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زيباترين بخش خوزستا ن ،
در بند محروميت هاى  بى پايان !!!

زيبا ترين  بخش خوزستان همچنان در بند محروميت هايى 
است كه با گذشت بيش از 35 سال از پيروزى انقالب اسالمى 
اثار ان  بر در و ديوار و جاده و خيابان  اش كامال پيداست ، دشت 
زيباى «سوسن «سرزمين برنج معروف «چمپا «و زادگاه بسيارى 
ــتان و كشور هنوز دربند  ــى و علمى خوزس از بزرگان سياس
مشكالتى است كه زيبنده  اين مردمان شايسته نيست

تولد احمدى نژاد
 و هيالرى كلينتون 
در يك روز!

انتقال آب براى حل 
بى آبى يا گسترش 
خشكسالى؟

5

7

2

3
با مخالفان سياسي  بايد چگونه رفتار كرد؟

اقتصاد غيررسمى  در حال زنانه شدن

سايه سياه  مدارس كپرى  بر سر دانش آموزان  عشاير خوزستان!

سلطانى فر گزينه 
مناسبى براى 
تصدى وزارت ورزش 
و جوانان است

سپاهان ايذه ،برترين  باشگاه فوتبال خوزستان شد 

صفحه 4
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سال اول
 شماره بيست و سوم
8 صفحه
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معاون وزير راه و شهرسازى در بازديد 
 از پروژه هاى شهر جديد شيرين شهر :

براى سكونت بيشتر مردم ، شهر هاى جديد 
 با خطوط  ريلى  به اهواز متصل  شوند

 مديرعامل  شهر جديد شيرين شهر:

شيرين شهر در انتظار 
ورود  سرمايه گذاران 66

*سازمان هواشناسى خوزستان از بارش باران اسيدى
 در برخى از نقاط  اهواز  در روزهاى اينده  خبر داد

*يكى از اعضاى شوراى شهر اهواز قطع درختان
 كنو كارپوس را  سياسى  خواند و خواستار جلوگيرى از قطع انان شد

  ««  كنوكارپوسكنوكارپوس»» هاى  هاى سياسىسياسى!!!!
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زيباترين بخش خوزستا ن ،در بند 
محروميت هاى  بى پايان !!!

ــا ترين  بخش  ــم بندانى :زيب ــداد زاگرس - كري  بام
ــت  ــان در بند محروميت هايى اس ــتان همچن خوزس
ــروزى انقالب  ــال از پي ــت بيش از 35 س كه با گذش
ــوار و جاده و خيابان  اش  ــالمى اثار ان  بر در و دي اس
ــت ، دشت زيباى «سوسن «سرزمين برنج  كامال پيداس
ــيارى از بزرگان سياسى و  معروف «چمپا «و زادگاه بس
ــور هنوز دربند مشكالتى است  ــتان و كش علمى خوزس

ــت  ــته نيس كه زيبنده  اين مردمان شايس

     شريفى بخشدار سوسن  در جلسه شوراى ادارى اين 
بخش گفت : بخش سوسن در ادوار و دولت هاى گذشته 
مظلوم واقع شد ه و پس از 38 سال پس از پيروزى  انقالب  
اسالمى بنظر ميرسد آن گونه كه  بايد خدمات رسانى  خوبى 
در شان ومنزلت اين بخش  صورت نگرفته ا ست  وى 
گفت: اين بدور از انصاف است كه بگوئيم -پس از پيروزى 
انقالب  اسالمى -هيچگونه خدماتى انجام نشده،فعاليت در 
حوزه هاى راه  وشهرسازى،برق ،اب  ومخابرات انجام شده 
اما اين فعاليت ها زيبنده بخشى كه بيشترين  شهدا وجانبازان 
وآزادگان را تقديم نظام مقدس جمهورى اسالمى نموده 

نيست. 
بخشدار سوسن ياد آور شد :در حالى كه «سوسن «بيشترين 
نقش را در رونق اقتصادى ايذه وخوزستان داشته اما  اكثر 
جوانان و كشاورزان اين منطقه زيبا براى اشتغال به شركت 
ها وشهرك هاى صنعتى  روى اورده اند نتيجه ان مى شود  
كه هميشه شاهداتفاقات ناگوار ناشى ازحوادث كار و جاده 

اى هستيم.
:شورى آب ،  شريفى  مشكالت عمده بخش سوسن را 
جاده  سوسن به ايذه. عدم انتن دهى وسرعت پايين اينترنت 
،نبود زير ساخت هاى مخابراتى ،عدم استفاده از سيستم 
هاى آبيارى بويژه استفاده از آب كارون، عدم مكانيزاسيون 
توسعه  افق  در  سنتى  كشاورزى  از  استفاده  و  كشاورزى 
2016 و عدم ترميم سيستم شبكه برق، كمبود نيروى انسانى 
در اكثر ادارات و نهادها.مشكالت منابع طبيعى و زيست 
محيطى و اراضى ومنابع ملى.مشكالت آب شرب .فرسوده 
بودن ساختمان مدارس روستايى و عشايرى .فقدان امكانات 
الزم و كافى در درمانگاه شبانه روزى و عدم وجود فرستنده 

ديجيتالى براى پخش مسابقات ورزشى   برشمرد

رييس مركز بهداشت خوزستان:
شايعات درباره واكسن آنفلوآنزا

 مورد تاييد نيست

منع  مورد  تنها  گفت:  خوزستان  بهداشت  مركز  رييس 
مرغ  تخم  به  حساسيت  سابقه  وجود  آنفلوآنزا،  واكسن 
است و تمام افراد شش ماهه به باال مى توانند واكسن را 

دريافت كنند.
 دكتر شكراله سلمان زاده اظهار كرد: بيمارى آنفلوآنزا همه 
ساله در همه جاى دنيا و در فصل سرد سال شايع مى شود. 
در ايران نيز معموال از نيمه دوم آبان تا اول آذر پيك اول 

آنفلوآنزا آغاز مى شود.
بيمارى  از  موجى  هنوز  حاضر  حال  در  افزود:  وى 
آنفلوآنزا در كشور شيوع پيدا نكرده است ولى شروع آن 

در هفته هاى آينده دور از انتظار نيست.
سلمان زاده ادامه داد: افراد در معرض خطر از جمله زنان 
باردار كه سه ماهه دوم و سوم بارداريشان در فصل شيوع 
كليوى،  و  تنفسى  قلبى،  مزمن  بيماران  است،  آنفلوآنزا 
و  مى كنند  مصرف  طوالنى  مدت  به  آسپرين  كه  افرادى 
آنفلوآنزا  بيمارى  موج  شروع  از  قبل  تا  بايد  سالمندان 
واكسن اين بيمارى را تزريق كنند زيرا تاثيرگذارى تزريق 

واكسن آنفلوآنزا دو هفته زمان مى برد.
مورد  كه  داروخانه ها  در  موجود  واكسن  گفت:  وى 
و  بهداشت  وزارت  تائيد  مورد  گيرد  مى  قرار  استفاده 
بروز  درباره  شايعات  و  است  بهداشت  جهانى  سازمان 
عوارض جدى بعد از تزريق اين واكسن، به هيچ وجه 

مورد تاييد نيست.
رييس مركز بهداشت خوزستان افزود: تنها مورد منع اين 
واكسن، وجود سابقه حساسيت به تخم مرغ است و تمام 
افراد شش ماهه به باال مى توانند واكسن را دريافت كنند.

بيمارى  به  مبتال  كه  افرادى  كرد:  تصريح  سلمان زاده 
آنفلوآنزا مى شوند بايد آداب تنفسى را موقع عطسه و سرفه 
رعايت و حتما از دستمال استفاده كنند. اين افراد بايد چند 
روز اول بعد از ابتال به بيمارى را استراحت كنند و همچنين 
دانش آموزان در صورت ابتال به اين بيمارى، براى پيشگيرى 

از  انتشار، پس از بهبودى به مدرسه مراجعه كنند.
وى گفت: عالوه بر تزريق واكسن، داشتن استراحت كافى، 
از  استفاده  و  مناسب  غذايى  رژيم  رعايت  منظم،  ورزش 
ميوه هاى حاوى ويتامين ث در پيشگيرى از بيمارى آنفلوآنزا 

بسيار موثر هستند.

خبر مديركل هواشناسى خوزستان مطرح كرد:

احتمال اسيدى بودن باران هاى اهواز
در خصوص عامل مشكالت تنفسى پس از باران هاى 
پاييزى و احتمال اسيدى بودن باران در اهواز اظهار 
كرد: پس از نخستين باران پاييزى در سال گذشته 
سنجشى انجام داديم كه ميزان PH آن حدود 7,8 بود 
و باران اسيدى نبود ولى اين موضوع را نمى توان به 

تمام نقاط اهواز و استان خوزستان تعميم داد.
وى افزود:ما تنها در يك نقطه از شهر اهواز باران 
را رصد كرديم، اين در حالى است كه بارش باران 
در فرودگاه با بارش باران در خيابان نادرى متفاوت 
تنها  گفت:  خوزستان  هواشناسى  مديركل  است. 
يك دستگاه براى سنجش باران اسيدى داريم كه 
در ايستگاه فرودگاه اهواز قرار دارد؛ ممكن است 
كه باران در خيابان نادرى يا در اطراف تاسيسات 
نفتى اسيدى باشد ولى در اين اماكن دستگاهى براى 

سنجش نداريم.
درختچه هاى  شدن  مطرح  به  اشاره  با  بهادرى 
كنوكارپوس به عنوان عامل حساسيت زا در هنگام 
نهادهاى  برخى  سوى  از  اهواز  پاييزى  باران هاى 
خوزستان تصريح كرد: عامل مشكالت تنفسى اهواز 
نمى تواند به تنهايى گونه گياهى كنوكارپوس باشد، 

عوامل ديگرى مانند تركيبات شيميايى نيز مى توانند از 
عوامل ايجاد مشكالت تنفسى پس از باران هاى پاييزى 

باشد.
وى با تاكيد بر اين كه نمى توان به طور كامل اسيدى 
بودن باران هاى پاييزى در اهواز را رد كرد، عنوان كرد:اگر 
دستگاه هاى بيشترى براى سنجش اسيدى بودن باران در 
اختيار داشتيم، مى توانستيم در خصوص اسيدى بودن 

باران نتيجه گيرى كنيم.
 از سال 92 نخستين بارش هاى پاييزى در اهواز موجب 
ايجاد مشكالت تنفسى مى شود و هزاران شهروند را 

راهى بيمارستان ها و مراكز درمانى مى كند.
سال  چهار  گذشت  با  و  تاكنون  مشكل  اين  عامل   
مشخص نشده است؛ آلودگى هاى فلرهاى نفتى، دود 
گونه  گرده افشانى  نيشكر،  مزارع  سوزاندن  از  ناشى 
گياهى كنوكارپوس و سوزاندن الستيك ها و زباله ها 
از فرضيه هايى هستند كه در اولويت بررسى عامل اين 

مشكل قرار دارند.
اهواز  شاپور  جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  امسال 
هشدارهاى جدى در خصوص نخستين بارش هاى 

پاييزى در اهواز داده است.

و  ها  «سازه  همايش  در  لطفى  كوروش   
استحكامات امن در مبحث 21 مقررات ملى 
ساختمان «در تاالر مهتاب اهواز با اشاره به 
اهميت اجراى مبحث 21 در حوزه پدافند 
غير عامل توضيح داد: در شهر اهواز بدون 
اينكه حادثه اى رخ دهد ساختمان ها فرو 
مى ريزند چرا كه كيفيت ساخت پايين آمده 
است. وى افزود: سازه هاى شهر ما بدون 
هيچ تهديد آسيب پذيراند و اگر اتفاقى مثل 
زلزله رخ بدهد اين آسيب پذيرى بيشتر هم 
سازمان نظام مهندسى و  مى شود. رييس 
ساختمان استان خوزستان با تاكيد بر اين كه 
اگر كاربرى هاى شهرى درست مكان يابى 

شود خود به خود بخشى از پدافند غير عامل اجرا شده 
است توضيح داد: ساخت پناهگاه يا ابنيه اى كه اصول 
پدافندى در آن رعايت شده باشد بسيار الزم است. وى 
خاطرنشان كرد: مدارس، بيمارستان ها، مساجد بايد طورى 
ساخته شوند كه در طبقات زيرزمين آ ها فضاى تعبيه شود 
تا در زمان حمله بتوان از آن به عنوان پناهگاه استفاده كرد.

لطفى با بيان اين كه مبحث 21 در حوزه نظام مهندسى 
از  وقتى  داد:  توضيح  است  نشده  اجرايى  خوبى  به 
جنگى  ادوات  ياد  به  همه  مى كنيم  صحبت  پدافند 
مى افتند براى همين يكى از موانعى كه موجب شده تا 
پدافند غير عامل در كشور جايگاه خودش را پيدا نكند 
اين است كه اين مبحث را فقط به نظامى ها سپردند در 
حالى كه بخش زيادى از آن نظامى نيست. وى تصريح 

كرد: بايد ساختمان هاى شهرى را به گونه اى بسازيم 
كه در برابر حمالت احتمالى دشمن يا بالياى طبيعى 
آسيب پذيرى كمترى داشته باشند. اگر بناست مبحث 
21 را اجرايى كنيم الزم است سازمان نظام مهندسى با 
حساسيت بيشترى آن را دنبال كند و مديران اجرايى 

استان به اجرايى شدن آن كمك كنند.
استان  ساختمان  و  مهندسى  نظام  سازمان  رييس 
خوزستان گفت: تنها كارگروهى كه پدافند غير عامل 
را اجرايى كرده است گروه شهر سازى سازمان نظام 

مهندسى كشور است.
وى افزود:براى اجراى مبحث 21 نياز به حمايت است 
ضمن اينكه براى توسعه فضاى شهرى اين مبحث بايد 
لحاظ شود و مهندسان در اين زمينه مسوليت پذير باشند.

 در ساختار شهرى خوزستان 
بحران داريم

مدير كل پدافند غير عامل استان خوزستان نيز 
در اين همايش بيان كرد: توجه به مبحث 21 
نسبت به سال گذشته در پدافند غير عامل، به 
شده  تبديل  دستگاه ها  در  غالب  گفتمان  يك 
است و امروز كمتر دستگاه اجرايى داريم كه 

اين دستور به آن ابالغ نشده باشد.
محمد حرى بيان كرد: پدافند غير عامل امروزه 
به يك مطالبه عمومى تبديل شده است چراكه 
توسعه شبكه هاى اجتماعى و رسانه ها افزايش 

داشته است.
وى افزود: امروزه شهرهاى ما از نظر ساختار 
حال  در  و  ندارند  بحران  به  نيازى  بافت  نوع  و 
حاضر كه تهديدى وجود ندارد امكان بروز بحران 
در بعضى مناطق به دليل نوع ساختار شهرى وجود 

دارد.
داد:  توضيح  خوزستان  عامل  غير  پدافند  كل  مدير 
ساختار شهرى ما به شكلى است كه بحران داريم 
و اگر اين موضوع را مطالبه نكنيم مردم آن را از ما 

مطالبه  مى كنند.
كردن  بى اثر  عامل  غير  پدافند  كه  اين  بيان  با  وى 
تهديد بر كشور است تصريح كرد: همه دستگاه ها 
وارد  خود  به  مربوط  تهديد  با  متناسب  اند  مكلف 

عمل شوند.

وزير راه و شهرسازي، با بيان اينكه هدف از سفر به خرمشهر 
بازديد از عمليات نجات مغروقه ها بود، از انعقاد قراردادى با 
اعتبار 62،5 ميليارد تومان براي خروج 39 مغروقه از آبراه 

اروند خبرداد. 
 عباس آخوندي در سفر به بندر خرمشهر و بازديد از پروژه 
خارج سازي مغروقه هاي اروند اظهار كرد: اين قرارداد شامل 
خروج 39 فروند مغروقه مى شود كه در محور اصلى آبراهه 
اروند قرار گرفته اند و البته چهار مغروقه ديگر هم هست كه 

با قراردادى ديگر اقدام به نجات آنها كرديم.
وي افزود: در كل تعداد 43 مغروقه را خارج مى كنيم و بعد 
از اتمام كار خروج آنها، اروند آماده اليروبى مى شود. البته 18 
فروند مغروقه نيز هست كه در محدوده كشور عراق باقى 
مانده اند و بايد با طرف عراقى براى نجات آنها مذاكره داشته 
باشيم و اگر آنها هم خارج شود و بتوانيم تمام آبراهه را از نظر 

مغروقه پاكسازى كنيم آن وقت نوبت به اليروبى مى رسد.
موافقت  به  نياز  اليروبى  براى  البته  كرد:  تصريح  آخوندي 
سياسى و امنيتى هست كه بر اساس قرارداد 1977 الجزاير 
توسط وزارت خارجه دو كشور انجام مى شود. اليروبى كار 
بسيار مهم و مفصلى است كه در اروند داريم و براى انجام 
حداقلى بايد حدود 12 ميليون مترمكعب را اليروبى كنيم و 
اگر بخواهيم عمق بيشترى را پوشش دهيم بايد باالى 30 

ميليون مترمكعب اليروبى انجام شود.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: كار بسيار پرهزينه و گران 
قيمتى است و نهايتا بدون نجات مغروقه ها و اليروبى تمام 
كارهايى كه براى نوسازى بندر خرمشهر انجام داديم بى فايده 

و زحمات نيز ناقص مى ماند.
وي اظهار كرد: امكانات بندرى بسيار خوبى داريم و اين بندر 
امكان تخليه و بارگيرى پنج ميليون تن كاال را در طول سال 
دارد ولى اكنون به دليل مشكالتى كه در آبراهه داريم زير 
ظرفيت كار مى كنيم. اقدامات زيادى را در راستاى نوسازى 

بندر و نجات مغروقه ها انجام داديم و مكاتبات متعددى را هم 
براى نجات مغروقه ها با طرف عراقى داشتيم.

آخوندي بيان كرد: نجات مغروقه ها پيشرفت خوبى داشته و 
مراحل نهايى را طى مى كند كه تاكنون طى همين قرارداد 
اخير تعداد 11 فروند را بيرون آورده و ان شااهللا بقيه را هم با 

سرعت بيرون مى آوريم.
وي ادامه داد: در بندر خرمشهر بحث كشتيرانى بين ايران و 
عراق را فعال كرديم كه مى توانند به راحتى زائران حسينى 
را جابجا كنند. از مرز زمينى شلمچه نيز زائران جابجا مى 
شوند و خوشبختانه سالن مسافري پايانه شلمچه ساخته شده 
و اميدواريم تا قبل از اربعين به صورت رسمى افتتاح شود. اين 
پايانه يكى از بهترين و زيباترين پايانه هاى كشور و داراى 

ظرفيت هاى بسيار خوبى است.
آخوندي گفت: پايانه چذابه نيز احداث شده و محور اهواز به 
چذابه را هم توسعه داديم و بخش عمده اي از كارها تا قبل از 
اربعين انجام مى شود. براى انتقال زائران از اهواز به شلمچه 
از طريق ريل نيز اقدامات الزم انجام شده و در كل تسهيالت 
الزم براى خدمات رسانى به زائران در ايام اربعين در خوزستان 

فراهم شده است.
وي افزود: خط ريلى خرمشهر به بصره نياز به يك پل پيچيده 
روى اروند دارد و 32 كيلومتر از اين خط ريلى در حوزه كشور 
عراق بوده و كار مشتركى است كه بايد با همكارى طرف 

عراقى انجام شود. 
وزير راه و شهرسازي گفت: تا اين لحظه مذاكرات زيادى 
با عراقى ها داشتيم ولى به دليل مشكالت مالى و مسائل 
ناامنى از نظر تأمين مالى هنوز پا پيش نگذاشته اند و امكان 
اينكه بخواهيم يك جانبه همه هزينه ها را از سمت ايران 
تأمين كنيم وجود ندارد. آخوندي ادامه داد: اين طرح بايد با 
مشاركت مالى دو كشور باشد و ايرانى ها موافق هستند ولى 
عراق هم بايد پا پيش بگذارد و اگر سودش براى آنها بيشتر 

نباشد ولى كمتر هم نيست. در صورت تأمين مالى طرف 
عراقى بالفاصله مناقصه برگزار مى كنيم.

وي ادامه داد: بندر امام يكى از بنادر مهم كشور است و يك 
سوم از عمليات دريايى ايران در اين بندر انجام مى شود. براى 
ساخت مخازن و سيلوها در بندرامام  بخش خصوصى حدود 
177 ميليارد تومان و سازمان بنادر 145 ميليارد تومان سرمايه 
گذاري انجام داده است. آخوندي اظهار كرد: يك فراخوان 
براى جذب سرمايه گذار در بندرامام داريم تا 300 هزار تن 
سيلو ايجاد كنيم و در حال حاضر 70 هزار تن در اين بندر 
سيلو داريم و به دنبال توسعه 4 برابرى اين سيلوها هستيم. 
وي افزود: 22 ميليون تن حجم غالتى است كه وارد بنادر 
مى شود و 70 درصد اين ميزان از طريق بندر امام  وارد مى 
شود و به اين دليل بحث سيلوها و مخازن در اين بنادر بسيار 

مهم است.
آخوندي تصريح كرد: 6 مكنده غالت با ظرفيت 150 هزار 
تن در ساعت براى بندر امام سفارش داده شده است تا بتوانيم 
اين بنادر را به مكنده هاى غالت تجهيز كنيم و سرعت 
تخليه از كشتى به سمت سيلوها را افزايش دهيم. وي با بيان 
اينكه يكى ديگر از اقداماتي كه در بندر امام در دست انجام 
است، اسكله هاى تخصصى نفت و مايعات است، عنوان كرد: 
اتصال اين بندر به شبكه ريلى كشور با توجه به وجود ظرفيت 
ها بسيار حائز اهميت و به همين دليل شبكه ريلى داخل بندر 
را تجهيز كرده ايم. همچنين خطوط ريلى از بندر به سمت 

اهواز و تهران در حال انجام است.
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: چيزى حدود 8000 نفر در 
اين بندر مشغول به كار هستند و اين بندر سهم عمده اي از 
اشتغال منطقه را بر عهده دارد و به يك قطب صنعتى در 

كشور تبديل شده است.
وي در پايان از انجام حدود 300 ميليارد تومان سرمايه گذارى 

در حوزه راه آهن خوزستان در 2 سال اخير خبرداد.

