نرخ ارز را از مشكالت اقتصادى كشور است 
كه البته بانك مركزى اعالم كرده تا پايان سال ارز 
را تك نرخى خواهد كرد و بخش خصوصى منتظر 

عمل به اين وعده است.
وى در ارتباط با تاكيدات رييس جمهورى در ارتباط 
با صادرات كه در مراسم روز ملى صادرات مطرح 

صادقانه  رئيس جمهورى  گفت:  شد، 
اين نكات را مطرح مى كند؛ اما گويا 
برخى پنبه در گوش گذاشته اند و كمتر 

در صحنه عمل به آن توجه مى كنند.
مجتبى  مراسم،  اين  در  همچنين 
صنعت،  وزير  مقام  قائم  خسروتاج، 
معدن و تجاريت نيز گفت: صادرات 
كشور در شش ماه نخست نسبت به 
درصد  شش  قبل،  سال  مشابه  دوره 
رشد داشته است؛ اگرچه در اين ميان 
صادرات افزايش يافته؛ اما اين سطح از صادرات در 

شان اقتصاد ايران نيست.
صادرات  بخش  مشكالت  طرح  به  ادامه  در  وى 
كشور اشاره كرد و افزود: از دهه هاى گذشته ما وارث 
شركت هايى كوچك هستيم كه به دليل نداشتن واحد 

تحقيق و توسعه، قدرت نوآورى و رقابت ندارند.
در  پايين ترى  بانكى  سود  با  رقبا  داد:  ادامه  وى 
بازارهاى صادراتى حضور مى يابند و فعاالن اقتصادى 
پرداخت  بيشترى  بانكى  سود  كه  اين  خاطر  به  ما 

مى كنند، توان صادراتى كمترى دارند.

طراح جدول: محمد على زاده

فناورى

طراحى اولين تخت خواب هوشمند براى نوزادان
ــا همكارى محققان  ــك متخصص اطفال به نام دكتر هاروى كارپ ب يك پزش
ــه طراحى يك  ــى موفق ب ــت و يك طراح سوئيس ــه فناورى ماساچوس موسس

ــدند. ــمند براى نوزادان ش تخت هوش
اين تخت هوشمند كه Snoo نام دارد، نتيجه 
پنج سال تالش اين تيم تحقيقاتى بوده كه به 
خواب بهتر نوزادان كمك مى كند. Snoo داراى 
سه ميكروفن داخلى است كه گريه نوزادان را 
تشخيص داده و مى تواند بين صداى آنها و سر 
و صداهاى موجود در اطراف تمايز قائل شود.

اين تخت خواب ننو مانند، داراى يك صداى مخصوص است كه به هنگام گريه نوزادان 
براى آنها پخش مى شود.هر چه شدت گريه و بى تابى نوزادان بيشتر باشد اين صدا نيز 
افزايش يافته و با آرام شدن صداى نوزادان، اين صدا نيز كم شده و در نهايت قطع 
مى شود.snoo همچنين به هنگام گريه نوزادان همانند آغوش عمل كرده و آنها را تكان 

مى دهد تا آرام شوند.
پدر و مادرهايى كه تمايل دارند از راه دور بر وضعيت نوزاد خود نظارت داشته باشند 
يا به صورت دستى اين تختخواب را كنترل كنند، مى توانند با اتصال به واى-فاى و از 
طريق يك اپليكيشن همراه كه بر روى گوشى هاى هوشمند نصب مى شود اين كار را 
انجام دهند. اين تخت داراى يك قنداق است كه از مواد آلى ساخته شده و در زمان به 
خواب رفتن نوزاد به سرعت در اطراف نوزاد پيچيده مى شود. قنداق به گيره هاى تعبيه 
شده در داخل تخت متصل شده و كمك مى كند تا در طول شب نوزاد به پشت بخوابد.
Snoo همچنين داراى چراغ هاى ال .اى .دى است كه عملكردى مانند شب خواب دارد. 

اين تخت خارق العاده هم اكنون با قيمت  1160 دالر در آمريكا پيش فروش مى شود.

خانه اى كه با نيروى دست تغييرشكل مى دهد
ــه ى تغيير  ــرح مفهومى خان ــته آمريكايى از ط ــار برجس ــك جانتزن معم ماي

ــرد. ــى ك ــرك رونماي ــى متح ــات چوب ــا قطع ــكل پذير ب ش
 اين خانه كه در حالت بسته شبيه به يك سكوى 
كه  اهرم  يك  چرخاندن  با  تنها  است،  چوبى 
نيروى برق موتورها را تامين مى كند از حالت 
مسطح خارج شده و به خانه اى با تمام امكانات 
و  بهداشتى  سرويس  آشپزخانه،  پذيرايى،  مثل 

حمام تغيير شكل مى دهد.
در طراحى اين خانه به مسئله انرژى پاك نيز توجه شده كه به همين منظور در قسمت 
پشت بام اين سازه پنل هاى خورشيدى نصب شده است. همچنين با نصب تجهيزات 

اضافه مثل مخزن گاز و آب امكانات خانه تكميل مى شود.
مهمترين ويژگى خانه تغيير شكل  دهنده، قابليت تطبيق با وضعيت آب وهوا است، يعنى 
زمانى كه هوا مناسب و مطبوع است شكل مطلوب خانه به صورت گسترده و بدون 
سقف است، اما در مواقعى كه آب وهوا دگرگون شود مى توان سقف خانه را بست و آن 

را تبديل به يك خانه  معمولى كرد.
مايك جانتزن، در مورد علت انتخاب اين طرح عنوان كرد: طراحى اين خانه به نوعى 
تداعى كننده خانه ها در آينده است. در حالتى كه تمام پنل ها يا قطعات چوبى بسته شده 
باشند، ظاهر خانه به شكل مستطيل تبديل شده و كامال در برابر باد و باران ايمن مى شود.

وجود ابر در سياره كوتوله
ــد. ــياره كوتوله پلوتو ش ــف ابر در س فضاپيماى نيوهورايزنز موفق به كش

 فضاپيماى نيوهورايزنز در ژوئيه 2015 به پلوتو 
سفر كرد و هنوز هم در حال ارسال داده هاى 

مختلف از اين سياره است.
فضاپيماى  تاريخى  گذر  از  سال  يك  از  بيش 
نيوهورايزنز از پلوتو در ژوئيه 2015 مى گذرد 
و اين فضاپيما همچنان در حال ارسال اطالعات 

از اين سياره بوده و بينش هاى مختلفى را براى دانشمندان درباره اين سياره كوتوله به 
ارمغان مى آورد. در بخش انجمن نجوم و علوم سياره اى آمريكا و كنگره علوم سياره اى 
اروپا در پاسادنا، كاليفرنيا، دانشمندان ناسا شواهدى از كاوشگر فضايى بدون سرنشين را 
ارائه كردند كه نشان مى دهد پلوتو داراى ابر است و مقصد بعدى اين فضاپيما كه كمربند 

كوئيپر است به احتمال زياد فضايى مشابه با فضاى پلوتو خواهد داشت.
پلوتو يك سياره كوتوله در لبه منظومه شمسى است، اما فضاپيماى نيوهورايزنز به طور 

قطعى نشان داد كه اين سياره داراى يك جو نازك و شكننده است.
 فشار جو اين سياره 100،000 بار كمتر از جو زمين بوده و به طور عمده از نيتروژن و 

ميزان كمى از متان و كربن مونوكسيد تشكيل شده است.
اما ناسا مى گويد كه اين جو مه آلود بسيار پيچيده بوده و نشان دهنده تغييرات فصلى قوى 

است كه وقوع آن چندين دهده طول مى كشد.
با اين حال، چيزى كه پيشتر در پلوتو مشاهده نشده بود وجود ابر در اين سياره بود كه 
آلن استرن، محقق اصلى اين پژوهش از موسسه تحقيقات جنوب غربى در بولدر، كلرادو 
مى گويد كه وجود اين ابرها نشان دهنده وجود يك جو بسيار پيچيده تر نسبت به آن 

چيزى است كه ما قبال فكر مى كرديم.
نيوهورايزنز (New Horizons) فضاپيماى رباتيك ناسا و بخشى از برنامه هاى فضايى 

اين سازمان است كه در 19 فوريه 2006 ميالدى به  سمت كمربند كوئيپر حركت كرد.
اين كاوشگر فضايى كه آن را كاوشگر بين سياره اى و يا سياره پيما هم مى نامند، 
نخستين فضاپيمايى است كه به  سوى پلوتو پرواز كرد و به مطالعه درباره اين 

سياره كوتوله پرداخت.

