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5 ايده برتر جشنواره 
«ايده هاى شهروندى»

 انتخاب شدند
«ايده هاى شهروندى» از انتخاب پنج ايده برتر و 20 ايده 
از نگاه داوران خبر داد. بابك مختارى اظهار كرد: در ابتدا 

242 ايده به دبيرخانه جشنواره ارسال شد...

رشد اقتصادى ،
فقر زدا نبوده است

پورموسوى: به 
بازى خوب امتياز 
نمى دهند
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بوئينگ دوباره از آسمان ايران دور شد

سلطانى فر: در ورزش نياز به آرامش داريم

7 هزار كودك محروم از تحصيل در خوزستان اب در كوزه و ما تشنه لبان مى گرديم !

جشنواره امسال با 
توپ پُر مى آيد؟!

 روزى كه « انديمشك »  تابلوى « مقاومت » شد

Bamdadzagros.news@gmail.com

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

يوز
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 بحران ريزگرد هم به علت دستكارى در اكوسيستم ايجاد شده كه از آن 
جمله مى توان به ساخت سد در پايين دست رودخانه كارون اشاره كرد.

صفحه 4

صفحه 2

بازرگانى عسـكرى فر
  پيشگام در صنعت چوب خوزستان و ايران

بازرگانـى عسـكرى فر" فعاليـت اوليه 
خـود را از سـال 1335 و بـا ورود بـه 
حوزه نجـارى و درودگرى آغاز نمود.

در سـال 1365 با هدف و توسعه فعاليت 
هاى شـركت ،واردات كاالهاى چوبى 
را در برنامه هـاى كارى خود قرار داد.

اين شركت توانسته پس از 60 سال تجربه 
كارى حرفه اى ، بعنوان يكى از مراكز 
مهم و تاثير گذار در صنعت چوب استان 
خوزسـتان و جنوب ايران معرفى شود.
گفتگوى نشـريه بامداد زاگـرس را با " 
صادق عسكرى فر " مدير عامل بازرگانى 

عسكرى فر در ادامه بخوانيد:

  شعبه مركزى:  اهواز،پشت مصلى امام خمينى(ره)،خيابان شهيد گندمى،بازرگانى عسكرى فر     تلفن: 061-32228290
   شعبه2: اهواز زرگان روبروى نيروگاه زرگان بازرگانى عسكرى فر      تلفن: 06134466058-9

  تلفن مديرفروش:09167770144

   توجه ويژه به صادرات:
اين مجموعه با نگاه ويژه به امر توسعه صادرات ،فعاليت و موفقيت هاى چشمگير و گسترده ايى در راستاى صدور كاالهاى 
مرتبط به كشورهاى حوزه خليج فارس به ويژه عراق داشته است . مضافاً به اينكه جهت تأمين  مواد اوليه به منظور حمايت 
از ساخت توليدات داخلى، اقدام به واردات از طريق كشورهاى پيشرفته ى اروپايى ، آسيايى نظير روسيه،مالزى،چين و 

تايلند نموده است.

  نگاه ويژه به بازار استان خورستان:
در طى 60سال حضور مستمر كه در عرصه صنايع چوب داشته ايم همواره با نگاه مشترى مدارانه كوشيده ايم تا كاالهاى 
مورد نياز كارگاهها و توليدى ها در سراسر استان خوزستان را تأمين نماييم( رضايت  مشتريان ما شاهدى بر اين ادعاست)،ضمن 

اينكه هميشه مرغوبترين كاالهاى وارداتى را در اختيار عزيزان همكار و فعاالن صنعت چوب استان نموده ايم.

  حمايت از توليدات داخلى:
خوشبختانه على رغم مشكالت موجود اقتصادى ، اين مجموعه به منظور تشويق و حمايت از توليدات داخلى كه در 
راستاى پيروى از منويات مقام معظم رهبرى(تحقق شعار اقتصاد مقاومتى ، اقدام و عمل)بوده است ، كوشيده تا حضور فعال 
و مستمر در عرصه حمايت از چرخه توليد و پشتيبانى از توليدكننده داخلى در سطح استان داشته باشد كه همين امرباعث 
ايجاد انگيزه و اشتياق در مجموعه هاى توليدى مورد نظر شده است و در آخر، باعث خرسندى ست كه به اطالع برسانيم 

در اين راستا عامل ايجاد اشتغال براى تعداد زيادى از افراد بومى استان خود شده ايم

  ايجاد اشتغال:
به لطف خدا و همكارى ساير مديران مجموعه ،  در بازرگانى عسكرى فر قريب به 50 نفر از كاركنان به طور مستقيم و 
بيش از دهها نفر به شكل غيرمستقيم مشغول به كار هستند كه با حضور و فعاليت آنان حدود 300 خانوار خوزستانى از 

اين اشتغال زايى بهره مند و منتفع ميشوند
  حضور در نمايشگاههاى تخصصى:

اين بازرگانى به منظور معرفى محصوالت و ارتباط با مردم و مصرف كنندگان تاكنون در نمايشگاههاى تخصصى چوب و 
MDF تهران و خوزستان حضور داشته است.

   فعاليت بازرگانى در شمال ايران:
صادق عسكرى فر در خصوص ديگر فعاليت هاى اين بازرگانى گفت: يكى ديگر از موفقيتهاى بازرگانى عسكرى فر افتتاح 
شركتى جهت واردات چوب روسى و MDF در شمال كشور در شهر بندرانزلى با نام تجارى (زرچوب رحمان) بوده كه با 

حدود18 نفر پرسنل مجرب بصورت مستقيم مشغول به فعاليت ميباشد.اين شركت از سال 1380 فعاليت خود را شروع كرد.
  نمايندگى شركت هاى معتبر:

به گفته صادق عسكرى فر: اين بازرگانى نمايندگى انحصارى شركت پارس نئوپان در خوزستان ،نمايندگى انحصارى 
 ، AGE چسب سامد مشهد ،نوار لبه ماوى ،نمايندگى فروش كليه محصوالت پاك چوب خوزستان،نمايندگى هايگالس
ورق  هاى PVC احسان كار،چسب گرانول   DULUX و پروفيل  AGTدر خوزستان رادر اختيار دارد  و وارد كننده 

چوب روسى در كشور و بزرگترين وارد كننده رودرى مالمينه است.

باد و باران در خوزستان
 در روزهاى شنبه و يكشنبه

چه بخواهيم چه نخواهيم
 محكوميم به شفافيت

داريوش احمديان
اخبار اين يكى دو ماه را با هم مرور كوتاهى داشته باشيم:
- عده اى از مديران نظام سالهاست حقوق ها و مزايايى باالتر 

از حد معمول و متعارف جامعه را دريافت مى كرده اند.
از  خارج  افرادى  و  شهردارى  مديران  از  عده اى   -
شهردارى امالكى را در بهترين نقاط تهران با تخفيف هاى 

بسيار بااليى دريافت مى كردند.
- افشاى پرونده يك قارى مشهور با اتهام مفاسد اخالقى 
كه پرونده اش از حدود سال 90 در جريان بوده است و 

خبرهاى ديگرى از اين دست.
وجه مشترك اين چند خبر چيست؟ به نظر مى رسد كه 
همين سه رويداد با همه ى تفاوت هايى كه با هم ديگر 
دارند در يك موضوع مشتركند و آن اينكه جز اسرار 
مگويى بوده اند كه در روزگارى كه اين شكل از محرمانه 
دانستن همه چيز و افراط در سنت محرمانگى كارايى 
خودش را از دست داده است افشا شده اند. اين چند خبر 
تنها چند نمونه است از يك اتفاق بزرگى كه در ايراِن ما 
سال ها پس از بسيارى از كشورهاى جهان در حال رخ 
دادن است و آن رو شدن همه ى موضوعاتى است كه 
راست و چپ از مردمى كه ولى نعمت خوانده مى شدند 
و ارباب رجوع، پنهانش مى كردند. در اين دوران همه 
محكوميم به شفافيت. به اين معنا كه چه بخواهيم چه 
نخواهيم، چه خوشمان بيايد چه از آن دورى گزينيم 
قرار  مردم  اختيار  در  زود  يا  دير  موضوعات  همه ى 
مى گيرد و نمى توان با هيچ محدوديتى هم مانع چنين 

افشاگرى هايى شد. 
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

علت بحـران تنفسى خيلى روشن نيستعلت بحـران تنفسى خيلى روشن نيست
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 سرمقاله
چه بخواهيم چه نخواهيم  محكوميم به شفافيت

ادامه از صفحه 1
در چنين وضعيتى دو راه پيش روى تصميم گيران است؛ يا مانند دوران پيش 
از اين روزگار با همان روش قديمى و پوسيده سراغ برخوردهاى چكشى بروند 
و افشاگران را به سكوت دعوت كنند كه در چنين شرايطى نه تنها مسئله 
حل نمى شود بلكه مشتى دروغ و راست درباره ى هر موضوعى كه مهر 
ممنوعه بر آن بخورد بين مردم دست به دست خواهد شد يا اينكه كمى از 
اين افراط در محرمانه دانستن هر چيزى كه گريبان همه را گرفته است دست 
برداريم و واقعيات را بدون مصلحت سنجى هاى نابجا پيش از آنكه ديگران 
با اغراضى كه شايد داشته باشند بيان كنند در اختيار مردم قرار دهيم. امروز 
همه مسئوالن بايد خود را در خانه هايى شيشه اى تصور كنند كه هر رفتار 
و گفتارشان برابر چشم مردم قرار دارد و به هيچ عنوان نمى توان موضوعى 
را از مردم پنهان نمود. براى آنكه نوع مواجهه مان با رسانه ها و افشاگران در 
چنين فضايى متناسب با همين دوران باشد مى توانيم از تجارب كشورهايى 
كه سالها پيش از ما اين مسير را طى كرده اند و اكنون، شفافيت برايشان امرى 

متدوال و معمول است بياموزيم.
 خبر
افزايش سرمايه گذاري و استفاده بهينه از آن 

راه دستيابي به رشد اقتصادي است
سرپرست معاونت اقتصادى استاندارى خوزستان گفت: اقتصاد خوزستان 
از اهميت و حساسيت ملى و فرا استانى برخوردار و اقتصاد كالن كشور 
بسيار متأثر از اقتصاد خوزستان است و همچنين استفاده بهينه از سرمايه 

گذارى يكى از راه هاى دستيابى به رشد پايدار اقتصادى است. 
سيد على بحرينى مقدم در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه معرفى فرصت 
هاى سرمايه گذارى استان خوزستان كه چهارم آذرماه در اهواز برگزار شد، 
اظهار كرد: وجود شركت هاى بزرگ توليد فوالد، وجود منطقه پتروشيمى بندر 
امام، وجود كارخانجات سيمان، وجود شهرك هاى صنعتى با 700 واحد به بهره 
بردارى رسيده، توليد حدود 14 ميليون تن محصوالت كشاورزى و وجود 6 سد 
بزرگ نيز از جمله پتانسيل هاى استان در بخش هاى مختلف است. وى افزود: 
موقعيت ويژه جغرافيايى خوزستان در تعامل با منطقه و جهان و دسترسى به 
آب هاى آزاد و مرز زمينى با كشور عراق، وجود زيرساخت هاى الزم از جمله 
فرودگاه هاى بين المللى، راه هاى مناسب و خطوط ريلى، منطقه آزاد تجارى 
اروند در شهرستان آبادان و خرمشهر از ديگر ظرفيت هاى خوزستان است.

بحرينى مقدم با بيان اين نكته كه خوزستان از تمام مواهب الهى بهره مند 
است و با اشاره به اهميت خوزستان در بحث اقتصاد ملى، اظهار كرد: توزيع 
نامتوازن اعتبارات و امكانات با توجه به تنوع زيست بوم طبيعى نياز به برنامه 
ريزى را دوچندان مى كند و اجراى مدل اقتصاد مقاومتى و رشد و پيشرفت 
درونزا در اقتصاد بدون شناخت ظرفيت ها و قابليت ها و امكانات استان امكان 
پذير نيست و برنامه ريزى در اين زمينه نقشى اساسى دارد.وي عنوان كرد: 
استفاده بهينه و به جا از سرمايه گذارى يكى از راه هاى استان براى دستيابى به 
رشد پايدار و باالى اقتصادى است و در اين زمينه افزايش سرمايه گذارى، هر 
چند شرط كافى در دستيابى به رشد و توسعه اقتصادى نيست اما شرط الزم 
براى آن به شمار مى رود. همچنين افزايش سرمايه گذارى و تخصيص بهينه 
سرمايه ها به فعاليت هايى كه بيشترين بهره ورى را دارند يك امر بسيار مهم 
است.بحريني مقدم تصريح كرد: هدايت امكانات و اعتبارات و ايجاد و توسعه 
زيرساخت ها براى جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى بسيار مهم است. 
همچنين اهتمام به اشاعه فرهنگ سرمايه گذارى و ايجاد باورعمومى، تالش 
در راستاى استفاده بهينه و كامل از ظرفيت هاى استان، توسعه زيرساخت ها 
به منظور جذب سرمايه گذارى و حذف فعاليت هاى تكرارى و موازى در كليه 
دستگاه ها از جمله برنامه هاى اين معاونت به منظور جذب سرمايه گذار است.