ــتين بارش پاييزى در اهواز گفت: ــى پس از نخس ــكالت تنفس ــاره به مش ــتان با اش ــى خوزس مديركل هواشناس
ــد. ــيدى باش ــت در برخى نقاط اهواز باران اس  ممكن اس

دوسوم مدارس عشايرى خوزستان غير استاندارد هستند
ــتان با اشاره به غير استاندارد بودن  ــاير خوزس  مديركل آموزش و پرورش عش
ــتان گفت: اگر زلزله اى رخ دهد، يك  ــتان خوزس ــوم مدارس عشايرى اس دوس
ــوده و غيراستاندارد به بار مى آيد. ــانى در خصوص اين مدارس فرس فاجعه انس

نشست  در  قنبرى  حميد 
كه    استان  عشاير  شوراى 
اظهار  شد،  برگزار  اهواز  در 
سرويس  وضعيت  كرد: 
عشايرى  مدارس  بهداشتى 
و  است  دردناك  نيز  استان 
عشايرى  مدارس  درصد   50

فاقد سرويس بهداشتى هستند اما با وجود تمام اين ناماليمات و سختى ها بسيارى از 
دانش آموزان عشاير استان موفق به كسب رتبه زير 1000 در كنكور سراسرى شدند و در 

دانشگاه هاى معتبر كشور پذيرفته شدند.
وى با بيان اين كه اقدامات بزرگى در حوزه آموزش و پرورش عشاير استان تاكنون انجام 
شده است، افزود: هفته گذشته شاهد افتتاح بزرگترين مجتمع آموزشى با بيش از 12 
كالس درس براى دانش آموزان عشاير بوديم اما با اين وجود مشكالت ما در كوتاه مدت 

قابل حل نيستند.
قنبرى تصريح كرد: واقعيت اين است كه اگر تمام مديران دستگاه هاى اجرايى پاى كار 
نيايند، اگر همه ما اقدام نكنيم، اگر ذهن مسئولين ارشد استانى درگير مسائل بخش عشاير 
نشود و اگر زيرساخت هاى الزم مهيا نشود، قطعاً شاهد مهاجرت ناخواسته و شتاب زده 
عشاير به شهرها خواهيم بود كه در اين صورت مجدداً زاغه نشينى شكل مى گيرد و به تبع 
مسائل و مشكالت فرهنگى و اجتماعى ناشى از اين پديده در استان مضاعف خواهد شد.

وى عنوان كرد: بنابراين اميدواريم در اين زمينه با برگزارى جلسات شوراى عشاير 
اقداماتى صورت گيرد. گاهاً خانوارهاى عشاير حتى توان پرداخت هزينه كتب درسى 
فرزندان دانش آموزان خود را نداشتند اما با كمك مديركل آموزش و پرورش استان كتب 
درسى بخش اعظمى از دانش آموزان عشاير كه توان مالى خريد اين كتب را نداشتند، 

خريدارى شد.
مديركل آموزش و پرورش عشاير خوزستان با تأكيد بر اين كه مشكالت بسيار زياد 
و  استاندار  ورود  صورت  در  مگر  نمى شود،  حل  استان  عشاير  پرورش  و  آموزش 
مسئولين ارشد استانى به اين حوزه، بيان كرد: كمبود امكانات و فضاى آموزشى و 
كمبود منابع مالى جهت اياب و ذهاب دانش آموزان از چالش هاى جدى آموزش و 

پرورش عشاير استان است.

وضعيت نابسامان و بحرانى فاضالب مسجدسليمان
جمعى از اهالى منطقه هشت بنگله امروز با حضور در مصلى نماز جمعه مسجدسليمان 
اعتراض خود را نسبت به بى توجهى اداره آب و فاضالب,شهردارى و شوراى شهر 
مسجدسليمان به وضعيت نابسامان و بحرانى فاضالب و آسفالت محل سكونت شان 

بيان كردند.
جمعى از اهالى منطقه هشت بنگله با حضور در مصلى نماز جمعه مسجدسليمان اعتراض 
خود را نسبت به بى توجهى اداره آب و فاضالب,شهردارى و شوراى شهر مسجدسليمان 

به وضعيت نابسامان و بحرانى فاضالب و آسفالت محل سكونت شان بيان كردند.
يكى از افراد حاضر در جمع اهالى هشت بنگله  گفت:بارها و بارها مشكل خود را به 
مسئولين و ادارات شهرستان از جمله اداره آب و فاضالب,شهردارى,فرماندار و شوراى 
شهر رسانده ايم اما متاسفانه تاكنون اقدام موثرى براى بهبود وضع موجود صورت نگرفته 

است.
وى عمده اعتراض مردم را به وضعيت فاضالب و آسفالت منطقه بيان كرد و افزود:با 
كمك اهالى بخش اعظمى از فاضالب محله را با هزينه شخصى خودمان اجرا كرديم و 
حدود دويست متر از كانال فاضالب را قرار شد شهردارى احداث كند كه االن حدود 
چهار ماه است كانال فاضالب  را حفارى و رها  كرده اند و راه ورود به منازل مان مسدود 

شده است.
وى گفت:فصل بارندگى نزديك است و با اولين بارش باران ديگر راهى براى خروج 
از خانه و رفت و آمد نداريم,انتظار داريم مسئولين شهرستان نسبت به بهسازى شبكه 

فاضالب وآسفالت محله مان اقدام فورى كنند.
عليرضا گوروئى فرماندار مسجدسليمان با حضور در جمع اهالى هشت بنگله طى تماس 

تلفنى با شهردار مسجدسليمان خواستار رسيدگى فورى به اين مسئله گرديد
همچنين حجت االسالم امينى امام جمعه مسجدسليمان نيز پس از شنيدن اعتراض مردم 
خواستار رسيدگى نماينده شهرستان به وضعيت فاضالب شهرستان و تذكر به رئيس اداره 

آبفا گرديد
امام جمعه مسجدسليمان گفت:اداره آب و فاضالب بايد براى مردم كار كند.وقتى جمع 
كثيرى از مردم از يك مسئولى گاليه داشته باشند معلوم است كه عملكرد  مثبتى نداشته 
است. گفتنى است كه شهرستان مسجدسليمان در بحث فاضالب مشكالت عديده اى 
دارد و هيچ اداره يا نهادى خود را مسئول رسيدگى به مشكالت مردم در حوزه فاضالب 

نمى داند.

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه خبر داد:
تأسيس سه انجمن علمى جديد 
در دانشگاه علوم پزشكى اهواز

ــاپور اهواز با  ــكى جندى ش ــگاه علوم پزش ــجويى دانش معاون فرهنگى و دانش
ــجويى جديد در اين دانشگاه، گفت:  ــيس سه انجمن علمى دانش ــاره به تأس اش

ــتند. ــگاه فعال هس هم اكنون هفت انجمن علمى در دانش
 دكتر ساسان موگهى  با بيان اين كه اولين كانون علمى اين دانشگاه در دانشكده ى پزشكى 
و در سال 93 تاسيس شده است، اظهار كرد: براساس آيين نامه موجود هر رشته مى تواند 
انجمن علمى داشته باشد دانشگاه نيز به دنبال توسعه كمى و كيفى انجمن هاى علمى است 

و در تالش هستيم تا تمام رشته ها انجمن علمى داشته باشند.
 وى افزود: در حال حاضر در انجمن هاى علمى دانشجويى داروسازى، پزشكى، علوم 
آزمايشگاهى و هوشبرى در دانشگاه فعال هستند و اواخر ماه گذشته نيز انجمن هاى علمى 
رشته هاى بهداشت، پرتوشناسى و تغذيه نيز راه اندازى شده اند؛ همچنين انجمن علمى 
رشته توانبخشى نيز در ماه جارى مجوز فعاليت خود را اخذ خواهد كرد. هم اكنون هفت 

انجمن علمى در دانشگاه فعال هستند.
 معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در خصوص 
اهداف ايجاد انجمن هاى علمى در اين دانشگاه، تصريح كرد: انجمن هاى علمى دانشجويى 
با هدف كلى جهاد علمى و ترويج فرهنگ سالمت در تمام سطوح جامعه و براى 
حركت براساس نقشه جامع علمى كشور و ايجاد هم افزايى در راستاى تقويت و توسعه 
دستاوردهاى علمى دانشگاه، شكوفايى استعدادها و برانگيختن خالقيت علمى دانشجويان 

و بهره گيرى از توانمندى هاى فردى و گروهى دانشجويان، ايجاد مى شوند.
 وى ادامه داد: ايجاد زمينه مناسب براى حمايت هاى مادى و معنوى دانشگاه از فعاليت هاى 
علمى دانشجويان، افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاى علمى جمعى 
و نهادينه كردن فرهنگ كار گروهى، تقويت و تحكيم پيوند بين نظام آموزش سالمت 
با عموم جامعه، تعميق دانش و بينش علمى و مهارت هاى عملى دانشجويان و استفاده 
حداكثرى از شركت هاى دانش بنيان به منظور كاربردى نمودن مطالعات علمى از جمله 

اهداف دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور در تأسيس اين انجمن هاى علمى هستند.
معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز افزود: همچنين 
ايجاد بسترى مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربيات نهادها و انجمن هاى علمى 
تخصصى مرتبط و بهره گيرى از دانش و تجربه اعضاى هيأت علمى، تشويق در جهت 
ايجاد روحيه كارآفرينى و درآمدزايى در بين دانشجويان حوزه سالمت، تالش در جهت 
ايجاد ارتباط مؤثر و سازنده بين دانش و صنعت، توسعه و ترويج فعاليت هاى علمى در 
دانشگاه با استفاده حداكثرى از فضاى مجازى در حوزه سالمت، فعاليت شبكه اى بر طبق 

نقشه جامع و پرهيز از موازى كارى نيز از ديگر اهداف است.

انعقاد قرارداد خارج سازي 39 مغروقه از اروند
افتتاح پايانه مسافري شلمچه قبل از اربعين

ساخت و ساز در خوزستان كيفيت ندارد
 اگر زلزله رخ بدهد آسيب بسيارى مى بينيم!
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سروده ى  توهين آميز مبلغ سعودى عليه ايران
ــالمى» به نقل از سى ان ان نوشته است: عائض القرنى  روزنامه «جمهورى اس
ــروده خود درپى  ــتمل بر س ــعود، ويديويى مش ــى از مبلغان دربار آل س يك
ــا عنوان «لبيك  ــتان در چين ب ــه تمرين نظامى نيروهاى ويژه عربس اختتامي
ــروده، القرنى ايران و مقامات اين كشور  ــر داد. در اين س ــلمان» بازنش يا س
ــروده خود گفته ما سعودى ها سر  ــى از س ــت.او در بخش را تهديد كرده اس
ــى آنها را به خاك  ــر پاهايمان له مى كنيم و بين ــا (ايرانى ها) را زي مجوس ه
مى ماليم.القرنى كه اخيراً از يك ترور نافرجام در جنوب فيليپين نجات پيدا 

كرده، ايران را به دست داشتن در اين ترور متهم كرده است.

واكنش عارف به خبر كناره گيرى از رياست شوراى سياست گذارى
تسنيم نوشت: محمد رضا عارف رئيس موقت شوراى عالى سياست گذارى 
ــار برخى اخبار مبنى بر كناره گيرى وى از رياست  اصالح طلبان درباره انتش
ــورا، گفت: اين اخبار اساساً «بى  ربط» است.محمد رضا عارف با  موقت اين ش
اشاره به بحث هاى صورت گرفته در شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
ــورا چنين بحثى  ــورا، ادامه داد: تاكنون در ش درباره انتخاب رئيس دائم اين ش
ــت گذارى انتخاباتى اصالح طلبان»  ــوراى عالى سياس صورت نگرفته است.«ش
ــور نمايندگان احزاب اصالح طلب و  ــتانه انتخابات مجلس دهم با حض در آس
برخى چهره هاى غيرحزبى عضو اين جناح سياسى تشكيل شد تا براى انتخابات 

مجلس و نحوه ورود اصالح طلبان به اين انتخابات برنامه ريزى كند.

واكنش نجفى به اتفاقات صندوق ذخيره فرهنگيان
ــدوق فرهنگيان مطرح كرد:  ــت: نجفى در رابطه با اتفاقات صن تابناك نوش
ــت  ــود، عمدتا مربوط به وام هايى اس 8 هزار ميليارد تومانى كه مطرح مى ش
ــده است و اينگونه  ــده و براى آن وثيقه هاى مطمئن اخذ نش كه پرداخت ش
ــد در اين رابطه  ــد كه باي ــول را آقاى غندالى خورده باش ــت كه اين پ نيس
ــازى شود.وى افزود: طى روزهاى اخير كه آقاى آشتيانى به عنوان  شفاف س
وزير پيشنهادى آموزش و پرورش به مجلس معرفى شدند، برخى جريانات 
ــتى را پيش بردند؛ تصور نكنيد كه مى توان آموزش و پرورش را نجات  نادرس
داد اما ساير اركان را توسعه نداد.وزير اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اينكه 
ــال هاى اخير آموزش و پرورش سهم خود را از منابع ملى نگرفته است،  در س
گفت: هم اكنون فرهنگيان از وضع موجود راضى نيستند البته منكر تالش هاى 
آقاى فانى نمى شويم اما ارزيابى ها از اقدامات وى مثبت نبود و رئيس جمهور 
با تغيير فانى پاسخ مثبتى به مطالبات فرهنگيان داد.وى ادامه داد: تمام مشكالت 
مالى صندوق ذخيره فرهنگيان مربوط به اين دولت نيست و بخش كمى مربوط 
ــامى افرادى را كه وام هاى كالن دريافت كرده اند  ــت، بنده اس به اين دولت اس
مى دانم كه بايد اسامى آنها اعالم شود بنابراين هيئت مديره فعلى صندول ذخيره 

بايد اطالعات روشنى را به فرهنگيان ارائه دهد.

تولد احمدى نژاد و هيالرى كلينتون در يك روز!
آخرين خبر منتشر كرد: محمود احمدى نژاد و هيالرى كلينتون در يك روز به 
دنيا آمدند بر اساس تصوير شناسنامه محمود احمدى نژاد(رئيس جمهور دوره 
هاى نهم و دهم جمهورى اسالمى ايران)، تولد وى در روز ششم آبان ماه 1335 
شمسى است . همچنين هيالرى كلينتون نامزد حزب دموكرات هاى آمريكا براى 
انتخابات آتى رياست جمهورى اين كشور بيست و ششم اكتبر 1947 ميالدى 
به دنيا آمده است. بدين ترتيب با توجه به پوشش زمانى 12 ساعته بين ايران و 
آمريكا مى توان گفت امروز همزمان است با تاريخ تولد احمدى نژاد و هيالرى 

كلينتون. احمدى نژاد امروز 60 ساله مى  شود و هيالرى كلينتون 69 ساله. 

نجومى ها را ماستمالى كردند
ــنيم نوشت: مهدى زريباف در گفت و گويى اظهار داشت: در جمهورى  تس
ــل در بحث زمين خوارى  ــالمى پروژه هاى زمين خوارى هم داريم حداق اس
ــس. ما كه اغلب از غرب الگو  ــت زمين رجوع كنيم به قانون انگلي و مالكي
ــرا فقط بخش هاى  ــا الگو بگيريم، چ ــل از كار خوب آنه ــم حداق مى گيري
ــت واقعا  ــت؟ پديده فرهنگى عجيبى اس ــش و زيباس ــان لذت بخ خراب ش
ــن را از انگليس ياد نمى گيريم، چرا زمانى كه بحث ترافيك  چرا قانون زمي
ــن آمريكايى آن هم معلوم  ــا را نمى آوريم همه اش قواني ــود قانون آنه مى ش
نيست از چه نوعى؛ از نوع مصرفى رفاه زده بى هويت آن. هيچ كس نمى رود 
زيرساخت قوانين ما را بحث كند اصال نظام حقوقى داريم در چه چارچوب 

حقوقى اى مجلس ما قانون وضع مى كند. 
ــاختار اجتماعى اى را قوانين ما دارد  چه جريانى را هدف گيرى كرده چه س
ــوراى نگهبان عدم  ــت اينكه بگوييم ش هدف گيرى مى كند. هويتش كجاس
مغايرت اين به منزله اينكه مطابقت با دين است چه سازوكارى براى تغيير 
ــا همچين افرادى اينها  ــخيص مصلحت آن هم ب ــر كرديم مجمع تش آن فك
ــم حتى صحبت هاى  ــد عميق تر فكر كني ــت واقعا باي ــاى جدى اس بحث ه
ــود بحث  ــتحيل و تبديل به يك چيز ديگرى مى ش ــوب آقا در عمل مس خ
ــت. ماجرا اين است كه تفكر عميق دينى در  اصولگرا اصالح طلب هم نيس
ــازوكارها و نهاد هاى ما وجود ندارد در يك كلمه غرب زده ايم و شده ايم.  س
حرام خوارى هم لذت بخش شد ديگر بقيه اش توجيه است. حاال اين دست 
ــد. رهبر انقالب هم گفتند اين  ــت اين را رو مى كن آن را رو مى كند آن دس
ــاله فيش هاى نجومى مردم را بى اعتماد مى كند حاال شما ببينيد دولت با  مس
ــتمالى  ــاله اى كه ذهن جامعه را درگير كرده چه مى كند؟ ماس مهم ترين مس
ــت. اين تفكر يعنى  ــزو ذخاير نظام بوده اس ــاال هم مى گويد طرف ج و ح

گسترش تفكر پول پرستى، حداقل بگوييد ما پول پرستيم! 

دولت ترميم كابينه را ادامه دهد
راه دانا منتشر كرد.: بهرام پارسايى سخنگوى فراكسيون اميد مجلس شوراى 
ــيون اميد درباره وزراى پيشنهادى سوى  ــالمى در خصوص نظر فراكس اس
ــيون اميد از شروع مجلس دهم منتظر تغييرات  ــت: فراكس دولت اظهار داش
ــترده در دولت بود و سياست اصلى فراكسيون حمايت از سياست هاى  گس
ــت.  سخنگوى فراكسيون اميد مجلس در پاسخ به سوالى مبنى بر  دولت اس
ــوند و در  ــوب مى ش عدم تغيير وزرايى كه جزء بدنه اقتصادى دولت محس
ــتند عنوان كرد: انتظار فراكسيون اميد و مردم  ــور تاثيرگذار هس اقتصاد كش
ــاس چينش  ــت، چون دولت كابينه اش را بر اس ايجاد تغييرات در دولت اس
ــت با تغيير 80 درصدى كه در تركيب مجلس  مجلس نهم انتخاب كرده اس
دهم رخ داد، دست دولت براى ايجاد تغييرات باز شده است. پارسايى ادامه 
داد: همين اقدام دولت هم در راستاى مطالبات زير مجموعه هاى مربوط به 
ــت ولى انتظارات جامعه و فراكسيون  اين وزارت خانه ها يك گام مثبتى اس
براى تقويت دولت، اهداف و وعده هايى كه به مردم داده است اين است كه 

ترميم كابينه را كامل كند. 

انتقاد مطهرى از «كوتاه آمدن» دولت
روزنامه اعتماد نوشت: على مطهرى در ديدار با مديران نشريات دانشجويى 
ــدم دولت از  ــت گفت: من معتق ــاد از عملكرد دول ــور با انتق ــر كش سراس
ــت استفاده كند و كارهاي زيادي  فرصت هاي به وجود آمده، بهتر مي توانس
ــفانه اين كار را نكرد و كوتاه آمد و اين انتقاد به دولت  انجام دهد اما متاس

كامال وارد است. 

تالش براى دادن نشان لياقت به اسطوره آبى ها
ايسنا اين خبر را منتشر كرد: رييس سابق سازمان تربيت بدنى مى گويد تالش 
ــان لياقت كشورى را براى منصور پورحيدرى مهيا كند. حسن  مى كند تا نش
ــم بزرگداشت منصور پورحيدرى گفت: برنامه  غفورى فرد در حاشيه مراس
خوبى را شاهد بوديم و اميدواريم بتوانيم از خدمات آقاى پورحيدرى تشكر 

كنيم و نشان لياقت را براى ايشان بگيريم. 

چرا رئيس جمهور اجازه نداد فانى 
به نمايندگان پاسخ دهد

ــرورش دولت محمود  ــيدى، اولين وزير آموزش و پ ــت: فرش فارس نوش
ــاى نجومى در افكار  ــاره به اينكه هنوز ماجراى حقوق ه احمدى نژاد با اش
عمومى التيام پيدا نكرده است، افزود: فرهنگيان كه از نظر معيشتى مشكالت 
ــخ بود و انتظار  ــان خيلى تل ــاص دارند، قضيه  حقوق هاى نجومى برايش خ
ــئله را باز كند و  ــت و رئيس جمهور هر چه زودتر اين مس ــتند كه دول داش
ــوا، ناباورانه ديدند كه در  ــد و در اين حال و ه ــته باش برخورد قاطعى داش
صندوقى كه متعلق به خودشان است و قطره قطره پول هايى را جمع  كردند، 
رقم هاى نجومى سوء استفاده شده است و قوه قضائيه و دستگاه هاى مسئول 
دارند اين خبرها را مى دهند كه براى فرهنگيان بسيار ناگوار بود. وى افزود: 
اكنون واقعيات تلخى روى داده است و افرادى دستگير شدند كه قبًال منكر 
هر نوع ماجرايى بودند و اينك اعتبارزدايى صورت گرفته نسبت به صندوق 
ــود؛ به خصوص كه وزير  ــت بايد حل ش ذخيره كه متعلق به فرهنگيان اس
ــؤاالت نمايندگان  ــتند كه به س آموزش و پرورش در اين زمينه اصرار داش
ــود. دبيركل  ــتيضاح انجام ش ــخ دهند و تحقيق و تفحص و اس مجلس پاس
ــؤاالتى كه در  ــلماً يكى از مهم ترين س ــالمى ادامه داد: مس كانون تربيت اس
ــد بحث صندوق ذخيره  ــتيضاح وزير آموزش و پرورش مطرح مى ش در اس
ــخگويى،  فرهنگيان بود اما به رغم اصرار وزير آموزش و پرورش براى پاس
رئيس جمهور، وى را بركنار كرد و اين موضوع اين سؤال را مطرح مى كند 
كه چرا رئيس جمهور اجازه نداد آقاى فانى به نمايندگان مجلس پاسخ دهد 

و قضايا شفاف شود.

كى روش و پيروانى در انتظار عابدينى
ــوى جداگانه  ــر عابدينى در دو گفت وگ ــت: پس از اينكه امي فارس نوش
ــم ملى مطرح كرد،  ــه كارلوس كى روش و تي ــاى تندى را علي صحبت ه
ــين پيروانى در فدراسيون فوتبال حاضر  ــرمربى تيم ملى به همراه افش س
ــد تا درباره دو موضوع به گفت وگو بپردازد.آنها در فدراسيون فوتبال  ش
ــد دارند درباره  ــد. اين دو قص ــى را ببينن ــا امير عابدين ــور دارند ت حض
ــه آينده و به بعد از  ــى كه او آن را ب صحبتهاى عابدينى و به ويژه بخش
ــد؛ عابدينى در مصاحبه هاى  ــوريه موكول كرده صحبت كنن بازى با س
ــا رفتنش را  ــد تكليف ماندن ي ــرده كه كى روش باي ــرش اعالم ك اخي
ــى روش و پيروانى امروز  ــخص كند اما ك ــوريه مش بعد از بازى با س
ــده اند تا تكليف اين موضوع را امروز  ــيون فوتبال حاضر ش در فدراس
ــت امروز از سوى  ــن كنند.همچنين از ديگر مواردى كه قرار اس روش
ــرى از صحبت هاى  ــش ديگ ــود، بخ ــى مطرح ش ــى روش و پيروان ك
ــان و بازيكنان  ــده حقوق كادر فنى، مربي ــت كه مدعى ش عابدينى اس
ــب  ــده؛ موضوعى كه با توجه به صحبت هاى ديش تيم ملى پرداخت ش
ــود كه حقوق  ــته و كادر تيم ملى چند ماهى مى ش كى روش صحت نداش

خود را دريافت نكرده اند

پيش بينى رسايى از راى اعتماد مجلس به وزرا
ــاى باقيمانده دولت  ــايى گفت: آقاى روحانى يقين دارد در ماه ه حميد رس
ــود، متذكر  يازدهم با تغيير وزراى اقتصادى تحولى در اقتصاد ايجاد نمى ش
شد: دولت مى داند با تغيير وزارى اقتصادى در چند ماه باقى مانده فرجى در 
اقتصاد كشور به وجود نمى آيد بنابراين به دنبال بهره بردارى از تغيير وزراى 
ــت. اين نماينده سابق مجلس تصريح  ــازى كاذب اس فرهنگى و دوقطبى س
كرد: معرفى سه وزيرى كه در مجلس قبل به دليل حضور در فتنه و مواضع 
دوپهلو رأى نياوردند، ارسال پيام مثبت به اصالح طلبان است. رسايى تاكيد 
ــه گرينه بستگى به تالش الريجانى دارد. اما به نظرم  كرد: رأى آورى اين س

و احتمال زياد دو گزينه پيشنهادى راى الزم را كسب نمى كنند.