سايه دالر بايد از روى اقتصاد ايران برداشته شود

از نردبان هاى 
تلگرامى باال برويد

ــان ها  ــب وكارهاى مختلف و بازى هاى آنالين  به پيام رس با توجه به اقبال كس
ــبكه هاى اجتماعى و خصوصا تلگرام  براى تبليغات و جذب مخاطب،  و ش
ــانى  بى توجهى به ماهيت  اين فضا مى تواند فرصت هاى زيادى را  از كس

ــازى اين امكانات را دارند، دريغ كند. كه امكان مشابه س

بخش خصوصى منتظر اجراى وعده بانك مركزى
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نصراهللا سجادى، سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد
ــت وزارت ورزش و جوانان و جانشين محمود  ــجادى به عنوان سرپرس نصراهللا س

ــد. گودرزى معرفى ش

سمت  از  گودرزى  محمود  آنكه  از  پس   
رياست بر وزارت ورزش و جوانان استعفا 
كرد با توجه به سياست هاى دولت، معاون 
ورزش حرفه اى و قهرمانى وزير مستعفى 
به عنوان سرپرست جديد وزارت ورزش 

و جوانان منصوب شد.
رييس جمهور درحكمى رسما  سجادى را 

به عنوان سرپرست وزارت ورزش منصوب كرد.
سجادى كه سابقه طوالنى در مديريت پست هاى مختلف ورزشى را دارد پيش از آنكه 
محمود گودرزى به عنوان وزير ورزش منصوب شود، به عنوان گزينه دولت براى تصدى بر 

وزارت ورزش به مجلس قبل معرفى شده بود اما نتوانست راى اعتماد كسب كند.
نصراهللا سجادى كارشناسى تربيت بدنى خود را در سال 1356 از دانشگاه تربيت معلم، 
كارشناسى ارشد مديريت و برنامه ريزى در ورزش را در سال 1368 از دانشگاه تربيت 
مدرس، دكتراى مديريت و برنامه ريزى در ورزش را سال 1382 از دانشگاه تهران كسب 
كرد و با عنوان دانشيار دانشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه تهران به فعاليت خود 

ادامه داد.

نجمه خدمتى: اميدوارم الزلو به ايران برگردد
ــم   ملى  ــابق تي ــرمربى س ــوچك، س ــت كه الزلو س ــى اميدوار اس ــه خدمت نجم

ــرد. ــده بگي ــر عه ــم را ب ــن تي ــت اي ــم هداي ــاز ه ــدازى ب تيران

رفتن  خصوص  در  تيراندازى   ملى پوش 
الزلو از تيم   ملى، گفت : الزلو براى ما خيلى 
فداكارى كرد و از او ممنون هستم كه باعث 
پيشرفت تيراندازى ايران شد. خيلى چيزها 
از او ياد گرفتم،  بايد بگويم كه تيراندازى 
ايران به نوعى مديون الزلو است. او يكى 
از بهترين مربيان جهان است و آن طور كه 

بايد از او حمايت نشد.
وى در ادامه افزود: اميدوارم شرايطى فراهم شود كه الزلو دوباره باز گردد. واقعا به او احتياج 
داريم. تيم براى مسابقات قهرمانى آسيا آماده مى شود،  ولى هنوز تكليف سرمربى ما مشخص 
نيست. بدهى ها كمر فدراسيون را شكسته است. شايد بايد از جاى ديگرى حمايت شويم.

خدمتى همچنين با اشاره به عملكردش در  المپيك ريو گفت: ما در  المپيك خيلى خوب 
بوديم. به نظرم دو فيناليست نتيجه  بسيار خوبى است. من در تفنگ بادى نيز مى توانستم به 
فينال راه پيدا كنم،  ولى با كمى اختالف فينال را از دست دادم. در  خفيف نيز به خاطر تجربه 
كم مدال را از دست دادم. من با فشنگ هاى جديد خيلى شليك نكرده ام و واقعا سخت بود 
كه در فينال  المپيك شليك كنم. فينال  المپيك تجربه بسيار خوبى بود و اميدوارم كه در  

المپيك 2020 با تجربه اى كه به دست آورده ام مدال بگيرم.
ملى پوش تيراندازى ايران همچنين،  اضافه كرد: اگر برنامه هاى الزلو عملى مى شد، ما مدال 
مى گرفتيم. بسيارى از سفرها را پيش از  المپيك از دست داديم و آن طور كه بايد از 
تيم حمايتى نشد. در ماه هاى پايانى ما چند سفر رفتيم،  ولى رقباى ما از چند سال قبل 
براى موفقيت در  المپيك استارت زدند. قطعا تيراندازى بايد در  المپيك مقام بياورد. واقعا 

استعدادهاى خوبى در ايران وجود دارد  كه بايد از آنها استفاده كرد.
دارنده مدال برنز جهان در پايان خاطر نشان كرد: من براى مسابقات بادى آسيا آماده مى شوم 
و در ليگ برتر نيز تير مى زنم. خودم را آماده نگه مى دارم و هدف هاى بزرگترى در آينده 

دارم كه مى خواهم آنها را عملى كنم.

منصرف شدن برادران عالميان از حضور 
در اردوى تمرينى سوئد

ــدند و تنها در  ــوئد منصرف ش ــان از حضور در اردوى تمرينى س ــرادران عالمي ب
ــركت مى كنند. تور جهاى جهانى ش

 نوشاد و نيما عالميان قرار بود كه اردويى 
را در كمپ تمرينى سوئد داشته باشند ، اما 
اكنون از برگزارى اين اردو منصرف شده اند.
محمود نظرى، دبير فدراسيون تنيس روى 
ميز، در اين مورد بيان  كرد: يك ماه پيش 
برادران عالميان درخواستى داشتند مبنى بر 
اين كه با هزينه اسپانسر اردوى تمرينى را در 
يكى از كمپ هاى سوئد داشته باشند و پس از آن در تور جهانى اتريش و سوئد شركت 
كنند، اما آخرين خبرى كه به ما دادند اين بود كه منصرف شده اند و مى خواهند با تيم   ملى 

به اتريش بروند.
تور جهانى اتريش 19 تا 23 آبان ماه برگزار مى شود و در ليست بازيكنان نامه ميديا لطف 
اهللا نسبى، نوشاد و نيما عالميان، پوريا عمرانى، امين ميرالماسى، محمدرضا اخالق پسند و 

افشين نوروزى از ايران وجود دارد.
تور جهانى سوئد نيز بالفاصله 25 تا 30 آبان ماه برگزار خواهد شد و از ايران امير حسين 
هدايى، ميديا لطف اهللا نسبى، امين ميرالماسى، پوريا عمرانى، محمدرضا اخالق پسند و 

نوشاد و نيما عالميان حضور دارند.

ملى پوشان كاراته عازم اتريش شدند
ــازى تيم ملى كاراته مردان و زنان پيش از حضور  آخرين مرحله اردوى آماده س

ــود در رقابت ها جهانى اتريش برگزار مى ش

 تيم ملى كاراته مردان و زنان براى حضور در بيست و سومين دوره رقابت هاى جهانى 
اتريش شدند. تيم ملى بنا بر صالح ديد كادر فنى حدود يك هفته زودتر در اتريش حاضر 

شد تا خود را با شرايط موجود وقف دهد و يك مرحله اردو را نيز در آنجا برگزار كنند.
بيست و سومين دوره پيكارهاى كاراته قهرمانى جهان 4 تا 9 آبان ماه به ميزبانى اتريش برگزار 
مى شود. 1024 ورزشكار از 118 كشور در اين رويداد حضور دارند و تيم ملى كشورمان 

در دو بخِش كاتا و كوميته مردان و زنان راهى اين پيكار شدند.
تيم ملى ايران تا پيش از حضور در بيست و سومين دوره رقابت هاى جهانى، موفق به 
كسب 5 مدال طال، 7 نقره و 16 برنز شده است. رقابت هاى جهانى كاراته هر دو سال يك 
بار برگزار مى شود و تيم ملى كاراته ايران در دو دوره گذشته به طور متوالى نتايج خوبى 
را كسب كرده است. در سال 2012 پاريس فرانسه، امير مهدى زاده مدال طال را بر گردن 
آويخت، سعيد احمدى صاحب نقره شد و كوميته تيمى مردان با تركيب سعيد فرخى، ذبيح 
اله پورشيب، مازيار الهامى، سامان حيدرى، سجاد گنج زاده، ابراهيم حسن بيگى و على 

فداكار به مدال برنز دست يافت.
در سال 2014 رقابت هاى جهانى در آلمان برگزار شد و ملى پوشان ايران براى نخستين بار 
عنوان قهرمانى جهان در بخش كوميته تيمى را بدست آورد. ذبيح اله پورشيب، سجاد گنج 
زاده، سامان حيدرى، ابراهيم حسن بيگى، ايمان سنچولى، بهمن عسگرى و سيعد احمدى 
تركيب كوميته تيمى كشورمان در اين مسابقات بودند. سجاد گنج زاده مدال نقره كوميته 
انفرادى را گرفت و امير مهدى زاده صاحب مدال برنز شد. بانوان ملى پوش نيز كه نخستين 
حضور خود در اين رقابت ها را تجربه مى كردند توسط حميده عباسعلى موفق به كسب 
مدال نقره شدند و در كاتاى تيمى هم تيم مهسا افسانه، نجمه قاضى زاده و الناز تقى پور 

مدال برنز گرفت.