وي با اشاره به اهميت توجه ويژه به بازار سرمايه و تقويت آن به عنوان راهكار 
اصلى جذب و هدايت سرمايه خاطرنشان كرد: از طريق افزايش آگاهى مردم و 
سرمايه گذاران خرد، آماده سازى طرح هاى توجيهى فنى و اقتصادى، تالش 
به منظور ايجاد چرخه كامل توليدات در بسيارى از صنايع مادر و جلوگيرى از 
خام فروشى و توجه ويژه به امر صادرات و توسعه زيرساخت هاى مورد نياز 

صادرات مى توان به جذب سرمايه گذار در بخش هاى مختلف پرداخت.
بحريني مقدم بيان كرد: برندسازى و افزايش توان رقابتى شركت هاى 
داخلى، توجه ويژه به موضوع خريد داخلى براى استفاده از همه ظرفيت هاى 
توليدي استان و استفاده از توان علمى دانشگاه ها و اعضاى هيئت علمى و 
شركت هاى دانش بنيان و نخبگان اقتصادى و صنعتى، ايجاد يك عزم و 
باور عمومى و اجتناب از بخشى نگرى و حمايت همه جانبه از دستگاه هاى 

دولتى و خصوصى از ديگر برنامه هاي اين معاونت است.
 چنگلوايى :ريزگردها توليدات كشاورزى 

استان را كاهش داد
مديركل جهاد كشاورزى استان از كاهش توليدات كشاورزى استان همچنين 
بى كيفيت شدن محصوالت به خاطر بروز پديده ريزگردها خبرداد.كيخسرو 
چنگلوايى  ريزگردها را عامل بى كيفيت شدن محصوالت زراعى و كاهش 
توليدات دانست و افزود: آلودگى هوا هم بر توليدات باغى، زراعى و دام ها تاثير 
منفى و مخربى مى تواند داشته باشد؛ همچنين ضرر چشم گيرى بر توليدات 
آبزيان مى تواند بر جاى بگذارد. چنگلوايى  بر تاثير مخرب ريزگردها در كاهش 
توليدات كشاورزى استان  تاكيد كرد و گفت: بين 10 الى 15 درصد از توليدات 
كشاورزى استان بر اثر ريزگردها  كاهش پيدا كرده است. از سوى ديگر بى 
كيفيت شدن محصوالت و آفت زدن آن ها هنگام نشست گرد و غبار باعث 
كاهش عملكرد زمين هاى زراعى شده است.مدير كل جهاد كشاورزى در 
رابطه با وضعيت كشاورزان با وجود بحران كم آبى در استان عنوان كرد: 
متاسفانه در چند سال اخير با بحران خشكسالى مواجه شده ايم كه اين كم 
آبى ها اثر منفى بر آب هاى زير زمينى و ورودى آب به سدها خواهد گذاشت. 
كيخسرو چنگلوايى  اظهارداشت :به لطف خدا، مديريت هاى فنى و وزراعى، 
همچنين فعاليت هاى خوب كشاورزان و استفاده از ارقام اصالح شده در سال 
هاى گذشته روند صعودى در استفاده از ميزان آب براى حداكثر اراضى را 
داشتيم. اما در واقع اگر مشكالت بارندگى را نداشتيم توان توليدات كشاورزى 

نيز بيش از هرآنچه هست مى شد.
وى ادامه داد: ضمن اينكه توليدات كشاورزى استان خوزستان 98,5 درصد از 
منابع آب هاى سطحى است و تنها 1,5 درصد در خصوص كشت ديم بود؛ 
به همين دليل بايد به  سمت ارتقاى راندمان آب حركت كنيم. مدير كل جهاد 
كشاورزى دستور كارهاى مقابله با خشكسالى را اين گونه عنوان كرد: آموزش 
كشاورزان، كارهاى سازه اى، احداث كانال ها،  تسطيح اراضى انتقال آب با لوله 
و ايجاد سيستم هاى نوين آبيارى  از جمله فعاليت هاى است كه جهت مقابله 
با خشكسالى در حوزه كشاورزى در دستور كار خود قرار داده ايم.  مهندس 
چنگلوايى در رابطه با صدور مجوز در راستاى استفاده كشاورزان از آب هاى 
زير زمينى براى زراعت هاى خود گفت: باالى 90 درصد از كشاورزان استان 
داراى سابقه بااليى هستند كه قبال مجوز بهره بردارى از آب را داشتند بنابراين 
نيازى به مجوز جديد نيست ولى ما در حال انجام فعاليت هايى هستيم كه 
بتوانيم از آن ميزان آب حداكثر استفاده را داشته باشيم.وى تصريح كرد: طبق 
برنامه اى كه براى طرح استفاده از آب هاى زير مين داريم مى بايست كه 
ميزان آب كمترى نسبت به گذشته براى حداكثر سطح اراضى زراعى استفاده 
كنند؛ يعنى كشاورزى كه 10 هزار هكتار را پوشش مى داد بايد در اين طرح 
12 هزار هكتار را با توجه به نوع سيستمى كه استفاده كند.  كيخسرو چنگلوايى 
همچنين از همكارى مديران سازمان آب و برق جهت شناسايى مكان هايى 
كه مجوز برداشت آب از منابع زير زمينى در راستاى كمك به كشاورزان را 

دارند خبر داد./آراس

خبر علت بحران تنفسى خيلى روشن نيست
جانمايى دستگاه پولن سنجى در اهواز

ــوم  س ــرى»،   پرنده نگ ــى  مل «روز  ــش  هماي
ــكده كشاورزى دانشگاه  آذرماه در تاالر دانش

ــد. ــهيد چمران اهواز برگزار ش ش
انجمن هاى  همكارى  با  كه  يك روزه  همايش  اين  در 
و  «دامپزشكى»  «محيط زيست»،  دانشجويى  علمى 
«صنعت گردشگرى» و كانون «محيط زيست» دانشگاه 
صنايع  فرهنگى،  ميراث  اداره كل  اهواز،  چمران  شهيد 
دستى و گردشگرى و انجمن راهنمايان گردشگرى استان 
برگزار شد، برنامه هاى مختلفى از قبيل برپايى نمايشگاه 
عكس پرندگان خوزستان، كارگاه آموزشى پرنده نگرى 

خورموسى»  در  فيلم «زندگى  نمايش  و 
به  خوزستان)  آبزى  پرندگان  (زادآورى 

اجرا درآمد.
ميراث  مديركل  نشان  خسرو  دكتر 
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
اشاره  با  همايش  اين  در  خوزستان، 
استان  جغرافيايى  و  تاريخى  قدمت  به 
سرزمينى  خوزستان  كرد:  اظهار 
تاريخى،  پيشينه  و  سابقه  از  سرشار 
نخستين  از  و  تمدن  شكل گيرى  محل 
است  زمين  كره  دائمى  سكونت گاه هاى 
ميراث  گنجينه هاى  آن  جاى  جاى  در  و 

و تمدن تاريخى به طور آشكار و پنهان وجود دارد.
متعدد،  رودخانه هاى  با  خوزستان  طبيعت  افزود:  وى 
پهنه هاى آبى گسترده، دشت هاى فراخ و كوه هاى بلند 
بلكه  تاريخ،  طول  در  ساكنانش  و  مردم  براى  تنها  نه 
براى گونه هاى مختلف پرندگان نيز زيستگاه مناسبى به 

شمار مى رود. 
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
خبر  خوزستان  پرندگان  اطلس  كتاب  تهيه  از  خوزستان 
كتاب  اين  نشر  با  كه  هستيم  آن  به دنبال  گفت:  و  داد 
خوزستان جايگاه ارزنده خود را در زمينه ميراث فرهنگى 
و گردشگرى به دست آورد. اميدوارم استان خوزستان به 

برند پرنده نگرى در كشور تبديل شود.

شاهرودى  احمدى  آيت اهللا  مراسم  اين  در  همچنين 
رهبرى،  خبرگان  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماينده 
اظهار  و  پرداخت  قرآن  منظر  از  پرنده نگرى  موضوع  به 
داشت: در كتاب آسمانى قرآن در 2 آيه به صراحت دستور 
داده شده است كه مردم به نگرش و تفكر در احواالت 
و ويژگى هاى پرندگان بپردازند كه اين نشان از عظمت 

خلقت اين موجود پر رمز و راز دارد.
از  مصاديقى  به  كريم  قرآن  در  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
پرندگان اشاره شده است، گفت: در بخش هايى از قرآن، 
از پرندگان به عنوان لشكريان خداوند ياد شده و تفحص 

كردن در صفات و خلقت اين موجود، موجب كشف آيات 
و نشانه هاى الهى خواهد شد.

عادل موال معاون محيط زيست طبيعى اداره كل حفاظت 
محيط زيست خوزستان، نيز با اشاره به اينكه به موضوع 
گفت:  نگريست،  مى توان  مختلف  زواياى  از  پرنده 

هيچ گونه جاندارى در دنيا به اندازه پرندگان تنوع ندارد.
وى در خصوص اهميت اقتصادى و اجتماعى پرندگان، 
يا  پرندگان  از  مردم  ارتزاق  زمينه  در  داشت:  اظهار 
گونه  اين  خوراكى،  پرندگان  انواع  پرورشگاه هاى 

جانورى بسيار حائز اهميت است.
حفاظت  اداره كل  طبيعى  محيط زيست  معاون 

پرندگان  اكولوژيكى  اهميت  به  خوزستان  محيط زيست 
و تأثير آن ها بر زنجيره غذايى اشاره كرد و افزود: در 
شده  شناسايى  پرنده  گونه   530 تاكنون  ايران  كشور 
در  آن ها،  درصد   50 از  بيش  يعنى  آن  گونه   285 كه 

خوزستان وجود دارند.
موال خاطرنشان كرد: با وجود اين تعداد گونه پرنده در 
خارق العاده  موجود  اين  ماهيت  هنوز  متأسفانه  استان، 
كه در دين و آيين و كتاب آسمانى ما نيز به توجه در 
از  بسيارى  براى  است،  شده  فراوان  تأكيد  آن  خلقت 

نيست. شناخته شده  مردم 
وى با تأكيد بر حفاظت بيش از پيش 
آن ها  زيستگاه هاى  و  پرندگان  از 
تجارت  نامطلوب  آمار  به  اشاره  با  و 
حفاظت  گفت:  خوزستان،  در  پرنده 
نمى شود،  انجام  اسلحه  با  پرندگان  از 
آگاهى بخشى  و  آموزش  نيازمند  بلكه 

است.
كارگاهى  نيز  همايش  اين  ادامه  در   
عاليه  توسط  پرنده نگرى  موضوع  با 
چنگيزى برگزار شد كه ازجمله مباحث 
مطرح در آن، رونق صنعت پرنده نگرى، 
خوزستان،  در  پرنده  گونه هاى  اهميت 
جمعيت  و  استان  پرندگان  انواع  معرفى 
آمارى هر يك از گونه ها، وظيفه مردم در قبال حفاظت از 
پرندگان و زيستگاه آن ها و برخورد با شكارچيان غيرمجاز 
بود. وى همچنين به سابقه پرندگان در تاريخ و اساطير 
و  باستانى  آثار  در  پرندگان  نقش  از  و  كرد  اشاره  ايران 

ادبيات فارسى سخن گفت.
در پايان اين همايش فيلم مستند «زندگى در خورموسى» 
به  خوزستان،  آبزى  پرندگان  زادآورى  خصوص  در 
حجت  كارگردانى  و  طاهرى  عبدالخالق  تهيه كنندگى 
طاهرى به نمايش درآمد؛ از ديگر برنامه هاى جنبى اين 
همايش، برپايى نمايشگاه عكس از پرندگان خوزستان، در 

سرسراى دانشكده كشاورزى دانشگاه بود.

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور 
بحران  و  بارندگى  داستان  در  گفت:  اهواز 
يك  طغيان  با  دهد  مى  رخ  كه  تفنسى 
بيمارى مواجه هستيم كه معموال نمى تواند 

در اثر عواملى كه از قبل وجود داشته اند.
اظهار  خبرى  نشست  در  ايدنى  اسماعيل   
تصويب  و  استاندار  تأكيدات  وجود  با  كرد: 
هنوز  ولى  سالمت  شوراى  در  چندباره 
خوبى  به  كونوكارپوس  درختان  هرس 
انجام نشده است. بخش زيادى از گياهان 
ريسك  در  را  مردم  و  رسيدند  گلدهى  به 

حمالت تنفسى قرار مى دهد.
بحران  و  بارندگى  داستان  در  افزود:  وى 
يك  طغيان  با  دهد  مى  رخ  كه  تفنسى 
مسائل  در  كه  هستيم  مواجه  بيمارى 
بهداشتى طغيان يك بيمارى نمى تواند در 

اثر عواملى كه از قبل وجود داشتند و باز هم وجود خواهند 
داشت، باشد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز تصريح 
يا  و  نيشكر  صنعت  و  كشت  بالك،  كربن  اگر  آيا  كرد: 
دچار  را  مردم  بارندگى  اوليه  روزهاى  در  نفتى  فلرهاى 
شهر  در  عوامل  اين  هم  باز  كند  مى  تنفسى  مشكالت 
هستند پس چرا در بارندگى هاى ديگر مردم را دچار تنگى 

نفس نمى كنند؟
ايدنى اضافه كرد: در هفته گذشته ميزان آلودگى هواى 
بار  ولى  بود  گذشته  سال  چندين  از  بدتر  خيلى  اهواز 
پيدا  افزايش  ناگهانى  طور  به  تنفسى  بيماران  مراجعات 
بيمارستان  به  كننده  مراجعه  توجهى  قابل  تعداد  يا  نكرد 

ها نداشتيم.
وى ادامه داد: اين اتفاق هرچه كه هست مرتبط با باران 
پاييزه و معموال اولين يا دومين باران است و بايد مبتنى با 

شواهد علمى صحبت كنيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز با اشاره 
به اينكه اين آسم به دنبال بارندگى در تمام دنيا شناخته 

شده است، گفت: در شوراى سالمت 38 مقاله مرور شده 
جهانى را كه ثابت مى كند آسم به دنبال بارندگى ناشى 

از آلرژى و عوامل بيولوژيك و يا گلدهى گياهان است.
تست  و  مطالعه  مورد  را  بيمار  هزار  سه  كرد:  عنوان  وى 
هاى مختلفى از آنها گرفتيم كه همه نشان مى داد تنگى 
نفس ها بر اثر آسم است. سال گذشته ميزان بسترى در 

بيمارستان آبادان خيلى بيشتر از اهواز بود.
ايدنى بيان كرد: بحران ريزگرد هم به علت دستكارى در 
اكوسيستم ايجاد شده كه از آن جمله مى توان به ساخت 

سد در پايين دست رودخانه كارون اشاره كرد.
افزود:  اهواز  شاپور  جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس 
وقتى پوشش گياهى شهر را با يك درخت غير بومى تغيير 
مى دهيم قاعدتا بايد منتظر تبعات آن هم باشيم. هرس 
گياهان كونوكارپوس در شوراى سالمت به تصويب رسيد 
ولى اگر پيمانكار در اين بين اقدام به قطع كامل درختان 

كرده خودش هم بايد جوابگو باشد.
در  نفت  صنعت  باالى  فعاليت  وجود  با  كرد:  اضافه  وى 
خوزستان اما ميزان آاليندگى هاى صنعتى و نفتى در اين 

استان بسيار پايين تر از ساير استان ها است.

مواد  با  آسم  اينكه  به  اشاره  با  ايدنى 
شود،  مى  تحريك  آلرژى  يا  و  محرك 
بوده  پولن  ديگرش  نام  گياه  گرده  گفت: 
درشت  ابتدا  در  گرده  اين  اصلى  ذره  كه 
وبين 15 تا 17 ميكرون به باال است كه 
توانايى ورود به ريه را ندارد و فقط وارد 

بينى مى شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور 
اهواز ادامه داد: پولن هنگام بارندگى آب 
در  و  تركيده  آن  پوسته  و  كرده  جذب  را 
نهايت به بيش از 700 ذره كوچك تر به 
اين  در  رسد،  مى  ميكرون  دو  زير  اندازه 

صورت قابليت ورود به ريه را دارد.
افراد  آسم  كرد:  عنوان  همچنين  وى 
حساس با اين ورود پولن ها حساس شده 
و تحريك براى تنگى نفس صورت مى 
گلدهى  با  پاييزه  هاى  بارندگى  تقارن  حال  هر  به  گيرد. 
كونوكارپوس باعث ايجاد مشكالت تنگى نفس مى شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز تصريح 
براى  تنها  كونوكارپوس  درخت  كاشت  سال 89  تا  كرد: 
مبلمان شهرى بود ولى از اين سال به بعد اعالم شد تا 
از آن براى ايجاد سايه در شهر استفاده و اقدام به هرس 

اين درخت نكنند.
ايدنى اضافه كرد: وقتى ارتفاى اين درخت به باالى دو و 
نيم متر برسد، شروع به گلدهى مى كنند و وقتى همزمان 
با فصل بارندگى باشد شاهد همان حادثه تركيدن پولن 
مشكل  ديگر  شوند  هرس  درختان  اين  اگر  شويم.  مى 
به  را  افراد  از  زيادى  عده  بخواهد  كه  نداريم  آنچنانى 

بيمارستان ها بكشاند.
وى در پايان افزود: در حال حاضر دستگاه پولن سنجى را در 
دو نقطه شهر اهواز جانمايى كرديم. در سراسر جهان يكى از 
چيزهايى كه دستگاه هاى سنجش آلودگى هوا اندازه گيرى 
مى كنند همين پولن سنجى است. مقرر شده تا محيط زيست 

خوزستان نيز اين دستگاه را خريدارى كند.