ضرب و شتم معلم و سرايدار مدرسه اى در ياسوج
ــوج مورد ضرب و شتم  ــرايدار مدرسه اى در ياس ــنا نوشت: معلم و س ايس
ــرايدار به اورژانس منتقل شد. هادى زارع پور،  قرار گرفتند؛  به طورى كه س
ــد با تأييد خبر ضرب و  ــركل آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحم مدي
ــتم معلم و سرايدار مدرسه  متوسطه اول شهيد قدوسى منطقه «بلهزار» از  ش
ــوج، گفت: اين اتفاق هنگامى رخ داد كه يكى از معلمان مدرسه،  توابع ياس
ــزود: اين دانش آموز  ــه ارجاع مى دهد.وى اف دانش آموزى را به دفتر مدرس
ــتم و  ــده اى از نزديكان خود را براى ضرب و ش ــا مراجعه به خانه ع ــز ب ني
ــتد كه اين افراد هم عالوه بر ضرب و  ــه مى فرس كتك زدن معلم به مدرس
ــه كه قصد جلوگيرى از ورود آنها به مدرسه را  ــتم شديد سرايدار مدرس ش
ــرايدار مدرسه كه از  ــت، آن معلم را كتك مى زنند.زارع پور بيان كرد: س داش
ــت، به علت شدت ضرب و شتم با سالح سرد  جانبازان جنگ تحميلى اس
ــوزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد  ــد.مديركل آم به اورژانس منتقل ش
ــر داد و اضافه  ــرورش در اين خصوص خب ــرى قاطع آموزش و پ از پيگي
ــأن فرهنگيان، به  كرد: براى جلوگيرى از چنين كارهايى و همچنين حفظ ش
ــكايت كرده و به صورت جدى پيگير اين اقدام زشت و  دستگاه قضايى ش

زننده هستيم.

دولت منتقدان راعليه خودمنسجم مى كند
ــيون واليت مجلس اظهار كرد:  ــن كوهكن عضو فراكس مهر نوشت: محس
كشور در بخش هاى اقتصادى داراى مشكالت زيادى است كه اگر برداشت 
ــد كه دولت بدنبال حل مشكالت  ذهنى مردم و نمايندگان مجلس اين باش
ــردم لنجان در مجلس ادامه  ــت با دولت همراهى خواهند كرد.نماينده م اس
ــت  ــد. مدبر بودن بدين معناس داد: يك رئيس جمهور بايد مدير و مدبر باش
كه كشور را كم هزينه اداره كند. دولت قبل كشور را پرهزينه اداره مى كرد. 
ــيون واليت مجلس با بيان اينكه اقدام دولت در معرفى وزيران  عضو فراكس
ــت، گفت:  ــتباه اس ــنهادى كه يك بار از مجلس راى اعتماد نگرفتند اش پيش

دولت با اين كارها منتقدان را عليه خود منسجم مى كند.

مساله آموزش و پرورش از برجام مهمتر است!
ــتيانى (وزير پيشنهادى آموزش  ــت: فخرالدين احمدى دانش آش ايلنا نوش
ــكل هاى فرهنگيان،  ــوراى هماهنگى تش و پرورش) در همايش همدلى ش
ــالهاى پيش بوده  ــت: دغدغه من درباره آموزش و پرورش از س اظهار داش
ــتيانى اضافه كرد:  ــت. دانش آش و مطالعات به همراه اجرا مدنظرم بوده اس
ــاله آموزش و  ــد زيرا مس ــور باش آموزش و پرورش بايد اولويت اول كش

پرورش از برجام اهميت بيشترى دارد.

خبر
تعطيلى حفارى شمال و اخراج

 200 نيروى متخصص در دوره زنگنه
عضوكميسيون انرژى مجلس با بيان اينكه 
در دوره مديريت زنگنه بر وزارت نفت 
بيش از 200 نيروى متخصص از شركت 
حفارى  و  شدند  اخراج  شمال  حفارى 
خواستار  شده،  تعطيل  عميق  آبهاى  در 
پاسخگويى وزير در كميسيون انرژى و 

صحن مجلس در اين زمينه شد.
هدايت اهللا خادمى نماينده ايذه و باغملك 
در مجلس شوراى اسالمى   با بيان اينكه 

ايران تنها كشورى بود كه دانش فنى حفارى در آبهاى عميق را در منطقه 
خاورميانه و بين كشورهاى اوپك دارا بود، گفت: متاسفانه در دوره وزارت 
بيژن زنگنه، در درياى خزر حفارى عميق متوقف و ضررهاى زيادى 

متوجه كشور شده است.
وى افزود: حفارى در آبهاى عميق درياى خزر در دولت دهم با استفاده 
از دستگاههاى نيمه شناور در حال انجام بود و با تجهيزاتى كه از 2 كشور 
نروژ و سوئد خريدارى شده و با همكارى شركت صدرا در شمال اين كار 

بخوبى در حال انجام بود.
عضوكميسيون انرژى مجلس تصريح كرد: با تجهيزات وارد شده در عمق 
هزار و 50 متر آب، مى توانست حفارى صورت گيرد كه كار در حال انجام 

بود اما بعد از هفت سال كاركنان خارجى به دليل تحريم از ايران رفتند.
خادمى با بيان اينكه در آن زمان معاون مديرعامل شركت حفارى بود و 
بعد مدير عامل شركت شد تا با استفاده از نيروهاى داخل كار حفارى 
ادامه يابد، افزود: نيروهاى متخصص صدرا دانش حفارى را ياد گرفتند. 
همچنين تعدادى از دانشجويان متخصص را به نروژ فرستاديم تا راه اندازى 

دستگاههاى نيمه شناور را ياد بگيرند.
وى تصريح كرد: اين دانشجويان وقتى به ايران برگشتند توانستند حفارى 
در درياى خزر را ادامه دهند و ما در آذر ماه سال 88 در داخل درياى خزر 

در 260 كيليومترى بهشهر مستقر كرديم و حفارى را شروع كرديم.
عضوكميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى گفت: قبال كه حفارى در 
آبهاى كم عمق نتيجه نداده بود، اين نيروهاى متخصص بومى در عمق 

700 مترى درياى خزر چند حلقه چاه عميق زدند كه به نفت رسيدند.
خادمى گفت: در همان زمان به پاس اين موفقيت رئيس جمهور وقت از 

ما و همه كاركنان اين حفارى قدردانى كرد.
وى با اشاره به وضعيت اين حفارى در حال حاضر گفت: در دوره آقاى 
زنگنه در وزارت نفت، متاسفانه نيروهاى متخصص در شركت حفارى 
شمال اخراج و پروژه از آنها پس گرفته شد كه بدين ترتيب دانش حفارى 

در آبهاى عميق در درياى خزر از بين رفت.
عضو فراكسيون واليت مجلس با بيان اينكه تا كنون بيش از 200 نيروى 
متخصص در شركت حفارى شمال اخراج شده و تعداد زيادى نيز در حال 
اخراج هستند، گفت: اين اخراج ها شركت را با بحران مواجه كرده و در 

واقع تمام نيروهاى خوب و كارآمد متفرق شدند.
خادمى افزود: وزير نفت بايد در اين زمينه پاسخگوى مجلس باشد و 
اينجانب از وزير سوال خواهم كرد كه چرا اين شركت را به چنين روزى 

انداخت و نيروهاى متخصص را اخراج كرد؟.

سپاه به طور مداوم در حال آماده سازى خود براى رويارويى احتمالى با 
نيروى دريايى قدرتمند آمريكا در منطقه است. در نتيجه مى توان تصور كرد 
كه سپاه قابليت مقابله با نيروهاى دريايى كوچتر عربستان سعودى و متحدان 

عرب ديگر آن كشور را خواهد داشت.
سايت تحليلى «المانيتور» با انتشار گزارشى با اشاره به اين كه ممكن 
است مانورهاى نظامى در مقياس بزرگ آيا ايران بايد از مانور عربستان 
در خليج فارس بترسد؟/ به اين 3 دليل، نه!عربستان سعودى دليلى براى 
نگرانى ايران باشد، اشاره مى كند كه قابليت هاى عربستان در خليج فارس 
و در حوزه تجهيزات نيروى دريايى قابل قياس با سپاه ايران نيست و ايران 
در اين عرصه دست باالتر را دارد. اين سايت مى نويسد: «نيروهاى مسلح 
عربستان سعودى مانورهاى نظامى گسترده اى را در خليج فارس از اوايل 
ماه اكتبر گذشته آغاز كرده اند. القحطانى فرمانده مسئول مانور عربستان گفته 
است كه اين مانور تحت عنوان «سپر خليج فارس 1» مانورى است كه در 
خليج فارس،  تنگه هرمز و درياى عمان براى افزايش آمادگى نيروهاى 
نظامى دريايى و نيروهاى ويژ ه امنيتى عربستان سعودى جهت حمالت 

حمالت  و  دريايى  و  هوايى 
اقدامات  ديگر  و  سايبرى 
عربستان  احتمالى  نظامى 
مقابله  چگونگى  و  سعودى 
اين  مى شود.  برگزار  آن ها  با 
اولين بارى است كه عربستان 
اين  به  مانورى  سعودى، 
گستردگى را با حضور تمام 
ناوچه ها  جمله  از  ناوگانش 
برگزار  لجستيكى  ناوهاى  و 

كرده است.»
المانيتور اشاره مى كند كه به محض آغاز اين مانور، سپاه با انتشار بيانيه اى 
رسمى اعالم كرد كه ايران مسئول اصلى حفظ امنيت در خليج فارس است. 
در اين  بيانيه آمده است كه اين مانور نشانه اى آشكار از افزايش تنش و 
كاهش امنيت  در خليج فارس است. در اين بيانيه آمده بود كه ناوهاى 
شركت كننده در مانور  عربستان سعودى اجازه ورود به آب هاى سرزمينى 

ايران را ندارند.»
اين سايت در ادامه با اشاره به بيانيه سپاه، مى نويسد: در مقابل عربستان 
سعودى با پخش فيلم  هاى تبليغاتى از مانور در راستاى تهديد ايران عمل 
كرده است. اين سايت مى نويسد: «نيروى دريايى عربستان سعودى تا پيش 

از اين مانورى به اين بزرگى را در منطقه برگزار نكرده بود.» 
المانيتور اشاره مى كند كه به نظر مى رسد اين مانور نشانه اى از نگرانى آنان 
در مورد وضعيت يمن، همسايه جنوبى شان باشد؛ جايى كه رياض معتقد 
است ايران در آن به انصاراهللا كمك مى رساند. اين سايت در ادامه اشاره 
مى كند كه مانور ماه فوريه گذشته عربستان سعودى با بيش از دوازده كشور 
ديگر تحت عنوان مانور «تندر شمال» مقام هاى ايرانى را تا حدى نگران 

كرد. با اين حال، الماينتور اشاره مى كند كه نيروى دريايى عربستان سعودى 
قدرت زيادى ندارد مگر آن كه عربستان تصميم به نبرد دريايى عليه ايران 
نه به تنهايى كه با حمايت امارات، كويت و بحرين بگيرد. اين سايت اما 
اشاره مى كند كه چالش هايى جدى در مقابل عربستان سعودى در صورت 

تصميم به رويارويى جدى با ايران در منطقه قرار دارند: 
نخست آن كه نيروى دريايى سپاه و نيروى دريايى ارتش هر دو نيروهاى 
دريايى مهمى در منطقه هستند و نيروى دريايى سپله خليج فارس و تنگه 
هرمز را پوشش مى دهد در حالى كه نيروى دريايى ارتش به طور منظم 
مسئول گشت زنى و اقدامات امنيتى در درياى عمان است. قابليت كمى اين 

نيروها از هر نظرى از عربستان سعودى بيشتر است.
درصورت وقوع جنگ دريايى در خليج فارس، سپاه مى تواند آسيب هاى 
جبران ناپذيرى را بر حوزه هاى نفتى و همچنين بنادر اقتصادى و پايگاه هاى 
موشك هاى  و  تندرو  قايق هاى  از  استفاده  با  سعودى  عربستان  نظامى 
زمين به هوا و موشك هاى بالستيك وارد آورد. از سوى ديگر در استان 
شرقى عربستان سعودى يعنى «قطيف» نيز شيعيان زندگى مى كنند كه 
عليه  آنان  از  مى تواند  ايران 
رياض استفاده كند. در مقابل 
عربستان سعودى مى داند كه 
بهاى اقدام نظامى عليه بنادر 

ايران بسيار باالست.
نكته ديگر آن كه سپاه به طور 
آماده سازى  حال  در  مداوم 
خود براى رويارويى احتمالى 
قدرتمند  دريايى  نيروى  با 
در  است.  منطقه  در  آمريكا 
نتيجه مى توان تصور كرد كه 
سپاه قابليت مقابله با نيروهاى دريايى كوچكتر عربستان سعودى و متحدان 

عرب ديگر آن كشور را خواهد داشت.
نكته سوم آن كه در حوزه درگيرى نظامى ممكن است تجارت عربستان 
سعودى كه از طريق خليج فارس صورت مى گيرد تهديد شود. اين در 
حالى است كه ايران مى تواند تجارت دريايى خود را از طريق سواحل 

مكران ادامه دهد.
با اين حال، المانيتور اشاره مى كند كه اين موارد همگى در عرصه نظرى 
هستند و در واقعيت ممكن است وضعيت بسيار متفاوت باشد و در اين باره 
عربى  كشورهاى  با  دوجانبه  دفاعى  و  امنيتى  توافق  مى نويسد: «رياض 
شوراى همكارى خليج فارس به همراه اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه 
دارد. سخت بتوان تصور كرد كه در صورت درگيرى نظامى بين ايران 
و عربستان سعودى امريكا در اين باره مداخله اى نكند. منافع اسراتژيك و 
ژئوپوليتيك همه بازيگران منطقه اى و بين المللى در خليج فارس و تنگه 
هرمز در هم تنيده است و در صورت وقوع جنگ مى توان بازى با حاصل 

جمع صفر را پيش بينى كرد.»

با مخالفان سياسي
 بايد چگونه رفتار كرد؟

محمد توكلي

با مخالفان سياسي بايد چگونه رفتار كرد؟ با همان ها كه دست به اسلحه نمي برند و اهل 
اقدامات مسلحانه نيستند اما مخالف همه ي اقدامات يا برخي اقدامات و سياست هاي 
نظام هستند و اين مخالفت را هم در نوشته جات و گفته هايشان بيان مي كنند. آيا اصوال 
قوانين نظام جمهوري اسالمي ايران، پديده «مخالف نظام» را به رسميت مي شناسد و 
براي مخالفان، حق حيات و حقوقي برابر با ديگر شهروندان قائل است؟ آيا بازداشت 
اين افراد و مجازاتشان راه حل مناسبي است؟ هدف از اين گونه مجازات ها چيست؟ 
حاصل  تغييري  اش  فكري  ساختار  و  مخالف  آن  نگاه  نوع  در  قهري  برخورد  با  آيا 

مي شود يا دليل و بهانه اي ديگر مي يابد براي فزوني يافتن مخالفت هايش؟
به نظر مي رسد كه مي بايست درباره ي اين موضوعات بسيار بيش از اين گفتگو كرد 
و هدف از اين گونه عكس العمل ها نسبت به مخالفان را روشن كرد. اگر هدف درس 
عبرت دادن به ديگران باشد كه تجربه ي همه ي اين سالها نشان داده كه چنين مجازات 
هايي تاثير چنداني بر ديگران نمي گذارد، اگر هدف، تنبيه فرد است كه باز همان تجربه 
نشان مي دهد كه اين حضرات در هنگام تحمل مجازاتشان هم از پشت ميله هاي زندان 
همان نظرات قبلي شان را گاه با شدت بيشتري ابراز مي كنند و اگر قصد و نيت تغيير 

در نگاه آن هاست طبيعتا راهش نمي تواند اين باشد. 
دادگاه و مجازات شايد مخالفي را گاليله وار وادار به تاييد نگاهي كه ما مي پسنديم 
كند اما در باطن او و دستگاه فكري اش تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. هنگامي كه به او 
حكومت حضرت امير (ع) كه عدل اش مورد قبول همه ي آزادگان فارغ از هر مرام و 
مسلكي است نگاهي مي اندازيم مي بينيم كه مخالفان در بيان نظراتشان حتي پاي منبر 

آن مرد بزرگ كامال آزاد بودند تا پيش از آنكه دست به شمشير ببرند.
وقتي به تجارب بشري در ساختارهاي سياسي كه پيش از ما به سمت مردمساالري 
رفته اند هم نگاهي مي اندازيم مشاهده مي كنيم كه مخالفان سياسي غير مسلح هر چه 
آزاد تر باشند پايه هاي آن نظام مستحكم تر مي شود، به گفته هاي رهبران انقالب57 مردم 
نوع  درباره ي  خواهانه  آزادي  صحبت هاي  متّرقي ترين  با  مي زنيم  سري  كه  هم  ايران 

مواجهه با مخالفان سياسي و حتي عقيدتي روبرو مي شويم.
همان طور كه مالحظه مي شود رفتار قهري با مخالفان نظام سياسي در تناقض آشكار 
با سيره ي ائمه ي اطهار، تجارب بشري و آرمان هاي انقالب است، در نتيجه اگر دچار 
چنين وضعيتي شده ايم بر همه ي دلسوزان نظام فرض است كه براي تغييري هر چند 
اندك در اين رويه ها فكري نمايند. در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه موضوع 
دلسوز  كه  افرادي  نه  است  نظام  سياسي  مخالفان  با  مواجهه  نوع  رو  پيش  نوشته ي 
جمهوري اسالمي هستند و براي استقرار و پيشرفت اين نظام از جان و مال و آبروي 
خود دريغ نمي كنند اما بواسطه ي نقدهايي كه به برخي از اقدامات دارند برخوردهاي 
نامناسبي با آن ها مي شود، درباره ي نوع مواجهه اي كه با اينان مي شود به جاي نوشتن بايد 
گريست زيرا جايگاه اين منتقداِن دلسوز و معتقد به جمهوري اسالمي و آرمان هاي انقالب 

كه برخي شان از بزرگان انقالب و نظام هم هستند بايد در بهترين جايگاه ها باشد.

آيا ايران بايد از مانور نظامى يادداشت
عربستان  در خليج فارس بترسد؟

 به اين 3 دليل، نه!



سرانه فضاى سبز اهواز  11 متر
 از حد استاندارد عقب است

حميد اميرى فرد رئيس سابق اداره فضاى سبز حوزه خدمات شهرى 
14 تا   13,8 اهواز  كالنشهر  سبز  فضاى  سرانه  كه  است  گفته  اهواز 
متر است درحالى كه حداقل استاندارد سرانه فضاى سبز در شهرهاى 
صنعتى و آلوده 25 متر تعريف شده و اين در حالى است كه برخى از 
مشاوران شهرى سرانه فضاى سبز كالنشهر اهواز  را به دليل شرايط 

برآن؛ 55 متر در نظر گرفته اند. اقليمى حاكم
از  متر  11 از بيش  اهواز  كالنشهر  در  سبز  فضاى  اينكه  وجود  با 
حداقل استاندارد فضاى سبز مورد نياز شهرهاى آلوده و صنعتى عقب 
بين 19 از  به خوزستان  وزير بهداشت  سفر  آخرين  از  بعد  اما  است 
عامل تاثيرگذار در بارش باران هاى اسيدى و بروز بيمارى مشكوك 
تنگى نفس، گياه كنوكارپوس كه بخش عظيمى از پوشش سبز كالنشهر 
كننده به عنوان  قانع دليلى  اهواز را تشكيل مى دهد بدون مدرك و 

عامل مقصر در  بيمارى تنگى نفس معرفى شد.
در  كنوكارپوس  كردن  متهم بر  مبنى  بهداشت  وزير  سخنان  دنبال  به 
شيوع تنگى نفس بعد از بارش هاى پاييزى به دستور استاندار خوزستان 
در شوراى سالمت استان با وجود اعتراضات مستمر شهردار و معاون 
كالنشهر  سبز  فضاى  اينكه  بر  مبنى  اهواز  شهردارى  شهرى  خدمات 
سرانه  كاهش  جز  به  كنوكارپوس  درختان  هرس  و  بوده  پايين  اهواز 
فضاى سبز و افزايش آلودگى هوا مزيت ديگرى در برندارد، اين  گياه 

از هفته گذشته تا كنون در اهواز به شكل نامتعارفى هرس مى شود.

واكنش فعاالن فرهنگى و اجتماعى نسبت 
به هرس غير متعارف كنوكارپوس

شكل ظاهرى شهر با موجى  هرس  اين گونه گياهى عالوه بر تغيير 
مردم  و  زيستى  محيط  فعاالن  شهرى،  مسئوالن  سوى  از  اعتراض  از 
رو به رو شد به طورى كه حجت االسالم و المسلمين رضا كاله كج 
عضو شوراى آموزش و پرورش خوزستان در جلسه بررسى وضعيت 
پيش دبستانى نسبت به هرس درختان كنوكارپوس واكنش نشان داد و 

گفت: درخواست دارم كه درختان كنوكارپوس را قطع نكنيد. درختان 
كنوكارپوس هيچ آسيبى به سالمت مردم نمى رساند چرا كه در ساير 

كشورها اين گونه گياه  وجود دارد و آسيبى براى نداشته اند.
اظهارات ضد و نقيض كارشناسان در برنامه تلويزيونى برآيند سيماى 
كنوكارپوس  بودن  مقصر  ابهام  كه  شد  موجب  نيز  خوزستان  محلى 
درتنگى نفس بعد از بارش هاى پاييزى بيشتر شود زيرا در اين برنامه 
علوم  دانشگاه  رئيس  و  خوزستان  زيست  محيط  مديركل  اظهارات 
و  كشاورزى  حوزه   نظران  صاحب  و  اساتيد  توسط  اهواز   پزشكى 

محيط زيست غير كارشناسى و مردود اعالم شد.

مطالعات منسجمى براى مشخص شدن 
دليل اصلى تنگى نفس  پاييزى انجام نشده است

به همين منظور در اوايل آبانماه نشستى براى روشن شدن دليل اصلى 
بعد  نفس  تنگى  با  كنوكارپوس  رابطه  تنگى نفس پاييزى و همچنين 
از بارش هاى پاييزى  جلسه اى با حضور تعدادى از اعضاى هيئت 
دانشگاه  در  استانى  مديران  و  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  علمى 
اصلى  عضو  دو  جلسه  اين  در  اما  شد  برگزار  اهواز  چمران  شهيد 
تنفسى  بيمارى هاى  شيوع  در  كنوكارپوس  بودن  گناهكار  مدعى  و 
و  پژوهش  معاون  حاجى دولو  ابراهيم  نداشتند.  حضور  پاييزى 

از  بعد  و  نشست  پايان  در  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  فناورى 
گفت:  جلسه  در  حاضر  كارشناسان  اظهارنظرهاى  جمع بندى 
شواهد كافى براى اينكه يك شاخص به عنوان عامل اصلى بيمارى 
اين  در  منسجمى  مطالعات  و  ندارد  وجود  شود،  معرفى  تنفسى 
زمينه صورت نگرفته و نياز است كه با همكارى هاى علمى به يك 
نتيجه روشنى برسيم. در شوراى شهر اهواز نيز اعضا با تب و تاب 
طورى  به  شدند  معترض  سالمت  شوراى  مصوبه  به  نسبت  تندى  
كه هريك از اعضا براى جلوگيرى از هرس درختان كنوكارپوس به 

ارائه اظهار نظر پرداختند.