عناوين برتر تيم هاى خوزستانى 
در مسابقات دو و ميدانى معلوالن كشور

    در رقابت هاى قهرمانى دووميدانى جانبازان و معلوالن كشور، تيم
بانوان خوزستان به قهرمانى رسيد و تيم آقايان استان سوم شد.

 مسابقات بخش بانوان و آقايان كشور به ترتيب 27 و 28 مهرماه در مجموعه
ورزشى آفتاب انقالب تهران برگزار شد. رقابت هاى بخش بانوان، با حضور
125 ورزشكار از 27 استان كشور به انجام رسيد. در پايان مسابقات اين بخش
نيز تيم خوزستان با 27 امتياز عنوان قهرمانى را به خود اختصاص داد، خراسان
رضوى با 24 امتياز دوم شد و يزد با 21 امتياز در رده سوم قرار گفت. همچنين
رقابت هاى بخش آقايان، با حضور 245 ورزشكار از 28 استان كشور برگزار
شد كه در پايان، تيم خوزستان با 41 امتياز پس از تيم هاى لرستان با 47 امتياز

و تهران با 42 امتياز، بر سكوى سوم ايستاد.

اعزام بوكسورهاى خوزستانى
 به مسابقات جوانان كشور

ــتانى در رقابت هاى قهرمانى بوكس جوانان ورزشكاران خوزس
كشور شركت مى كنند.

حميد زنگنه منش، نايب رييس هيات بوكس استان اظهاركرد:  اين مسابقات
از سى ام مهرماه تا چهارم آبان ماه به ميزبانى گرگان برگزار مى شود. وى بيان
كرد:  عقيل آلبوشوكه،  اشكان رضايى، رضا سليمانى،  طارق آلبوشوكه،  مهدى
رازى پور و حسين اكبرى به ترتيب در اوزان 49، 52، 56، 69، 75 و 91
كيلوگرم به مصاف حريفان خود مى روند. نايب رييس هيات بوكس خوزستان
گفت:  شهاب حسون و سواد بديراوى به ترتيب به عنوان سرمربى و مربى،
هدايت تيم استان را بر عهده دارند. محمود تفتاشيان نيز به عنوان سرپرست،
تيم استان را در مسابقات همراهى مى كند. سيدعلى جعفرى نيز به عنوان داور
به اين مسابقات اعزام مى شود. وى با مثبت بر شمردن آمادگى تيم استان،
عنوان كرد:  پيش بينى مى كنم تيم استان در اين رقابت ها حداقل به دو مدال

طال دست پيدا كند.
پيروزى نفت اميديه در هفته اول 

ليگ برتر واترپلو كشور
    تيم نفت اميديه  در مصاف با نيروى زمينى ارتش  در هفته

نخست رقابت هاى ليگ برتر واترپلو كشور به برترى رسيد.
در پايان اين رقابت، نفت اميديه با نتيجه 10 بر 6 برابر حريف خود به پيروزى
رسيد. تيم هاى نيروى زمينى ارتش، نفت اميديه، سايپا، نفت وگازگچساران،
دانشگاه آزاد اسالمى، اصفهان و  نوفالح در بيست و ششمين دوره مسابقات
ليگ برتر حضور دارند.  نماينده خوزستان فصل گذشته، عنوان نايب قهرمانى

ليگ برتر را به دست آورده بود.
آرزوى «مرتضى» با گشودن دروازه 

پرسپوليس برآورده شد
باز ى پرسپوليس و استقالل خوزستان  با حاشيه هايى همرا ه بود

كه  ايسنا به انها پرداخته است
«مرتضى» كودك سرطانى كه آرزو داشت به تيم پرسپوليس گل بزند،

آرزويش در ديدار امروز استقالل خوزستان و پرسپوليس برآورده شد.
  *اين هفته از رقابت ها گراميداشت هفته تربيت بدنى و ورزش نامگذارى

شده بود.
*تعداد بسيار قابل توجهى از تماشاگران از اين ديدار استقبال كرده بودند، به
طورى كه مسيرهاى منتهى به ورزشگاه غدير اهواز با ترافيك سنگينى قبل و

حين بازى مواجه شده بود.
*پيش از آغاز مسابقه به همت مسووالن فدراسيون، هيات فوتبال خوزستان
و موسسه پنحمين فصل قشنگ، آرزوى «مرتضى» كودك سرطانى برآورده
شد؛ او كه آرزو داشت به پرسپوليس گل بزند، پيش از شروع بازى به صورت

نمادين از روى نقطه پنالتى دروازه بيرانوند را گشود.
*رامين رضاييان نيز پيراهن خود را به مرتضى اهدا كرد. او همچنين با قرار

گرفتن در آغوش برانكو، سرمربى پرسپوليس با او عكس يادگارى گر فت.
*سيد جالل حسينى نيز در آغاز مسابقه با پيراهنى منقش به تصوير يكى از

شهداى مدافع حرم وارد ميدان شد.
*دو تيم در 20 دقيقه ابتدايى نيمه اول با ارائه بازى سرعتى و زيبا و خلق
موقعيت هايى روى دروازه يكديگر، تماشاگران حاضر در ورزشگاه را به وجد

آوردند.
*در دقايقى از بازى هواداران قرمزپوش پرسپوليس، اين تيم را به سبك

هواداران ايسلندى مورد تشويق قرار دادند.
*در دقيقه 25 مسابقه نيز وحيد اميرى كه قصد داشت پرتاب اوتى را از جناح
چپ روى دروازه استقاللى ها بفرستد، با پرتاب بطرى از سوى هواداران اهوازى
روبه رو شد كه اين موضوع براى دقايقى بازى را متوقف كرد كه با وساطت
سرپرست آبى ها و صحبت او و يكى ديگر از بازيكنان استقالل با تماشاگران،

بازى از سر گرفته شد.
*همچنين رحيم زهيوى در يك صحنه در محوطه جريمه واژگون شد و
در حالى كه استقاللى ها معتقد به ضربه پنالتى بودند، داور به نشانه تمارض
زهيوى، وى را با كارت زرد جريمه كرد. اين تصميم داور با اعتراض كادرفنى

استقالل نيز همراه بود.
*در دقيقه 34 بازى، نوار كلين شيت هاى بيرانوند شكسته شد؛ رحيم زهيوى از
پشت محوطه جريمه و روى يك ضربه كاشته به زيبايى توپ را به كنج دروازه
بيرانوند فرستاد تا استقاللى ها با يك گل از حريف صدرنشين خود پيش بيافتند.
*كاظم الباجى نسب، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى نيز از اواخر

نيمه اول وارد جايگاه تماشاگران شد.
*بنرى از سوى هواداران اهوازى در جايگاه روبه روى ورزشگاه نصب شده بود

كه روى آن درج شده بود «مسووالن، استقالل اهواز را دريابيد».
*در دقيقه پايانى نيمه اول تابلوى نمايشگر وقت اضافه بازى عدد صفر را نشان

ميداد كه اين مساله بالفاصله با تذكر محمد فنايى ناظر مسابقه روبرو شد.
*در دقيقه 56 بازى يك ضربه پنالتى به سود پرسپوليس اعالم شد كه اين

ضربه را حسين ماهينى با بى دقتى از كنار دروازه به بيرون فرستاد.
*پس از اين ضربه پنالتى درگيرى شديدى ميان هواداران دو تيم شكل گرفت
كه اين درگيرى حدود 10 دقيقه ادامه داشت؛ در اين درگيرى هواداران به
سمت يكديگر سنگ و صندلى پرتاب مى كردند و طى آن نيز دو تن به شدت

مصدوم شدند و نيروهاى آتش نشانى و اورژانس به كمك آن ها شتافتند. 
*دردقيقه 83 بازى نيز ضربه كاشته بازيكنان پرسپوليس را فرشاد احمدزاده با

ضربه سر به گل تساوى قرمزپوشان تبديل كرد.
*پس از اين ضربه پنالتى، درگيرى شديدى ميان هواداران دو تيم شكل گرفت
كه اين درگيرى حدود 10 دقيقه ادامه داشت؛ در اين درگيرى هواداران به
سمت يكديگر سنگ و صندلى پرتاب مى كردند و طى آن نيز نزديك به 15
نفر به شدت مصدوم شدند كه چند تن از آن ها كودك بودند و نيروهاى آتش

نشانى و اورژانس نيز به كمك آن ها شتافتند.
*پس از سوت پايان بازى نيز تماشاگران استقالل خوزستان عليه داور فحاشى

كردند.
*همچنين روشنايى، سرپرست استقالل خوزستان و  سيدجالل حسينى،
بازيكن پرسپوليس در پايان بازى با يكديگر درگير شدند كه اطرافيانشان آن

ها را از هم جدا كردند.
اين ديدار در نهايت با نتيجه تساوى يك بر يك به پايان رسيد.