ــتان آمده  در اطالعيه مديريت بحران اس
ــازمان مديريت  ــت: بر اساس اعالم س اس
ــى  ــور و اداره كل هواشناس ــران كش بح
ــطح  ــتم باران زا در س ــتان، سيس خوزس
ــارى فعال  ــتان در پايان هفته ج خوزس
ــده كه موجب ابرناكى و سپس وقوع  ش
ــطح  بارندگى همراه با رعد و برق در س
ــتان به ويژه در نوار ساحلى خليج  خوزس
ــرق و ارتفاعات شرقى  فارس، جنوب ش
ــتان در روزهاى شنبه و يكشنبه  اين اس

ــد. خواهد ش
ــم بارندگى  ــزارش،، حج ــن گ ــق اي طب
ــراه با وزش  ــمال خليج فارس هم در ش
ــال كاهش  ــه با احتم ــاد قابل مالحظ ب
ــه جارى  ــا در پايان هفت ــوس دم محس

ــت. اس
ــتان ها  ــى مديريت بحران شهرس ــوراى هماهنگ ــتا اعضاى ش س در همين را
قدام  ــى و برنامه ريزى و ا ــدات الزم، پيش بين تخاذ تمهي ــه ا ــبت ب ــد نس ي با
ربعين،  ــران ا ئ ا ــى به ز ل حتما ــانى ا د رس ــدا م ــكان و ا ــردد و اس ــه ت در زمين
ــطحى  نه هاى دفع فاضالب و آب هاى س ما ــا ــى س زديد و بررس كنترل و با
ــا و پل ها و  ــيل بنده ــر وضعيت س نى، نظارت ب ــا ــاى برق رس ــبكه ه و ش
رندگى،  ز با ــس ا ــش، هنگام و پ يى، پي ــتا ــهرى و روس ــا در مناطق ش ه ه ا ر

ــزات  تجهي ــرى  رگي بكا
و  ــدارى  ه را ــات  ن مكا ا و 
ه  ا ر رات  دا ا ــا  ب ــى  هماهنگ

ــد. قدام كنن ــازى ا و شهرس
ــه منظور  ــزارش ب ــن گ بنابراي
ــوادث  ــا ح ــه ب ــى مقابل آمادگ
ــى از بارندگى  ــه ناش غيرمترقب
ــاى با حجم  ــتان ه در شهرس
ــانى  ــتر، اطالع رس بارش بيش
ــهروندان به ويژه زائران  به ش
ــى،  تنفس ــاران  بيم ــن،  اربعي
مسافران،  سالمندان،  كودكان، 
هاى  قايق  ــان  صاحب صيادان، 
موتورى، كشاورزان، دامداران، 
ــق در  ــاكنان مناط ــاير، س عش
ــا  ــق ب ــر و مناط ــرض خط مع
ــتور كار  ــتى نيز بايد در دس احتمال وقوع تندباد و صاعقه براى نكات ايمنى و بهداش
ــى خوزستان همچنين روند كاهش محسوس دما را تا  قرار گيرد. پيش بينى هواشناس
ــاس اين گزارش، در شبانه روز گذشته اميديه  ــان مى دهد. بر اس آخر هفته آينده نش
ــانتيگراد خنك ترين  ــانتيگراد گرم ترين نقطه و ايذه با 4,6 درجه س با 26,7 درجه س

ــتان بودند. نقطه خوزس
ــان بود دماى هواى اهواز نيز در اين مدت بين 24 درجه تا 9 درجه در نوس

شناسايى هفت هزار كودك بازمانده از تحصيل در خوزستان
ــايى بيش  ــتان از شناس معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش وپرورش خوزس
ــتان در مقطع ابتدايى خبر داد. از هفت هزار كودك بازمانده از تحصيل در اس
هفت  بر  بالغ  تاكنون  كرد:  اظهار  شجاعى  اردشير 
هزار كودك بازمانده از تحصيل در استان در مقطع 
ابتدايى شناسايى شده است كه تعداد قابل قبولى از 

اين دانش آموزان را امسال جذب كرده ايم.
دانش آموزان  اين  بازماندن  علت  خصوص  در  وى 
كودكان  نكردن  تحصيل  براى  گفت:  تحصيل،  از 
بيمارى هاى  فرهنگى،  فقر  ازجمله  متعددى  داليل 
بدسرپرست،  اولياء  زودهنگام،  ازدواج  صعب العالج، 
مشكالت اقتصادى و ... وجود دارد و بايد كار فرهنگى انجام شود تا ترك تحصيل به عنوان يك 

رفتار ناهنجار اجتماعى مورد توجه قرار گيرد.
آموزش وپرورش  وزارت  امسال  افزود:  خوزستان  آموزش وپرورش  اداره كل  ابتدايى  آموزش  معاون 
نرم افزار ثبت شماره هاى تلفن را در اختيار آموزش و پرورش قرار داده است كه از اين طريق مى توان 

دانش آموزان بازمانده از تحصيل را شناسايى و درباره شرايط آن ها اطالعاتى كسب كرد.
وى در خصوص وضعيت استان نسبت به كشور، گفت: خوزستان از نظر تحت پوشش قراردادن 
كودكان واجد شرايط ورود به دوره ابتدايى رتبه ششم كشور را دارد، با اين وجود از سازمان هاى 
مختلف مانند شهردارى، فرماندارى، بهزيستى و ... انتظار مى رود در اين روند با آموزش وپرورش 

همكارى داشته باشند تا مشكل بازماندن از تحصيل اين دانش آموزان رفع شود.
معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش وپرورش خوزستان درباره جمعيت دانش آموزى استان در 
دوره ابتدايى، خاطرنشان كرد: هر ساله آمارگيرى از دانش آموزان استان انجام مى شود و در حال 

حاضر 540 هزار دانش آموز در مقطع ابتدايى در استان در حال تحصيل هستند.

5 ايده برتر جشنواره «ايده هاى شهروندى» انتخاب شدند
ــنواره «ايده هاى شهروندى» از انتخاب پنج ايده برتر   دبير كميته داوران جش

ــر داد. ــگاه داوران خب ــده از ن و 20 اي
به  ايده   242 ابتدا  در  كرد:  اظهار  مختارى  بابك 
ميان 120  اين  از  كه  شد  ارسال  دبيرخانه جشنواره 

ايده به مرحله داورى اصلى راه پيدا كردند.
وى افزود: از ميان 120 ايده نيز پنج ايده به عنوان 
ايده هاى برتر اين جشنواره انتخاب شدند همچنين 
20 ايده نيز مورد تاييد نگاه داوران قرار گرفت كه 

مورد تجليل قرار مى گيرند.
شهروندى  هاى  ايده  جشنواره  داوران  كميته  دبير 

تصريح كرد: ايده هاى برتر روز يكشنبه 7 آذرماه جارى همزمان با اختتاميه اولين نمايشگاه فرصت 
هاى سرمايه گذارى استان و همزمان با اختتاميه مرحله اول جشنواره بزرگ ايده تا پديده خوزستان 

تقدير خواهند شد.
رئيس پارك علم و فناورى خوزستان گفت: بيشترين دغدغه مردم كه از ميان ايده هاى ارسالى ديده 

مى شد بحث خدمات شهرى و موضوعات مربوط به محيط زيست بود.
فراخوان جشنواره مقارن با اولين روز ستاد بزرگداشت هفته دولت بوده و مهلت ارسال اوليه آثار 
از تاريخ 10 شهريورماه امسال به مدت يك ماه بود. به دليل مراجعه مكرر شهروندان خوزستانى، 

مهلت ارسال آثار 20 روز و تا آخرين روز مهرماه سال جارى تمديد شده بود.
همچنين تعدادى از ايده هاى ارسال شده شرايط اوليه و مقررات جشنواره را رعايت نكرده بودند و 

از راهيابى به كميته داوران بازماندند./ با عكس

حماسه 4 آذر انديمشك در تقويم كشور ثبت مى شود
ــه 4 آذر 1365  ــراى ثبت حماس ــت اوليه ب ــتان گفت:موافق ــتاندار خوزس  اس

ــت. ــده اس ــور انجام ش ــك در تقويم ملى كش انديمش
انديمشك   ( (ره  خمينى  امام  ميدان  در  آذر 65  چهارم  پاسداشت  همايش  در  شريعتى  غالمرضا 
افزود:300 شهيد و800 مجروح در طوالنى ترين بمباران جنگ تحميلى در انديمشك نماد استقامت 

و ايستادگى مردم انديمشك و استان خوزستان در برابر دشمنان است.
وى اظهار كرد:اين شهر يك ساعت و 45 دقيقه متحمل فجيع ترين بمباران هوايى دشمن شد اما 
همچنان بر عهد و اعتقاد خود پافشارى كرده و حتى در تشييع پيكر شهداى اين روز شعار جنگ 

جنگ تا پيروزى سر دادند.
وى بيان كرد:ثبت اين روز در تقويم ملى كشور يك مطالبه مردمى است اگرچه مردم شهرستان 
انديمشك به ثبت اين روز در تقويم نياز ندارند اما ايران اسالمى با ثبت اين مقاومت و ايستادگى 

در تقويم ملى بر خود مى بالد.
وى تاكيد كرد:البته استان خوزستان و مردم حماسه ساز اين استان چنين ايثار و مقاومت هاى 

زيادى دارند كه با افتخار آفرينى و ايستادگى از ارزش هاى اسالم و انقالب دفاع كردند.
شريعتى گفت:ثبت اين روز در تقويم كمترين مطالبه به حق مردم منطقه است و موافقت اوليه آن 

انجام شده و پيگيرى و مكاتبه تا حصول نتيجه نهايى و ثبت اين روز ادامه خواهد داشت.
وى در بخش ديگرى با گراميداشت ياد و خاطره شهداى دفاع مقدس گفت:دشمن بعثى وقتى 

در جبهه هاى نبرد كم آورد دست به حمله وحشيانه و غير انسانى به شهرها و بيمارستان ها زد.
وى افزود:مقاومت مردم در برابر روش هاى غيرانسانى و غير اخالقى دشمن اوج عظمت و بزرگى 

ملت ايران اسالمى را در طول دفاع مقدس به نمايش گذاشت.
استاندار خوزستان افزود:اين ايستادگى براى نظام اسالمى افتخار است و دولت تدبير و اميد وظيفه 

خود مى داند در پاسخ به اين مقاومت ، مطالبات آنان را به خوبى پاسخگو باشد.
شريعتى گفت:دولت تدبير و اميد با افزايش سرمايه گذارى در راستاى منويات مقام معظم رهبرى 

و تحقق اقتصاد مقاومتى براى رفع مشكالت مردمى تالش خواهد كرد .
امام جمعه انديمشك هم گفت:4 آذر 65 شهرستان انديمشك الگوى ماندگار ايثار و مقاومت است 

كه مردم با ايستادگى در برابر دشمن تا دندان مسلح درس اعتقاد به همگان آموختند.
حجت االسالم نعمت اله خدامى افزود:4 آذر داراى پيام هاى ماندگارى است كه بايد با تكيه بر اين 

پيام ها در راستاى تعالى نظام اسالمى گام برداشت.
وى خواستار ثبت اين حماسه در تقويم ملى كشور شد.

بانوان  اسيب هاى ادارى را شناسايى كنند 
ــليمان نقش بانوان را  ــت و گاز مسجدس ــره بردارى نف ــركت به مدير عامل ش
ــته و حايز  ــيار برجس ــبرد اهداف توليد و اجراى برنامه هاى مصوب بس در پيش
ــط آنان تقدير  ــش آفرينى و انجام اقدامات بزرگ توس ــت و از نق اهميت دانس

ــكر نمود .  و تش
قباد ناصرى در نخستين جلسه هم انديشى با بانوان 
اين شركت كه در سالن اداره آموزش برگزار شد 
ضمن معرفى « كبرى منجزى «بعنوان مشاور خود 
در امور بانوان گفت : نقش بانوان در خانواده و 

صنعت نفت بسيار اثرگذار و ثمر بخش است . 
وى افزود : نقش بانوان آنچنان بى بديل و كارآمد 
برخى  در  بگويم  توانم  مى  جرأت  به  كه  است 
موارد صعوبت كار آنها از مردان نيز پيشى مى گيرد و موفقيت حاصل شده در اين مجموعه 

مديون حس تعلق خاطر ، همكارى و همبستگى آنها براى تعالى سازمان است . 
 ناصرى با بيان اينكه تنش در محيط كار بسيار است و همه بايد بدنبال شناسايى تنش ها 
و آسيب هاى شغلى باشيم گفت : بانوان بدليل ظرافت طبع و سليقه اى كه دارند مى توانند 

آسيب هاى سازمان را زودتر شناسايى و راهكارهايى هم ارائه دهند . 
وى تصريح كرد : يك هدف يا مجموعه هدف ها  زمانى داراى ارزش است كه در زمان پيش 
بينى شده و الزم به سرمنزل مقصود برسد و ثمر بخش باشد از اين روى همه ى ما بعنوان 
اعضاى يك خانواده داراى هدفى مشترك و يكسان هستيم و آن چيزى نيست جز تعالى و 

پويايى اين شركت . 
وى در پايان با تأكيد به معتقد بودن به خرد و كار جمعى گفت : مطمئن باشيد از كوچكترين 
پيشنهاد و انتقاد سازنده كه در راستاى رسيدن به اهداف سازمان مطرح شود استقبال مى كنم 
و از همه شما  انتظار دارم با برگزارى جلسات مدون ماهيانه آسيب ها و مشكالت را بهمراه 

راهكارهاى آن شناسايى و بوسيله مشاور امور بانوان به اينجانب منتقل نماييد . 
در ادامه جلسه تعدادى از بانوان نيز مشكالت مربوط به حوزه كار خويش را با مديرعامل شركت 

بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان در ميان گذاشتند

باد و باران در خوزستان در روزهاى شنبه و يكشنبه

حفاظت از پرندگان با اسلحه انجام نمى شود

ــبت به وقوع بارندگى همراه با رعد و برق ــتان نس ــتاندارى خوزس اداره كل مديريت بحران اس
ــدار داد. ــنبه هش ــنبه و يكش ــتان در روزهاى ش  در برخى مناطق خوزس
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اهميت سخنرانى مطهرى براى علم الهدى
پارس نيوز منتشر كرد: محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگويى گفت: به نظر مى رسد جريان سياسى خاصى در كشور به دنبال 
ايجاد بحران سازى هاى كاذب است تا افكار عمومى را از مسائل اصلى كشور منحرف 
كنند. وى با شبيه  دانستن جنجال سازى هاى اخير در كشور با هياهوهايى كه جريان 
ايجادكننده فتنه در در دوران اصالحات در كشور به راه انداخته بود، خاطرنشان كرد: 
فتنه گران پى در پى به دنبال بحران سازى بودند تا مسائل اصلى كشور را به مسائل فرعى 
تبديل كرده و مسائل فرعى را اصلى كنند. عضو كميسيون حقوقى مجلس گفت: آقاى 
مطهرى نايب رئيس مجلس است و تريبون براى سخنرانى كم ندارد كه سخنرانى اش در 
يك سالن چندصدنفرى در مشهد بخواهد به قدرى اهميت پيدا كند كه آن را لغو كنند. 
عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس گفت: بر اساس اطالعاتى كه به دست آورده ام 
اساساً براى امام جمعه مشهد سخنرانى آقاى على مطهرى و امثال على مطهرى هيچ 
اهميتى نداشته و ندارد و آن نهاد انقالبى هم به هيچ وجه با سخنرانى ايشان مخالفت 

نكرده است.