كنوكارپوس لغو هرس 
تا اطالع ثانوى

در اين جلسه غالمرضا سبزعلى عضو شوراى شهر اهواز برخورد 
هرس  بايد  گفت:  و  كرد  عنوان  سياسى  را  كنوكارپوس  درختان  با 
درختان تا زمان بررسى اين موضوع توسط يك كارشناس عادل و 

بى طرف متوقف شود.
زمان  تا  كنوكارپوس  درختان  قطع  از  جلوگيرى  طرح  نهايت  در 
اصلى تنگى نفس پاييزى توسط 6 نفر از اعضاى  علت  شدن  روشن 
حاضر در يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراى شهر اهواز در دستور 
با وجود انتقادات يكى از اعضاى  كار قرار گرفت. سرانجام اين طرح
شوراى شهر مبنى بر اينكه نبايد با مصوبه شوراى سالمت استان مقابله 

كرد به تاييد اعضا رسيد.
بر اساس اين مصوبه هرس درختان تا اطالع ثانوى و به تائيد رسيدن 

شد. عامل بودن آن در تنگى نفس، ممنوع اعالم
بارندگى  زمان  به  آلوده  بارانهاى  بارش  آغاز  از  پس  سال  چهارمين 
نزديك شد اما تاكنون دليلى  براى بروز بيمارى تنگى نفسهاى پاييزى 
مشخص نشد و مقصر جلوه دادن گياه كنوكارپوس نيز به علت نبود 
داليل كافى تا اطالع ثانوى مردود اعالم شد.گويا دفتر حكايت داستان 
بيمارى شوم تنگى نفسهاى پاييزى فعال قصد رسيدن به انتها را ندارد و 
هر بار با بيان خاطره اى و حكايتى جذاب و بدون اعالم نتيجه خاصى 

همچنان بايد باز بماند.

ــتان  ــاير خوزس حميد قنبرى، مدير آموزش و پرورش عش
ــايرى و  ــرايط بد مدارس عش ــاره به ش چندى پيش با اش
ــدارس موجود در  ــت: از كل م ــق محروم اظهار داش مناط
ــايرى مستقرند كه  ــتان، 587 مدرسه در مناطق عش خوزس
ــايرى را  ــن كيفيت را دارند. 14هزار دانش آموز عش بدتري
در 14 منطقه عشايرى و در يك محدوده 32 هزار كيلومتر 
مربعى تحت پوشش دارد و اين افراد از اقوام مختلف و از 

7 استان مختلف تشكيل مى شوند.
ــرپناه  ــه از فضاهاى گوناگونى براى س ــا بيان اين ك  وى ب
ــتفاده مى شود افزود: برخى از اين اماكن  دانش آموزان اس
مدارس استانداردى هستند كه به تعداد 45 واحد، در قالب 
ــاخته شده اند و چهارهزار دانش آموز  طرح بنياد بركت س

را تحت پوشش قرارمى دهند.
 باقى دانش آموزان عشايرى در سرپناه هاى ديگرى آموزش 
ــامل تعدادى مدرسه قديمى باالى 30 سال  مى بينند كه ش
ساخت كه خطرآفرين و غيراستاندارد هستند، 150 مدرسه 
چادرى، 70 مدرسه استيجارى واقع در منازل عشايرى، 60
ــه كپرى داريم كه شايد تعداد آن  كانكس، و تعدادى مدرس

به حدود 10 برسد.
ــئوالن آموزش و  ــاى مس ــان تناقض گويى ه ــن مي  در اي
ــن زمينه دارد. ــان از وخامت اوضاع در اي ــرورش نيز نش پ

ــى كه تهيه كالس هاى درس و رهايى دانش آموزان  درحال
ــى از مهم ترين اولويت هاى مدارس  از كپر و كانكس يك
ــت، صفرعلى يازرلو معاون آموزش و پرورش  محروم اس
ــور به خريد لپ تاپ براى اين مدارس اشاره و خاطر  كش
ــيار خوبى درزمينه تجهيز مدارس  ــان كرد: اقدامات بس نش
ــده، به طورى كه براى هر مدرسه سيار  ــايرى انجام ش عش
يك دستگاه لپ تاپ درنظرگرفته شده است تا معلم بتواند 

آموزش را با استفاده از ابزارآموزى پياده كند. 
وقتى خبرنگار رسانه اى در گفت و گو با اين مقام مسئول، 
ــى ترين امكانات  ــايرى را كه از ابتداي ــود مدارس عش وج
ازجمله سقف باالى سر محرومند يادآورى مى كند، يازرلو 
مى گويد: ايرادى ندارد، سقف ندارند اما بگذاريم لپ تاپ 

داشته باشند.
به عالوه اكنون مدرسه بدون سقف نداريم، مدارس چادرى 

نيز از جنس برزنت و ضدآب است. 
ــركل آموزش و پرورش  ــويى ديگر تقى زاده مدي اما از س

ــرايط مالى خوبى  ــتان اظهار مى كند: درحال حاضر ش اس
ــازى نيز جزو اولويت هاى ما نيست؛  نداريم و هوشمندس
ــت دانش آموزان را  ــى جاها اگر حتى بتوانيم نيمك دربرخ

تامين كنيم كار مهمى كرده ايم.
ــه اى ميان ژاپن و اداره  ــش بود كه تفاهم نام ــدى پي  چن
ــر كمك 47 هزار  ــتان مبنى ب ــوزش و پرورش اس كل آم
ــه در مناطق محروم  ــاخت سه مدرس يورويى با هدف س
ــد اما به فاصله چندماه مديركل آموزش و  استان بسته ش
ــد 19 كانكس درس به جاى  ــتان از خري پرورش خوزس
ــه خبر مى دهد. شايد بسيارى تصور كنند  ساخت مدرس
ــى به مراتب بهتر از كپرها  كه تحصيل در مدارس كانكس
ــد اما پاى درد و دل دانش آموزان كه بنشينى متوجه  باش
خواهى شد كه دانش آموزان و معلمان به داليل مختلف 
ــه گرماى باال در كانكس ها تمايلى به حضور در  از جمل

ــد. ــا ندارن آنه
ــتان نيز در آغاز سال  ــتاندار خوزس ــريعتى اس غالمرضا ش
تحصيلى در وعده اى اظهار داشت: باتوجه به اهميت بحث 
ــتاها، تا دو سال  ــعه زيرساخت ها در روس آموزش و توس
آينده هيچ مدرسه كپرى و كانكسى در خوزستان نخواهيم 

داشت.
ــركت ها به پرداخت  نكته حائز اهميت ديگر بى توجهى ش
ــتان است كه  بدهى هاى خود به آموزش و پرورش خوزس
ــه اين بدعهدى دانش آموزان بايد بهترين روزهاى  در نتيج
ــه تقى زاده  ــال 93 بود ك ــا دغدغه بگذرانند. س ــود را ب 3خ
ــتان  ــاردى آموزش و پرورش خوزس ــب 2هزار ميلي از طل
ــر داد و گفت: كارخانجات،  ــهردارى ها و صنايع خب از ش
ــال 71 بيش از 2 هزار و  ــهردارى ها از س ــركت ها و ش ش
ميليارد بايد به آموزش و پرورش خوزستان پرداخت  300

مى كردند كه از پرداخت آن سر باز زده اند.
ــايرى و مناطق محروم استان   محروميت دانش آموزن عش
ــيله بازى اين دانش  ــار چاه ها و لوله هايى كه به وس دركن
ــده، قصه پر غصه اى است كه هر انسانى  آموزان تبديل ش
ــه درد مى آورد و قطعا با اندكى همت، اتحاد و وجود  را ب

مديران توانمند حل خواهد شد. 
ــئوالن فارغ از هرنوع نگاه  ــن رو انتظار مى رود مس از همي
ــاختن آرزوى دانش  ــرآورده س ــى و جناحى براى ب سياس

آموزان اين سرزمين كوتاهى نكنند./هور نيوز
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 « كنوكارپوس» هاى سياسى!!
فاطمه بندرى

يادداشت

استاندارى خوزستان و جلسه  هايش !
لفته منصورى 

استاندارى اگر بخواهد جلسه  هاى خود را اثربخش كند، 
چشم انداز  سند  ظل  و  ذيل  را  اجرايى  دستگاه هاى  بايد 

توسعه تعريف كند...
خودروهاى حامل مديران پشت سرهم روبروى درب موقت 

استاندارى خوزستان توقف مى كنند. مديران با سرعت از خودروى پالك قرمز خارج و از 
كانكس انتظامات درب ورودى عبور كرده و وارد ساختمان استاندارى مى شوند. برخى كه 
با همديگر مشكل دارند و نمى خواهند در راهروها و آسانسور ساختمان استاندارى يكديگر 
را ببينند؛ باعجله و سرپايين حركت مى كنند. آن ها مى خواهند حرف حسابشان را فقط 
در حضور استاندار يا معاونش در سالن جلسات بگويند! اما ديگرانى كه منافع سازمانى 
مشترك دارند همراه هم مى شوند. گپ و گفت خود را از درب ورودى آغاز كرده و در 
راهروها و داخل آسانسور پى مى گيرند. شماره طبقه 2 را فشار مى دهند و حتى فرصت 
مرتب كردن موهاى سر خويش در برابر آيينه تمام قد آسانسور را ندارند! اين گروه از اين 
فرصت براى اتخاذ موضع مشترك و يا حتى مقاومت در برابر تصميم هاى احتمالى جلسه، 

دور زدن استاندارى و درنهايت به كرسى نشاندن حرف حسابشان بهره مى گيرند.
راستى اين ها اين چنين شتابان به كجا مى روند؟! شوراى تأمين، شوراى آموزش  و پرورش، 
شوراى بهداشت عمومى، شوراى تنظيم بازار، شوراى هماهنگى ترافيك، شوراى ادارى، 
شوراى برنامه ريزى، شوراى كشاورزى، شوراى مسكن، هيئت حل اختالف شوراهاى 
استان، شوراى معاونين و فرمانداران، شوراى فرهنگ عمومى، شوراى مبارزه با مواد 
مخدر، شوراى حفاظت از منابع، شوراى حفاظت از اراضى ملى و منابع طبيعى، كارگروه 
پيشخوان دولت، كارگروه تسهيل و رفع موانع از توليد، كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى، 
كارگروه فرهنگى و اجتماعى، كارگروه آرد و نان، كارگروه حفارى، كارگروه نهضت سواد 
آموزى، كارگروه سرقت، كارگروه مديريت پسماند، كارگروه حفاظت از رودخانه ها، ستاد 
صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى و ده ها شورا، ستاد و كارگروه كه 
به موجب قوانين و مقررات يا به اقتضاى ضرورت موضوع ها و مشكالت، روزانه بين 60 تا 
70 درصد وقت مديران عالى رتبه و ميانى استان را به خود و در خود مشغول كرده است.

هفته گذشته براى شركت در جلسه اى از سوى مديرعامل گروه ملى صنعتى فوالد ايران 
به اتفاق معاون شركت به استاندارى رفتيم. جلسه به رياست دكتر حسين زاده معاون 
سياسى و اجتماعى استاندار تشكيل شد. با 8 دقيقه تأخير! براى من كه در ادوار مختلف 
جلسه هاى مشابه زيادى در استاندارى ديدم. 8 دقيقه تأخير يعنى هيچ! گويى جلسه 
در زمان مقرر تشكيل شده است. از اين تعهد و مديريت براى آغاز جلسه ها در زمان 

تعيين شده، بسيار خرسند شدم.
دكتر حسين زاده هم، جلسه را به خوبى اداره كرد و هم، در پايان از صدر جلسه به ذيل آن 
درب سالن رفت، يعنى كه جلسه تمام شده و براى اداى احترام و بدرقه ى اعضاء ايستاد؛ تا 
اين سالن دوباره پر و خالى شود و همين طور سماور چاى دفتر استاندار هميشه جوشان و 

سرنوشت مردم به تصميم ها و مصوبه هاى اين چنين جلسه هايى گره خورده بماند!
استاندار شريعتى در اواخر جلسه يك راست از مرز چذابه وارد جلسه شد. صحبت هاى 
اميدواركننده اى راجع به گروه ملى صنعتى فوالد ايران كه ناشى از پيگيرهاى جدى او 
بود، گفت و رفت! بدون اينكه فرصت داشته باشد حرف هاى مختلف مديران و نمايندگان 
دستگاه هاى حاضر در جلسه راجع به دستور كار را بشنود و احياناً «فصل الخطاب» شان 

در اختالفات فى مابين گردد.
علت  به  جلسه ها  از  زيادى  تعداد  چرا  نمى روند؟  پيش  درست  جلسه ها  چرا  براستى 
عدم حضور رئيس يا اعضاى جلسه به تعويق مى افتند؟ چرا برخى از جلسه  ها به درازا 
از  بسيارى  چرا  ندارند؟  جلسه ها  در  ارزنده اى  مشاركت  اعضاء  برخى  چرا  مى كشند؟ 
جلسه ها از دستور كار خود منحرف مى شوند؟ چرا بسيارى از تصميم ها و مصوبه هاى 

جلسه ها اجرايى نمى شوند؟
دويل و استراوس جلسه ها را به چهار نوع زير تقسيم كرده اند:[1]

1- جلسه  حل  مسئله: جلسه  برخورد با مسئله  است ، آنچه  اهميت  دارد اين  است  كه  وضعيت  
موجود بايد تغيير يابد. تا تمايلي  به  تغيير نباشد، مشكل  حل  نخواهد شد. يك  جلسه  حل  مسئله  

زماني  خوب  جواب  مي دهد كه  تمايل  به  تغيير در جلسه  وجود داشته  باشد.
2- جلسه  تصميم گيري: جلسه  حل  مسئله، جلسه  برخورد با مسئله  است  و الزاماً  تصميم گيري  
نيست.  درحالى كه در يك  جلسه  تصميم گيري  فشار براي  تصميم گيري  نهايي  است. قبل  از 
هر جلسه  بايد اطمينان  حاصل  شود كه  همه  افراد از نحوه  تصميم گيري  آگاه  هستند و آن  را 

قبول  دارند.
3 - جلسه  گزارش دهى  و اطالع رساني: هدف  مديران  از برگزاري  چنين  جلساتي، برقراري  
اعتماد و حصول  اطمينان  از انجام  كارهاست. مبادله  اطالعات، حكم  اكسيژن  براي  استاندارى 
است و از طريق  مبادله  اطالعات  است  كه  سازمان ها مي توانند مشكالت  خود را حل وفصل  كنند.

 4 - جلسه  ارزيابي  (بازخورد): پويايي  جلسه هاى  بازخورد، متفاوت  از جلسات  گزارش 
دهى  است. در چنين  جلسه هايى  افراد زيادي  اظهارنظر و پيشنهاد ارائه  مي كنند. اين گونه  
جلسه ها  ارزشمند است  چراكه  هريك  از افراد فرصت  مشاركت  و گوش  دادن  به  نظريات  
ديگران  را دارد. برخالف  جلسه هاى  گزارش دهى، جلسه هاى  بازخورد بايد سازمان يافته  

و برنامه ريزى شده  باشد.
به نظر من مديريت اين چهارگانه جلسه ها متفاوت است. بايد از فنون كارآمدى براى 
مديريت انواع جلسه ها استفاده كرد. در اينجا به اهميت نقش دبيران جلسه ها و منشى ها كه 
صورت جلسه ها را تنظيم و مصوبه ها را بايد در مقاطع زمانى مشخص پيگيرى مى كنند؛ تأكيد 

كنم. اينها بايد آموزش كافى ببينند و در كار خود حرفه اى عمل كنند.
دويل و استراوس در كتاب «چگونه جلسات را اداره كنيم» درباره موانع و مشكالت جلسه ها 

نوشته اند:
1 - توجه  اعضاي  جلسه  به  موضوع هاى  مختلف  در يك زمان: جلسه  تركيبي  از افراد متعدد است  
و هر فرد داراي  عالئق، مشكالت  و اولويت هاى  خاص  خود است. بنابراين  طبيعي  است  كه  به  

هنگام  جلسه، ذهن  هريك  از حضار به  مورد خاصي  معطوف  شود.
 2 - مغشوش  شدن  موضوع  جلسه  با فرايند آن: براي  رسيدن  به  يك  مركز توجه  مشترك، 
گروه  بايد بر روى  آنچه  بايد در جلسه  بحث  شود و همچنين  چگونگي  اين  بحث  به  توافق  
برسند. تمايز بين  محتوي  (مشكل، عنوان  يا صورت جلسه) و فرايند (روش، متد) دشوار، 

اما حياتي  است  و عدم  توجه  به  آن يكى  از علل  عدم  موفقيت  جلسات  است.
3 - برخورد شخصي  و مشكل  تراكم  گفتگو در جلسه: اغلب  افراد تمايل  دارند به سرعت  به  
جريان  گفتگوي  جلسه  واردشده  و نقطه نظرات  خود را مطرح  كنند. اين  موضوع  منجر به  بروز 
مشكل  تراكم  گفتگو در جلسات  مي شود كه  خود منجر به  منحرف  شدن  جلسه  از هدف  اصلي  

خود مي گردد.
 4- روشن  نبودن  نقش ها و مسئوليت ها: يكي  از مهم ترين  موانع  جلسات  مؤثر، روشن  نبودن  
مسئوليت ها و نقش هاى  افراد شركت كننده  در جلسه  است. تنها راه حل  اين  موضوع  تعريف  

دقيق  نقش  و مسئوليت  هريك  از حضار جلسه، قبل  از تشكيل  آن  است.
5- گرايش  افراد به  يكسان  فكر كردن: وقتى كه  اشتياق  زيادي  براي  توافق  در گروه  وجود داشته  
باشد، هر نوع  نشانه  مخالفت  ممكن  است  ناديده  گرفته  شود؛ و اگر يك  عضو در مورد موضوعي  

سكوت  كند براي  ديگر اعضا موافقت  تلقي  مي شود.
 6- مشخص  نبودن  اهداف  و انتظارات: يعني  براي  افراد جلسه  مشخص  نباشد كه  چرا 

دعوت شده اند و چه كارى  بايد انجام  دهند.
7 - اجتناب  از مسئله و نگرش  منفي: افراد جلسه  معتقد باشند كه  هيچ  مشكلي  وجود ندارد يا 

طرح آن كمكي به حل وفصل آن  نخواهد كرد.
 8- مشكل  ارتباطي: افراد جلسه  به  صحبت هاى  ديگران  گوش  نكنند و يا از صحبت هاى  آن ها 

چيزي  متوجه  نشوند.
9 - عدم  وجود محيط  مناسب: فضاي  جلسه  به  صورتي  باشد كه  افراد نتوانند به راحتى  صداي  

ديگران  را بشنوند و يا آن ها را ببينند.
10- تضادهاي  شخصي  و فقدان  صداقت  در جلسه.

بايد  كند،  كارآمد  و  اثربخش  را  خود  جلسه هاى  بخواهد  اگر  استاندارى  يك كالم  در 
دستگاه هاى اجرايى را ذيل و ظل سند چشم انداز توسعه استان خوزستان تعريف كند. 
نقش و جايگاه هر دستگاه را در رابطه با ديگر دستگاه ها و در چارچوب سند چشم انداز 
ترسيم كند. تنها در اين صورت از حرف حساب هاى متعدد و متنوع دستگاهى خالص 

شده و يك حرف حساب بزرگ باقى مى ماند: «توسعه استان خوزستان» و ال غير!

بدترين كيفيت در مدارس عشايرى خوزستان

سايه ســياه  مدارس كپرى
 بر سر دانش آموزان 

عشاير خوزستان!

ــتى و  ــئوالن مديريتى، محيط زيس ــارات ضد و نقيض مس اظه
ــتان با نظرات و مطالعات كارشناسى شده  ــتى در خوزس بهداش
ــگران محيط زيست سبب ايجاد يك ابهام در  محققان و پژوهش
متهم كردن كنوكارپوس براى بيمارى تنگى نفس پاييزى شد.

ــت  ــائل زيس ــى از موضوعات مهم و مورد بحث مس يك
ــمى در  ــى هوا و وجود آالينده هاى س ــى؛ آلودگ محيط
ــال محيط  ــگران فع ــان و پژوهش ــت كه محقق ــوا اس ه
ــراى كاهش اين  ــن و موثرترين راه حل ب ــت بهتري زيس
ــبز عنوان  ــش فضاى س ــت محيطى را پوش معضل زيس
ــود اينكه  ــان با وج ــتند گياه ــد هس ــد و معتق كرده ان
ــورت كامل آثار مخرب آلودگى هوا بر  نمى توانند به ص
ــان ها را از بين ببرند اما در حذف برخى از  زندگى انس
ــتند. ــمى و آلوده موجود در هوا بى تاثير نيس مواد س

ــش اثرات مخرب  ــهرهاى آلوده و صنعتى براى كاه ش
ــعه فضاى سبز در  ــديدى به توس ــمى نيازش آالينده هاى س
ــهر اهواز نيز به دليل وجود  مناطق آلوده به آالينده دارند. كالنش
ــيمى و مجاورت با ديگر  صنايع گوناگون نفتى، فوالدى و پتروش
ــهرهاى صنعتى، آلوده به مواد آالينده و سمى جز آلوده ترين  ش
ــازى هواى آلوده خود نياز  ــهرهاى جهان است و براى سالم س ش
جدى به توسعه فضاى سبز دارد.