مايدا چيچيچ درباره برنامه هايش جهت تشكيل تيم 
ملى واليبال نوجوانان گفت: براى تشكيل تيم هم 
همان مسيرى كه كميته استعداديابى پيش گرفته را 
دنبال خواهم كرد. البته قرار است به 31 استان بروم 
و در آنجا از نزديك با بازيكنان واليبال رده پايه 

ديدار كنم.
وى با بيان اين كه از گروهى كه در حال حاضر 
براى  شدند  معرفى  استعداديابى  كميته  سوى  از 
در  شركت  براى  دختر  نوجوانان  تيم  تشكيل 
سال 2017  نوجوانان  قهرمانى  واليبال  مسابقات 
آسيا در تايلند استفاده خواهم كرد، تصريح كرد: 
برگزار  آرژانتين  در  كه  نوجوانان  المپيك  براى 
مى شود، برنامه ام اين است كه به 31 استان بروم 
اين  در  كنم.  انتخاب  را  جوانترى  بازيكنان  و 
مسير از مربيان ايرانى نيز كمك خواهم گرفت.

براى  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  مايدا 
(نوجوانان)  پايه  سنى  رده  تيم هاى  آماده سازى 
معمول  طور  به  گفت:  است؟  مهم  اصولى  چه 
دختران رده سنى نوجوانان مى دانند كه چطور 
بازيكنى  مى بينم  گاهى  اما  كنند.  بازى  واليبال 
داراست  را  كردن  بازى  فيزيكى  استعدادهاى 
اما واليبال بلد نيست. من آزمون هاى استاندارد 

جهانى را در آماده سازى و انتخاب آنها به كار 
خواهم گرفت، قد، رفتار، نگرش و نظم آنها هم 

براى من فاكتور مهمى به شمار مى آيد.
سرمربى تيم ملى واليبال بانوان ايران كه هدايت 
ملى پوشان در دو رويداد مهم جام باشگاه هاى 
عهده  بر  آسيا  زنان  كنفدراسيون  جام  و  آسيا 
اين  در  ايران  تيم  عملكرد  داشت، در ارزيابى 
خوب  بسيار  من  شاگردان  گفت:  ها  رقابت 
بازى  از  بعضى  چون  متاسفم  شدند.  ظاهر 
كمى  باختيم.  اما  ببريم  توانستيم  مى  را  ها 
خودباورى در تيم كم بود و گرنه از همه نظر 
خوب بودند. وى در پاسخ به اين سئوال كه 
واليبال  ملى  تيم  شدن  بهتر  براى  اى  توصيه 
گفت: براى بهتر شدن آنان  داريد،  ايران  زنان 
بايد نيروى جوانتر وارد تيم شود و تركيب تيم 
نمى توانم  بايد دچار تغييراتى شود. االن دقيقاً 
دست  تيم  تركيب  در  اندازه  چه  تا  كه  بگويم 
كارى خواهيم كرد اما ورود نيروهاى تازه نفس 

و جوان الزم است.
واليبال  ملى  تيم  فنى  كادر  اعضاى  درباره  مايدا 
مشخص  نفرات  اين  فعًال  گفت:  نيز  نوجوانان 
االن  و  هستيم  آزمون  مرحله  در  هنوز  نشدند. 

فدراسيون  كرد.  صحبت  مورد  اين  در  نمى توان 
مربيان پيشنهاد داده است و من بعد از ارزيابى، 

نفرات مورد نظر را معرفى خواهم كرد.
آسيا  دختر  نوجوانان  قهرمانى  واليبال  مسابقات 
2017 از 31 فروردين ماه تا هشتم ارديبهشت ماه 

سال آينده به ميزبانى تايلند برگزار خواهد شد.
173 بازيكن براى حضور در اردوى انتخابى تيم 
كشور  استان  از 24  دختر  نوجوانان  واليبال  ملى 
گروه  پنج  در  بازيكنان  اين  كه  اند  شده  انتخاب 
مختلف براى ارزيابى نهايى توانايى ها به كمپ تيم 
هاى ملى بانوان دعوت مى شوند و زير نظر مايدا 

چيچيج تمرينات خود را برگزار مى كنند.
گروه نخست از روز دوشنبه 26 مهرماه تمرينات خود 
را در كمپ تيم هاى ملى واليبال زنان در مجموعه 
روز   عصر  و  كردند  آغاز  تهران  آزادى  ورزشى 

چهارشنبه  تمرين گروه نخست به پايان رسيد.
غربى،  آذربايجان  هاى  استان  از  بازيكن   36
آذربايجان شرقى، اردبيل، همدان و زنجان به عنوان 
دومين گروه به اين اردو دعوت شدند كه تمرينات 
خود را از روز شنبه يكم آبان ماه آغاز مى كنند و 
اين تمرينات به مدت سه روز تا دوشنبه سوم آبان 

ادامه خواهد داشت

 براى شناسائى
 بازيكنان المپيك نوجوانان 

  به سراسر ايران
 سفر مى كنم

ــت:  ــان گف ــرمربى تيم ملى واليبال نوجوان س
ــابقات  ــده به اردو براى مس بازيكنان دعوت ش
ــائى ــتند و براى شناس ــال آينده هس س

ــته  ــتعدادى سنين پايين تر و حضور شايس  اس
ــتان هاى  ــى اس ــك نوجوانان به تمام در المپي
ــفر مى كنم. ايران س

تيم  جوان  مربى  سر  زاده   بختيارى  سهراب 
فوتبال  نفت مسجد سليمان يكى از بهترين 
مدافعان فوتبال ايران در دهه هاى اخير است 
كه  فوتبال خود را از تيم جوانان جنوب اهواز 
شروع كرد .سپس در  تيم هاى انتظام  اهواز 
به  بازى  خوزستان  فوالد  و  اهواز  شاهين    ،
فوتبال خود ادامه داد   ،»فوالد  «سكوى پرتاب  
«سهراب « حضور در تيم هاى مطرح پايتخت 

شد . 
او توانست همراه تيم هاى استقالل و صبا تهران 
4 بار قهرمانى جام حذفى باشگاههاى ايران را 
دوره  حضور در مسابقات  بگيرد  5  جشن 
باشگاههاى آسيا ،  2 دوره جام ملتهاى آسيا 
،  48 بازى  تيم ملى   ،  بازى هاى مقدماتى 
جام جهانى 98 و جام جهانى  2006  كارنامه 

سهراب را وزين تر و درخشان تر نمود .

در  زاده  بختيارى  سهراب 
گفتگوى اختصاصى با «بامداد 
دارم  قبول     : «گفت  زاگرس 
كه مربى جوانى هستم اما اين 
مربيان  است  فوتبال  طبيعت 
ديگرى نيز  بوده اند كه از سن 
و  كرده  كار  به  شروع  جوانى 

موفق بوده اند 

*بايد تفكرات حرفه اى در باشگاه نفت 
مسجد سليمان  حاكم شود

سرمربى تيم مسجد سليمان  در پاسخ به اين سوال 
كه چرا نفت مسجد سليمان را انتخاب كرده گفت 
: تيم فوتبال مسجد سليمان را  به عنوان گزينه اى 
كه مى شود در آن خوب كار كرد را انتخاب كردم 
و احساس كردم اين تيم  مجموعه اى است كه 
مى شود  در آن پيشرفت كرد و اهدافى را در آن 

دنبال كرد .
هدف اولم اين بود كه تفكر غير حرفه اى را از 
اين تيم دور كرده و تفكرات حرفه اى فوتبال را 
در باشگاه فوتبال نفت انتقال دهم  و بعد از آن به 
دنبال سازماندهى اين تيم  بودم  تا بتوانم تيمى را 

روانه مسابقات كنم تا در جدول شرايط مطلوبى 
داشته باشد وى ادامه داد :  هدف ديگرم بها دادن 
به جوانان مسجدسليمان است چرا كه اعتقاد دارم 
محروم  شهر  اين  در  خوبى  بسيار  استعدادهاى 
وجود دارد . مسجد سليمان جز شهرهايى است كه 
مى تواند امكانات شهرى بهترى را داشته باشد و 
مردم بايد شرايط بهترى براى زندگى داشته باشند 
اگر نگاه مديران به تيم نفت حرفه اى  باشد مى 
توان نگاه ديگر مسئوالن را هم به سمت مسجد 