تنها نسخه نجات بخش كشور 
از نظر رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح

ايسنا نوشت: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اين كه «هفته بسيج يادآور روزهايى 
است كه حضرت امام (ره) اين نهال پربركت را كاشتند»، گفت: بسيج توانست بيشترين 
نقش را در حفظ و ارتقاى فرهنگ و سياست در سال هاى بعد داشته باشد.سرلشگر 
محمدحسين باقرى روز پنجشنبه در جشنواره مالك اشتر بسيج ادامه داد: كليدواژه هايى 
مانند شجره طيبه، معراج انديشه پاك اسالمى، لشگر مخلص خدا، ميقات پابرهنگان و 
سرباز گمنام و... عبارت هاى زيبايى است كه حضرت امام (ره) براى توصيف بسيج به 
كار مى بردند.وى افزود: بسيج نهادى است كه اگر در هر كشورى تأسيس شود چشم 
طمع دشمنان از آن دور خواهد بود.وى هم چنين گفت: بسيج تنها نسخه نجات بخش 

كشور است.

چهره ضدانقالب تغيير كرده است
ايسنا نوشت: فرمانده كل سپاه با اشاره به بيانات رهبرى مبنى بر اين كه بسيج نقطه 
مقابل جريان ضدانقالب است،  گفت: شناخت ضدانقالب امروز بسيار سخت شده و با 
ضدانقالب هاى مسلح اول انقالب تفاوت دارند.سرلشگر محمدعلى جعفرى سپاه صبح 
روز پنج شنبه در جشنواره مالك اشتر بسيج با بيان اين كه «بسيج شجره طيبه اى است كه 
بقاى انقالب اسالمى به آن وابسته است»، اظهار كرد: انقالب اسالمى هرچه مى گذرد 
و به عمر 40 ساله خود نزديك مى شود عزت و عظمت آن بيشتر بر همه آشكار مى شود 
و بدون ترديد بسيج و بسيجيان نقش تعيين كننده و محورى در اين توفيق و راه الهى 
داشته و دارند.وى افزود: بسيج بخش عظيمى از مردم مومن انقالب هستند كه دل در 

گرو يارى دين خدا دارند.
مهلت دوهفته اى معاون رييس جمهور به استان قم

دنياى اقتصاد منتشر كرد: رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
به استان قم دو هفته فرصت داد تا اقداماتى را كه در راستاى تحقق برنامه هاى اقتصاد 
ستاد  در  آذرماه  چهارم  امروز  كه  احمدى پور  كند.زهرا  اجرا  و  تدوين  است،  مقاومتى 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى در استان قم حضور يافته بود، خطاب به اعضاى كارگروه هاى 
مختلف اين ستاد قم، يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگى به عنوان يك ستاد معين براى 
استان هاى قم و همدان بايد پيشرفت هاى عرصه ى اقتصاد مقاومتى را در اين دو استان 
رصد و گزارش هاى مربوط را به ستاد اقتصادى مقاومتى ارسال كند. تا كنون 15 جلسه 
در اين استان برگزار شده، بنابراين بخشى از داده ها كه وارد سامانه شده بايد كنترل شود 
و پيشرفت هاى انجام شده در آن جلسات مورد بررسى قرار گيرد.او افزود: بايد بررسى 

كرد چه اقداماتى براى برطرف كردن مشكالتى كه قبال اعالم شده بودند انجام شده 
است و جمع بندى اين مشكالت نيز اعالم شود و در جلسه بعدى در دستور كار قرار گيرد. 
همچنين بايد با همكارى كارگروه هاى مختلف، مشكالت دسته بندى شود و با توجه به 

اين كه تا كنون 15 جلسه برگزار شده است بايد از كليات فاصله گرفت.

تعطيلى طالفروشى ها در اعتراض 
به باال بودن ماليات بر ارزش افزوده

ايسنا نوشت: در حاليكه خبرهايى مبنى بر تعطيلى مغازه هاى طالفروشى در پاساژهاى 
تهران، نور و بازار زنجان به دليل اعتراض به باال بودن ميزان ماليات بر ارزش افزوده 
مطرح شده است، اتحاديه طالفروشان تهران اين موضوع را رد نكرد و رييس اتحاديه 
طال و جواهر زنجان نيز تعطيلى طالفروشى هاى اين استان را به دليل باال بودن ميزان 
ماليات بر ارزش افزوده تاييد كرد.سيد محمد صفايى در گفت وگو با ايسنا، درباره اعتراض 
بازار طال فروشان زنجان نسبت به باال بودن ماليات بر ارزش افزوده طال عنوان كرد: در 
دو روز گذشته حدود هفت - هشت مورد برگه ماليات ارزش افزوده با مبلغ 200 و 300 

ميليون ابالغ شده است كه مربوط به سال هاى 1391 و 1392 مى شده است.

رتبه ايران در وضعيت شادكامى؟
يك گزارش بين المللى، با بررسى وضعيت 156 كشور نشان مى دهد با وجود اينكه ايران 
از نظر شاخص هاى «شادى» هنوز در وضعيت مناسبى قرار نگرفته و رتبه 105 را در بين 
كشورهاى مورد بررسى در سال 2016 به خود اختصاص داده، ولى طى سه سال گذشته 

(از سال 2013 به بعد) وضعيت كشور در اين شاخص بهبود يافته است.

پيشنهاد جديد وزير ارشاد و فرهنگ
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: به پاس خدمات بى شائبه سليم مؤذن زاده اردبيلى 
در ترويج معارف دينى ضرورى است روز مداح و جايزه ويژه سليم مؤذن زاده اردبيلى 
نام گذارى شود.رضا صالحى اميرى بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم سومين روز ارتحال 
استاد سليم مؤذن زاده اردبيلى با تأكيد به شخصيت كم نظير اين مداح اهل بيت تصريح كرد: 
مؤذن زاده يكى از اسطوره هاى جهان تشييع است و الزم است راه و منش شخصيت هاى 
بزرگى همچون او تداوم يابد.وى با تأكيد به اينكه استاد سليم مؤذن زاده اردبيلى دستاوردهاى 
قابل توجهى براى ملت ايران به يادگار گذاشته است، متذكر شد: راه و منش بزرگانى همچون 

مؤذن زاده مى بايست از سوى نسل هاى آتى نيز تداوم داشته باشد.

علت سانسور راهپيمايى اربعين از نظر ايت اهللا جنتى
تابناك نوشت: آيت اهللا احمد جنتى دبير شوراى نگهبان در سخنان پيش از دستور جلسه 
اين شورا، ضمن تسليت ايام سوگوارى ابا عبداهللا حسين (ع) با اشاره به راه پيمايى عظيم 
اربعين امسال، اظهار كرد: از زوار ميليونى امسال اربعين تقدير مى كنم كه اين زائران 
كربالى معلى، چشمان همگان را خيره كردند و دشمنان از ترسشان حاضر نشدند خبر 
اين اجتماع بزرگ را منتشر كنند و آن را سانسور كردند و اين نشانه عظمت و اقتدار 
اين حركت عظيم مى باشد و بحمداهللا سال به سال اين مراسم با شكوه تر مى شود و با 
وجود بسيارى از مشكالت، مردم عاشقانه سختى ها را تحمل مى كنند و به زيارت نائل 
مى شوند و اجر خود را مى برند. دبير شوراى نگهبان ضمن قدردانى از زوار شركت كننده 
در مراسم اربعين و ميهمان نوازى عراقى ها، گفت: دشمنان از ترسشان حاضر نشدند خبر 

اين اجتماع بزرگ را منتشر كنند و آن را سانسور كردند.

آغازگر توقف برجام ما نخواهيم بود
تسنيم نوشت: رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس گفت: ورود آمريكا به مرحله خط 
قرمز و عملى كردن تهديدات ترامپ واكنش جدى ايران را به دنبال دارد. عالالدين 

بروجردى گفت: وضعيت پيش آمده جديد است و پيش ازاين امكان برخورد با آمريكا وجود 
نداشت اما با توجه به تخلفات متعدد آمريكايى ها ازجمله تمديد تحريم 10 ساله، مجلس 
در حال بررسى يك طرح در اين زمينه است كه پاسخ متقابل به اقدامات آمريكا دهد. 

قيمت تيبا و پرايد در عراق چند است؟
تسنيم نوشت: خودروى تيبا ايرانى (طيبه در عراق) مدل 2016، مبلغ 12 ميليون دينار 
معادل 34 ميليون و 320 هزار تومان . يك مدل ديگر تيبا در عراق 9,5 ميليون دينار 
معادل 27 ميليون و 170 هزار تومان. پرايد وانت سايپا 151 معادل 8 ميليون دينار معادل 

22 ميليون و 880 هزار تومان است. 

علم الهدى وقت اضافى ندارند 
به موضوعات كم اهميت بپردازند

عطار نيوز منتشر كرد: سيد احسان قاضى زاده هاشمى نماينده شهرستان هاى سرخس 
و فريمان در مجلس شوراى اسالمى گفت: كشور ما هميشه از حاشيه سازى هاى 
سياسى آسيب ديده است، اتفاقاتى كه در مشهد افتاد يك حاشيه سازى سياسى است. 
وى افزود: حاشيه سازى سياسى يعنى اين كه خودمان كارى را اشتباه انجام دهيم و 
بعد آن را به نماينده ولى فقيه در استان نسبت دهيم. هاشمى گفت: آقاى علم الهدى 
وقت اضافى ندارند كه به اين موضوعات كم اهميت فكر كنند و اين موضوعات موضوع 
مهمى براى ايشان نيست كه بخواهند مداخله كنند. وى ادامه داد: اتهام زنندگان بايد 
اتهام خود را ثابت كنند و يا اينكه عذرخواهى كنند، نبايد حاشيه سازى كنيم و به مردم 

آدرس انحرافى بدهيم. 

جمع آورى 5 ميليون امضا براى بازشمارى 
آراى انتخابات آمريكا

عصر ايران منتشر كرد: جيل استاين، نامزد سبزهاى آمريكا با اشاره به اشكاالت بسيار در 
برخى از ايالت ها خواستار بازشمارى آرا شده است. وى كارزار آنالينى را براى بازشمارى 
آرا در سه ايالت ميشيگان، پنسلوانيا و ويسكانسين به راه انداخته و تاكنون پنج ميليون 
نفر اين طومار را امضا كرده اند. براى بازشمارى آرا در اين سه ايالت به دو و نيم ميليون 
دالر بودجه نياز است و تاكنون يك و نيم ميليون دالر از اين مبلغ از طريق همين 
كارزار اينترنتى جمع آورى شده است. همزمان، روز چهارشنبه و پس از اتمام شمارش 
آراى اين انتخابات، فاصلة آراى عمومى هيالرى كلينتون، نامزد دموكرات ها با دونالد 
ترامپ، رئيس جمهورى منتخب بيش از دو ميليون راى به نفع نامزد دموكرات ها اعالم 
شده است. تاكنون شكايت هاى بسيارى نيز از بى نظمى در روز انتخابات و صف هاى 
طوالنى و همچنين اشكاالت فنى در دستگاههاى اتوماتيك راى گيرى ثبت شده و 
بسيارى مى گويند بهنگام ثبت نام نامزد خود، نام يك نامزد ديگر درج مى شده است. در 
انتخابات رياست جمهورى روز هشتم نوامبر، دونالد ترامپ با 279 راى الكترال توانست 
بر هيالرى كلينتون پيروز و بعنوان چهل و پنجمين رئيس جمهور اين كشور معرفى شود. 

ابراهيم جعفرى مى خواهد مكه را تخريب كند
ايرنا نوشت: سفيرسابق سعودى در بغداد كه بخاطر اظهارات و تحركات جنجالى و تنش 
آفرين از عراق اخراج شده است، درتازه ترين جنجال در شبكه هاى اجتماعى، وزير 
خارجه عراق را متهم كرده كه يك وزارت خانه عربى را گروگان گرفته است و قصد 
دارد مكه را تخريب كند. السبهان، به اين دليل به جعفرى اتهام تخريب مكه را زده كه 
در تالش سعودى براى محكوم كردن نيروهاى يمنى بخاطر شليك به خاك عربستان 
اعالم تحفظ كرده است. وى گفته كه جعفرى يك وزارت خانه كشور عربى را ربوده 
و به گروگان گرفته است و سپس آن را يك مصيبت قلمداد كرده است. وزارت خارجه 
عراق 18 نوامبر جارى دربيانيه اى، تحفظ اين وزارت خانه را نسبت به تصميم سازمان 

همكارى اسالمى كه در آن عربستان نيروهاى حوثى (نيروهاى مردمى يمن) را متهم به 
شليك موشك به مكه مكرمه كرده بود، اعالم كرد. 

محاكمه يك ايرانى در آمريكا بعد از بازداشت در اسلونى 
دنياى اقتصاد نوشت: وكيل يك متهم آمريكايى ايرانى تبار كه روز سه شنبه در نيويورك 
به اتهام تالش براى فروش 200 فروند موشك زمين به هوا و نيز قطعات هواپيماى 
جنگى به ايران محاكمه شد ، در دادگاه اذعان كرد كه موكلش نه تنها با جمهورى 
اسالمى ايران رابطه اى پنهانى نداشته بلكه در دوران دانشجويى خود در آمريكا از 
فعاالن مخالف جمهورى اسالمى بوده و هدف او از معامله اسلحه با حكومت ايران 
كشاندن آنها پاى قرارداد بوده است.به گزارش عصر ايران به نقل از پايگاه خبرى 
"بيزنس اينسايدر" روز سه شنبه دادگاه منهتن نيويورك "رضا اولنگيان " آمريكايى 
ايرانى تبار 56 ساله را به اتهام تالش براى خريد و ارسال سالح به ايران و نقض قوانين 
تحريمى آمريكا عليه ايران، محاكمه كرد." لى گينزبرگ " وكيل اولنگيان پس از اتمام 
جلسه دادگاه از روند آن  ابراز ناخرسندى كرد.در صوت اثبات اتهامات اولنگيان او ممكن 
است به حبس از 25 سال تا حبس ابد محكوم شود.اولنگيان در اكتبر 2012 و هنگامى 
كه مى خواست فرودگاه شهر تالين اسلونى را ترك كند، از سوى ماموران دايره مبارزه با 

مواد مخدر آمريكا دستگير شد.

مصرف باالى لوازم آرايشى كمك
 به چرخه اقتصاد صهيونيستى است

تسنيم نوشت: رحيم پور ازغدى با بيان اينكه پرفروش ترين بازار در بازار جهانى بازار 
زن و استفاده هاى جنسى از آن است ، گفت: طبق آمار گفته شده ايران يكى از پر 
مصرف ترين كشورهاى وارد كننده لوازم آرايشى است و به معناى چرخاندن موتور ده  ها 
كمپانى يهودى و صهيونيستى است .وى با اشاره به اينكه زن نقش اصلى در اصالح يا 
فساد الگوى مصرف خانواده دارد گفت: زن مى تواند تجمل گرايى، اسراف و چشم و هم 
چشمى را دنبال كند و هم مى تواند اقتصاد خانواده، كشور و جامعه جهانى را مديريت كند.