ــرما فرا مى رسد و اين امر براى بسيارى از كودكان نويد روزهاى خوب و بازى  آرام آرام فصل س
هاى زمستانه است اما در گوشه اى آن طرف تر از اين استان، جايى ميان لوله هاى نفت و كوه 
ــر برافراشته دانش آموزانى هستند كه زمستان برايشان رنگ و بوى كابوس دارد! همان  هاى س
ــه يك زيلوى رنگ و رفته، تخته سياهى شكسته،  ــان از مدرس دانش آموزانى كه تنها خاطره ش
ــت. شايد تصور آنكه در حال حاضر كه بسيارى از كالس  ــقفى از جنس كپر و اتاقى تاريك اس س
هاى پايتخت نشينان به انواع وسايل هوشمند، اتاق هاى بازى، كالس هاى تفكر و خالقيت ، كتابخانه 
و… مجهز است در آنسوى كشور كالس درس داشتن تنها آرزوى يك دانش آموز باشد. آرزويى كه 
اگرچه بزرگ نيست اما به لطف بى مهرى مسئوالن و دولتمردان همچنان از يك نسل به نسل ديگر 
به ارث مى رود تا سكوى پرتابى باشد براى نمايندگان مجلس و مسئوالنى كه در شرايط حساس دست 

روى نقاط ضعف مى گذارند و قول رفع يك شبه اين مشكالت را مى دهند.
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اقتصاد غيررسمى 
در حال زنانه شدن

ــواده با  ــور زنان و خان ــس جمهور در ام ــاون رئي مع
ــبكه اى در  ــن برنامه هاى ش ــاره به ضرورت تدوي اش
ــكالن زنان در عرصه هاى مختلف از  راستاى حل مش

ــر داد. ــور خب ــان كش ــت زن ــس وضعي ــن اطل تدوي

شهيندخت موالوردى با اشاره به ضرورت تغيير فرهنگ 
زمينه سازى  كرد:  اظهار  زنان،  حوزه  در  جامعه  عمومى 
براى ايجاد اشتغال پايدار از جمله برنامه هاى در دستور 

كار دولت است.
و  داخلى  گذارى هاى  سرمايه  براى  زمينه  ايجاد  وى 
خارجى را از ديگر اولويت هاى دولت يازدهم دانست و 
گفت: مشاركت عمومى اقشار مختلف جامعه نقش مهمى 
در دستيابى دولت به اهداف كالن اقتصادى و اجتماعى 

ايفا مى كند.
در  زنان  وضعيت  اطلس  كه  اين  بيان  با  موالوردى 
كشور تدوين شده است، اظهار كرد: در راستاى تدوين 
ترويج  هدف  با  زنان  منطقه اى  نشست هاى  اطلس،  اين 
همكارى هاى شبكه اى در هشت منطقه كشور برگزار شده 
در  شبكه اى  همكارى  ترويج  برنامه  اجراى  دوره  است. 
سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن ها و سمن ها با 

سمن ها برنامه ريزى و اجرايى شده است.
كرد:  اظهار  كشور  اجتماعى  شوراى  به  اشاره  با  وى 
كشور  اجتماعى  شوراى  زيرمجموعه  در  كارگروه   17
راه اندازى شده است كه بررسى راهكارهاى كاهش آسيب 

هاى اجتماعى در دستور كار خود قرار داده اند.
آسيب هاى  درصدى   25 كاهش  بينى   پيش  موالوردى 
اجتماعى در برنامه ششم توسعه را از جمله برنامه هاى 
دولت در حوزه آسيب هاى اجتماعى كشوربرشمرد  و 
گفت: دستيابى به دستاورهاى پايدار در اين حوزه مستلزم 
نظارتى  و  اجرايى  دستگاه هاى  تمام  شبكه اى  همكارى 

است.
بخش  در  خانواده  و  زنان  امور  جمهوردر  رئيس  معاون 
درحوزه  دولت  لوايح  مورد  در  خود  سخنان  از  ديگرى 
زنان تصريح كرد: كاهش ساعت كار زنان داراى شرايط 
خاص از جمله اقدامات انجام شده در حوزه زنان و رفع 

مشكالت آنان در حوزه اقتصادى است.
وى اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت را از ديگر 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  كار  دستور  در  اقدامات 
رياست جمهور دانست و خاطرنشان كرد: بحث اشتغال 
اصلى  است.هدف  دولت  هاى  دغدغه  جمله  از  زنان 
توانمندى  ارتقاى  زنان،  اشتغال  حوزه  در  دولت  فعاليت 

و افزايش نرخ مشاركت زنان در عرصه اقتصادى است.

موالوردى ادامه داد: حدود پنج گزارش سياستى در مورد 
معاونت  سوى  از  اقتصاد  رسمى  غير  بخش  و  كار  بازار 
براى  كه  است  شده  آماده  جمهورى  رياست  زنان  امور 
بررسى و تعيين راهكارهاى مناسب حمايتى به مسئوالن 

ارشد نظام ارائه مى شود.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تدوين بسته 
جامع حمايتى زنان شاغل را از ديگر اقدامات در دستور 
كار دولت دانست و گفت: تدوين سند توان افزايى و سند 
حمايت اجتماعى زنان با هدف تدوين چارچوب حمايتى 

از حقوق زنان از ديگر اقدامات در دستور كار است.
و  حساسيت  ايجاد  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  موالوردى 
جلب توجه در مورد آسيب ها و معضالت مربوط به زنان 
نهاد  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  هاى  برنامه  جمله  از 

رياست جمهورى در دولت يازدهم است.

آماده سازى بانك اطالعاتى
 سمن هاى زنان و خانواده 

تا پايان سال
ــى و برنامه ريزى معاونت امور زنان  ــاون هماهنگ مع
تاكنون  ــت:  گف جمهورى  ــت  رياس نهاد  ــواده  خان و 
و  ــان  زن ــمن هاى  س از  ــى  نيم از  ــش  بي ــات  اطالع
شده  اطالعاتى  بانك  وارد  ــور  كش سطح  در  خانواده 
ــك اطالعاتى اين  ــال جارى بان ــت و تا پايان س اس

ــود. ــازمان هاى مردم نهاد تكميل مى ش س

اطهره نژادى در گفت و گو با ايسنا افزود: از سمن هاى 
استان هاى كشور  زنان و خانواده در هر يك از  حوزه 
هاى  سازمان  اطالعات  بانك  تا  كرده ايم  مالى  حمايت 
كنند.  آماده  را  خود  استان  خانواده  و  زنان  مردم نهاد 
اجتماعى  امور  كل  اداره  و  بانوان  امور  كل  مدير  كه 
استاندارى ها هم بر عملكرد اين سمن ها نظارت دارند.
وى با بيان اينكه سازمان هاى مردم نهاد زنان و خانواده 
شامل  سمن ا  اين  گفت:  مى شوند،  تقسيم  دسته  سه  به 
زنان  حوزه  در  زنان  مديريت  "با  كه  است  سمن هايى 
و  حضور  با  كه  "سمن هايى  مى كنند"،  كار  خانواده  و 
هستند  فعال  موضوعات  ساير  زمينه  در  زنان  مديريت 
زمينه  در  مردان  و  زنان  مديريت  با  كه  "سمن هايى  "و 
زنان و خانواده كار مى كنند ". بنابراين فعاالن حوزه زنان 

را صرفا زنان تشكيل نمى دهند.
 نژادى در پايان تعداد سمن هاى زنان و خانواده در كشور 

را بيش از 2200 سازمان مردم نهاد ذكر كرد.

بحران آب ماجراى عجيبى شده است. آن هم به خاطر زواياى مختلف سياسى، 
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى پيدا و ناپيدايش؛ تا جايى كه كم مانده بر سر آب 
مانند گذشته ها دعواها راه بيافتد كه چندان دور از انتظار نيست؛ اما عجيب تر از 
بحران كم آبى راهكارهاى جبران آب است كه هميشه با اما و اگر روبه رو مى 
شود. يعنى ممكن است راهكارى براى جبران ذخاير آبى داده شود كه نتيجه 
عكس دهد و در واقعيت بر بحران بى آبى دامن بزند. از شعارهاى بر روى كاغذ 
گرفته تا چاه هايى حفر شده و نشده؛ طرح انتقال آب نيز يكى از اين برنامه هاى 
است كه مخالفان بسيارى دارد. در حالى كه مسئوالن معتقدند كه در كنار حفظ 
ذخاير زير زمينى بايد تامين آب نيز انجام شود اما ديدگاه مخالفى معتقد است كه 
اين طرح عالوه بر پيامدهاى زيست محيطى تبعات اقتصادى و اجتماعى نيز در 
پى دارد.  به اين معنى كه انتقال آب از كناره هاى ساحلى كشور به داخل فالت 
ايران يا از شهرى به شهرى ديگر نمى تواند چاره ساز بحران آبى باشد؛چرا كه 
اين پروژه عالوه بر تغيير در چينش اجتماعى باعث تغيير بافت و نگاه اقتصادى 
و فرهنگى مناطق مى شود. ديدگاه ديگرى نيز اين نكته را مطرح مى كند كه اين 

طرح انتقال آب باعث افزايش خشكسالى مى شود.

پيچ و خم هاى انتقال آب
محمد جواد دانش، كارشناس مسائل آب در اين زمينه گفت: انتقال آب وضعيت 
زيست محيطى را به هم مى زند و به ميزان خرابى ها اضافه مى كند. به اين 
معنى كه زمانى آب با حجم باال به منطقه اى انتقال داده مى شود ممكن است 
مختصات كشاورزى، صنعت و حتى مصرف آب خوراكى هم راستا با اقليم 
و سطح فناورى ها پيش نرود. به عبارتى نمى توان شرايطى را تصور كرد كه 
كشاورزان در منطقه اى كه آب به آنجا منتقل شده به سمت استفاده بهينه از آب 
پيش روند. از اين رو اگر  در آينده نيز به هر دليلى آب كم شود مردم براى تامين 
آب به سراغ سفره هاى آب زيرزمينى مى روند و پس از آن مشكالت نشست 
زمين به وجود مى آيد. به عبارتى انتقال آب بدون نگاه به مباحث توسعه پايدار 

و وضعيت فرهنگى و اجتماعى كارى بى فايده است.
وى افزود : اگر انتقال آب را با رويكرد توسعه پايدار نبينيم در پيچ و خم بحران 
مى افتيم. يعنى ممكن است يك راهكار براى تامين آب مشكالت ديگرى را 
ايجاد كند. به عالوه اينكه ما بيش از ميزان معقول از منابع آب برداشت مى 
كنيم. اما بايد بدانيم كه اين منابع محدوده تجديد پذيرى مشخصى دارند. اين 
به اين معنى است كه ما داريم خودمان را به سمت خشكسالى روانه مى كنيم.  
از اين رو مسئوالن بايد در اعطاى مجوزهاى برداشت آب دقت كنند و تنها به 
مجوزهاى برداشت آب، به عنوان يك برگه تشريفاتى نگاه نشود. در مجموع 
اگر امكان برداشت آب وجود ندارد هيچ سازوكار كشاورزى يا صنعتى نبايد در 

منطقه اى ايجاد نشود.

گران كردن آب دليل دارد
ديدگاه ديگرى در كنار طرح انتقال آب گفته مى شود كه اگر همزمان با انتقال 

آب، تغييراتى در قيمت گذارى آب شود و قيمت آن گران شود، استفاده بهينه از 
آب توسط مردم محقق مى شود.  دانش، درباره راهكار گران كردن قيمت آب از 
سوى وزارت نيرو براى تامين هزينه هاى اين سازمان گفت: اين طرح صحيحى 
نيست؛ چرا كه زمانى كه ما به آب به عنوان صنعت نگاه كنيم تنها درآمدش 
فروش آب است. پس مى توان گفت هيچ كدام از متوليان در بخش آب كشور 
به دنبال صرفه جويى در آب نيستند. دليل آن هم به اين موضوع برمى گردد كه 
افزايش پول آب در فروش بيشتر است. به همين دليل در وضعيت نامناسبى آب 

هدر مى رود به جاى اينكه بهينه مصرف شود.
مديريت غلط بحران آب را تشديد كرد

اسداهللا شهبازى الموتى، كارشناس مسائل آب نيز گفت: خشكسالى هاى پى 
در پى و برداشت هاى بى رويه از منابع آب در به وجود آمدن بحران آبى نقش 
داشته است. نداشتن مديريت صحيح تقاضا و مصرف، برنامه توسعه راهبردي 
براساس ظرفيت هاي موجود ، بهره وري پايين آب در همه بخش ها اعم 
ازكشاورزي،صنعت و معدن و مصارف شرب در پيدايش بحران آبي دخيل اند. 
شهبازى با اشاره به هشدارهاى پياپى كه در مورد بى آبى در آينده نزديك داده 
مى شود گفت: به طور قطع راهكارهايى وجود دارد كه بتوان بر اين بحران غلبه 
كرد. همچنين اين ادعا كه گفته مى شود ايران تا 50 سال آينده خشك و لم يزرع 
مى شود صحيح نيست. چون ما مى توانيم با افزايش راندمان و با تغيير كاربرى ها 
در بخش كشاورزي، توليد را در برابرهر واحد آب مصرفي به مدد سرمايه 
گذاري ها و فناوري هاي پيشرفته از حدود يك كيلو به دو تا دو و نيم كيلو 
افزايش دهيم . با اين رويكرد در مصرف آب در صنعت و معدن و آب آشاميدني 
صرفه جويى مى شود. به عالوه اينكه با استفاده از آب مجازي مي توان بحران ر 
ا مديريت و برمشكل كم آبي فايق شد. البته حل اين مشكل نياز مند اراده ملي و 

اعتقاد حكومت به مشاركت مصرف كنندگان اين ماده حياتي دارد.

كمى التفات به محيط زيست
وى با اشاره به راهكار انتقال آب گفت: به نظر من اين راهكار مى تواند به حل 
بخشى از مشكالت ياري رساند، اما قبل از تمركز بر اين نوع راهكارها پيشنهاد 
مي شود مشكل هر حوضه آبريز از طريق منابع آبي همان حوضه حل شود و 
چنانچه با به كار گيري راه حل هايي كه اشاره شد مشكل بر جا بماند، انتقال آب 
از خارج از حوزه با التفات به مالحظات محيط زيستي مي تواند انجام شود. اين 
كارشناس مسائل آب معتقد است كه بهره مندي از فناورى هاى كم آب نيز از 

مواردي است، كه بايد به آن توجه داشت.
نكته مهم در سخنان اين دو كارشناس اين است نوعى جبر محيطى است كه 
باعث مى شود طرح هاى تامين يا ذخيره آب دچار مشكل شود. با اين حال بايد 
بدانيم كه بسيارى از طرح ها همچون انتقال آب به دليل هزينه هاى سرسام آور 
متوقف مى شوند. اما بسيارى از طرح ها نيز هستند كه با وجود هزينه ها تنها به 
دليل اينكه چاره اى ديگرى نيست در پى گرفته مى شوند؛ آن هم زمانى كه به 

كمتر به بنيادهاى زيست محيطى، فرهنگى و اجتماعى توجه مى شود.

باالرفتن ميزان طالق در دوره ما سبب شده است كه مسئله طالق هر از چند گاهى به تيتر 
اول رسانه ها تبديل شود. تاجائيكه در خيلي از موارد حتي گروهي آن را به عنوان نشانه 

اي بر از ميان رفتن خانواده در سالهاي آينده تلقي كرده اند.
در دوران مدرن و رسانه هاى اجتماعى قوانين روابط تغيير كرده است. سهولت 
استفاده و دسترسى به فنآورى به طور فزاينده اى تاثير زيادى در رابطه با افراد ديگر 
را چه از دوستان و چه از ميان غريبه ها گذاشته است. بدون ترديد فضاى مجازى 
، قوانين دوستيابى و رابطه هاى زناشويى را نيز دستخوش تغيير قرار داده است.

چند سالى است كه در بستر همين ابزار ارتباطى، طالق عاطفى بسترسازى از طالق 
هاى امروزى شده و آثار مخرب فردى و اجتماعى بسيار زيادى بر افراد خانواده به 
ويژه بر فرزندان گذاشته است. داليل احتمالي از هم گسيختگي زندگي زناشويي از 
طريق طالق، تقريبا بي شمارند زيرا پيوند زناشويي دو شخصيت منحصر به فرد با 
دو زمينه متفاوت را براي زندگي در زير يك سقف گردهم مي آورد. ليكن، امكانات، 
باال رفتن سطح توقعات زوج ها و پيشرفت تكنولوژى نه تنها گره از مشكالت 
زندگى بشر باز نكرده بلكه آتش اختالف و برخى مشكالت زندگى مانند جدايى، 
از بين رفتن حرمت ها و گسسته شدن روابط بين اعضاى خانواده را نيز بيشتر كرده 
است. انوشيروان محسنى بندپى رئيس سازمان بهزيستى كشور در همايش فرصت ها 
و چالش هاى فضاى مجازى با رويكرد پيشگيرى و ارتقا سالمت اظهار داشت:  در 
شمال تهران از هر 2.2 ازدواج و از هر 6ازدواج در روستا ها يك مورد طالق است.
فضاى مجازى و كمرنگ شدن فضاى گفت وگو ميان خانواده ها

محسنى  بند پى در رابطه با چالش هاى فضاى مجازى تصريح كرد:  از آثار فضاى مجازى، 
كم شدن فضاى گفتگو در بين خانواده ها است، در گذشته افراد درخانواده، دور هم جمع 
شده و از كار روزمره خود به بحث و گفتگو مى پرداختند. وى ادامه داد: مشغول شدن 
اعضاى خانواده در فضاى مجازى منجر به تغيير سبك زندگى، تغيير رفتار، انضباط و 

افسردگى شده است.
تغيير استراتژى هاى مقابله با آسيب هاى فضاى مجازى

رئيس سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه امروزه آسيب هاى اجتماعى با ابعاد جديدى 
ظاهر شده اند، گفت: براى مهار، كنترل و كاهش آسيب هاى جديد امروز از جمله فضاى 
مجازى، بايد بر باورها تحول ايجاده كرده و استراتژى هاى مناسب را براى مقابله با 

آسيب هاى اين فضا ، تدوين كنيم.

تشكيل دبيرخانه دائمى فرصت هاى و چالش هاى فضاى مجازى
رئيس سازمان بهزيستى كشور تصريح كرد: به منظور مهار و كنترل چالش هاى فضاى 
مجازى و استفاده از فرصت ها و ظرفيت هاى اين فضا با همكارى و تأييد شوراى عالى 
فضاى مجازى، قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى يك دبيرخانه دائمى براى اين 

سازو كار تعيين كرده ايم.
محسنى بندپى ادامه داد: اعضاى اين دبيرخانه تلفيقى از نهادهاى عملى، دانشگاهى، 
سازمان هاى مردم نهاد و آن دسته از دستگاه هاى اجرايى كه در صف مقدم برخورد با 

آسيب هاى اجتماعى قرار دارند، است.

وى در رابطه با همايش امروز فرصت ها و چالش هاى فضاى مجازى بيان داشت: در اين 
همايش ضمن تدوين محتواى آموزشى به ارتقاء مهارت دفاعى، ايجاد فضاى امنيت براى 
فعاليت  شبكه هاى اجتماعى در نظر گرفته شده است، البته برپايى كارگاه هاى تخصصى 
يكى ديگر از محورهاى اين همايش به منظور كنترل كاهش آسيب هاى اجتماعى 

اين بخش است.
رئيس سازمان بهزيستى كشور تصريح كرد: بهزيستى به عنوان يكى از متوليان اصلى 
پيشگيرى از معلوليت و آسيب هاى اجتماعى، بر حسب وظيفه به آسيب  شناسى در 

حوزه فضاى مجازى پرداخته است و خروجى آسيب هاى ما امروزه به شكلى است 
كه ما شاهد افزايش طالق، اعتياد و اختالالت روحى و روانى هستيم.

محسنى بندپى گفت: اين اولين بارى است كه دستگاههاى اجرايى و حكومتى با 
همكارى سازمان هاى مردم نهاد و مراكز علمى و دانشگاهى به نوعى با همكارى 
بين بخشى براى ارتقاء سالمت و آسيب هاى فضاى مجازى ، همايش فرصت ها و 
چالش هاى فضاى مجازى را با رويكرد پيشگيرى و ارتقاى سالمت برگزار كرده اند.

محسنى بند پى ادامه داد: با توجه به گسترش ارتباطات ،فعاليت رسانه اى و فناورى 
به روز ارتباطات، خود به خود شاهد شرايطى هستيم كه مى تواند با اشكال و 

كاركردهاى متفاوت همه زندگى ما را دچار اثرات مثبت و منفى كند.
وى افزود: وقتى ما از وسائل نوين ارتباطى همچون موبايل هوشمند و فضاى مجازى 
صحبت مى كنيم، قطع به يقين اثرات تحول برانگيزى را شاهد خواهيم بود كه اگر 
درست استفاده كردن را تمرين و از آن مراقبت نكنيم مطمئنا شاهد اثرات تهديد آميز 

آن نيز خواهيم بود.
رئيس سازمان بهزيستى كشور تأكيد كرد: گسترش سريع ،ارزان بودن ،فرامرزى و 
جهانى ،اقتصادى و بدون سانسور بودن اطالعات، مى تواند شرايطى را فراهم كند كه 

فضاى مجازى به عنوان ابزار ،ظرفيت ،فرصت و تهديد تلقى شود.
محسنى بند پى يادآور شد: مقام معظم رهبرى به فضاى مجازى به اندازه انقالب 
اسالمى اهميت داده است ،بنابراين اگر نسبت به مهار و كنترل آن اقدام نكنيم، مى 
تواند به عنوان سيلى خسارت ساز و تخريب كننده، تهديدى براى فضاى سياسى 

،امنيتى و فرهنگى جامعه باشد.
به اعتقاد برخى كارشناسان، فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى محصول دنياى 
غرب است به همين سبب استفاده آن در جهان سوم مشكالتى را براى خانواده ها 
ايجاد مى كند، چراكه آنها براى بهره بردن از آن بخوبى آموزش نديده اند و هنگام 
مواجهه با آن به گونه اى رفتار مى كنند كه برايشان تبعاتى به همراه دارد. با توجه 
سازى  توانمند  و  آگاه سازى  كشورمان  در  داد  هشدار  بايد  كارشناسان  نظر  به 
جوانان در برابر آسيب هاى اجتماعى به فراموشى سپرده شده است. به همين 
دليل آنها به جاى اين كه در راستاى موفقيت هايشان از امكاناتى مانند فضاى 
مجازى بهره ببرند گرفتار حاشيه هاى آن شده و زندگى خود و اطرافيانشان را دچار 

آسيب مى كنند.

مديريت غلط بحران آب را تشديد كرده است

انتقال آب براى حل بى آبى
 يا گسترش خشكسالى؟

زنانه
حسن دهقانى 

(رسانه ها)
خبرنگار ستون موغ دماغ براى كشف علل تنگى نفس در اهواز 
به ميان مردم رفته تا نظرات افكار عمومى را در اين خصوص 

جويا شود. 

   كارگر ساختمانى : به نظرم علل تنگى نفس مردم اهواز سيگار كشيدن برخى  متخصصان 
گوش و حلق و بينى ، ريه ، قلب و... است. 

   مديرِ بركنار شد: به نظرم علل تنگى نفس در اهواز، مسئوالن استانى هستند.
   زن خانه دار: فكر كنم علل تنگى نفس مردم اين است كه آنها از خانه هايشان بيرون 

مى روند.
   دانشجو : من اعتقاد دارم دست هايى پشت پرده  اين موضوع هستند

   كارمند: شايد علل تنگى نفس مردم در اهواز نبود بيمارستان هاى فوق تخصصى در 
همه زمينه ها است. 

   سازمان هواشناسى : علت تنگى نفس در اهواز نباريدن باران است.
   منبع آگاه: علل تنگى نفس مردم اهواز ريشه خارجى دارد.

درياي آرامش  به زبان خودماني
نويد قائدي

ــرات بي قرارند.از  ــاران مي بارد همه قط ــه ب      از روزي ك
نزول آسمان تا ورود به تن و بدن درختان و آدميان و فرو 
ــرگردان و پريشان اند،گويي چيزي  رفتن به اعمال زمين س
ــند،از ميان  ــد بروند و بدوند تا به آن برس ــم دارند و باي ك
ــا و از ميان كوههاي  ــوي ها و نهرها و روده جويبارها،ج
ــند و مهياي  ــت ها برس بلند مي روند و مي دوند تا به دش

رسيدن به دريا شوند.
ــي گيرند.آدمي در اين  ــت كه آرام م تنها در آغوش درياس
ــي دود و مي خرد و مي  ــر چقدر هم كه م ــاي فاني ه دني
ــد و مي گويد و تصاحب مي كند باز چيزي كم دارد. پوش
ــگاه مي رود تمام كه شد انگار كه  درس مي خواند و دانش
كاري نكرده است.خانه مي خرد و مي سازد و تجهيز مي كند،خانه را خراب مي كند 

و برج و بارو مي سازد.
ماشين ها رنگارنگ و عجيب غريب و رويايي مي شوند باز چيزي كم است.اين يك 
ــه چيزي كم است و بايد رفت و رفت تا به آن رسيد.اما اين  ــت كه هميش واقعيت اس
ــت كه آرام و قرار  ــت كه نياز به رفتن و آرميدن دارد بلكه روح اس ــم آدمي نيس جس
ندارد.هرچه هم داشته باشد و نداشته باشد و تهيه كند باز هم كم خواهد بود.بگذاريد 

خيالتان را راحت كنم تمام دنيا را هم داشته باشيد باز كم است.
ــما كنم ولي باز  ــتارگان هم روي اين دنيا تقديم ش ــيد و س اصال بگذار ماه و خورش
ــت و به كم ها قانع نمي شود. ــت كه روح آدمي بزرگ اس ــت.دليل آن اس هم كم اس

ــت دارد بزرگ و بزرگ تر و متعالي  ــر هزاران بار دنيا را در آن بريزيد مجدد دوس اگ
تر گردد.