سليمان معطوف كرد .
سرمربى تيم نفت مسجد سليمان در مورد مشكالت 
تيم فوتبال نفت اظهار داشت  : مشكالت ما بسيار 
است اما مهمترين آنها نوع نگاه  مسئوالن و مديران 
در شهر  مسجد سليمان است كه به اعتقاد من بايد 
اين نگاه فوتبالى تر و ورزشى تر شود تا نه تنها 
تيم نفت بلكه ورزش هاى ديگر در شهر مسجد 

سليمان قوى شده و پا بگيرند .هر چند كه در اين  
چند سال در تيم نفت خوب هزينه شده است اما 
با توجه به مشكالت بايد زمان ، هزينه و برنامه 

ريزى بيشترى صورت  گيرد .
بختيارى زاده در مورد شرايط تيم نفت گفت : تيم 
فوتبال نفت تيم جوانى است  كه توانسته شرايط 
حرفه اى ليگ يك را رعايت كند و نوع بازى 
بچه ها ما رو نسبت به آينده  اميدوار كرده و بايد 
بتونيم  هفته به هفته بهتر كار كرده و انشااهللا  امتياز 
الزم رو به دست بياريم و در بخش گرفتن امتياز 
موفق تر بوده تا جايگاه بهترى در جدول پيدا كنيم

استقالل و پرسپوليس
 بايد به هم كمك كنند

سهراب بختيارى زاده در مورد دو قطب مطرح  
فوتبال ليگ برتر  گفت :  پرسپوليس هميشه  تيم 
هاى قابل  احترامى هستند و اين 
تيم همراه با تيم  استقالل همان 
همان  هستند  رقيب  كه  اندازه 
اندازه به هم نياز دارند چرا كه 
در آينده مى توانند همديگر را 
اين  و  دهند  قرار   تاثير  تحت 
باعث ميشود كه بتوانند آينده را 
برنامه ريزى كرده و به اهداف 

بلند مدت خودشون برسند 

*قهرمان ليگ برتر 
وى همچنين اضافه كرد : در حال حاضر براى 
قضاوت در مورد قهرمانى ليگ زود است زيرا ليگ 
خيلى  سنگين تر از آن است كه  طرفداران به آن 
فكر مى كنند براى اينكه يك تيم قهرمان شود بايد 
خيلى از بخش ها مانند فنى ،  روحى و روانى ،  
تداركات  ،  پشتيبانى و مالى همه دخالت  كرده و 

همكارى  خوبى با هم داشته  باشند .
اگر ما باشگاههايى با  امكانات حرفه اى  در بخش 
هاى آموزشى  ،  جذب بازيكن و نگهدارى آنها 
داشته باشيم مى توانيم ليگ حرفه اى و موفقى نيز  

برگزار  كنيم

گفتگوى اختصاصى بامداد زاگرس با سهراب بختيارى زاده :

بايد تفكرات حرفه اى در 
باشگاه  نفت مسجد سليمان  حاكم شود

گفتگو :سوزان بختيارى زاده / عكس :ميترا فيروزى نژاد

 مسجد سليمان جز شهرهايى است كه مى تواند امكانات شهرى بهترى 
را داشته باشد و مردم بايد شرايط بهترى براى زندگى داشته باشند اگر نگاه 
مديران به تيم نفت حرفه اى  باشد مى توان نگاه ديگر مسئوالن را هم به سمت 

مسجد سليمان معطوف كرد .

نفت آبادان نيمه دوم را با ارائه بازى هجومى 
بازيكنان  تصور  غيرقابل  اشتباهات  و  خود 
دهد.  خاتمه  گل   3 ثبت  با  توانست  حريف 
شاگردان نادر دست نشان كه در نيمه اول همپا 
با ماشين سازى فوتبال نااميد كننده اى را به 
متفاوت  دوم  نيمه  در  بودند  گذاشته  نمايش 
ظاهر شدند تا با استفاده از نقاط ضعف حريف 
به خواسته خود و كسب سه امتياز با سه گل 

دست يابند.
به  توجه  با  رفت  مى  انتظار  كه  حالى  در    

جز  حاصلى  اول  نيمه  در  تيم  دو  عملكرد 
نتيجه صفر بر صفر در انتظار دو تيم نباشد اما 
شاگردان نادر دست نشان با تغيير آهنگ تيمى 
خود در نيمه دوم و با استفاده از مزيت ميزبانى 
شكستى  به  مجبور  را  حريف  توانستند  شان 

ديگر كنند.
 شاگردان رسول خطيبى در نيمه دوم به هيچ 
وجه نتوانستند فوتبال مورد توجه خود را به 
نمايش بگذارند و بر اساس آن مقهور تكنيك 

و مالكيت توپ حريف شدند. 

برترين  عنوان  به  شادكام  و  نصارى  حكيم 
روى  پرس  آبادان  نفت  هجومى  بازيكنان 
خط دفاعى حريف را تا جايى ادامه دادند كه 
حريف در نهايت با اشتباهات خود يك پنالتى 
هاى  برزيلى  تقديم  و يك گل به خودى نيز 
 3 پايان  در  كار  حساب  و  كند  ايران  فوتبال 
به  را  آنها  و  شود  آبادان   نفت  كام  به   0 بر 
سازى  ماشين  و  برساند  جدول  چهارم  رتبه 
نيز در ادامه روند نزولى خود در قعر جدول 

حضور يابد.

برزيل در رده چهارم ليگ
ــازى را از پيش رو بردارد ــين س ــت ماش ــه بر صفر توانس نفت آبادان با نتيجه س

ــينى خود ادامه دهند. ــول خطيبى به قعرنش ــاگردان رس  تا ش
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

كتابخانه

خبر

غرور و تعصب

غرور و تعصب رمان مشهورى اثر جين آستن، نويسنده  انگليسى است.
اين كتاب دومين داستان جين آستن است. او اين داستان را در سال 
1796، درحالى كه تنها 21 سال داشت، نوشت، اما تا سال 1813 چاپ 

نشد.
اكثر منتقدان غرور و تعصب را بهترين اثر جين آستن مى دانند و خود 
او آن را «بچه  دلبند من» مى نامند. بااين حال، اين كتاب، كه ابتدا با نام 
تأثرات اوليه نوشته شده بود، تا مدت ها توسط ناشران رد مى شد و وقتى 
پس از 18 سال به چاپ رسيد، به جاى نام آستن، نام «يك خانم» به عنوان 

نام نويسنده روى جلد به چشم مى خورد.
از اين رمان بارها فيلم سازى شده است، كه آخرين بار آن سال 2005 با 
بازى كيرا نايتلى (در نقش «اليزابت») و َمتيو َمك فادين (در نقش «آقاى 
دارسى») بوده است. در سال 2004 هم باليوود برمبناى اين كتاب، فيلم 

عروس و تعصب را با بازى آيشواريا راى ساخت.

خالصه  داستان
آقا و خانم بِنِت (Bennet) پنج دختر داشتند. ِجين و اليزابت بزرگ تر 
در  كه  بود  چندى  سنگين تر.  و  زيباتر  و  بودند  ديگر  خواهر  سه  از 
ثروتمند  و  سرشناس  مردى  «نِِدرفيلد»  نام  به  باغى  در  همسايگى شان 
به اسم «چارلز بينگلى» زندگى مى كرد كه بسيار بامحبت و خوش چهره 
بود. خانم بِنِت مى كوشيد تا هرطور شده مرد جوان را براى ازدواج به 
يكى از دخترانش مايل كند. در يك مهمانى كه بينگلى ترتيب داده بود، 
خانواده  بِنِت نيز حضور داشتند. آقاى دارسى، دوسِت شوهِر خواهر 
چارلز هم در آن جشن بود. او سرووضعى آراسته و پرغرور داشت. آن 
شب، جين با چارلز بينگلى آشنا شد. دوشيزه بينگلى هم دوست داشت 

دارسى به او توجه كند كه چنين نشد.
صحبت  دارسى  بدخلقى  و  خودبزرگ بينى  از  همه  مراسم،  آن  از  پس 
مى كردند؛ ولى اليزابت حسى درونى نسبت به او داشت. از سوى ديگر 
قصد  آن ها،  خانواده   وارث  و  بنت  آقاى  برادرزاده   «كالينز»،  كشيش 
جين  نخست  وى  كند.  ازدواج  دخترعموهايش  از  يكى  با  تا  داشت 
به  كند  نامزد  مى خواهد  بينگلى  با  جين  فهميد  وقتى  ولى  برگزيد،  را 
فكر اليزابت افتاد. خانم بنت هم با اين پيوند موافق بود؛ چون دراين 
صورت ارث خانوادگى آن ها به غريبه ها نمى رسيد. با اين حال اليزابت 
درخواست كالينز را رد كرد و تهديدهاى مادرش را نيز ناديده گرفت. 
در همين روزها با آقاى «ويكهام» آشنا شد. ويكهام خود را برادرخوانده  
دارسى معرفى كرد و از دارسى به بدى ياد نمود. اليزابت با شنيدن اين 
حرف ها عميقاً به فكر فرورفت. آيا دارسى همسر خوبى براى او بود؟ 
آيا او را خوش بخت مى كرد؟ اليزابت كوشيد تا بيشتر از دارسى بداند و 

اخالق و رفتار او را زيرنظر بگيرد تا او را بهتر بشناسد.
پس از چندى، خانواده  آقاى بينگلى به خانه  دارسى در لندن رفت. 
اين سفر را خواهر بينگلى طراحى كرده بود. او عاشق دارسى بود و با 
اين حيله  زنانه مى خواست بين برادرش و جين فاصله بيندازد تا چارلز 
به خواهر دارسى عالقه مند شود تا بدين گونه دارسى را ازآِن خود كند.