خبر قاضى سراج از مرجع رسيدگى 
به پرونده حقوقهاى نجومى

باشگاه خبرنگاران نوشت: رييس سازمان بازرسى كل كشور گفت: تصميم گيرنده نهايى 
در رابطه با حقوق هاى نجومى دادسرا است.درباره حقوق هاى نجومى و نامتعارف و 
سازوكار رسيدگى به آن عنوان داشت: ما ليست را به دادسرا فرستاده و دادسرا رسيدگى 
ميكند.رييس سازمان بازرسى كل كشور افزود:ما كل ليست را به دادسرا ارسال كرديم و 

دادسرا بايد تصميم گيرى كند.

سفر كميته بررسى لغو سخنرانى على مطهرى به مشهد
اصغر سليمى عضو هيئت رئيسه كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به  لغو سخنرانى على مطهرى نايب رئيس مجلس در مشهد، اظهار كرد: على 
الريجانى رئيس پارلمان، كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس را مسئول بررسى اين 
موضوع كرده است.وى با اشاره به تشكيل كميته اى از نمايندگان براى بررسى علل 
لغو سخنرانى نائب رئيس مجلس، افزود: ابوالفضل ابوترابى نماينده مردم نجف آباد در 
مجلس ، احمد امير آبادى فراهانى نماينده مردم قم در مجلس و على اصغر يوسف نژاد 
نماينده مردم سارى در مجلس در اين كميته حضور دارند.عضو هيئت رئيسه كميسيون 
شوراهاى مجلس با بيان اينكه قرار است اين كميته (جمعه 5 آذر) براى بررسى لغو 
سخنرانى على مطهرى به مشهد سفر كنند، تصريح كرد: قرار است در اين سفر اعضاى 
كميته با مسئوالن استاندارى، سازمان اطالعات، دادگسترى و نيروى انتظامى براى 

بررسى اين موضوع جلساتى را برگزار كنند.

بايد توجه داشت كه جمهورى اسالمى ايران برجام را به طور مطلق نپذيرفته 
و براى اجراى آن مالحظاتى را تعيين كرده است. اين مالحظات در نامه اى 
از سوى رهبر معظم انقالب به رئيس جمهور ابالغ شد. همچنين مجلس 
شوراى اسالمى نيز در «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهورى 

اسالمى ايران در اجراى برجام» برخى از مالحظات را تعيين كرد.
هفته پيش بود كه كنگره آمريكا طرح تمديد قانون تحريم ايران (داماتو) 
را تصويب كرد. اين قانون در صورتى كه به تاييد سنا برسد براى قانون 
شدن نيازمند امضاى رئيس جمهور آمريكاست و در اين صورت اجرايى 
خواهد شد. رهبر معظم انقالب ديروز و ديدار بسيجيان سراسركشور تاكيد 
كردند كه اين اتفاق به معناى نقض برجام است. ايشان فرمودند: «من اينجا 
الزم ميدانم عرض بكنم [اينها] كارهاى متعّددى كردند، تخّلفهاى متعّددى 
كردند، يكى دو تا نيست، تازه ترينش اين تمديد تحريم ده ساله است، اگر 
اين تحريم [تمديد] بشود، قطعاً نقض برجام است -بدون ترديد- و بدانند 

جمهورى اسالمى حتماً در مقابل آن واكنش نشان خواهد داد.»

چرا تمديد قانون تحريم ايران نقض
 برجام است؟

بر اساس بند 26 برجام دولت آمريكا تعهد داده است كه از اعمال مجدد و يا 
بازگرداندن تحريم هاى مرتبط با هسته اى كه در برجام مشخص شده است، 
خوددارى كند. بندهاى اصلى قانون تحريم ايران كه مرتبط با سرمايه گذارى 
در صنعت نفت ايران و نيز فروش فرآورده هاى نفتى به ايران است، در 
برجام آمده و در نتيجه به عنوان تحريم مرتبط با هسته اى شناخته شده 
است. درنتيجه طبق برجام دولت آمريكا نبايد اين تحريم ها را مجدد اعمال 
و يا بازگرداند. شايد تصور شود كه تمديد قانون تحريم ايران بازگرداندن 
محسوب نمى شود. اما بايد توجه داشت كه بر اساس متن قانون تحريم 
ايران، اين قانون در 31 دسامبر 2016 پايان مى يابد و به هيچ چيز مشروط 

نشده است. در نتيجه تمديد آن به معناى وضع قانون جديد خواهد بود. 
پس از نظر حقوقى كنگره آمريكا در حال قانون گذارى جديد است. اين 

مطلب در بخش 13 قانون تحريم ايران آمده است:
در برجام دولت آمريكا متعهد شده است كه مطابق با اختيارات رئيس 
جمهور آمريكا تعهدات خود را اجرا كند. شايد برخى بگويند كه تمديد 
شدن يا نشدن قانون در حوزه اختيارات رئيس جمهور نيست. لذا تمديد 
قانون تحريم ايران نقض برجام تلقى نخواهد شد. اما بايد توجه داشت كه 
طرح كنگره براى قانون شدن نيازمند امضا از سوى رئيس جمهور است و 
در نتيجه امضا كردن بخشى از اختيارات رئيس جمهور آمريكاست. رئيس 
جمهور آمريكا مى تواند قانون امضا و يا وتو كند و يا عكس العملى نسبت 
به آن نداشته باشد. در صورتى كه امضا كند كه رسما برجام نقض خواهد 
شد. در صورتيكه عكس العمل نشان ندهد با توجه به قواعد قانون گذارى 
در آمريكا، پس از ده روز طرح به قانون تبديل مى شود. در اين صورت 
هم رئيس جمهور آمريكا از اختيارش استفاده نكرده و نقض برجام صورت 

گرفته است. پس تنها راه موجود كه برجام نقض نشود، وتو كردن طرح 
هرچند  آمريكاست.  جمهور  رئيس  سوى  از  ايران  تحريم  قانون  تمديد 
كه اين كار پايان راه نيست اما تنها راه موجود براى دولت آمريكا براى 

جلوگيرى از نقض برجام است.

پذيرش مطلق در كار نبوده است
حال اگر به هرصورتى قانون تحريم ايران تمديد شد ايران چه واكنشى 
بايد به آن نشان دهد. در اين زمينه بايد توجه داشت كه جمهورى اسالمى 
ايران برجام را به طور مطلق نپذيرفته و براى اجراى آن مالحظاتى را تعيين 
كرده است. اين مالحظات در نامه اى از سوى رهبر معظم انقالب به رئيس 
جمهور ابالغ شد. همچنين مجلس شوراى اسالمى نيز در «قانون اقدام 

متناسب و متقابل دولت جمهورى اسالمى ايران در اجراى برجام» برخى 
از مالحظات را تعيين كرد. در شروط نه گانه رهبر انقالب درباره اعمال 
مجدد تحريم هاى اقتصادى بند مشخصى وجود دارد: «در سراسر دوره ى 
هشت ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه اى (از جمله 
بهانه هاى تكرارى و خودساخته ى تروريسم و حقوق بشر) توّسط هر يك 
از كشورهاى طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت 
موّظف است طبق بند 3 مصّوبه ى مجلس، اقدامهاى الزم را انجام دهد و 
فّعاليّتهاى برجام را متوقّف كند.» پس اگر تمديد قانون تحريم ايران به قانون 
تبديل شود، دولت موظف است كه به بند 3 قانون مصوب مجلس درباره 
اجراى برجام عمل كند. در بند 3 اين قانون آمده است: «دولت موظف است 
هرگونه عدم پايبندى طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن 
تحريم هاى لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت 
رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد 
و همكارى داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اى صلح 
آميز جمهورى اسالمى ايران را سامان دهد به طورى كه ظرف مدت دو 
سال ظرفيت غنى سازى كشور به يكصد و نود هزار سو افزايش يابد. 
شوراى عالى امنيت ملى مرجع رسيدگى به اين موضوع مى باشد. دولت 
بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براى اين منظور جهت تصويب به 
شوراى عالى امنيت ملى ارائه نمايد» بر اين اساس در هر يك از سه حالت 
عدم پايبندى در زمينه لغو مؤثر تحريم ها، بازگرداندن تحريم هاى لغو شده، 
وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر؛ دولت موظف است اين اقدامات را 
انجام دهد: همكارى داوطلبانه را متوقف نمايد، ظرف مدت چهار ماه برنامه 

توسعه سريع برنامه  هسته اى را به شوراى امنيت ارايه دهد.

سرانجام نقض شروط ايران
در جمع بندى مى توان گفت كه قانون شدن طرح تمديد قانون تحريم 
ايران به معناى نقض برجام و نقض شروط قرارداده شده از سوى مجلس 
شوراى اسالمى و رهبر انقالب، براى اجراى برجام است. دولت موظف 
است كه در صورت تمديد شدن داماتو اجراى برجام را متوقف كند و 
برنامه توسعه سريع فناورى هسته اى را تهيه و به شوراى امنيت ارايه كند. 
هرچند كه شرايط تعيين شده در قانون تاكنون در چند نوبت محقق شده 
است ولى متاسفانه واكنش قانونى الزم از سوى دولت صورت نگرفته 
است. در گزارشى كه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى از روند اجراى شش ماهه برجام ارايه كرده است، بيان 
شده كه دولت آمريكا هم تحريم هاى جديد وضع كرده است، هم از لغو 
موثر تحريم ها جلوگيرى كرده به نحوى كه «در خصوص رفع تحريم هاى 
اقتصادى، مقصود دولت و ملت ايران در حدود مورد انتظار محقق نشده 
است». پس الزم است در اين ميان هيئت نظارت بر اجراى برجام كه يكى 
از شروط تعيين شده توسط رهبر انقالب است وارد عمل شود. اعضاى 
اين هيئت عبارتند از آقايان حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى، على  
على اكبر  شمخانى،  على  دهقان،  حسين  ظريف،  محمدجواد  الريجانى، 
دبير  شمخانى،  على  دريابان  واليتى.  على اكبر  و  جليلى  سعيد  صالحى، 

شوراى عالى امنيت ملى، هم زمان دبير اين هيأت نيز مى باشد.
بايد منتظر بود و عملكرد هيئت نظارت بر اجراى برجام را در زمينه تخلفات 
دولت در اجراى قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهورى اسالمى 

ايران در اجراى برجام» مشاهده كرد.

دوگآنه هاى جعلى عليه همه!
محمد توكلى

يكى از دوگانه هاى جعلى كه در اين سه 
هايشان  رسانه  و  دلواپسان  توسط  سال 
ايجاد شده است و از آن عليه دولت استفاده 
مى كنند دو قطبى قافد مبناى ديپلماسى 
– نظامى گرى است. به گونه اى كه براى 
مخاطب چنين وانمود مى كنند كه دولت 
روحانى اعتقادى به حفظ و تقويت نيروها و 
امكانات نظامى ندارد و همه ى هّم و غّمش 
را روى وجه سياست خارجى صرف كرده است. قسمت بامزه ى چنين تحليل هايى اينجاست كه به 
فردى چنين تهمتى مى زنند كه سالهاى بسيارى از عمر مديريتى اش را در دوران دفاع هشت ساله در 
بخش هاى نظامى حضور داشته و پس از آن هم سالهاى طوالنى مسئول مهمترين نهاد امنيتى كشور 
بوده است و چنين فردى با چنان سوابقى را متهم به تضعيف وجه نظامى جمهورى اسالمى مى نمايند.
همه ى اين جار و جنجال هايى كه در اين بيش از سه سال اخير كه از عمر دولت روحانى گذشته است 
ايجاد كرده اند بر مبناى يك دو قطبى است كه از اساس وجود خارجى ندارد. هر كس كه با الفباى 
مملكت دارى هم آشنا باشد مى تواند متوجه شود كه در هر كشورى به شكل عام و كشورى با مختصات 
ايران به طور خاص براى حفظ اقتدارش به اين هر دو به شكل همزمان محتاج است و به قول فرمايش 

رهبرى نظام دنياى امروز دنياى موشك و مذاكره است و نمى توان يكى را فداى ديگرى كرد.
با نگاهى به عملكرد روحانى و دولتش در اين دو حوزه هم كامال مشخص است كه دولت همان قدر 
كه تالشى ستودنى در پيش برد سياست خارجى داشته است و توانسته است ديپلماسى نظام را از آن 
رخوتى كه در سالهاى قبل گريبان اين حوزه را گرفته بود رهايى بخشد به همان نسبت به بخش هاى 
نظامى هم توجه كافى را داشته است. مقصود از اين توجه لزوما فقط از جنبه ى مادى نيست كه البته از 
اين جهت هم شاهد افزايش هايى نسبت به دولت سابق بوده ايم اما بحث مهمتر حمايتى است كه از 

نظر سياسى از اين وجه نظام شده است.
به گونه اى كه تا پيش از برجام تحريم تسليحاتى عليه ايران بدون هيچ استثنائى اعمال مى شد و علت 
اصلى عدم تحويل اس 300 توسط روس ها هم تاثير همان تحريم ها بود اما امروز بواسطه ى برجام 
تحريم هاى تسليحاتى نسبت به گذشته تغييراتى كرده است و مى توان به طرقى كه نسبت به 
گذشته مسيرهايى با سختى كمتر است به افزايش توانمندى هاى دفاعى كشور كمك كرد. يكى 
ديگر از فضا سازى هايى كه اين عده براى نشان دادن تقابل روحانى با نظاميان در پيش گرفته اند 

جمله ى روحانى مبنى بر دور كردن سايه جنگ از كشور بواسطه ى برجام است. 
منتقدان دولت با تفسير غلط اين اظهار نظر چنين نتيجه مى گيرند كه منظور روحانى اين است 
كه آنچه امنيت كشور را حفظ مى كند ديپلماسى است و بايد دِر مراكز نظامى را تخته كرد در 
حالى كه همانطور كه بارها هم مذاكره كنندگان و هم رييس جمهور روحانى توضيح داده اند 
برجام از منظر حقوقى و سياسى سايه جنگ را از كشور دور كرده است به دليل آنكه بوسيله ى 
اين تفاهم توانسته ايم كشور را از ذيل فصل هفت منشور ملل متحد كه بهانه ى بسيار خوبى 
براى حمله ى نظامى به كشورهاست خارج كنيم. و اين جمله به هيچ عنوان به اين معنا نيست 
كه توانمندى هاى امنيتى و نظامى در بى اثر كردن تهديد هاى نظامى بى اثر است به قول حضرات 

علما “اثبات شى نفى ماعدا نمى كند“ .
آن چه در برنامه اخير ثريا شاهد بوديم  تريبون يك طرفه اى بود كه همين دوگانه ى جعلى را اين 
بار براى مخاطبان صداوسيما عرضه مى كرد و تنها مى توان تاسف خورد كه برنامه اى تلويزيونى 
كه از پول مردم اداره مى شود علنا عليه منتخب اكثريت همين مردم فضا سازى مى كند. آن چه 
مى تواند اين طراحى ناجوانمردانه ى عده اى تندرو كه در اصل هم عليه دولت است و هم عليه نهادهاى 
نظامى ناكام نمايد مواجهه ى قاطع نظاميان با اين قبيل مسائل و حمايتشان از دولت است همانطور 
كه روحانى و تيم همراهش در بسيارى از مواقع طعنه هاى برخى از فرماندهان نظامى را بنا بر مصالح 
ملى بى پاسخ مى گذارد و در مواقع بسيارى علنا حامى و پشتيبان اين نهاد هاى نظامى بوده است انصاف 
حكم مى كند كه آن ها هم در اين گونه موارد نقشى حمايت گر نسبت به دولت منتخب مردم ايفا كنند.