ــده اي است كه بايد  ــه چيزي را كم دارد و آن همان ماوايي و گمش روح آدمي هميش
در آن حل گردد و به قول عرفا وصل گردد.همان دريايي كه بايد به آن رسيد تا طعم 
آرامش حقيقي را چشيد و بي نياز از همه چيز شد،در اون فاني شد و در او باقي شد تا 
انسان خود نباشد و هر چيز باشد فقط او باشد كه او همه چيز است و او خود معناي 
آرامش است.به قول مالي رومي ما را از نيستاني بريده اند و آورده اند و چند روزي 

در اين محنت سرا بايد بدويم كه به همان اصل و ماواي خود برسيم.
آرامش همان لحظه اي است كه شما بايد در كنار معبود و معشوق باشيد.همان لحظه 
اي كه تعبير ما از خداييم و بسوي او باز خواهيم گشت خواهد بود.همان تفسيري كه 
اين فقط روح معبود و معشوق است كه اين كلبد جسماني ما را سرپا نگه داشته و هر 

وقت برود اين جسم ديگري ياراي ايستادن ندارد.
يادمان نرود كه آرامش همان لحظه هايي است كه با خدا هستيم و به قول شاعر اوقات 
ــه چيزهاي ديگر فاني و  ــر برد مگر نه هم ــتش بس خوش آن بود كه با حضرت دوس
ــنده و مهربان است  ــد آرامش دلها در ياد خداوند كريم و بخش زودگذرند. يادمان باش

كه هميشه با ما و در كنار ما و در وجود ما و در روح و جسم ماست.

موى دماغ

يادداشت

صفيه رضايى

بحران آب ماجراى عجيبى شده است. آن هم به خاطر زواياى مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى پيدا و ناپيدايش؛ تا جايى كه كم مانده بر 
سر آب مانند گذشته ها دعواها راه بيافتد؛ اما عجيب تر از بحران كم آبى راهكارهاى جبران آب است كه هميشه با اما و اگر روبه رو مى شود.

هر 2.2 ازدواج يك مورد طالق و نقش فضاى مجازى در آن

اختالف نظر داليل علل تنگس نفس 
در اهواز ادامه دارد
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محسن نريمان در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار سازه نيوز 
گفت :  مهترين هدف  حضور  وزير راه و شهرسازى و هيا 
ت همراه به خوزستان  پيگيرى  پيشرفت طرح هايى است 
ــده است ،حوزه هاى  كه در حوزه اين وزارت تعريف ش

هوايى ،  دريايى ،  ريلى و زمينى .  
ــاده ها ،  جاده هاى  ــى بزرگ راهها ،  ج وى افزود :بررس

ــتايى ،  شهرهاى جديد رامين  ــهرى ،  جاده هاى روس ش
ــيرين شهر  ، بنادر و راههاى ارتباطى از  ديگر داليل   و ش

حضور  ما در خوزستان بوده است 
محسن نريمان  با اشاره به حضور خود و كارشناسان  در 

شهر جديد شيرين شهر  گفت : در اين بازديد شاهد   افتتاح 
جاده جديد  شيرين شهر به مركز استان بوديم  كه با  اين 
اقدام  زمينه   اسكان  هرچه سريعتر مردم فراهم مى شود

ــت :با احداث اين جاده 18 كيلومتر مسير  وى اظهار داش
كوتاه تر شده است و براى اينكه بتوانيم اسكان در اين منطقه 
ــتور  را باز هم باالتر ببريم  «تامين آب «مورد نياز را در دس

كار  خود قرار داده ايم، اقداماتى  هم صورت گرفته است  
تا متقاضيان مسكن مهر بتوانند هر چه سريعتر  واحدهاى 

خود را تحويل بگيرند .
ــازى  تصريح كرد: يكى ديگر  معاونت وزير راه و شهرس

ــيرين شهر ،كمك به شركت هاى  از داليل  حضور در ش
تخصصى  بوده كه كارهاى نرم افزارى آنها  دچار مشكل 

شده بود.
محسن  نريمان گفت :كارشناسان و معاونين وزارت راه و 
شهرسازى در  بازديد  از شهر  هاى جديد رامين  و شيرين 
ــهر ،بهترين راه حل براى پيشرفت اين شهرها را ايجاد  ش
خطوط  ريلى دانستند  ما هم اعتقاد داريم   اتصال اهواز از 
طريق جاده ريلى به رامين  و شيرين شهر، زمينه را براى  باال بردن 

جاذبه هاى مسكونى  فراهم خواهد اورد. 
ــتارگاه  ــكالت  احداث كش  وى در خصوص  رفع مش
صنعتى گفت : بايد با محيط زيست تعامل صورت گيرد 
تا  مشكالت گفته شده از سوى سرمايه گذاران  رفع شود

ــوص  راه اندازى   ــان  همچنين در خص ــن نريم محس
ــد  يكى از  ــهر هم گفت :قرار ش ــيرين ش مدارس ش
مدارس در حال تكميل ،با همكارى سازمان نوسازى 

مدارس استان تكميل و به بهره بردارى برسد .

معاون وزير راه و شهرسازى در بازديد  از پروژه هاى شهر جديد شيرين شهر :

براى سكونت بيشتر مردم ، شهر هاى جديد  با خطوط  ريلى  به اهواز متصل  شوند

استفاده بهينه از پسماند كارخانه هاى 
پتروشيمى خوزستان 

 در ادامه جلسه ،تعدادى از سرمايه گذاران پيشنهادات و مشكالت 
ــداث كارخانه  ــتارگاه ، اح ــاخت كش ــود را بيان كردند كه   س خ
ــاورزى ،   ــتان 140هكتارى كش ــازى، هنرس ــرم س دارو سازى،س
ــيم و كابل هاى برقى ،  كارخانه بازيافت انواع  كارخانه توليد س
ــيمى از جمله  پيشنهادات اين  ــيميايى و پتروش ــماندها ى ش پس

ــرمايه گذاران بودند . س
ــش خصوصى گفت :با توجه به  ــرمايه گذاران بخ منجزى يكى از س
ــتان كارخانه هاى پتروشيمى زيادى وجود دارد با ابقا  اينكه در خوزس
پسماند اين كارخانه ها مى توان آب آتش نشانى ،  پودرهاى شيميايى 
،  صنعتى و كشاورزى توليد كرد هم چنين با استفاده از اين پسماندها 

مى توان توليد برق ،  بنزين و گازوئيل نمود . 
اين سرمايه گذار افزود : اگر اين كارخانه در شهر شيرين شهر ساخته 
ــود 300 نفر مشغول به كار خواهند شد،براى ساخت اين كارخانه  ش
ــت كه همه آن را بخش خصوصى  ــارد تومان هزينه الزم هس 50 ميلي

تقبل خواهد كرد .
 

لزوم تشكيل كميته رفع مشكالت
 سرمايه  گذارى در شيرين شهر 

ــازى  گفت :هر چه  ــهر س ــه  معاونت وزير راه و ش در ادامه جلس
ــريعتر كميته اى بايد توسط مسئوالن و مديران راه و شهرسازى  س
ــود  تا سازمان محيط زيست   ــئوالن مربوطه  تشكيل ش و ديگر مس
ــت نكرده و  مراحل  ــود دخال ــائلى كه به آن مربوط نمى ش به مس
جهت صدور  مجوز ها براى ساخت كشتارگاه صنعتى  و كارخانه 

ــود . ها ديگر پيگيرى  ش

موافقت با احداث پيست سوار كارى
رئيس هيات سواركارى شهرستان كارون  نيز اظهار داشت : با  داشتن  
15 هكتار  زمين و سرمايه 2/5 ميليارد تومان بر اساس ماده 53 قانون 
ــت اموزش سوار  ــى كه به ورزش تعلق مى گيرد  مى توان پيس اساس
كارى را براى آموزش و مسابقات در شهر شيرين شهر  احداث  كرد 
ــت مشغول به كار  ــاس  50 تا 70 نفر هم در اين پيس كه بر همين اس

خواهند شد 
ــهر سازى  همراه شد  ــنهاد  با موافقت معاونت وزير راه و ش اين پيش
كه دستورات الزم را براى  عملى شدن احداث  پيست صادر گرديد 

كمك ويژه به تعاونى هاى مسكن 
ــواز  نيز در مورد  ــكن مهر  اه ــه هاى تعاونى هاى مس ــر اتحادي مدي
ــه ثبت  ــروع ب ــال 88 ما ش ــا گفت : از س ــى ه ــكالت تعاون مش
ــرى از  ــه را انجام داديم اما يكس ــم و كارهاى مربوط ــام كردي ن
ــكالت قابل پيش بينى نبود و متاسفانه در حال حاضر  هزينه  مش

ــت  ــده اس ــتر ش ها  تكميل  پروژه ها بيش

ــكونت  افراد  فراهم  شده تا به  ــنهاد داد:بايد امكان س ــنى پيش محس
واسطه ورود افراد مشكالت نيز حل شوتد . 

ــه عضو دارند را   ــنى «كمك ويژه» به تعاونى هاى ك ــق محس  توفي
ــرح و افزود :براى تكميل خانه هاى تعاونى ما احتياج به كمك  مط
ــد و يا پول نداده اند و  ــفانه بعضى از اعضا پول ندارن ــم متاس داري
ــم . اگر بتوان 500 تا  ــته اي يا به داليل ديگرى ريزش اعضا داش
ــكالت در  ــيارى از مش 1000 واحد را كامل و تحويل دهيم بس

ــت . ــد رف ــن خواه ــى آن از بي پ
معاون وزير راه و شهر سازى در جواب درخواست اين مدير  اتحاديه 
گفت :اگر تضمين  هاى الزم جهت اسكان متقاضيان انجام شود براى 
تكميل واحد هاى مسكونى  بصورت  ويژه همكارى هاى مالى  الزم 

را بعمل خواهيم اورد

تقدير نماينده مردم اهواز
 در مجلس شوراى اسالمى

  از عملكرد مديران شهر جديد شيرين شهر
ــهر اهواز  ، حميديه ،كارون  و  ــت ،نماينده  مردم ش   در ادامه  نشس
ــالمى  با تقدير از فعاليت  هاى  مديران  ــوراى اس باوى ذر مجلس ش
شهر جديد شيرين شهر گفت :چند اتفاق خوب در شيرين شهر افتاده 
ــوب خواهد كرد يكى»  ــهر را نيز خ ــت كه قاعدتا آينده اين ش اس
افتتاح جاده دسترسى «است كه رفت و آمد را خيلى آسان تر كرده 
ــت و ديگرى هم حضور  مسئوالن وزارت راه و شهرسازى به  اس

ــت . ــهر اس اين ش
ــفى ،حضور  معاونت وزارت  راه و شهرسازى و هيات  همايون يوس
ــريع در امور  مشكالت شهر جديد شيرين شهر  همراه را  موجب تس
دانست و  گفت :با ورود سرمايه گذاران و شروع به كار پيمانكاران  را  

شاهد  رونق  دوباره منطقه  و فعاليت فعاالن  خواهيم بود 
وى ادامه داد :  در خصوص اختالفات  سرمايه گذاران و پروژه هاى 
جديد شان با سازمان محيط زيست  حتما با  مسئوالن مركز و استان  
گفتگو كرده و جلساتى را براى بررسى و ادامه كار انجام خواهيم داد 

حمايت از احداث پژوهشكده 
 دامپزشكى و گياهان دارويى  

در ادامه  اين نشست ، نماينده دانشگاه شهيد چمران اهواز از احداث 
يك پژوهشكده   دامپزشكى و گياهان دارويى  و باغ گياه شناسى در 
اين شهر خبر داد و گفت :براى احداث اين پژوهشكده به 50 هكتار 
زمين نياز هست كه قسمت عمرانى شيرين شهر با ما همكارى الزم را 

داشته و توافق نامه اى نيز نوشته شده است 
وى افزود: قرار بود زمين به صورت رايگان بوده  و تحويل  دانشگاه 
ــم هزينه كنيم وى تاكيد   ــد گفتند بايد بابت زمين ه ــود اما بع داده ش
ــيار معتبرى است كه اگر به اين  ــگاه چمران خود برند  بس كرد:دانش
ــود بسيار موارد  مورد الزم اين شهر را با خود به همراه  ــهر وارد ش ش

خواهد داشت 
ــازى ا در پاسخ به در  ــن  نريمان معاونت وزارت راه و شهرس محس
ــهيد چمران اظهار داشت : هر آنچه كه   ــت نماينده دانشگاه ش خواس
ــگاه  چمران   ــود به صورت رايگان به دانش به بخش دولتى مربوط ش

تحويل خواهد شد .

 مديرعامل  شهر جديد شيرين شهر:

شيرين شهر در انتظار ورود  سرمايه گذاران
شيرين شهر 

در انتظار ورود  سرمايه گذاران
در ابتداى اين نشست مديرعامل  شهر جديد شيرين شهر  اظهار داشت : شيرين شهر ،با 
مساحت 1008 هكتار و حريم 6000 هكتار در 27 كيلومترى جنوب غربى شهر اهواز  ، 
شرق رودخانه كارون و مركز ثقل پنج مجتمع بزرگ كشت و صنعت واقع شده است  و 
طرح جامع آن در سال 1383 براى اسكان جمعيت 75000 نفر در 13 محله برنامه ريزى 

و به تصويب شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران رسيده است  .

رضا فرهاد زاده افزود : براى خروج از وضعيت فعلى بايد هر چه سريعتر اشتغال زايى را 
در اين شهر باال ببريم و بهترين راه حل اين است كه ورود سرمايه گذاران را به اين منطقه  

آسان نموده و مشكالت سرمايه گذ ارى را به حداقل برسانيم.
وى گفت :بدون شك بخش عمده اى از مشكالت  با ورود سرمايه گذ اران  رفع خواهد 

شد . 
رضا فرهاد زاده اضافه كرد :با ساخت كارخانه هاى مختلف و ايجاد اشتغال  و واگذارى بخشى از 
خانه هاى طرح  مسكن مهر به كاركنان كارخانه هاى  جديد  ميتوان  بسيارى  از مشكالت را  از 

سر راه برداشت 

 همزمان با سفر  دو روزه وزير راه و شهرسازى  به  استان خوزستان  ،نشست بررسى مسايل شهرهاى جديد  با حضور  معاون وزير 
و مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد كشور   ،  فرماندار شهرستان كارون ،  مدير عامل شهر جديد شيرين شهر ،  

سرمايه گذاران و مسئولين  تعاونى ها در شهر شيرين شهر   برگزار شد .

   همايون يوسفى ،حضور  معاونت وزارت  راه و شهرسازى و هيات همراه را  موجب تسريع در امور  مشكالت شهر جديد شيرين شهر 
دانست و  گفت :با ورود سرمايه گذاران و شروع به كار پيمانكاران  را  شاهد  رونق  دوباره منطقه  و فعاليت فعاالن  خواهيم بود

   منجزى:  اگر كارخانه پسماند در شهر شيرين شهر ساخته شود 300 نفر مشغول به كار خواهند شد،براى ساخت اين كارخانه 50 
ميليارد تومان هزينه الزم هست كه همه آن را بخش خصوصى تقبل خواهد كرد .

   رئيس هيات سواركارى شهرستان كارون : با  داشتن  15 هكتار  زمين و سرمايه 2/5 ميليارد تومان بر اساس ماده 53 قانون اساسى 
كه به ورزش تعلق مى گيرد  مى توان پيست اموزش سوار كارى را براى آموزش و مسابقات در شهر شيرين شهر  احداث  كرد.

   مدير اتحاديه هاى تعاونى هاى مسكن مهر  اهواز : براى تكميل خانه هاى تعاونى ما احتياج به كمك داريم متاسفانه بعضى از اعضا 
پول ندارند و يا پول نداده اند و يا به داليل ديگرى ريزش اعضا داشته ايم . اگر بتوان 500 تا 1000 واحد را كامل و تحويل دهيم بسيارى 

از مشكالت در پى آن از بين خواهد رفت .

با احداث جاده جديد
مسير شيرين شهر به اهواز 18 كيلومتر كوتاه تر شده است  
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فرماندار اهواز: بزرگ نمايى اتفاقات، 
كار حضرات مركزنشين است!

فرماندار اهواز با بيان اين كه ديدار تيم هاى فوالد و استقالل تهران يكى از بى حاشيه ترين 
مسابقات به لحاظ امنيتى بود، تاكيد كرد: من به عنوان يك مسوول امنيتى به هيچ وجه 

عالقه مند نيستم، سنگى وارد ورزشگاه شود.
 اسماعيل ارزانى بيرگانى در پايان ديدار تيم هاى فوالد خوزستان و استقالل تهران، در ميكزون 

ورزشگاه به سواالت خبرنگاران درخصوص شرايط امنيتى بازى پاسخ داد.
 وى در ابتدا درخصوص ديدارى كه شخص وى روز قبل بازى با تيم استقالل داشت، اظهار 
كرد: اين ديدار تنها به اين دليل بود كه اگر دوستان نگرانى بابت امنيت بازى دارند، نگرانى 

آن ها را برطرف كنيم و اين ديدار كامال دوستانه بود.
فرماندار اهواز درباره اين كه شنيده شده است روز قبل از بازى از سوى وى به ماموران 
انتظامى دستور داده شد حتى يك سنگ هم وارد ورزشگاه نشود نيز گفت: من به عنوان يك 
مسوول امنيتى به هيچ وجه عالقه مند نيستم، سنگى وارد ورزشگاه شود. ديروز تنها دستور 
داديم تا كنترل شديدتر شود تا اتفاقات بازى قبل تكرار نشود. فوتبال ورزشى است كه باال 
و پايين دارد. در ميان جمعيتى سى هزار نفرى كه به ورزشگاه مى آيد ممكن است 10 نفر 
تماشاگرنما نيز وجود داشته باشد و اين موضوعى است كه در همه جاى ايران هم هست 

ولى بزرگ كردن اتفاقات اصال درست نيست. 
 وى افزود: خوشبختانه در ديدار فوالد و استقالل تهران شاهد يك بازى بى حاشيه از سوى 
هواداران دو تيم بوديم و نگرانى هايى كه در اين خصوص وجود داشت، برطرف شد و سعى 

ما اين است كه اين شرايط هفته هاى آينده نيز تداوم داشته باشد.
 فرماندار اهواز درخصوص صحبت هاى مهدى تاج مبنى بر اين كه در صورت تداوم اين 
اتفاقات در اهواز شايد ميزبانى از اين شهر گرفته  شود نيز عنوان كرد: مگر مى شود از استانى 
كه فوتبال در آن به وجود آمده، ميزبانى را گرفت؟ خوزستان استانى است كه فوتبال از 
آن جا وارد ايران شد. معتقدم بزرگ كردن اين اتفاقات كار حضرات مركز نشين است. چنين 
حوادثى در همه ايران از جمله كرمان و تبريز رخ داده است، ولى آيا آنقدرى كه اتفاقات 
اهواز در برنامه 90 بزرگ نمايى شد، اتفاقات ساير شهر ها هم بزرگ نشان داده شد؟ وقتى 
كرمانى ها در بازى پلى آف دو فصل قبل با استقالل خوزستان ورزشگاه شهيد باهنر را به آتش 
كشيدند، آيا كسى آمد بگويد چه اتفاقى افتاده است؟ آيا عادل فردوسى پور و همكارانش 
برنامه اى را به آن موضوع اختصاص دادند؟ براى من سوال است كه چطور تا در خوزستان 
اتفاق كوچكى رخ مى دهد، همگان هيجان زده مى شوند؟ در تبريز، مشهد و انزلى اتفاقات 
كوچك و بزرگ رخ داده است ولى نمى دانم چرا برنامه نود روى خوزستان حساس است؟ 
 او در پاسخ به اين سوال كه آيا قبول دارد كتك زدن پدرى مقابل پسرش با آن وضعيت، 
اتفاق خيلى بد و ناخوشايند است؟ بيان كرد: اوال مى خواهم بگويم مگر كسى مى دانست اين 
دو نفر پدر و پسر هستند؟ ثانيا تمام كسانى كه باهم دعوا كردند بچه هاى يك محل هستند و 
اين طور نيست كه يك فرد متعلق به شهرى ديگر باشد، ضمن اين كه همان گونه كه گفتم اين 
اتفاقات فقط در خوزستان رخ نمى دهد و هيچ كس هم عالقه مند نيست چنين حوادثى پيش 
بيايد.  ارزانى در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اين كه شنيده مى شود نامه اى محرمانه به 
استاندارى زده شده و قرار است ميزبانى استقالل خوزستان در ليگ قهرمانان آسيا از اهواز 
گرفته شود و به اصفهان يا تهران انتقال پيدا كند؟ تاكيد كرد: اصال چنين بحثى صحت ندارد 
و ما نيز زير بار چنين تصميمى نخواهيم رفت، چرا كه هيچ كس نمى تواند حق مردمان بزرگ 
خوزستان را از آن ها سلب كند. چنين چيزى غيرممكن است. به جاى دامن زدن به اتفاقات 
بايد كار فرهنگى كرد. در نظرسنجى هفته قبل برنامه 90 آيا هيچ يك از گزينه ها مربوط به 

كنترل نيروى انتظامى بود؟

صعود ايران به رتبه پانزدهم المپيك 2012 لندن
با مسجل شدن دوپينگ سه قهرمان قزاقستانى در المپيك 2012 لندن، جايگاه كاروان ايران 

بهبود يافت.
 سه وزنه بردار زن قزاقستانى به دليل دوپينگ، مدال هاى طالى خود در المپيك 2012 لندن 
را از دست دادند. مايا مانزا، اسوتالتا پودوبدووا كه در دسته هاى 63 و 75 كيلوگرم قهرمان 
شده بودند، به دليل استفاده از ماده ممنوعه استانوزول به عنوان دوپينگى معرفى شده و طالى 
خود را بايد پس دهند.  همچنين زولفيا چينشانلو كه در دسته 53 كيلوگرم وزنه بردارى به 
مدال طال دست يافته بود، به دليل مصرف استروئيد استانوزول، مدالش را از دست مى دهد.
 دوپينگى ها المپيك 2012 به همين سه نفر ختم نمى  شوند و بايد به آنها نام ماريا شكرمانكووا 
از بالروس را كه در دسته 69 كيلوگرم وزنه بردارى زنان مدال برنز كسب كرده بود، اضافه 
كرد.  با مشخص شدن سه دوپينگى در كاروان قزاقستان و از دست رفته مدال هاى طالى 
آنها، جايگاه اين كشور نيز با نزول مواجه مى شود. قزاقستان پيش از اين با 7 طال، يك نقره 
و 5 برنز در رده دوازدهم بود، اما حاال تا رده بيستم پايين خواهد آمد. ضمن اينكه جايگاه 
ايران نيز بهبود خواهد يافت. كاروان كشورمان كه 5 طال، 6 نقره و 2 برنز به دست آورد، از 
رتبه 16 به 15 صعود مى كند. كاروان ايران در المپيك 2012 ابتدا در رده هفدهم ايستاد و با 
طالى محمدپور كه چندى پيش به دليل دوپينگ ورزشكاران كشورهاى ديگر به دست آمد، 

به رده شانزدهم و اكنون پانزدهم صعود كرد.