اين كتاب به چاپ نخست اسفند 1336، توسط شمس الملوك مصاحب 
به فارسى برگردانده شده است و توسط انتشارات جامى منتشر مى شود. 
نام «غرور و تعصب»، كه به اذعان خود مترجم، ترجمه  دقيقى از عنوان 
جاى  همه  در  اكنون  و  شده  انتخاب  مترجم  اين  توسط  نيست،  اصلى 

ادبيات فارسى، اين كتاب مشهور را با همين نام مى شناسند.
ترجمه  ديگر از اين كتاب متعلق به رضا رضايى است كه توسط نشر 

نى به چاپ رسيده است

كارون
درود اى رود شادى بخش

اى داروى نوشين كهن
كارون هستى ساز

درود اى انحناى قامتت
زيبا گر پهناى خوزستان
اى جادوگر جان ساز

درود اى نغمه پرداز سكوت شب
اى رامشگر امواج ساحل كوب

اى كارون خوش آواز
چو مانند زرد كوه راه ايل

بس نقشها بر تارك تاريخ افكندى
همان باروى گرد افراز

تو اى خون زمين در شه رگ گرگر
تواى شبديز خسرو بر
دزو اروند شه مارت

بسان پهنه شهباز
به كردار يل نخجير

چو بگذشتى ز اروندو زبهمن  شير
فرارويت كالن امواج دريا پارس

به او همبستر و دمساز
همان پورآبتين  پرور

خليج پارس آن دستينه  زرين ايراندخت
تمام  دژ خدايان پر هراس از پهنه پاداش

كهن هامون يوز و باز
مبادا خالى از خون زمين رگهاى دم زايت

نگونساريست سهم اهرمن  هايت
ابدگاهى شوى در ملك سرافراز

اى كارون هستى ساز
قاسم بابادى

نماينده مديران مسئول در هيات نظارت
 بر مطبوعات انتخاب شد

دبير هيات نظارت بر مطبوعات با اعالم ميزان مشاركت 52 
نماينده  الكترونيكى  انتخابات  در  مسئول  مديران  درصدى 
مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: 1565 
نفر در انتخابات شركت كردند. به گزارش دبيرخانه هيات 
نظارت بر مطبوعات، سيد عالءالدين ظهوريان با اعالم اين 
خبر افزود: از ميان 3هزار و 39 واجد شرايط، 1565 مدير 
مسئول در انتخابات شركت كردند كه از اين ميزان، حسين 
يعنى 1126 راى به  درصدآرا  انتظامى با كسب حدود 72 

عنوان نماينده مديران مسئول در هيات نظارت انتخاب شد.
وى همچنين محمود اسعدى با 76 راى، محمد فاضلى مصلح 
آبادى با 37 راى، نسرين ابراهيمى ساعتى با 34 راى را نفرات 

بعدى اعالم كرد.
به گفته دبير هيات نظارت بر مطبوعات، 94 درصد شركت 
كنندگان در نظرسنجى پس از انتخابات الكترونيكى نيز به 

برگزارى به شيوه الكترونيكى راى داده اند.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خوزستان:
در باغ موزه دفاع مقدس اهواز مى 

توان واقعيت جنگ را ديد
    مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
خوزستان از آماده شدن سناريوى مفهومى باغ موزه دفاع مقدس  
اهواز خبر داد. سردار محمد عليپور در نشست شوراى هماهنگى 
حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس  اظهار كرد: دفاع مقدس، 
خوزستان را يك دهه به خود مشغول كرد و خسارت و پيروزى 
آن در خوزستان بوده و به همين جهت احداث باغ موزه دفاع 

مقدس در اين استان بسيار الزم است.
وى افزود: طراحى باغ موزه دفاع مقدس از مهم ترين مراحل 
احداث اين باغ موزه بوده كه در حال حاضر سناريوى مفهومى 
آن آماده شده است و اميدواريم در كنار همه مسئوالن اجرايى، 
كارشناسان و نمايندگان استان خوزستان يكدل و هم نظر در 

خصوص اين سناريوى مفهومى به نتيجه برسيم.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خوزستان 
عنوان كرد: در طراحى باغ موزه دفاع مقدس به نحوى برنامه 
ريزى شده كه هر كس به موزه وارد مى شود، با محيطى كه جنگ 
در آن اتفاق افتاده نيز آشنا شود. نمايش كمك همه جانبه مردم و 
حضور اقوام مختلف در دفاع مقدس نيز در باغ موزه دفاع مقدس 
در نظر گرفته شده است. عليپور با بيان اينكه در باغ موزه دفاع 
مقدس اهواز مى توان واقعيت جنگ را ديد، عنوان كرد: انتظار 
داريم كه در خصوص احداث اين باغ موزه، قرارگاهى تشكيل 
شود و با رياست استاندار خوزستان تقسيم كار صورت گيرد تا 
تجهيزات و امكانات الزم فراهم شود. وى افزود: شهردارى اهواز 
طبق مصوبه شوراى شهر يك هزار ميليارد تومان براى فضاى سبز 
باغ موزه اختصاص داده است؛ در حال حاضر پيمانكار حدود 
300 تا 400 ميليون تومان را هزينه كرده ولى هنوز ريالى دريافت 

نكرده است.
جوانان در باغ موزه دفاع مقدس با جنگ و 

رشادت نسل هاى پيش آشنا شوند
غالمرضا شريعتى، استاندار خوزستان، نيز در اين نشست اظهار 
كرد: از ارايه سناريوى طراحى باغ موزه دفاع مقدس اهواز تشكر 
مى كنم و اميدوارم پس از آن، اقدامات جهت اجرايى شدن اين 
طرح انجام شود و طبق برنامه پيش برويم. وى افزود: خوزستان 
ساالنه در قالب كاروان هاى راهيان نور، ميزبان توريست هاى 
جنگ است و اميدواريم با ساخت باغ موزه دفاع مقدس، اين 
موضوع تكميل شود. استاندار خوزستان با اشاره به اهميت 
احداث باغ موزه دفاع مقدس عنوان كرد: در اين باغ موزه جوانان 
مى توانند با مسايل جنگ و رشادت هاى دوران دفاع مقدس و 
نسل هاى پيش از خود آشنا شوند.  در پايان اين جلسه تفاهم نامه 
اى ميان استاندارى خوزستان و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش 
هاى دفاع مقدس در زمينه ساخت باغ موزه دفاع مقدس اهواز 

به امضا رسيد.

 باد آورده را باد مى برد
Light come, light go

    حسن و حسين در همه احوال امام و پيشوايند؛ چه 
بايستند و چه بنشينند.