بند 26 برجام و وضع تحريم جديديادداشت

تمديد داماتو؛ نقض صريح برجام
 چه كسى بايد واكنش نشان دهد؟



دولت رييس  روحانى  حسن  وقتى 
سياسى سخنرانى  لغو  براى  يازدهم 
را دولتش  با  همسو  نماينده  يك 
مشاهده مى كند آن را مايه شرمسارى
مى خواند در حالى كه در اين گوشه
از آموز  دانش  هزار  هفت  كشور 
كسى و  اند  مانده  محروم  تحصيل 

حتى عرق شرم هم نمى ريزد.
در كيفيت  با  آموزش  به  دسترسى 
حق مشوق،  و  مفرح  امن،  محيطى 
سال طول  در است.  كودكان  همه
هاى گذشته ايران گام هاى بزرگى
در جهت ايجاد فرصت هاى آموزش
براى همه كودكان برداشته است. اما
از كه  كودكانى  هستن  ميان  اين  در 

حق تحصيل محرومند.
چند روزى است كه ماه سوم مدارس در سطح كشور شروع شده و ميليون ها 
دانش آموز در حالى راهى مدرسه ها مى شوند كه همچنان عده اى از اين قافله 
جامانده اند، كودكانى كه در ميان آمار و ارقام ها به فراموشى سپرده  شده اند و براى 

فراموش شدنشان داليل زيادى مى توان پيدا كرد.
منظور از كودك بازمانده از تحصيل، آن گروه سنى از جمعيت است كه در سنين 
8مدرسه يعنى بين شش تا 18سال بايد در طول سال تحصيلى در چرخه  آموزشى 
كشور حضور داشته باشد اما به هر دليلى وارد چرخه  آموزش نشده اند يا بعد از 

مدت كوتاهى از آن خارج شده اند.
8 تا 18 ساله از  6 هزار كودك بين 6 بر اساس آمار غيررسمى بيش از سه ميليون و 500
تحصيل بازمانده اند كه يا اصًال به مدرسه نرفته اند يا در طول سال هاى تحصيلى 

ى

به داليل مختلف از تحصيل بازمانده اند.»
متاسفانه استان خوزستان نيز كه با مشكالت آموزشى عديده اى روبروست از 
معضل كودكان بازمانده از تحصيل نيز رنج مى برد تا در ديار نفت و گاز هم 
محروميت آموزشى بيداد كند. اردشير شجاعى معاون آموزش ابتدايى اداره كل 
آموزش وپرورش خوزستان اظهار كرد: تاكنون بالغ بر هفت هزار كودك بازمانده از 
تحصيل در استان در مقطع ابتدايى شناسايى شده است كه تعداد قابل قبولى از اين 
دانش آموزان را امسال جذب كرده ايم. داليل متفاوتى براى ترك تحصيل كودكان 
وجود دارد. از ناتوانى مالى خانواده ها براى فرستادن كودكان به مدرسه تا ازدواج

هاى زودرس و كودكان مهاجر. 

اداره كل  ابتدايى  آموزش  معاون 
خوزستان  آموزش وپرورش 
بازماندن  علت  خصوص  در 
دانش آموزان خوزستانى از تحصيل، 
گفت: براى تحصيل نكردن كودكان 
داليل متعددى ازجمله فقر فرهنگى، 
ازدواج   ، صعب العالج  بيمارى هاى 
بدسرپرست،  اولياء  زودهنگام،   
مشكالت اقتصادى و ... وجود دارد 
و بايد كار فرهنگى انجام شود تا ترك 
تحصيل به عنوان يك رفتار ناهنجار 

اجتماعى مورد توجه قرار گيرد.
استان  وضعيت  خصوص در  وى 
نسبت به كشور، گفت: خوزستان از 
نظر تحت پوشش قراردادن كودكان 
واجد شرايط ورود به دوره ابتدايى 
رتبه ششم كشور را دارد، با اين وجود از سازمان هاى مختلف مانند شهردارى، 
فرماندارى، بهزيستى و ... انتظار مى رود در اين روند با آموزش وپرورش همكارى 

داشته باشند تا مشكل بازماندن از تحصيل اين دانش آموزان رفع شود.
وقتى داليل بازماندن كودكان از تحصيل را مرور مى كنيم نقش فقر و مشكالت 
اقتصادى بيش از پيش به چشم مى خورد و از آنجا كه در استانى همانند خوزستان 

كه نقش حياتى در اقتصاد كشور را داراست اهميت موضوع دوچندان مى شود.
اينكه در استان خوزستان با آن همه منابع عظيم نفتى و گازى و صنايع غول پيكر 
هفت هزار كودك از تحصيل به خاطر مشكالت اقتصادى جامانده اند جاى تامل 

بسيار دارد.
«كودكان محروم مانده از تحصيل» معضلى است كه با وجود اهميت حياتى و 
ريشه اى، كمتر مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان كشور قرار گرفته است. 
تاكيد آموزه هاى قرآنى و دينى بر كسب دانش و نيز تركيب جمعيتى جوان كشور، 
جايگاه و اهميت آموزش و ارتقاى كيفى نيروهاى آينده ساز ايران را به خوبى 

خاطرنشان مى كند.
در چنين شرايطى، محروميت از تحصيل هفت هزار كودك و نوجوان خوزستانى 
به مفهوم آسيبى عاطفى، ذهنى و اجتماعى است كه عالوه بر اينكه كودك را از 
قابليت هاى زندگى آينده اش محروم مى كند، در بلندمدت نيز افزايش آسيب ها و 
ناهنجارى هاى اجتماعى را به دنبال داشته و هزينه هاى گزافى را به جامعه تحميل 

خواهد كرد./ رهياب

قاچاق، پديده شوم و مخربى است كه صدمات فراوانى بر پيكر اقتصاد ملى كشور وارد كرده 
فعاليت اقتصاد رسمى، برنامه  ها و سياست  هاى كشور ما را تحت  الشعاع قرار داده و دچار  و

اختالل نموده است.
از سويى ديگر نقاط ضعف موجود در اقتصاد كشور از نظر وابستگى به درآمدهاى نفتى، اتكاء 
مصرف به واردات و وابستگى بسيارى از صنايع از نظر قطعات و فناورى، اين اميد را براى 
سودجويان و برخى كشورهاى استعمارگر ايجاد كرده تا با تحريم ها اقتصاد كشور را فلج كنند 
از همين رو مقام معظم رهبرى در راستاى يك سياست اصولى جهت مقابله با اين توطئه، 
گفتمان «اقتصاد مقاومتى» را مطرح نموده  اند كه تحقق آن، مستلزم برنامه  ريزى در رفع 

نقيصه  هاى موجود در اقتصاد و اصالح و بهبود آن ها است.
اين وجود قاچاق كاال در بسيارى موارد، با ايجاد و تشديد رويه  هاى اقتصادِى مغاير با  با
اقتصاد مقاومتى ارتباط دارد و از اين  رو، مبارزه با قاچاق يكى از شيوه  ها و ابزارهاى اصالح 

نقاط ضعف اقتصاد در راستاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى است.

مناطق آزاد به عنوان يكى از متهمان اصلى 
گذرگاه ورود كاالى قاچاق شناخته مى شوند. 
استان خوزستان نيز به دليل داشتن منطقه 
غربى  همسايگاه  با  بودن  مرز  هم  و  آزاد 
قاچاق  كاالهاى  ورود  معرض  در  همواره 

قرار دارد.
اما نكته قابل توجه آنجاست كه مسئوالن 
كاالى  حجم  و  ميزان  درخصوص  استان 
قاچاق اتفاق نظر ندارند از همين رو تاكنون 

اقدام مؤثرى نيز پيرامون آن صورت نگرفته است.

كاالى قاچاق در استان به صفر رسيد
مقتدايى استاندار سابق خوزستان فروردين ماه امسال مدعى به صفر رسيدن كاالى قاچاق در 
خوزستان شد و اظهار كرد: در خوزستان با فعاليت هايى كه صورت گرفته مى توان گفت در 

مرزهاى آبى و خاكى شلمچه تا هنديجان قاچاق كاال به صفر رسيده است.
وى افزود: مى توان گفت ميزان قاچاق كاال در استان به صفر رسيده است آمار دقيق را بايد 
كارشناسان متولى امر اعالم كنند اما آنچه كشف شده مربوط به ورود از مرزهاى استان 

7خوزستان با 7بندر، بازارچه و پايانه هاى مرزى آن نيست.

كشف مقدار زيادى كاالى قاچاق در استان
اين درحاليست كه فرمانده مرزبانى استان مهرماه امسال از كشف 780 ميليارد ريال كاالى 
قاچاق در استان خبر داد و يادآور شد: مبارزه جدى با پديده شوم قاچاق در جهت حمايت از 
توليدات ملى و تحقق اقتصاد مقاومتى از برنامه هاى جدى استان خوزستان است.وى با اشاره 
به شناسايى و دستگيرى دو هزار و 100 مجرم اقتصادى در نيمه نخست امسال گفت: طى 
5اين مدت 535 دستگاه خودرو و شناور توسط مرزبانان استان خوزستان شناسايى و توقيف 
شدند. سردار نظرپور با اشاره به شناسايى چند گروه فعال در قاچاق سوخت، گفت: طى اين 

466 هزار ليتر سوخت قاچاق كشف و به چرخه اقتصاد ملى بازگشت. 6مدت،
4وى آبانماه امسال نيز از كشف مقادير زيادى كاالى خارجى قاچاق شامل 344 دستگاه ماشين 
834 دستگاه سرخ  4 دستگاه تلويزيون «ال اى دى»، 6 دستگاه يخچال، 286 2لباسشويى، 662
2 هزار ثوب انواع پوشاك، 892 جفت كفش،  4 دستگاه جاروبرقى، 14 6كن،مايكروفر و فرگاز، 86
دستگاه كولر گازى و بيش از 1700 103

دستگاه انواع لوازم خانگى ديگر خبر داد.

كاالى قاچاق تير زهرآلود
 به قلب كارگر است

آيت اهللا موسوى جزايرى نماينده ولى فقيه 
نيز با انتقاد از ورود بى رويه كاالى قاچاق 
اقتصاد  تحقق  اگرچه  كرد:  نشان  خاطر 
اما  است  وابسته  بيشتر  توليد  به  مقاومتى 
نمى توان نقش مخرب قاچاق كاالهاى بى 
كيفيت و ارزان را ناديده گرفت؛ قاچاق كاال 
به منزله تيرى زهرآلود در قلب كارگران مى نشيند و اثرات مخرب آن مانند قاچاق مواد مخدر 
است. مقام معظم رهبرى در چند سال گذشته به طور مداوم درخصوص لزوم توجه به بحث 
اقتصاد مقاومتى به مسئوالن و مردم گوشزد كرده اند كه بى شك يكى از موانع تحقق اين 

امر، ورود كاالهاى قاچاق است.
مى رود،  دست از  شغل يك  كاال،  قاچاق دالر  تا 30   15 هر ازاى  به  شود  مى گفته 
درحالى كه براى ايجاد هر شغل حدود 10هزار دالر سرمايه گذارى الزم است كه همين 
امر لزوم توجه مسئوالن استان به ورود كاالى قاچاق در استانى كه آمار باالى بيكارى 

را دارد، نشان مى دهد./ هورنيوز

مردماستان خوزستان نمىدانند از آمدن باران خوشحالباشند يا 
ناراحت زيرا با آمدن اولين باران پاييزى يا به مشكالت تنفسى 
مبتال ميشوند يا به سرزير شدن فاضالب هاى شهرى و 

آبگرفتگى گرفتار ميشوند.
گزارش اهوازنوين :اين روزها كه هوا رو به سردى مى رود و 
احتمال بارش باران در استان خوزستان قوت مى گيرد شهروندان 
اهوازى براى آمدن اين رحمت الهى ، لحظه شمارى مى كنند 
سايه ناكارآمدى مسئولين لذت استفاده از رحمت الهى در  در

وقوع اولين بارش پاييزى به چالش هاى فراوانى تبديل 
مى شود.

آنچه كه امروز خوشحالى مردم خوزستان براى امدن اين 
نعمت الهى را با استرس و تشنج پيوند زده بى تدبيرى 
مسئولين استان در دو حوزه مشكالت تنفسى باران هاى 
اسيدى و مشكالت ابگرفتگى معابر در زمان بارندگى و 

پس از آن است.
در اين ميان مردم استان خوزستان نمى دانند از آمدن 
باران خوشحال باشند يا ناراحت زيرا با آمدن اولين باران 
پاييزى يا به مشكالت تنفسى مبتال ميشوند يا به سرزير 
شدن فاضالب هاى شهرى و آبگرفتگى گرفتار ميشوند.

هرچند برخى مشكالت نوظهور هستند و سه سالى ميشود كه 
مسئولين استانى براى يافتن متهماصلى ان تقال مىكنند،اما 
برخى مشكالت قدمتى به اندازه سن و سال نگارنده دارد اما وجه 
مشترك هر دو مشكل به حوزه سالمتى و برهم زدن آسايش 

عمومى شهروندان اهوازى بر مى گردد.
آنچه كه از دير باز لذت بارندگى را به كام مردم اهواز تلخ كرده 

معضل قديمى اليروبى و تعمير سيستم فاضالب شهرىاهواز 
است كه باعث از بين رفتن بهداشت شهرى و خطر بروز بيمارى 

مختلف در ميان شهروندان اهوازى را به دنبال دارد.
بر كسى پوشيده نيست كه شبكه فاضالب اهواز فرسوده و 
قديمى و دچار مشكالت متعددى است كه سرريز فاضالب 
به كارون، خود نمادى از وضع تاسف بار اين سيستم از ديرباز 

و تاكنون است.
از ماههاى گذشته در حالى كه خبرى از بارندگى نبود در بسيارى 

از مناطق اهواز شاهد آبگرفتگى معابر و يا سرريز شدن فاضالب 
ها بوديم تا جايى كه بسيارى از شهروندان از بوى تعفن فاضالب 
معابرو بيمارهايىكه در پسبىتوجهىمسئولين براى فرزندان

آنها پيش مى آيد گله مند بودند.
در اين ميان مانند طبق روال هرساله شهردارى اهواز تقصير 
را گردن سيستم فرسوده فاضالب شهرى انداخته و آبفا نيز 
مشكالت موجود را طبقه بندى كرده و جمع آورى آبهاى 

سطحى وسرريزشدن فاضالب را به عدم اليروبىفاضالب ها 
توسط شهردارى گره مى زند.

در ميان رد و بدل كردن مسئوليت دفع آب هاى سطحى 
بين شهردارى ، شركت آبفا و بيان مشكالت مالى در اين 
خصوص مسئولين امر اين موضوع را فراموش نكنند كه 
بدون شك بى توجهى به بهبود وضعيت سيستم فاضالب 
شهرى در صورت ادامه، تبعات هزينه برى به دنبال خواهد 
داشت كه مشكالت بهداشتى و تاثير بر سالمت مردم، ايجاد 
خلل در ترافيك شهرى و بروز مشكالت در تردد 
زيرساخت هاى  به  رساندن  آسيب  و  نقليه  وسايل 
شهرى در آينده، مى تواند از جمله اين مشكالت باشد.