بازى بسيار خوبى مقابل پااليش نفت آبادان انجام داديم
 سرمربى تيم بسكتبال لوله آ. س شيراز گفت: بازى بسيار خوبى مقابل تيم بسكتبال پااليش 

نفت آبادان انجام داديم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدى دوانى زاده   در پايان ديدار تيمش با پااليش نفت آبادان در 
گفتگو با خبرنگاران افزود: فكر مى كردم بازى بسيار سختى پيش رو داشته باشيم اما بچه ها 

به نوعى سورپرايزم كردند و بازى خيلى خوبى را انجام دادند.  
وى اظهار كرد: از آنجايى كه تيم ما دير بسته شد به همين دليل تيم ما تنها تيمى است كه 

بازيكن خارجى و ملى پوش ندارد و بيشتر از بازيكنان بومى خود شيراز استفاده كرديم.
دوانى زاده تصريح كرد: در بازى برابر پااليش نفت تا سه دقيقه پايانى ما تيم پيروز ميدان 
بوديم و در تمام دقايق ما از حريف پيش بوديم اما در سه دقيقه پايانى و پس از 5 اخطاره 
شدن دو بازيكنانمان قافيه را به حريف واگذار كرديم و حريف نيز از اين فرصت پيش آمده 
به خوبى استفاده كرد و پيروز شد. سرمربى تيم بسكتبال لوله آ. س شيراز گفت: با اين بازى 

نشان داديم كه مى توانيم در هفته هاى بعدى حرفهاى زيادى براى گفتن داشته باشيم.
  از سرى مسابقات ليگ برتر بسكتبال ايران(سوپر ليگ) امروز پنجشنبه ششم آبان ماه و در 

هفته نخست آغاز اين مسابقات، تيمهاى پااليش نفت آبادان و لوله آ. اس شيراز 
 در محل ورزشگاه 17 شهريور آبادان به مصاف يكديگر رفتند كه اين بازى با برد تيم پااليش 

نفت آبادان به  پايان رسيد.

با وجو د بى توجهى ها  بى پايان مسوولين !!
سپاهان ايذه ،برترين

 باشگاه فوتبال خوزستان شد 

هاى  برترين  مراسم  :در  ورزشى  گروه   - زاگرس  يامداد 
ورزش خوزستان كه هفته  گذشته در اهواز برگزار شد باشگاه 
«سپاهان ايذه «به عنوان برترين باشگاه استان خوزستان انتخاب 
و از «مجيد صيدالى ،نبى   اهللا اميدى و على محمودى «به 

عنوان مديران باشگاه   تجليل شد.
باشگاه سپاهان ايذه يكى از فعال ترين باشگاه هاى خوزستان در 
در رشته  هاى فوتبال و فوتسال فعاليت دارد  كه هر دو تيم  اين 

باشگاه  بازيكن ساز  در ليگ برتر خوزستان حضور دارند .
چندين سال حضور در سطح اول فوتبال خوزستان و معرفى 
بازيكنان بزرگى به تيم هاى پايه و بزرگساالن خوزستان و 
ايران نشان از همت ،پشنكار و جديت مسوالن  اين باشگاه 

محبوب در سطح شهرستان ايذه دارد 
تيم فوتبال سپاهان ايذه كه هم اكنون در ليگ برتر است و با 
اختالف سه امتيازى تا  فاصله اندكى  با صدر جدول دارد از 

شرايط نابسامان مالى دسته پنجه نرم مى كند .
اين باشگاه كه با تفكرى  كامال فرهنگى   و با رويكرد توجه 
به نسل جوان و با اتيه  شهرستان اداره مى شود با تامين منابع 
مالى از سوى  مديران باشگاه ( مجيد صيدالى ،على محمودى  

و نبى اميدى  ) به حيات ورزشى خود ادامه مى دهد 
 در اين ميان  اما پايان داستان  اصال خوش نيست و مشكالت مالى 

،ادامه كار مديران عالقمند را با سختى فراوان همراه ساخته است !!!
 مسئولين نيز كه گويا فقط  در شعار عاشق خدمت به ورزش اند  
و اصال به فكر آينده فرزندان اين شهر نيستند !!!!  ا صال به ورزش 
اهميت نمى دهند  و شايد تنها حضورشان در ورزش گرفتن  
عكس يادگار ى در صف اول ورزش همگانى باشد شايد هم در 

فينال مسابقا ت ورزشى !!!
دوران طاليى ورزش اين شهر در حالى كه مى توانست با حضور  
عليرضا دهقان در مجلس شوراى اسالمى  شكل بگيرد به داليلى 

اتفاق نيفتاد و ا ز چاله به چاه افتاديم !!
 اما در اين چند ماه اخير «هدايت اهللا خادمى «نماينده مردم  در 
مجلس شوراى اسالمى -كه در نزد مردم از محبوبيت بااليى 
برخوردار است -نسبت به دو نماينده  پيشين (عليرضا دهقان 
و حجت اهللا  درويش پور )در محافل مختلف صحبت از ارتقاء 
ورزش ايذه كرده و اين اداره را به عنوان بهترين اداره در سطح 
شهرستان توصيف و بارها از مديريت هوشنگ حاتمى-رييس 

اداره ورزش و جوانان  ايذه - به نيكى سخن گفته است 
حال  و روز برترين باشگاه  فوتبال  خوزستان  -كه بازيكنان 
زيادى را از جمله «سروش سعيدى و مهرداد جماعتى» و بيش از 
200 بازيكن در سطح پايه به فوتبال خوزستان و ايران معرفى كرده  
خوب نيست  و با توجه به اينكه 6 هفته از ليگ برتر خوزستان 
سپرى شده اما فقط يك دست لباس دارد كه هم به عنوان لباس 

تمرين و هم لباس مسا بقه استفاده مى شود !!!!!
آيا بودجه شهرستان ايذه آنقدر كم هست كه تيمى همچون سپاهان 
ايذه با اين همه تحويل بازيكن به بيرون و به سرانجام رساندن 

زندگى شان بايد به باد فراموشى سپرده شود .؟؟
آيا در ايذه  و در بين اين همه اداره كه اگر به طور ميانگين هر اداره 
اى ماهانه مبلغ صد هزار تومان براى ورزش و فوتبال اين شهر 
هزينه كند آيا باز بايد شاهد چنين اتفاقاتى بايد براى تيم سپاهان 

ايذه و ديگر تيم هاى ورزشى باشيم ؟؟؟
آقايان  مسئول كه بيشتر عالقمند به رفتن به ماموريت هستيد  به 
فكر ورزش اين شهر باشيد ترديد به خودتان راه ندهيد مردم شهر 
هميشه قدر شناس مسووالن دلسوز بوده اند  شايد الزم به 
ياداورى  نباشد كه  نام نيكى گر بماند زادمى/به از او ماند......./ 

شكست استقالل خوزستان در ليگ برتر 
فوتبال بانوان كشور

تيم فوتبال استقالل خوزستان در هفته پنجم رقابت هاى ليگ 
برتر فوتبال بانوان كشور برابر نماينده سنندج مغلوب شد.

  شاگردان فاطمه دغاغله امروز (جمعه) در ورزشگاه تختى 
اهواز پذيراى راه ياب ملل سنندج بودند. اين بازى پس از 90 
دقيقه تالش دو تيم با نتيجه 4 بر 2 به سود نماينده سنندج به 
پايان رسيد تا چهارمين شكست آبى هاى خوزستان در كارنامه 
شان ثبت شود.  استقاللى ها يك ديدار معوقه از هفته نخست 

ليگ را در پيش دارند.

 ريزه اسپور  به داد سرخ ها رسيد
ــدند ــر ش ــزن ظاه ــاز و گل ــش گلس ــد، در نق ــرده بودن ــه ك ــه تركي ــن ب ــزم رفت ــه ع ــل ك ــچ در ابتداى فص ــو ايوانكووي ــن برانك مغضوبي

ــب كند. ــت به صدر را كس ــيرين براى بازگش ــه امتياز ش ــپوليس س  تا پرس

روزهاى خوش ذوب آهن بدون يحيى

مديركل ورزش و جوانان خورستان گفت: اعتماد 
رييس جمهور به توانمندى دكتر سلطانى فر، راه 
برون رفت ورزش و جوانان كشور از وضعيت 

فعلى است.
 فرامرز كيانى زاده اظهار كرد: سلطانى فر چهره 
شناخته شده اى در نظام جمهورى اسالمى ايران 
و از مديران با تجربه در عرصه هاى مختلف 
اجرايى كشور است و كارنامه و عملكرد بسيار 

خوب و موفقى دارد.
و  ورزش  براى  پيشنهادى  وزير  افزود:  وى   
جوانان، معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى است 
و انتخاب او براى دومين بار نشان از اعتماد باالى 
رييس جمهور به توانمندى و شايستگى او است.
مديركل ورزش و جوانان خورستان با بيان اين 
كه سلطانى فر سابقه حضور در پست هاى مهم 
وزارت  ساختار  با  و  دارد  را  ورزش  اجرايى  و 

معاون  وى  گفت:  است،  آشنا  كامال  نيز  ورزش 
ادارى و مالى سازمان تربيت بدنى سابق و قائم  
مقام آقاى هاشمى  طبا در زمان رياست بر سازمان 
تربيت بدنى به مدت دو سال، عضو هيات علمى 

تشخيص  مجمع  استراتژيك  تحقيقات  مركز 
مصلحت نظام در زمان رياست دكتر روحانى بوده 
و مهم تر اين كه به عنوان مسوول كميته ورزش 

ستاد دكتر روحانى نيز فعاليت كرده است.
 وى اظهار داشت: با توجه به اين كه عمده ترين 

مشكل وزارت ورزش و جوانان تامين منابع مالى 
جهت انجام ماموريت ها و وظايف محوله مى باشد 
و پيمانه مالى ورزش نيز از ابتدا بسيار كوچك در نظر 
گرفته شده است، وزير ورزش و جوانان بايد ارتباط 
بسيار خوب و نزديكى با بدنه دولت مخصوصا 
شخص رييس جمهور داشته باشد، در غير اين 

صورت توفيق چندانى حاصل نخواهد شد.
 وى افزود: خوشبختانه سلطانى فر از اين ويژگى 
مهم برخوردار است و سابقه همكارى نزديك 
و همراهى او با رييس جمهور مى تواند بستر 
توسعه و پيشرفت ورزش را فراهم آورده و منشاء 
اثرات و تحوالت چشم گيرى براى ورزش و 

جوانان كشور باشد.
وزير  انتخاب  در  تاخير  پايان  در  زاده  كيانى   
و  دانست  سوزى  فرصت  را  جوانان  و  ورزش 
تصريح كرد: از آن جايى كه سلطانى فر از توانايى 
و تجارب ارزنده اى برخوردار است، گزينه بسيار 
مناسبى براى تصدى وزارت ورزش و جوانان مى 
باشد كه اميدواريم او با حمايت اكثريت نمايندگان 
محترم مجلس به عنوان وزير ورزش و جوانان 

انتخاب شود.

 شاگردان برانكو ايوانكوويچ كه با 
پيروزى روز گذشته تراكتورسازى، 
صدر جدول را از دست رفته مى 
بينند به دنبال كسب پيروزى برابر 
تا  هستند  برتر  ليگ  زردپوشان 
تعطيالت يك ماهه ليگ را نيز در 
صدر پشت سر بگذارند. در سمت 
مقابل نفتى ها كه پيروزى و كسب 
هاى  هفته  در  مدعيان  برابر  امتياز 
گذشته براى آنها با طعم شيرينى 
خواهند  مى  اينبار  بوده  همراه 

پرسپوليس را از پيش رو بردارند. 
در  ايوانكوويچ  برانكو  شاگردان 
يك  تنها  شايد  بازى  طول  تمام 

موقعيت به حريف دادند و آنها در طول 90 دقيقه 
با فشار روى دروازه نفت آبادان در تالش براى 
رسيدن به گل بودند كه البته تا دقايق پايانى در 

حسرت آن ماندند. پرسپوليسى ها كه براى رسيدن 
به دروازه حسن هورى راه هاى مختلفى را دنبال 
كرده بودند در نهايت روى همكارى دو بازيكن 
رفتن  عزم  فصل  ابتداى  در  كه  برانكو  مغضوب 

را  اسپور  ريزه  باشگاه  و  تركيه  به 
كرده بودند و در نهايت از تصميم 
خود پشيمان شده بودند به گل سه 
به  و  رسيدند  ارزشمند  و  امتيازى 

صدر جدول رسيدند.
در اين ديدار بار ديگر حمله وران 
پرسپوليس در فرصت سوزى كم 
نگذاشتند تا نگرانى روى سكوها و 
بين طرفداران و البته كادرفنى اين 

تيم افزايش يابد.
على عليپور، مهدى طارمى، فرشاد 
نيا  كاميابى  و  مسلمان  احمدزاده، 
بارها مى توانستند با كمى دقت در 
ضربات نهايى خود به نتيجه دست 
يابند كه اين اتفاق رخ نداد و در دقايق پايانى اين 
تيم روى ارسال رضاييان و ضربه طارمى به گل سه 

امتيازى اش دست يافت.

 دو تيم ذوب آهن و استقالل خوزستان از ساعت 16:45 دقيقه در ورزشگاه 
فوالد شهر به مصاف يكديگر مى روند. اين ديدار مى تواند تكرار ديدار سوپر 
جام باشد، ديدارى كه استقالل خوزستان موفق شد با نتيجه 2-0 جلو بيفتد 
اما در پايان با نتيجه 4-2 به سود ذوب آهن به پايان رسيد. البته استقاللى هاى 
خوزستان برد قهرمانى خود را در ورزشگاه غدير برابر همين ذوب آهن پيروز 

شدند.
 در حالى دو تيم به مصاف يكديگر رفتند كه سه امتياز بازى مى تواند آنها را 
چند پله در جدول باال ببرد. نيمه اول بسيار سرد و بدون موقعيت شروع شد 
اما استقاللى هاى خوزستان موفق شدند در ادامه بازى را در دست بگيرند و 

چند موقعيت نصفه و نيمه ايجاد كنند كه همگى از دست رفت.
ذوبى ها نيز يك موقعيت خوب در اواسط نيمه اول داشتند كه شيخ ويسى 
مانع از فروپاشى دروازه اش شد. داور بازى بدون اعالم وقت اضاف سوت 
نيمه اول را زد تا بازيكنان براى 15 دقيقه استراحت و گوش دادن به صحبت 

هاى مربيان به رختكن بروند.
در نيمه دوم بازى پاياپاى ادامه مى يافت كه رجب زاده موفق شد روى يك ضربه 

آزاد دروازه شيخ ويسى را باز كند. در ادامه حمالت استقاللى هاى خوزستان با 
تالش خط دفاع و گلر ذوب آهن بى ثمر ماند و در دقايق پايانى احسان پهلوان 

موفق شد با يك ضربه زيبا تير خالص را بر پيكرتيم خوزستانى بزند.

كيانى زاده: سلطانى فر گزينه مناسبى 
براى تصدى وزارت ورزش و جوانان است

 حبيب اهللا اخالقى عضو سابق تيم ملى كشتى فرنگى، بعنوان سرپرست انستيتو كشتى منصوب شد.
اخالقى عضو تيم ملى كشتى فرنگى در المپيك 2016 برزيل و دانشجوى مقطع دكتراى مديريت تربيت بدنى، 
مدال برنز قهرمانى جهان در سال هاى 2009 و 2015، مدال طالى بازى هاى آسيايى 2014 اينچئون، مدال 
طالى قهرمانى آسيا و دانشجويان جهان و همچنين قهرمانى با تيم ملى كشتى فرنگى در جام هاى جهانى را 

در كارنامه ورزشى خود دارد.
پس از تعيين اخالقى بعنوان سرپرست جديد انستيتو كشتى، فدراسيون كشتى از زحمات و تالش هاى هادى 
حبيبى سرپرست پيشين انستيتو كشتى و عضو سابق تيم ملى كشتى آزاد در مدت مسئوليت در اين مركز علمى، 

قدردانى كرد./  خوزستان اسپورت

قهرمان خوزستانى سرپرست انستيتو كشتى شد

ليگ برتر فوتبال خوزستان

ليگ برتر فوتبال كشور ليگ برتر جوانان كشور

ليگ دسته اول خوزستان گروه يك

ليگ دسته اول خوزستان گروه دو ليگ  دسته اول كشور
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

كتابخانه

خبر

«تونل كبوتر» زندگى نامه 
خود نوشت جان لوكاره
نويسنده اى كه
 جاسوس بود

كبوترها از تونل هايى عبور مى كردند و وقتى 
بر فراز درياى مديترانه به پرواز درمى آمدند، 
مورد هدف گلوله ها قرار مى گرفتند. آن هايى 
كه جان سالم به در مى بردند، روى سقف 
كازينو مى نشستند و دوباره به درون تونل 

هدايت مى شدند...
رمان هاى  مشهور  نويسنده  لوكاره»  «جان  زندگى نامه  كتاب  نام  كبوتر»  «تونل 
كتاب  اين  از  خود  اخير  گزارش هاى  از  يكى  در  «گاردين»  است.  جاسوسى 
زندگى نامه اى نوشته و در آن به نقل قول هاى جالبى از اين رمان نويس انگليسى 

اشاره كرده است.
«تونل كبوتر»، زندگى نامه خودنوشت «جان لوكاره» شرح كاملى از زندگى او به عنوان 
يك نويسنده و جاسوس است. بخش مربوط به پدرش «رونى»، خصوصى ترين فصل 

كتاب است كه «لوكاره» در آن به رفتارهاى خشونت آميز پدر خود اشاره مى كند.
«جان لوكاره» از پدرش كتك مى خورد و مادرش در سن پنج سالگى او را رها كرد، 
بنابراين در فقر كامل عاطفى رشد پيدا كرد. او اين اسرار خانوادگى را در زندگى نامه 
خود كه بخش هايى از آن به صورت سريالى در «گاردين» منتشر شده، فاش كرده 

است.
 «MI6» لوكاره» يكى از بزرگ ترين رمان نويسان پس از جنگ است كه با نام مأمور»
هم شناخته مى شود. او كه در دهه هاى 1960 و 1970 در سرويس جاسوسى انگليس 
فعاليت مى كرده، اصرار دارد بگويد نويسنده اى است كه «زمانى جاسوس بوده»، تا 

اين كه او را جاسوسى بدانند كه به نويسندگى روى آورده.
كتاب خاطرات او دربردارنده تحقيقات دسته اول و ماجراهاى سفرهايى است كه در 
طول دوران كار و نويسندگى انجام داده. او در اين اثر، تصاوير منفى از چهره هايى 

همچون «مارگارت تاچر»، «روپرت مرداك» و «ياسر عرفات» ارائه مى دهد.
را  او  كه  است  پدرش «رونى»  با  رابطه «لوكاره»  كتاب،  بخش  خصوصى ترين 
«كالهبردار شگفت انگيزى كه گه گاه به زندان مى افتاد» توصيف مى كند. «رونى» 
جسته گريخته در زندگى «جان» حضور داشته و در كودكى مادرش را به باد كتك 

مى گرفته است.
او درباره آن دوران نوشته است: مسلما «رونى» من را هم مى زد اما فقط چند بار و آن 
هم نه به دليل قانع كننده اى. بخش ترسناك ماجرا، آماده شدن براى كتك زدن بود: 

پايين آمدن شانه و جابه جا شدن فك هاى او.
كتاب  در  است،  كورنول»  مور  جان  «ديويد  اصلى اش  نام  كه  لوكاره»  «جان 
زندگى نامه اش از عادت هاى خالقانه خود نوشته: من عاشق فى البداهه نوشتن هستم، 

در دفترچه، در حال راه رفتن، در قطار و كافه.
او كه تاكنون 23 رمان به نگارش درآورده و آثارش به 36 زبان ترجمه شده  است، از 
لپ تاپ و رايانه دورى مى كند و در اين باره مى گويد: شايد از روى خودسرى ترجيح 

مى دهم با سبك سنتى غيرمكانيزه كه چند قرن عمر دارد، كار كنم.
اين رمان نويس 85 ساله همچنين نگاه شديدا خصمانه اى به «مرداك» دارد و در 

كتابش از الفاظ تحقيرآميزى درباره او استفاده كرده است.
عنوان زندگى نامه «لوكاره» كه تصويرى غم زده را به ياد مى آورد، اشاره دارد به باشگاه 
ورزشى - تفريحى در «مونت كارلو» كه اين نويسنده در نوجوانى با پدرش به آن جا 
مى رفت. در آن باشگاه كبوترها از تونل هايى عبور مى كردند و وقتى بر فراز درياى 
مديترانه به پرواز درمى آمدند، مورد هدف گلوله ها قرار مى گرفتند. آن هايى كه جان 
سالم به در مى بردند، روى سقف كازينو مى نشستند و دوباره به درون تونل هدايت 

مى شدند...
او درباره انتخاب اين نام مى گويد: اين كه چرا اين تصوير سال ها من را تحت تأثير قرار 

داده، چيزى است كه بهتر است خواننده درباره اش قضاوت كند، تا من.

ياداشت
فرهنگ كتك خور دولتهاست!

محمد صادق دهنادى
بخش فرهنگ كتك خور دولت ها در ايران است و سپر بالى تكفير و انتقاد بقيه 
ناكارآمدى ها است. البته اين مشكل دولت روحانى نيست. فرهنگ نه تنها در اين 
دولت بل در دولت هاى گذشته و حتى فعاالن سياسى و احزاب جايگاه و پايگاهى 

ندارد...
وقايع چند روز گذشته دولت يازدهم نشان داد كه دولت حسن روحانى به شكست 
بخش فرهنگ در اين دوره واقف است و  شنيده ها حاكى از آن است كه اتفاقات 
چند روز آينده هم نشان خواهد داد كه دولت نامبرده  با استفاده از چند چهره تكرارى، 
خسته و فرسوده در جايگاه وزارت ارشاد ،وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و 
پرورش نشان خواهد داد كه دولت در بخش فرهنگ هم چنان هيچ برنامه اى ندارد 

و نخواهد داشت.
البته اين مشكل دولت روحانى نيست. فرهنگ نه تنها در اين دولت بل در دولت 
هاى گذشته و حتى  فعاالن سياسى و احزاب جايگاه و پايگاهى ندارد. در جريان 
انتخابات مختلف نيز مهمترين بحث سياسيون بحث آب و نان اهالى فرهنگ و هنر 
و اجتماع يعنى هنرمندان و معلمان و ورزشكاران و نخبگان است تا برنامه براى ارتقا 

مباحث فرهنگى
بى شك هر سه اين وزارتخانه ها جمع و ادغام هم شود اتفاق خاصى نمى افتد.

اين سه وزارتخانه چند ويژگى مشترك هم دارند؛
اول اين كه به اذعان پرسنل شان نوانخانه هاى دولت اند. هميشه مشكل مالى دارند. 