حضرت محمد(ص)

جمال شخص نه چشمست و زلف و عارض و خال
هزار نكته درين كار و بار دلداريست
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«...اصال چرا بايد مى گفتم به خانم گشنر كه چه به روز 
خودم آورده ام. خوارى بيشتر، اظهار خوارى بيشتر براى 
چه؟ بگيرم بعد از آن ديگر آدم سابق نشدم. «بيرون 
بيا خرچنگ!» بله، چشم. همين االن! روى زانوها و 
بودند؛  شده  بسته  دست هايم  مچ  چون  بله،  آرنج ها؛ 
باندپيچى. نبايد كف دست ها را زمين مى گذاشتم, چون 
بخيه ها پاره مى شد. پس محكم باند پيچ كرده بودند. 
پاها كه جاى خود. آن پاها انگار پا نبودند. پاوزار شده 
بودند، پوتين. دردشان را هم دلم مى خواست فراموش 
كنم. مثل چيزى كه نمى خواستم شان. روى آن تخت 
سيمى عهد رضاشاهى كه مى انداختندم, روى همان 

باندپيچ پاها مى كوفتند آن كابل كلفت را.....»
متن باال بخشى از داستان «اتفاقى نمى افتد» از مجموعه 
است.  آبادى  دولت  محمود  اثر  تازه ترين  «بنى آدم»، 
و  سرد  فضاهايى  با  داستان،  شش  شامل  كتاب  اين 
خاكسترى است. اين مجموعه وجهى ديگر از دولت 
آبادى را نشان مى دهد كه تاكنون شاهدش نبوديم. او 
كه بعد از انتشار رمان «سلوك» در اوايل دهه هشتاد 
تاكنون، كمتر كار داستانى منتشر كرده بود؛ توانست 
بار ديگر چيره  دستى خود در ادبيات داستانى را به رخ 

بكشد. به راستى كه «بنى آدم» خواندنى است.
به  كه  است  تأثيرگذارى  داستان هاى  شامل  بنى آدم، 

م

شكلى كامال واقعگرايانه روايت شده اند. به گونه اى كه 
گويى عصرگاهى است و راوى، داستان ها را پشت ميز 
يك كافه براى شما بازگو مى كند. وقايعى كه به هيچ 
عنوان ساده نيستند و از دردهاى عميق برخاسته اند و 
زبان دولت آبادى با تمام سادگى خود آنچنان مخاطب 
را تحت تأثير قرار مى دهد كه به سادگى آن را فراموش 

م

نمى كند.
بسيارى از كاراكترها در دنياى گذشته زندگى مى كنند، 
اما گذشته اى كه با امروز پيوند بسيار محكمى دارد. 
هم  امروز  را  مجموعه  اين  كاراكترهاى  از  بسيارى 
مى توانيم ببينيم و اتفاقات داستان ها را به شكلى ديگر، 
اما با همان مفهوم در زندگى امروز هم مى بينيم. اين 
كاراكترها به هيج وجه براى ما غريبه نيستند. فضاى 
داستان ها سرد، ساكت و غمگين است. غمى كه در 
جاِن آدمى نفوذ مى كند و فرومى نشيند و از پس سال ها 

با آهى بر آينه، آن را تار مى كند.
ِِ

بس  نويسنده  خود  زبان  از  از «بنى آدم»  گفتن  سخن 
دولت  محمود  با  مناسبت  همين  به  است.  شيرين تر 

آبادى گفتگويى كرديم درباره تازه ترين اثر خود.
آقاى دولت آبادى چرا «بنى آدم»؟

دوره ى مدرن است و ديگر بنى آدم، اعضاى يكديگر 
نيستند. به اين معناست كه بنى آدم ديگر براى يكديگر 
نمى ميرند، درحاليكه ما قبًال براى يكديگر مى مرديم. 

م ى

امروزه همگان در آستانه ى «سلطنت پول» حاضرند 
بميرند!

داستان هاى كتاب به گونه اى باهم در ارتباط هستند. 
كاراكترها همه در يك فضاى تنهايى زندگى مى كنند و 
همه از دنياى بيرونى خود جدا هستند. پنجره اى هست 
كه دنياى خارج را مى بينند. اين كاراكترها در عين جدا 

بودن از هم، چقدر به يكديگر نزديكند؟
ما با هم زندگى مى كنيم و با هم نيستيم. «كوه ها با همند 
و تنهايند، همچو ما باهماِن تنهايان». اين پاره اى شعر 
شاملوست. همان شاعرى كه به او مى گويند چپ. او 
كه ملت را به وحدت و يگانگى دعوت و از بيگانه 

شدن ها شكايت مى كند!
داستان «چوب خشك بلوط» در عين كوتاه بودنش 
مخاطب را درگير مى كند و خواننده را در مقام قضاوت 
قرار مى دهد كه كدام كار درست است؛ پدر را رها كنند 
يا به چكاد برفو برسانندش. به نظرم آمد بين اين داستان 
و داستان هاى ديگر كتاب فرقى هست. در عين غمگين 
پايانى  با  شدگى،  رها  و  تنهايى  حس  همان  و  بودن 
خوش روبه روايم. در نهايت حس خوبى به مخاطب 
دست مى دهد. نظر خودتان درباره اين داستان چه بود؟

قربانى  جوانان  معموالً  ما  كالسيك  ادبيات  در 
و چ ن و ر نى

مى شدند. در ادبيات مدرن طبعاً جايش عوض مى شود! 
ى

آيا نشانه اى سراغ داريد كه شخصى فرزندانش را فداى 
پدر و مادر خودش كرده باشد؟!

ميان  در  را  «خرچنگ»  مثل  كسى  مى توان  هم  هنوز 
ديگر  كشورهاى  به  كه  مهاجرانى  يا  امروز  آدم هاى 
گريختند؛ پيدا كرد. به نظر مى آيد كاراكترها مشخصا 

مربوط به دوره ى خاصى نيستند. اينطور نيست؟
اين شخصيت را مى توان همه جا ديد. نه فقط مهاجران 
اين  من  ذهن  در  دنيا.  سراسر  مهاجران  بلكه  ايرانى، 
كه  مرا  دوست  گرفته.  جاى  دوره  يك  در  كاراكترها 
خانومى   با  كه  آوردند  بود،  شده  شكنجه  سختى  به 
روبه رويش كنند. سلول هشت كه ما بوديم، در پولِك 
چشمى يك روزن ايجاد شده بود كه به وسيله ى آن 
مى توانستيم راهرو را و بعضى رفت و آمدها را ببينيم، 
ازجمله على شريعتى را من از طريق آن روزن ديدم كه 
در راهرو نشست و سيگار كشيد. يكى از چيزهايى كه 
ديدم ناصر، رفيق عزيزِ بيست ساله ى من بود كه روى 
باسن و با آرنج حركت مى كرد. توى راهرو كه او را 

ِ

مى آوردند در سلول وسطى ببرند. بعدها پرسيدم كه 
چرا آوردنت كه گفت من را آوردند تا با هم پرونده اى 

روبه رويم كنند.

پيش  سال  نه  هشت -  و  سى  به  مربوط  حرف  اين 
است. بعضى از دوستان من زير شكنجه نوزده كيلو 
تا 12صبح  عيد ساعت 11 وزن كم كردند. سال 54
تحويل مى شد. ظهر سكوت مرگ كميته را گرفت. 
همه بازجوها رفته بودند سرِ سفره هاى هفت سين. وقتى 
ناهار آوردند بچه ها نتوانستند چيزى بخورند. به من 

ِ

گفتند چرا اشتها نداريم؟ گفتم براى اينكه ما با صداى 
شكنجه عادت كرده بوديم غذا بخوريم. امروز شكنجه 
نيست؛ پس اشتها هم نيست! ما مثل سگ هاى پاولوف 
6شرطى شده بوديم! همان روز ساعت 6 عصر يك نفر 

را بردند زير شكنجه. من تا صبح بيدار بودم.
6نعره هاى اين شخص، در ساعتى نزديك به 6 عصر با 
6صدايى شبيه نعره هاى گاو شروع شد، ساعت 6 صبح 
با صداى خناق گرفته ى خروس تمام شد. جالب اين 
است كه فردا ساعت هشت مرا بردند براى بازجويى. 
ديدم كه يك جنازه پيچيده الى يك پتو افتاده است 
يك گوشه. بعد فهميدم كه اين شخص چه كسى بوده. 
نمى دانم او وابسته به كدام گروه بود. اهميتى هم ندارد 

اما ذهن اين ها را نمى تواند به خود نگيرد.
آقاياِن آن سال ها مى نشينند طبعاً مصاحبه مى كنند كه 

ى

ما شكنجه نكرديم! من يك شاهد تاريخى هستم. شما 
جامعه ى ما را نابوديد كرديد. بعضى از اين ها بودند كه 
زير شكنجه مى شد به شكل خرچنگ درآمده باشند. 
محض اطالع عنوان مى كنم كه شخص (مقام امنيتى) 
پيش از پايان محكوميت در اوين به ما گفت كه آقايان 
شما از اينجا بيرون مى رويد، اما يادتان باشد، ماشين 
ترمزش مى برد، كپسول گاز ممكن است منفجر شود 
و... حاال از ايشان مى پرسم چگونه مى توانى بگويى كه 

ما شكنجه نمى كرديم؟!
بين دوستانم تنها من را شكنجه نكردند. به حقوق بشر 
هم گفتم كه من را شكنجه نكردند. در اتاق بازجويى  
دو تا زن را شكنجه كرده بودند، پاهاشن ورم كرده بود؛ 

بازجو به من گفت: دولت آبادى ببين! ما اينجا از پا، 
پوتين درست مى كنيم!