مديران استانى بايد هرچه سريعتر جهت ايجاد شبكه دفع 
آبهاى سطحى و بهبود وضعيت سيستم فرسوده شبكه 
فاضالب شهر اهواز چاره اى بيانديشند زيرا اگر قرار است 
دستگاهى از مشكالت مالى رنج ببرد مردم نبايد تاوان بى 

انظباطى مالى مديران را پس بدهند.
با فرارسيدن فصل بارندگى در خوزستان با توجه به اينكه 
تاكنون شهردارى و آبفا جهت اليروبى فاضالب هاى 
شهرى اقدامى نكرده اند قطعا شاهد آبگرفتگى خيابانها پس از 
اولين بارش خواهيم بود و بازهم سناريوى پاسكارى مشكالت 
حوزه آبگرفتگى معابر در مناطق مختلف اهواز تكرار ميشود فارغ

از اينكه نمايندگان مردم و مديران آبفا بايد جهت اخذ اعتبارات 
حل هميشگى اين معضل اقدامى كنند نه اينكه پس از اتمام 
فصل بارندگى ها در خوزستان معضالت حوزه فاضالب شهر 

اهواز به فراموشى سپرده شود./ اهواز نوين
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7 هزار كودك محروم از تحصيل در خوزستان
خبر

تشكر ويژه وزير كشور از مردم خوزستان و ايالم
مردم استان ايالم به ويژه مهران و مردم خوزستان به ويژه شلمچه و چذابه در بحث 

مراسم اربعين سربلند بيرون آمدند و تالش زيادى كردند
 وزير كشور از مردم استان هاى ايالم و خوزستان بدليل حجم ترددى كه از اين استان ها 
در ايام منتهى به اربعين انجام شد تشكر كرد و گفت: ايالم با توجه به شرايطى كه دارد با 

كمك مردم توانستيم بيش از 50 درصد زائران را از مرز مهران عبور دهيم.
عبدالرضا رحمانى فضلى افزود: مردم استان ايالم به ويژه مهران و مردم خوزستان به 
ويژه شلمچه و چذابه در بحث مراسم اربعين سربلند بيرون آمدند و تالش زيادى كردند.
وى ادامه داد: يكى از مشكالتى كه امسال مواجه بوديم و ما را تحت فشار قرار داد 
بحث حضور افراد فاقد رواديد و غيرمجاز در مرز بود. عالقه و دلبستگى به اباعبداهللا 
الحسين (ع) را به هيچ وجه نمى توانيم كنترل كنيم ولى توانستيم با كمك همه دستگاه 
هاى اجرايى اين موضوع را كنترل كنيم چون معتقديم امر زيارت بحث مستحبى است 

اما بحث رعايت قانون از اهميت بااليى برخوردار است.
وى گفت: فشار زيادى بود كه مردم بدون رواديد از مرز عبور كنند و طبيعى است كه ما 
مانع مى شديم چون كشور مقابل اجازه ورود نمى دهد در اين مساله بدون كوچكترين 
خسارت با وجود اينكه به نيروى انتظامى با سنگ و چوب حمله شد با خويشتندارى و 
مديريت درست اين كار ساماندهى شد و بطور كلى نسبتا خدمات رسانى خوب بوده 

است.

4 ميدان نفتى به شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب
 واگذار شده است

ــادگان و 9 مخزن به  ــفيد و ش ــى، كرنج، رگ س ــار ميدان از قبييل پارس چه
ــن تفاهمنامه  ــه اي ــده و اميدوارم ك ــوب واگذار ش ــز جن ــق نفختخي مناط
ــد در مناطق  ــه افزايش تولي ــد و بتواند ب ــته باش ــى دربر داش ــه خوب نتيج

ــد. ــك كن ــى كم نفت
خوزنيوز: صبح امروز تفاهم نامه همكارى و قرارداد محرمانگى مابين شركت ملى 
مناطق نفت خيز جنوب ايران و كنسرسيوم پرگس با حضور مديرعامل شركت ملى 
مناطق نفتخيز جنوب، استاندار خوزستان و مديران كنسرسيوم پرگس در اهواز به 

امضا رسيد.
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب به منظور توسعه ميادين حوزه عملياتي خود 
بر اساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي، تفاهم نامه همكاري با كنسرسيوم پرگس 
امضا كرد. اين تفاهم نامه در راستاي اجراي الگوي جديد قراردادهاي نفتي در حوزه 
باالدستي صنعت نفت و با هدف توسعه ميادين نفت و گاز، ميان شركت ملي مناطق 
كانادايي،  اروپايي،  شركت   11 از  متشكل  پرگس  كنسرسيوم  و  جنوب  نفت خيز 

آسيايي و دانشگاه صنعتي شريف امضا شد. 
بيژن عاليپور مديرعامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب در اين مراسم گفت: 
مذاكرات انعقاد قرارداد به روش مناطق نفتخيز از بهمن ماه 94 آغاز شد و پس از 
هيئت  بازه  همين  در  شد.  صادر  باره  اين  در  الزم  وزير مجوزهاى  با  جلسه  چند 
مديره مناطق نفتخيز جنوب و بخش مديريت فنى شركت حدود 60 جلسه كه با 
33 شركت داخلى و خارجى را برگزار كردند امضاى اين تفاهمنامه را با كنسرسيوم 
پرگس از نتايج تالش هاى همكاران ما در زمينه طراحى و رايزنى ها در اين باره 

بوده است.
عاليپور گفت: متخصصان شركت ملى مناطق نفتخيز در اين مدت كارهايى كردند 
كه باعث شگفتى كارشناسان نفتى دنيا شد چرا كه بيش از يك ميليون و 70 هزار 
بشكه نفت خام، نفت و گاز مايع افزايش توليد داشتيم.  از اين ميان 25 هزار فقره 
تجهيزات،  اساسى  تعميرات  هزار  پنج  از  بيش  چاهى،  درون  و  مهندسى  اقدامات 
بيش از پنج هزار اصالحيه هاى فرآيندى، بيش از 250 مورد تعميرات اساسى توربين، 
كمپرسور و ماشين آالت دوار بود كه باعث شگفتى وزيران عربستان و كشورهاى حوزه 

خليج فارس شد.
عاليپور در پايان اضافه كرد: چهار ميدان از قبييل پارسى، كرنج، رگ سفيد و شادگان و 9 
مخزن به مناطق نفختخيز جنوب واگذار شده و اميدوارم كه اين تفاهمنامه نتيجه خوبى 

دربر داشته باشد و بتواند به افزايش توليد در مناطق نفتى كمك كند.

نگرانى از تخريب بافت تاريخى دزفول
ــراز نگرانى از روند  ــدار ويژه دزفول با اب ــتان و فرمان ــتاندار خوزس معاون اس
ــت از بافت  ــراى حفاظ ــت: اعتبارى ب ــهر گف ــت تاريخى اين ش ــب باف تخري

ــدارد. ــود ن ــول وج ــى دزف تاريخ
بعالوه 200 هكتار بافت قديم دزفول با بناها و آثار معمارى منحصربه فرد، دزفول را به 
شهر آجر معروف كرده است. حبيب اهللا آصفى افزود: در حالى كه روند تخريب بافت 
قديم دزفول شتاب گرفته اعتبار و بودجه اى براى حفاظت از اين بافت ارزشمند تاريخى 

وجود ندارد.
 وى با تاكيد بر حفظ خانه هاى تاريخى اين بافت و نيز شناسايى و معرفى آنها اظهار 
كرد: بافت قديم دزفول با وجود بناهاى منحصربه فرد و معمارى زيبا، ظرفيت ثبت ملى 
را دارد. فرماندار دزفول همچنين با ابراز نگرانى نسبت به روند تخريب آثار و بناهاى 
دوره ساسانى، پل ها و بندهاى منطقه گفت: حفظ و نگهدارى اين آثار با اعتبار محدود و 
ناچيز ميراث فرهنگى امكان پذير نيست و نياز است بخش خصوصى در اين خصوص 

وارد عمل شود.

5 كتابخانه جديد در سطح خوزستان افتتاح مى شود
ــتان گفت: تا روز 14 آذر ماه 5  ــاد كتابخانه هاى عمومى خوزس ــل نه مديرك

ــد. ــوش، باوى و بهبهان افتتاح خواهد ش ــتر، ش باب كتابخانه در شوش
فعاليت هاى  تنوع  كتاب  هفته  در  داشت:  اظهار  سپهر  سيدلطف اهللا  حجت االسالم 
خوبى داشتيم و بيش از 200 فعاليت فرهنگى در قالب نمايشگاهى، رونمايى، كتاب و 
كتاب خوان، بخش كودك، بخش نابينايان و مسابقات اينترنتى را به مناسبت هفته كتاب 

در سطح خوزستان برگزار و اجرايى شد.
وى با اشاره به فعاليت هاى شاخص كه در هفته كتاب امسال انجام شد، بيان كرد: افتتاح 
كتابخانه شهيد كرباليى موسوى در مالثانى با زيربناى 425 متر در 4 بخش مخزن، 
مرجع، سالن مطالعه آقايان و سالن مطالعه بانوان و كودك يكى از فعاليت هاى شاخص 

هفته كتاب بود.
مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى خوزستان ادامه داد: 2 برنامه رونمايى كه يكى از آثار 
حميد طرفى در رابطه با جهاد عشاير عرب زبان خوزستان و دومين برنامه رونمايى 

مربوط به كتاب در حوزه كتاب شناسى اثر رسيمانباف را برگزار كرديم.
وى در ادامه مجموعه فعاليت ها گفت: زنگ كتاب در همه مدارس خوزستان به صدا 
درآمد و نيز مراسم نذر كتاب در مصال هاى نماز جمعه برگزار شد و مهمترين برنامه 
هفته كتاب برگزارى جشن كتاب دار بود كه در اين مراسم نظرات  حضار را در رابطه با 

كيفيت بهتر خدمات رسانى به مردم جويا را شديم.
حجت االسالم سپهر افزود: سياست هاى نهاد كتابخانه در رابطه با سرويس دهى به مردم 

و همچنين آئين نامه ها و دستورالعمل ها ابالغ شد.
وى با اشاره به دستور ويژه استاندار خوزستان درباره  پيگيرى مطالبات نيم درصد از 
شهردارى ها بيان كرد: يكى از شاخص هاى توسعه در كشور در بحث اقتصاد مقاومتى 
و همچنين بحث ايثار و مقاومت در مقابل تهديدهاى بيگانه مطالعه، كتاب و كتابخوانى 

است.
مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى خوزستان با بيان اينكه از نظر زيربنا، عضو، منابع و 
ميزان مطالعه جز استان هاى اول تا سوم در كشور هستيم، افزود: تا روز 14 آذر ماه 5 باب 

كتابخانه  در شوشتر، شوش، باوى و بهبهان افتتاح خواهد شد.
وى تصريح كرد: امسال جشن هفته كتاب از لحاظ محتوا، تنوع اجراى برنامه، بازخورد 

در رسانه هاى استانى و صداوسيما از سال گذشته بهتر بوده است.

يادداشت

انتقال وزارت نفت به خوزستان 
حق مردم اين منطقه است

نويد قائدي
تهران پايتخت سياسي و اقتصادي 
ايران اين روزها با مشكالت عديده 
زيست محيطي،ترافيكي و جمعيتي 
مواجه است.كارشناسان اعتقاد دارند 
اين شهر ديگر گنجايش جمعيت 
بيشتري را ندارد و در صورت وقوع 
هر گونه حادثه غير مترقبه احتمال 
رخ دادن فاجعه هاي بزرگ انساني 
رفع  براي  اما  نيست.  ذهن  از  دور 
چه  و  كرد  بايد  چه  مصائب  اين 
اين  از  تا  انديشيد  بايد  اي  چاره 
تمركز در مركز كشور جلوگيري بعمل آورد.اين تمركززدايي 
و توزيع متوازن امكانات در كشور مي تواند موجب رشد و 

شكوفايي ديگر استان ها و مناطق كشور گردد.
اين روزها براي انجام تمامي امور بايد به مركز رفت،روزانه 
صدها پرواز داخلي و خارجي و سيستم هاي حمل و نقل 
زميني و ريلي به تهران وارد مي شوند تا بتوانند به امورات اداري 
و سياسي و اقتصادي برسند،حتي توزيع اجناس در بازار هم به 
گونه اي شده كه اول جنس به تهران وارد و بعد مابين استان ها 
توزيع مي گردد، متاسفانه همه چيز در قالب شعار خالصه شده 
مگر نه اين تمركز در پايتخت ديگر توجيه ندارد و بايد براي آن 
چاره اي انديشيد.چگونه مي توان انتظار داشت اين تمركززدايي 
اتفاق افتد وقتي در اين كالنشهر همه روزه صدها برج بزرگ 
مسكوني و تجاري و اداري در حال باال رفتن هستند. تعداد 
زيادي مركز آموزشي ، فرهنگي ، اداري و اقتصادي در اين 

شهر فعاليت دارند.
چرا بايد در تهران اين همه جاذبه باشد و اين جاذبه ها چگونه 
به  حتي  روزها  اند.اين  گرفته  شكل  ريزي  برنامه  كدام  با  و 
ارتفاعات و بيابان هاي حاشيه شهر هم رحم نمي كنند و با انواع 
البي گري ها و اعمال نفوذ زمين ها را اشغال و تغيير كاربري 
مي دهند و به صورت مسكوني و تجاري در مي آورند.اگر 
روزگاري همه امكانات و نهادهاي دولتي در تهران متمركز بود 
به اين دليل بود كه جمعيت اين شهر در حد عرف و استاندارد 

بود .
جمعيت كل كشور زير 35 ميليون نفر بود.مردم ديگر نقاط 
كشور تمايل چنداني به مهاجرت به اين شهر را نداشتند و 
از زندگي در استان هاي خود راضي و خشنود بودند.متاسفانه 
بدليل سياست هاي غلط مسئوالن در رشد و توسعه اين شهر 
و توليد انواع جاذبه هاي زندگي و معيشتي و اقتصادي و اداري 
مردم را تشويق و ترغيب به مهاجرت به اين كالنشهر نمودند.
در دولت احمدي نژاد تصميم بر اين شد جهت تمركز زدايي و 
توزيع امكانات در كشور و مناطق ديگر تعدادي از وزارتخانه . 
نهادهاي دولتي متناسب با كاركرد و شرح وظيفه به ديگر استان 
هاي كشور منتقل شوند كه البته تصميم خوب و به جايي بود.