پرسنل شان از فقيرترين اقشار كارمندان هستند
دوم اينكه به واسطه برخوردشان با اجتماع و مسائل شرعى و فقهى هميشه در 
صف برخورد منتقدين، استيضاح نمايندگان و حمله اقشار جوان و باالخره استعفاى 

اجبارى اند.
سوم اين كه از ترافيك و طالق و صف يارانه تا بى حجابى و كار كردن و ربا و ريا و 

زنا ... همه چيز تقصير اين سه تا وزارت است.
چهارم اين كه -بخصوص وزارت ارشاد- معموال توسط كسانى اداره شده كه حتى 
يك روز سابقه كار در آن را نداشته اند و اتفاقا تحصيالتشان هم معموال به آن مشاغل 

بى ربط است.
پنجم هم اين كه گرچه سپر بالى تكفير و انتقاد بقيه ناكارآمدى ها هستند اما در 
صف امكانات و پيشنهاد و برنامه از سوى منتقدين همه چيز دان و مدعى كمترين 

مساعدت را دريافت مى كنند.
گنه كرد در اقتصاد چند وزارتخانه اى، به فرهنگ زدند گردن چند وزير

بخش فرهنگ كتك خور دولت ها در ايران است. كتك هاى بيرونى و خود زنى هاى 
داخلى... همه اش مربوط به اين بخش است.  نمايش كامل و جامع اين ويژگى ها هم 

مصائبى كه در ماه هاى آخر دولت به اين سه وزارتخانه وارد مى شود.
وسط غوغاى سياسى و اقتصادى پسابرجام  ميان گرداب ركود، بيچاره وزارت هاى 
فرهنگى قربانى شدند؟ باور نداريد از آقاى روحانى سوال كنيد ؛ اين سه تا وزارت به 
دليل عدم پيگيرى كدام برنامه و رويكرد شما مجازات شدند؟ كه به جاى نعمت زاده 

و آخوندى و ربيعى و سيف روساى بى اثرترين وزارت خانه ها رفتند...
دستمريزاد! اينطور بود كه خنده دار ترين جوك سال رقم خورد!

مداحان بهانه دست دشمنان ندهند
آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى از مداحان درخواست كرد، 
ــند، سخنى برخالف موازين  مراقب سخنان خويش باش
ــور عزادارى باشد و بهانه به دست  نگويند هرچند در ش
دشمنان ندهند و كارى كه خداى ناكرده سبب اختالف 

ــود، انجام ندهند. ــينى مى ش در ميان عالقه مندان حس
اين مرجع تقليد اين اظهارات را در پاسخ به اين سوال مطرح 
كرد كه "چندى پيش يكى از مداحان، در هنگامى كه شور 
سؤال  تو  از  قبر  اول  شب  اگر  است:  گفته  گرفته،  مداحى 
كنند پروردگارت كيست؟ بگو: على؛ و اگر راجع به قبله و 
مكه و دين و امثال آن سؤال كنند بگو: حسين. آيا اين سخن 
موجب ارتداد و خروج از دين مى شود يا نه؟ لطفاً براى حل 
اختالفات پاسخ سريع عنايت فرماييد. آيت اهللا مكارم شيرازى در 
پاسخ خاطرنشان كرد: شك نيست كه مداحان محترم از اين گونه 
تعبيرات بايد جدا پرهيز كنند، كه تعبيراتى زننده است. به عالوه، 
بهانه به دست دشمنان اسالم مخصوصاً وهابيون كه كارشان ايجاد 
اختالف و خونريزى است مى دهد. وى ادامه داد: ولى كسى كه 
اين سخنان را در حال شور عزادارى مى گويد، قطعاً منظورش 
پرستش على(ع) يا انكار ضروريات اسالم نيست و موجب كفر و 
ارتداد نمى شود، ولى باز تأكيد مى كنم همة مداحان محترم مراقب 
سخنان خويش باشند. آيت اهللا مكارم شيرازى گفت: مداحان 
سخنى برخالف موازين نگويند هرچند در شور عزادارى باشد 
و بهانه به دست دشمنان ندهند و كارى كه خداى ناكرده سبب 
اختالف در ميان عالقه مندان حسينى مى شود انجام ندهند تا 

خداوند عزادارى هاى آنها را قبول فرمايد.

براى بازيگران نادم فرش قرمز پهن نمى كنيم!
ــت فرش  ــينمايى گفت: قرار نيس ــازمان س ــس س رئي
ــانى كه مرتكب خطا شدند.  قرمز پهن كنيم براى كس
حجت اهللا ايوبى رييس سازمان سينمايى در خصوص جزئيات 
خروج بازيگران و حضور در شبكه هاى ماهواره اى گفت: اين 
موضوع يك حادثه تاسف بار بود. با تبليغات در داخل و خارج، 
موجى در كشور متاسفانه اتفاق افتاد كه عده اى فكر ميكردند در 
خارج از مرز هاى ايران ممكن است خبرها و زندگى بهترى در 

انتظار آنها باشد. 
وى ادامه داد: تقريبا همه كسانى كه رفتند بازيگران و عوامل 
شناخته شده در سينما نبودند. با رفتن آنها من متنى را نوشتم به 
عنوان كسى كه تجربه دارد و فضاى خارج كشور را مى شناسد. 
به آنها گفتم خبرى نيست حتى اگر خبرى باشد، آنها بعد از مدتى 
پشيمان خواهند شد. بعد از انتشار اين نامه آرام آرام پشيمانى 
شروع شد. به نظرم اين نامه تير خالصى بود براى كسانى كه 
اميدهاى واهى داشتند.  ايوبى عنوان كرد: از مدتى قبل چند نفر 
از اين افراد با سازمان سينمايى تماس داشتند بخش  حراست ما 
برخورد خوبى با آنها داشت. راه بازگشت به خانه پدرى را به 
روى آنها نبنديم. همكارى خوبى در بخش هاى مختلف نظام 
صورت گرفت كه آنها برگردند چراكه ما يك نظام اسالمى 
هستيم.  وى ادامه داد: تا امروز 12 نفر بازگشتند و با بخش هاى 
مختلف صحبت داشتند. بسيارى از آنها احساس ندامت كردند. 
ما بر صندلى پدرى نشسته ايم و نمى توانيم راه بر آنها ببنديم حتى 
اگر فرزندان خطا كار باشند. اينكه با آنها چه برخوردى خواهد 
شد فقط وظيفه سازمان سينمايى نيست و برخورد تشويقى با 
آنها نخواهد شد. در اين كشور هميشه امكانات بهتر تنها براى 
بازيگران، هنرمندان و اساتيد نيست اگر به جايى رسيده ايم از 

سرمايه ملى استفاده شده است.  
ايوبى در خصوص مجازات اين افراد گفت: قرار نيست فرش 
قرمز پهن كنيم براى كسانى كه مرتكب خطا شدند و مشوقى براى 
ديگران باشيم و اينكه چه برخوردى خواهيم كرد فراتر از سازمان 
سينمايى است. نبايد آنها انتظار داشته باشند زمانى كه برمى گردند 

در تلويزيون و سينما به راحتى كار كنند. 
رئيس سازمان سينمايى خاطر نشان كرد: ما در تعامل با دستگاه هاى 
مختلفى هستيم كه در اين كشور كار آنها رصد كردن است و نگاه 
آنها منافع ملى حفظ و حراست از ارزش هاى حاكم بر كشور 

است و براى اين بازيگران تصميم گرفته خواهد شد.

با يك گل بهار نمى شود
 One swallow does not make summer

به  است.  آن  پيرو  عمل  و  عمل  پيشواى  «دانش      
خوشبختان دانش الهام مى  شود و بدبختان از آن محرومند.» 
حضرت محمد(ص)

اگر بر جاى من غيرى گزيند دوست حاكم اوست
حرامم باد اگر من جان به جاى دوست بگزينم
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«چند تكه لغزان بر لبه ُسراِن يك وضعيت پيچان» نمايشى 
9به نويسندگى و كارگردانى عليرضا اجلى است كه از 9

آبان در تماشاخانه باران روى صحنه مى رود. در خالصه 
آن آمده است: چهار روزنامه نگار در انتظار بازگشت مدير 
مسئول؛ (لغزان: مصدق براى براندازى اون نظم كاذب 
مبارزه مى كرد، ُسران: بابا چند قدم رفته عقب داد زده 
ابراهيم، ابراهيم، پيچان: غايب شده بود پسوند براى شيدا، 

معصومى غايب.)
عليرضا اجلى، نويسنده و كارگردان نمايش «چند تكه 
لغزان بر لبه ُسراِن يك وضعيت پيچان» گفت: اين نمايش 
زمينه اى اجتماعى دارد. دبير صفحه آخر مطلب طنزى را 

ِ

نوشته و حاال او و سه روزنامه نگار ديگر نشريه منتظرند 
مديرمسئول از دادگاه برگردد و ببيند كه روزنامه توقيف 
2شده يا نه و در اين ميان سه دوره يعنى سال 1332، سال 
در كنار زمان حال مرور مى شود. خاطرات اين  1357
سال ها به واسطه پدر مادر و خانواده اين چهار روزنامه نگار 

كه در آن دوره ها حضور داشته اند مرور روايت مى شود.
اجلى درباره آشنايى خود با حرفه روزنامه نگارى گفت: 
من مدت زيادى حق التحريرى كار كرده ام و مدتى هم 
در ماهنامه اى حضور داشته ام و مشكل احضار به دادگاه و 
مسائل مرتبط با آن، تجربه اى بوده كه شاهد آن بوده ام و به 

نوعى دغدغه شخصى ام بوده است.
اين نويسنده و كارگردان با اشاره به انتخاب اين موضوع 
براى نمايش خود گفت: اين انتخاب يك دغدغه شخصى 
بود؛ از طرفى اين موضوع ذهنم را درگير كرده بود و از 
سوى ديگر مى خواستم سه دوره تاريخى را اضافه كنم. 
سه دوره تاريخى در اين نمايش مرور مى شود و يكسرى 
بازى هاى كالمى در كار وجود دارد كه در بافت بازى هاى 

كالمى و در بافت متن به نتايج خاص خود مى رسد كه 
با مخاطب هم اين را در ميان مى گذارم و اين سه دوره 
به نوعى مرور مى شود. اجلى تشريح كرد: مرور اين سه 
دوره، از بعد تاريخى اجتماعى است اما آن ها را دراماتيك 
مى كند؛ يعنى اينطور نيست كه نمايش با جزئيات خاص 
به تاريخ نگاه كند. بلكه خيلى كلى و از اين ديد چهار 
شخصيت نمايش به تاريخ مى پردازد؛ هركدام از اين چهار 
نفر به فراخور صفحه اى كه دبيرش هستند و با انگيزه هاى 

مشخص به اين دوره ها و مسائل نگاه مى كنند.

اين نويسنده و كارگردان با بيان اينكه «اين چهار روزنامه نگار 
شكننده اند.»  بلكه  نيستند  پرمايه اى  چندان  انسان هاى 
گفت: مثال «سيمين» دبير صفحه آخر اصال عالقه اى به 
روزنامه نگارى ندارد. ولى كريم، شخصيت ديگر نمايش به 
كارش عالقه مند است. اين دبير ها هركدام نماينده قشرى 
از جامعه هستند، ولى اينكه خود دبيران صفحه دغدغه 
اجتماعى، سياسى داشته باشند، اينطور نيست. سيروس و 
سيمين خواهر و برادر هستند و توطئه اى راه انداخته اند كه 
مطلب طنزى بنويسند كه بتوانند پناهندگى بگيرند و از ايران 

مهاجرت كنند.

تو  در  تو  روايتى  «نمايش  اينكه  بيان  با  اجلى 
روايت  فوروارد  فلش  و  بك  فلش  با  و  دارد 
زبان  از  دوره  سه  اين  روايت  در  گفت:  مى شود» 
حال  و  گذشته  به  رجعت  مدام  شخصيت ها، 
لغزان  تكه  «چند  گفت  مى توان  و  مى افتد  اتفاق 
بر لبه ُسراِن يك وضعيت پيچان» به شدت داراى 

كارهاى زبانى و فرمى است.
او با اشاره به اينكه «نمايش وضعيت سياسى اجتماعى 
8كودتاى 28 مرداد و انقالب اسالمى را مرور مى كند اما 

نه با جزئيات» گفت: «بحران» در اين نمايشنامه مهم 
است اما اينطور نيست كه بخواهم وارد جزئيات شوم. 
درواقع تاريخ از زبان اين چهار روزنامه نگار و با تحليل 
من از اين دوران روايت مى شود در اندازه اى كه نمايش 
دراماتيك شود وگرنه مثال در اين اثر به مصدق نزديك 

نمى شوم.
اجلى خاطرنشان كرد: اين داستان در هيچ جاى ديگرى 
جز اين دفتر روزنامه نمى توانست اتفاق بيفتد؛ درواقع اين 
نشريه بسترى است براى روايت اين سه دوره و زندگى 
اين چهار شخصيت. اين چهار نفر كه فكر مى كنند دغدغه 
مشتركى دارند اما در واقع ندارند؛ روزنامه نگارانى هستند 

كه در عين حال آدم هاى عادى محسوب مى شوند.
اين نويسنده و كارگردان گفت: شيوه اجرايى از اسم 
نمايشنامه هم مشخص است؛ سه دوره لغزان و سران 
و پيچان روايت مى شود كه به طور مثال، زمان حال با 
تكنولوژى آن، دوره اى پيچان است. اين نمايش در هفت 
صحنه طراحى شده است و تالش كردم از يكسرى 

المان ها استفاده كنم كه اين مفهوم را بيشتر منتقل كند.
عليرضا اجلى ادامه داد: شيوه رئاليستى را براى كار انتخاب 
نكردم؛ مثال تلفن روى هوا رهاست يا يكسرى كارتن 
هست كه ازسوى اين شخصيت ها به طرف هم پرت 
مى شود و اصال دفتر شبيه دفترهاى مرسوم روزنامه كه 
مى شناسيم نيست چون نخواستم شيوه معمول باشد زيرا 

خود متن به شدت خاصيت هاى زبانى دارد.
اينكه  جهت  به  كاراكتر ها  «اين  اينكه  بيان  با  او 
روزنامه نگارند دغدغه تغيير يكسرى كلمات و مفاهيم 
پشت آن ها را دارند و در   نهايت به اين نتيجه مى رسند 
كه ما اصال چطور در اين وضعيت مى توانيم بنويسيم.» 
گفت: اين روزنامه نگاران در اين يك ساعت، تركيب هاى 
كلمات عجيب و غريبى مى سازند كه شخصيت «نسيم» 
به عنوان دبير صفحه انديشه نماينده اين بازى كالمى است 

و بازى هاى زبانى حول محور او مى گردد.
بهاران بنى احمدى، امير سفيرى، مهتاب ثروتى و ماهان 
خورشيدى چهار بازيگر نمايش «چند تكه لغزان بر لبه 
ُسراِن يك وضعيت پيچان» هستند كه به نويسندگى و 
9كارگردانى عليرضا اجلى از 9 تا 21 آبان ساعت 21 در 

تماشاخانه آبان روى صحنه خواهد رفت.

روايت 4 روزنامه نگار از كودتا، انقالب و ايران امروز

 انتظار براى راى دادگاه مطبوعات

ايرانى  بازيگر  هاشمى  جواد 
به تازگى در مصاحبه اى گفته بود 
انتخاب «گلشيفته  براى  بايد  كه 
او  و  شد  قائل  احترام  فراهانى» 
بايد اجازه  بازگشت به ايران را 
«المانيتور»  سايت  باشد.  داشته 
با انتشار گزارشى اشاره مى كند 
بسيارى  براى  او  اظهارات  كه 
سايت  اين  بود.  شوكه آور 
هاشمى  «جواد  مى افزايد: 

فيلم هاى  در  نقش  ايفاى  براى  كه  است  بازيگرى 
شناخته  دلسوز  بسيجى  سرباز  نقش  در  پرفروشى 
شده است. اما او اخيرا گفت كه اگر در جمهورى 
گلشيفته  به  بازگشت  اجازه  داشت  منصبى  اسالمى 
شده  شناخته  بازيگرى  فراهانى  مى داد.  را  فراهانى 
نخستين بار  براى  ميالدى   2008 سال  در  او  است . 
فيلم  در  او  شد.  ظاهر  نيويورك  در  حجاب  بدون 
ريدلى اسكات نيز بازى كرد كه جنجالى بود. ايران او 
را ممنوع الورود كرده است. فراهانى همچنين پس از 
انتخابات 2009 در ايران عليه احمدى نژاد موضع گيرى 

كرد. او در فرانسه به سر مى برد. 
در ادامه مى نويسد: «جالب است كه جواد هاشمى گفت 
بايد به تصميم گلشيفته احترام گذاشته شود. هاشمى گفته 
بود كه خانم چرخنده هم خواستار پوشش حجاب شده و 
بايد نظرش محترم شمرده شود. نظر هاشمى در حمايت 
از آزادى هاى فردى، تندروها را در ايران  شگفت زده كرده 
و باعث واكنش هاى جدى شد. در 17 اكتبر جوان انالين 
در مقاله اى اشاره كرد كه آيا ممكن است به درستى و 
گناه همزمان احترام گذاشته شود. رحيم پور ازغدى كه از 
سخنرانان پرنفوذ و عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى 
است نيز گفته كه نمى توان گفت بايد با انتخاب كسى 

كه علنا گناه مى كند احترام گذاشته 
شود.»

مى افزايد:  ادامه  در  المانيتور 
آيا  كه  اين باره  در  «بحث 
كشور  از  خارج  در  هنرمندان 
بازگردند  ايران  به  بتوانند  بايد 
در تاريخ 13 اكتبر در مصاحبه 
معروف  مداح  كويتى»  «غالم 
ايرانى نيز مطرح شد. او گفت كه 
بهروز وثوقى هنرمند سرشناس 
ايرانى چه جرمى مرتكب شده كه براى ديدار با پدر پير 
خود بايد در پشت مرزهاى تركيه بماند؟» اين سايت 
در ادامه مى افزايد: بهروز وثوقى بازيگر شناخته شده 

در ايران است. 
المانيتور اشاره مى كند كه مطلب جوان انالين به خوبى 
 نشان دهنده موضع مخالفان در اين باره است و مى نويسد: 
اين سايت نوشت كه جمهورى اسالمى انكار نمى كند 
علت  بلكه  هستند  ايرانى  مليت  داراى  افراد  اين  كه 
ممنوع الورودبودن آنان اين است كه در جامعه اسالمى 

فعاليت هاى آنان متفاوت از خواست عموم است.»

يك نويسنده پيشكسوت گفت: ما نويسندگان لذت 
خواندن را از بچه ها گرفته ايم و از بس كه در داستان ها 

نصيحت ريخته ايم، جايى براى لذت بردن نگذاشته ايم.
هوشنگ مرادى كرمانى به عنوان سخنران مراسم اختتاميه 
مطالعات  و  كودك  «ادبيات  دوساالنه  همايش  دومين 
كودكى» افزود: بايد نوشته هايمان به سمت ادبياتى برود 
كه بچه ها از آن لذت ببرند. بچه ها دارند از ادبيات زده مى 
شوند، از اين همه چيزهايى كه بارها از راديو و تلويزيون 
در  را  آن ها  هم  نويسندگان  ما  و  شنيده اند  معلمان  و 

كتاب هايمان تكرار مى كنيم.
«ادبيات  دوساالنه  همايش  دومين  اختتاميه   مراسم 
«كودك،  عنوان  با  كودكى»  مطالعات  و  كودك 
مجيد  حضور  با  خواندن»  لذت هاى  و  ادبيات 
نوش آفرين  كتاب،  خانه  مديرعامل  جليسه  غالمى 
انصارى دبير شوراى كتاب كودك، هوشنگ مرادى 
كرمانى نويسنده و منتقد ادبى، حسين شيخ رضايى 
دبير علمى همايش، كريستين ارياستر و آسه ماريا 
آماندسن از نروژ در موسسه خانه كتاب برگزار شد.

مرادى كرمانى در ادامه گفت:  ما نويسندگان بايد بدانيم 
اگر مى خواهيم كتاب هايمان پر از پند باشد، نبايد آن را 

به صورت مستقيم بيان كنيم؛ مانند ويتامين كه در ميوه نهفته 
است. اگر اين ويتامين را به صورت قرص و كپسول به 

كودكان دهيم از آن زده مى شوند.
نويسنده قصه هاى مجيد افزود: من مخالف آموزش 
بچه ها با شعر و داستان نيستم؛ ما بايد تجربه هايمان را در 

اختيار كودكان قرار دهيم، اما نه در قالب قرص و كپسول؛ 
البته اين  كار بسيار مشكلى است.

وى خاطرنشان كرد: من كوشيده ام در آثارم مانند «ته 
خيار» يا «قصه هاى مجيد» به مساله طنز توجه كنم و به 

موضوعات تلخ از زاويه طنز نگاه كنم.

مرادى كرمانى به مقاالت و موضوعات مطرح شده در 
اين همايش هم اشاره كرد و گفت: در بيشتر همايش ها 
مطالب و اصطالحات تخصصى مطرح مى شود كه درك 
آن براى عموم سخت است و اغلب از مطالب و مباحث 

خارجى گرفته شده است. 
وى گفت: بهتر است در اين جلسات بيشتر از تجارب 
شخصى خودمان بهره ببريم و از ساير فرهنگ ها و 
خودمان  زبان  به  آن را  و  كرده  الگوبردارى  زبان ها 

برگردانيم.
اين نويسنده پيشكسوت تاكيد كرد: بايد از اصطالحات و 
واژه هاى ايرانى استفاده كنيم و آن ها را طورى بيان كنيم كه 

مخاطب احساس كند در ايران است.
در ادامه اين برنامه، نوش آفرين انصارى دبير شوراى كتاب 
كودك با ابراز خوشحالى از حضور شركت كنندگان در 
اين همايش، گفت: اين حضور نشان مى دهد كه حركت 
دوستداران كودك و مطالعات كودكى در ايران جدى 

است. 
وى ادامه داد: دانشگاه به شوراى كتاب كودك نياز دارد 
و شورا هم به دانشگاه نياز دارد؛ شايد بيش از آن كه فكر 

مى كنيد. بياييد باهم براى فرزندان اين مرزوبوم كار كنيم.

اظهارات جالب جواد هاشمى و كويتى پور درباره هنرمندان خارج از كشور

 از گلشيفته  فراهانى تا بهروزوثوقى؛ اظهاراتى كه  
تندروها را شگفت زده كرد

ــتان  ــراِن يك وضعيت پيچان» گفت: اين نمايش داس ــنده و كارگردان نمايش «چند تكه لغزان بر لبه ُس نويس
ــده ــف ش ــه توقي ــه روزنام ــد ك ــردد و ببين ــات برگ ــئول از دادگاه مطبوع ــد مديرمس ــه منتظرن ــد ك ــت مى كن ــگار را رواي ــار روزنامه ن چه

ــود. ــال 1357 و امروز ايران مرور مى ش ــال 1332، س ــه دوره يعنى س  يا نه و در اين حين س

«بحث در اين باره كه آيا هنرمندان در خارج از كشور بايد بتوانند به ايران بازگردند در تاريخ 13 اكتبر در مصاحبه
 «غالم كويتى پور» مداح معروف ايرانى نيز مطرح شد. او گفت كه بهروز وثوقى هنرمند سرشناس ايرانى چه جرمى مرتكب شده كه

 براى ديدار با پدر پير خود بايد در پشت مرزهاى تركيه بماند؟» اين سايت در ادامه مى افزايد: بهروز وثوقى بازيگر شناخته شده در ايران است.

ما نويسندگان لذت خواندن را از بچه ها گرفته ايم