در داستان «مولى و شازده»، آقاى جنابان از منظر شما 
نماد چه قشرى از مردم است؟

كهنگى. اشرافيت كهنه كه پودر مى شود. عقيم شدگان. 
اين اثر به جبران جفايى ست كه بر دهخداى عزيز روا 
داشتند. دهخدا با اين كهنگى ها مخالف بود. هدايت با 
اين كهنگى ها مخالفت مى كرد. اين شخصيت ها كه نام 
برديد البته هنوز هم كارآيى دارند، اما دوره  ى  تاريخ شان 
گذشته. مگر به اتكاى جاهاى ديگر كه به خودشان 

مربوط است.
تجربه ى داستان كوتاه براى شما چطور بود؟ چطور 
به نگارش داستان كوتاه عالقه مند شديد؟ فكر مى كنيد 
نوشتن داستان كوتاه خود مستلزم دانش جداگانه اى 
است؟ آيا نمى توان گفت داستان كوتاه بريده هايى است 

از يك رمان؟
شما  محدود،  زمان  يك  در  چون  است.  هالك كننده 
هرچه را در ذهنتان است را بايد بيان كنيد و طورى بيان 
كنيد كه هيچ حشو و زوائدى نداشته باشد. من بعد از 
انجام كار، مثل موجودى شدم كه انگار از پوست گردو 
بيرون آمده بودم، وقتى كتاب را به ناشر تحويل دادم، 
تقريباً شبيه خرچنگ شده بودم! هريك از  داستان ها را 
م ل ى م

در يك نفس نوشتم. تنها يكبار ويرايش كردم و آن را 
به دست ناشر سپردم. درحاليكه برخى رمان هايم را تا 

بار بازنويسى مى كرده ام. 9
جلد رمان كليدر توانستيد  چطور بعد از نگارش 10
در آثار بعدى تان زبانتان را تغيير دهيد. اين كار بسيار 
سختى است. حتى بعد از خواندن اين رمان هم هرچه 
مى نويسيم ناخودآگاه به قلم كليدر نزديك مى شود. 
كتاب...  جلد  ده  است.  كرده  زندگى  آن  با  نويسنده  

چطور توانستيد اين تغيير را ايجاد كنيد؟
من نيستم كه تغيير مى دهم. اين تغيير در ذهن اتفاق 
آنقدر  من  است.  خلقت  معجزه ى  ذهن،  و  مى افتد 
افسوس مى خورم كه نتوانسته ام از تمام ظرفيت هاى 
ذهنى ام استفاده كنم چون بدنم كشش نداشته. همه ى 
اين تغييرات در ذهن است كه اتفاق مى افتد. من هيچ 
تصميمى درباره ى زباِن نوشتارم نمى گيرم و االن هم 
داستان هاى  در  زبان  از  وجهى  چه  اين  كه  نمى دانم 

بنى آدم است.
عده اى بر اين اعتقادند كه رمان از صد سال تنهايى 
ماركز به اين طرف تمام شد. اين روزها كه همه عادت 
كرده اند به خواندن متن هاى كوتاه، آيا مى توان انتظار 
داشت كه همچنان رمان هاى بلند در دنيا خوانده شود؟ 
يا ايران خودمان را بگوييم كه تيراژ كتاب بسيار پايين 
است و تقريباً مردم ما كتاب نمى خوانند. آيا مى توان 

پ م

گفت كه دوره ى رمان به سر آمده؟ به نظر شما آيا با 
شرايط اجتماعى امروز در جهان و ايران، آيا هنوز جايى 

براى رمان به خصوص رمان هاى بلند وجود دارد؟
بايستى به جاى اين برويم به دنبال اينكه چرا اين روزها 
در سطح جهانى، رمان هاى خواندنى نوشته نمى شوند يا 
كم نوشته مى شوند؟ من متخصص نيستم. متخصصان 
بروند دنبال اينكه چرا رمان بلند نوشته نمى شود كه البته 

نوشته مى شود،  اما كمتر باورمندانه هستند.
آينده ادبيات در كشورمان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

خيلى سوال دشوارى است. نمى توانم دقيق بگويم. 
اما مى دانم عده اى تالش مى كنند و من براى هركسى 
خوب  آرزوهاى  و  قائلم  احترام  مى كند،  تالش  كه 
و  مى كنند  كوشش  كه  كسانى  به  من  پس  دارم. 
استمرار دارند، اميدوارم. اين روزها بيشتر سيطره ى 
مجموعه ى  از  من  باورهاى  طبق  اما  است.  كميت 
اين كميت ها، بايد كيفيت هايى پديد بيايد كه خواهد 

آمد.
صحنه هاى  يا  «بنى آدم»  داستان هاى  از  كداميك 
كتاب بود كه خودتان بيش از همه از آن لذت برديد؟

م

من نمى توانم بگويم. ولى آب؛ آن قسمتى كه اين دو 
تا آدم هر دو به آب نگاه مى كنند و حيران روش و 
چرخش آب مى شوند را خيلى دوست دارم. كشف 
آب و جريان آب كه به زبان مى آيد «اين آب هم عجب 

معجزه اى است خانم گشنر!.»

بازجوها از «پا» پوتين درست مى كردند

وزارت  مجلس  امور  و  حقوقى  معاون  آبادى،  نوش   
فرهنگ و ارشاد اسالمى در آئين توديع و معارفه مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان گفت: استان خوزستان 
فقط با ظرفيت هاى اقتصادى و كشاورزى شناخته نمى 
شود، بلكه داراى ظرفيت هاى فرهنگى و ادبى است كه 
كمتر از ظرفيت هاى اقتصادى نيستند. وى افزود: مقام 
معظم رهبرى در سفر خود به خوزستان فرمودند: مزيت 
مردم خوزستان، ايرانى بودن، مسلمان بودن و ايستادگى 
كردن آن هاست و ايران خود را وامدار مردم خوزستان 
مى داند. همچنين رئيس جمهور، اولين سفر استانى خود 
را به خوزستان اختصاص دادند و فرمودند: اولين سفر 
خود را از خوزستان آغاز مى كنم نه بدليل زرخيز بودن 
و منابع و مرزى بودن بلكه بخاطر مردم غيورش براى ما 

اهميت دارد.
همايون قنواتى مديركل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خوزستان نيز در اين مراسم از اصحاب فرهنگ و هنر 
و رسانه، ادارات و دستگاه هايى كه در دو سال گذشته 
همكارى كردند و همچنين همكاران اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى در سراسر استان تقدير كرد.
وى به ارائه گزارشى از فعاليت هاى اداره كل در دو سال 
گذشته اشاره كرد و گفت: واگذارى 21 مجتمع فرهنگى 

پايتخت  عنوان  به  اهواز  انتخاب  خصوصى،  بخش  به 
كتاب ايران، افزايش تعداد ناشران و رسانه ها برخى از 
فعاليت هاى همكاران ما در اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى بود.
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  جوروند،  محمد 
خوزستان نيز ضمن خير مقدم به حضار از حسن اعتماد 
اصحاب  و  علما  مجلس،  نمايندگان  استاندار،  وزير، 

فرهنگ و هنر تقدير كرد.
هنرهاى  بفرد  منحصر  سرزمين  خوزستان  گفت:  وى 

خاص،  جغرافياى  شكوهمند،  و  بلند  تاريخ  ماندگار، 
كه  آسمانى  و  نجيب  مردمانى  مختلف،  هاى  قوميت 
دامن  در  چنگ  توانست  مقدس  دفاع  سال  هشت  با 
ورود  دروازه  خوزستان  بيندازند.  جاودانگى  هميشگى 
سلطان حضرت موسى الرضا(ع) است. آنجا كه شيعه 
علوى به ايران پاى نهاد. جوروند در ادامه به برخى از 
برنامه هاى خود از جمله: تشكيل اتاق فكر و استفاده 
از نخبگان، برنامه ريزى مدون و ساختارمند، گسترش 
فعاليت هاى انجمن هاى فرهنگى و هنرى، بستر سازى 
فعاليت  انجام  در  خصوصى  بخش  مشاركت  براى 
بخش  از  حمايت  استان،  مفاخر  معرفى  و  تكريم  ها، 
خصوصى در احداث اماكن هنرى، مبادالت فرهنگى و 
هنرى با كشورهاى ديگر، معرفى ظرفيت هاى فرهنگى 
و هنرى در سطح ملى ، ساماندهى نشر كتاب و حمايت 
از ناشران و نويسندگان، توسعه كانون هاى فرهنگى و 
هنرى مساجد و حمايت از كانون هاى مذكور، حمايت از 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى روستاها و عشاير، تقويت 

و حمايت از رسانه ها و مطبوعات و.... اشاره كرد.
محمد جوروند در كارنامه خود رياست ادارات فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستانهاى شوش، انديمشك، خرمشهر، 

آبادان و اهواز را دارد.

خوزستان، سرزمين منحصر بفرد هنرهاى ماندگار
سكان ارشاد خوزستان به محمد جوروند سپرده شد
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