اما از سوي مسوالن و پرسنل اين وزارتخانه ها و سازمان ها 
سنگ اندازي هاي شد. وجود البي هاي گسترده و فراوان باعث 
شد در اجراي اين تصميم تعلل ورزيده شود تا عمر دولت پايان 

يافت و اقدام عملي بعمل نيامد.
خوزستان سرزميني است كه حق دايه گي بر صنعت نفت و گاز 
كشور دارد.امروز منابع بزرگ نفت و گاز كشور و زيرمجموعه 
هاي تابعه در اين استان قرار دارند.اكثر تصميمات وزارت خانه 
در اين استان عملي مي شوند.اگر هم در استان خوزستان نباشند 
در استان هاي هم جوار و نزديك مانند ايالم، بوشهر و بندر 
عباس و... قرار دارند.اين وزارتخانه و شركت هاي تابعه آن 
داراي تعداد بسيار زيادي نيروي انساني و ساختمان هاي در 

حال اشغال در تهران مي باشند.
تهران  در  مراكز  اين  بين  بسياري  آمدهاي  رفت  روزه  همه 
صورت مي گيرد و مسئولين اين وزارتخانه مجبورند جهت 
ارتباط و سركشي و تشكيل جلسات به استان خوزستان و استان 
هاي هم جوار سفر نمايند.براي نجات تهران از اين همه مصائب 
و همچنين رونق اقتصادي و اجتماعي منطقه خوزستان و ديگر 
استان هاي هم جوار همسايه حق مردم اين مناطق است كه 
تمامي مجموعه هاي وزارت نفت به منطقه جنوب غرب كشور 
انتقال يابند.اگر اين اين موضوع عملياتي شود مي تواند سال ها 

رنج و عقب ماندگي اقتصادي اين مناطق را ترميم نمايد.
مي تواند موجب توسعه و پيشرفت زير ساخت هايي نظير راه 
و فرودگاه و هتل هاي اقامتي و تهيه توليدات صنعتي و خدماتي 
از اين مناطق باشد.گردش مالي در اين مناطق بيشتر و سريعتر 
خواهد گرديد و به تناسب بايد بافت فيزيكي و معماري و 
خدماتي اين مناطق احياء و تغيير مي يابند.تا كنون نفت تنها 
است  داده  خوزستان  خصوصاً  جنوب  مردم  كه  اي  هديه 
تخريب هاي زيست محيطي و انواع آلودگي ها است كه 
ديگر فرصتي براي جبران آنان نمانده است .خطوط انتقال 
شهرهاي  بدن  و  تن  تمامي  خاردار  هاي  سيم  گاز  و  نفت 
استان را محصور كرده اند.ماشين هاي سبك و سنگين همه 
اشغال  را  استان  شهري  برون  و  شهري  درون  معابر  روزه 

نموده اند.
اگر هم خدماتي ارائه شده است بيشتر خدمات اختصاصي به 
پرسنل اين مجموعه نفت بوده تا شهروندان منطقه خوزستان 
و جالب اين است كه در اين صنايع درصد نيروهاي غير 
بومي و مديران غير بومي بسيار باال مي باشد و همين عامل 
منطقه بوده و هست.امروزه  نارضايتي مردم  داليل  از  يكي 
و  نفت  كه  دارند  اعتقاد  محيطي  زيست  كارشناسان  تمامي 
مجموعه آن سال هاست در حق زيست بوم خوزستان جفا 
لذا   . اند  گذاشته  فشار  تحت  را  منطقه  مردم  و  اند  كرده 
اين يك مطالبه جدي از جانب شهروندان استان است كه 
بايد اين وزارتخانه به خوزستان انتقال يابد تا مردم منطقه 
بتوانند در جوار آن در رشد و توسعه شريك باشند.البته در 
اجراي اين تصميم قطعا البي هاي بزرگي در پايتخت تمام 
نگيرد  انجام  جابجايي  اين  كه  كرد  خواهند  را  خود  تالش 
و انواع توجيح ها را خواهند آورد و حتي تهديد به ترك 
خدمت خواهند كرد. اما اگر اين مجموعه انقالبي و عاشق 
وطن باشند قطعا خدمت در هر جاي ايران بايد براي آنان 
افتخار باشد نه اينكه سكونت در خوزستان را براي خود و 
خانواده را دون شان خود دانسته و ابراز دارند كه خوزستان 
امكاناتي براي زندگي ندارد كه اگر هم بگويند حق دارند چون 
قطعاً خوزستان امروز براي تهران نشين ها جذبه و امكاناتي 

نخواهد داشت.

كاالى قاچاق در سربااليى ورود، توليد استان در سراشيبى سقوط
نكته قابل توجه آنجاست كه مسئوالن استان درخصوص ميزان و حجم كاالى قاچاق اتفاق نظر ندارند

 از همين رو تاكنون ااقدام مؤثرى نيز پيرامون آن صورت نگرفته است.

درپى عدم اليروبى فاضالب هاى شهرى
شمارش معكوس تكرار سناريو آبگرفتگى معابر در اهواز آغاز شد
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بند كردن به دستفروشان، 
بي خيال نجومي ها!

مهدى دادويى نژاد
بحث بر سر قوانين نيست كه ايران از جمله فربه ترين 
ــت، در  ــن روى كاغذ اس ــن قواني ــور ها در تدوي كش
ــان باال  ــر و كولش ــهردارى هايى كه بى قانونى از س ش
مى رود و رشوه و زدو بند و هزار تا پرونده مثل امالك 
ــبيل هاى فالن مهندس ناظر  ــى و چرب كردن س نجوم
ــبيلى رد كردن گندكارى هاى فالن بساز و  براى زير س
ــانى  ــاز وجود دارد بند كردن به دستفروش بفروش س
ــان پايين نمى رود  ــز به حالل لقمه اى از گلويش كه ج
ــت، شهرهايى كه در و ديوارشان نشانى  فاجعه بار اس
ــا و كانال هايى كه  ــهرى ندارد و جوى ه از مدنيت ش
ــگاه پير و جوان،  ــود قربان ــا كوچكترين باران مى ش ب
ــلخ گاه دخترى كوچك،  ــود مس ــان مى ش پارك هايش
ــهرهايى كه باغ هايش را براى پر كردن ابر چاله هاى  ش
ــد قربانى تراكم  ــاكار ام ــده از مديريت ن ــه وجود ام ب
ــى مى كند، شهردارانى كه شهردارى را وسيله اى  فروش
براى رسيدن به مطامع سياسى خود مى بينند و هزاران 

ــنجاق كرده اند. ــهر ها س ــكل را بر پيكره ش مش
ــا  ــهردارى ب ــن ش ــده ماموري ــت و زنن ــورد زش برخ
ــان عينا بازگو كننده مشكالت حاد مديريت  دستفروش
ــهرى در زمينه فهم اجتماعى و زيستى شهرهاست،  ش
ــبيه نمايشنامه ژان  ــتر ش طرح هاى كوته فكرانه كه بيش
گولر است تا طرح بدرد بخور و دوسر برد، سوالى كه 
در ذهن هر شهروندى شكل مى گيرد اين است كه آيا 
ــهرهايمان دستفروشان هستند؟ آيا  مهم ترين مشكل ش
تمام كارهاى زيربنايى شهر ها به نحو احسنت صورت 
پذيرفته و تنها موردى كه نماى شهرمان را بهم مى زند 
سد معبر عزيزان دست فروش است؟ آيا اجراى دقيق 
ُمر قانون مسئله اى همه جانبه در شهرهاست يا شدت 

ــت؟ ــار بى پناه و ضعيف اس اجراى قانون براى اقش
ــت فروش عزيز به عنوان يك شهروند مى تواند  آيا دس
ــود كه  ــس به اصطالح خيريه اى ش ــو هيات موس عض
ــت فروش به حساب شهردارى  پولش از جيب آن دس
ــت؟ آيا اصال  ــى رود و يا نياز به رانت خانوادگى اس م
ــهروند محسوب  ــهرداران دستفروشان محترم را ش ش
ــارى مى دانند كه مامور  ــد يا آن ها را هم از اغي مى كنن
ــان را  ــاى صندلى رياستش ــتند تا پايه ه ــان هس رقيبش

ــد؟  بلرزانن
ــت، زمين خوارى و  ــوم نيس ــى پديده اى ش دستفروش
ــوم است، ديوارهاى كريه  ــهر ها ش فروش  تراكم در ش
ــفالت هاى درب و داغان شوم است، رژه  المنظر و آس
ــاد گسترده و  ــطح شهر شوم است، فس موش ها در س
ــهردارى ها شوم است، بيآلن هاى  رانت خوارى در ش
ــهر  غير واقعى از عملكردهايى كه اثرى از آن ها در ش
ــتفاده از مامورانى كه گاهى از  ــوم است، اس نيست ش
ميان گوالخ هاى شهر دست چين مى شوند شوم است، 
ــهرى به حتى خارج از مرزها و براى  بردن امكانات ش
ــهروندان به هر بهآنه اى شوم  نمايش بدون رضايت ش
ــت، عضويت خاندانى با خرج كردن از بيت المال  اس
شهرى در هيئت مديره ها تحت هر عنوانى شوم است 
و.... سيلى كه مادر فومنى از آن مامور خورد نمونه اى 
ــت كه  ــد و زننده مامورانى اس ــزاران برخورد تن از ه
ــهردارى به جان مردم مى اندازد، اصال فرض اصلى  ش
ــى ماموران است، اين طرح هاى  بر لگدپرانى و فحاش
ساماندهى هم آنقدر بچه گانه و كوته فكرانه است كه 
دقيقا مشخص است حاصل هزاران ساعت ميوه و غذا 
ــر متخصص ترين افراد منصوب  خوردن جمعى از غي

ــت.  ــهردارى هاس در ش
ــچ كدام از  ــاط كردن براى هي ــى و بس ــت فروش دس
ــت، بلكه  ــروش اولويت كارى نيس ــت ف عزيزان دس
ــور مى كند  ــت كه آن ها را مجب ــل فرايندى اس ماحص
ــيدن به لقمه حالل مشقات فراوان اين كار را  براى رس
به جان بخرند، بال شك حضور مديران نااليق و ناكار 
ــت  ــان حفظ مناصب به هر ترفندى اس آمد كه اولويتش
ــانده كه مادرى براى حفظ زندگى  كار را به جايى رس
ــقات دست فروشى شود،  و ابرو مجبور به تحمل مش

ــرافت و غيرتند. ــطوره ى ش مردان و زنانى كه اس
ــد كه دست فروشى  البته از اين موضوع نبايد غافل ش
ــت،  ــد معبر اس ــى دارد كه كوچك ترين آن ها س معايب
ــت با طرح هايى مانند تمركز  اما نمى توان انتظار داش
دست فروشان در يك منطقه خاص بتوان اين موضوع 
ــت  ــود حاصل از دس را حل كرد، چه آن كه اندك س
ــهل الوصول  ــتقيم و س ــن ارتباط مس ــى از همي فروش
بودن دست فروشان عزيز حاصل مى شود. كسى براى 
ــى رود به نقطه اى  ــت باطرى قلمى نم ــد يك جف خري

ــت.  ــان اس ــت فروش خاص كه محل تجمع دس
ــيارى  در روزگارى كه جمع ميان نان و آبرو براى بس
ــت و مديران نيز دغدغة اين  ــوار شده اس از مردم دش
ــانى از درك  ــا فاصله اى كهكش ــد و ب ــه را ندارن مقول
ــد، قضاوت بر مبناى  ــاى روزمره مردم عاجزن تلخى ه
ــور به صورت  ــيلى مام ــت ندارد، س ــون موضوعي قان
ــت، مديريت  ــتفروش آخرين حلقة اين زنجير اس دس
ــادن تالش براى روزى  ــد، رانت، از ارزش افت ناكارام
ــن الوقتى، همه به  ــر قابل اجرا و اب ــالل، قوانين غي ح
ــل هفت  آن مامور اين را مى آموزند كه در اوضاع هش
ــتى چيزى را از  ــهرى اگر حرمتى را شكس مديريت ش
ــيلى مديريت شهرى است بر  ــت نمى دهى، اين س دس

ــر مردم. صورت ضعيف ترين قش

چند روز پيش بود كه آسيه جعفرى، كارشناس امور معاينات بالينى سازمان 
پزشكى قانونى كشور اعالم كرد: بر اساس آمارهاى موجود در سازمان پزشكى 
قانونى كشور آمار مراجعان و تعداد مجوزهاى صادر شده براى سقط جنين با 
افزايش مواجه بوده؛ طورى كه در شش ماهه امسال 5720 نفر براى دريافت 
مجوز سقط درمانى به مراكز پزشكى قانونى مراجعه كردند كه براى 4019 نفر 
از آنان مجوز صادر شد. آمار مراجعان سقط درمانى در نيمه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 17/9 درصدى و تعداد مجوزهاى 
صادر شده 14/3 درصد رشد داشته است. اين در حالى است كه بر اساس آمار 
اعالم شده از سوى جامعه پزشكى، سقط جنين به صورت غيرقانونى نيز رشد 
هولناكى داشته. بر اساس اين آمار در سال گذشته سقط جنين غيرقانونى 28 

برابر سقط قانونى انجام شده. 

مراحل صدور حكم سقط جنين چيست؟
شخصى كه باردار است و براى سقط جنين به پزشك قانونى مراجعه مى 
كند، با مشكالتى همراه خواهد بود چراكه سقط جنين مربوط به از بين بردن 
يك انسان مى شود و نياز به توجه بسيار دارد. از طرفى همين سخت گيرهاى 
موجب افزايش سقط هاى غير قانونى شده است. بر اساس بخشنامه سازمان 

پزشكى قانونى كشور موارد مجاز سقط جنين به شرح زير است:
در صورتى كه ادامه باردارى مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، در خواست 
صدور مجوز سقط درمانى (تنها در ادارات كل پزشكى قانونى استانها ) مورد 
پذيرش قرار مى گيرد ، البته در صورت دستور مقام قضايى يا در خواست 

زوجين با معرفى نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگى).
معرفى نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج )، 
روش  و  بيمارى  تشخيص  هويت،  احراز  جهت  اى  شناسنامه  مشخصات 
تشخيص (عالئم ، نشانه ها و آزمايشهاى پاراكلينيك ) بوده و به پيوست 
آن، تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش 

عكس  (داراى  پاراكلينيك  هاى 
بيمار ممهور به مهر و مشخصات 

شناسنامه اى ) ارايه گردد.
در مورد انديكاسيون هاى جنينى 
انجام حداقل 2 نوبت سونوگرافى 
انديكاسيونهاى  مورد  در  و 
مادرى ، انجام حداقل يك نوبت 
سن  تعيين  براى  سونوگرافى 
پيوست  به  آن  ارايه  و  باردارى 

معرفى نامه پزشك الزامى است.
ارايه حداقل دو مشاوره تخصصى 
به  بيمارى  تشخيص  تاييد  در 
پيوست معرفى نامه پزشك الزامى 

است.
در موارد خارج از فهرست انديكاسيون هاى اعالم شده ، ارايه حداقل 3 
مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر 

الزامى است.
باتوجه به موارد باال مراحل دريافت مجوز براى سقط قانونى پيچيده بوده 
است همين باعث شده كه افراد بسيارى، اين كار را به صورت غير قانونى 

انجام دهند.
120 پزشك به وزارت بهداشت نامه نوشتند 

بر اساس آمار پزشكى قانونى تعداد كل مراجعه كنندگان به مراكز سقط جنين 
از سال 85 تا سال 94 برابر با54هزار و 996 مورد بوده است. اين در حالى 
است كه با رشد سقط جنين، جامعه پزشكان ابراز نگرانى كرده و چندى پيش 
120 پزشك به وزارت بهداشت نامه نوشته و نسبت به اين مساله هشدار داده 
اند. در اين نامه آمده است كه آمار سقط جنين غيرقانونى ساالنه تا 350 هزار 
مورد برآورد شده و آسيب هاى بى شمار جسمى و روحى اين مساله متوجه 
زنان است. در پايان اين نامه هم پزشكان 10 راهكار را براى كاهش آمار سقط 

جنين ارائه دادند. 
پاسخ وزارت بهداشت به نامه 120 پزشك 

سقط  افزايش  بر  مبنى  بهداشت  وزير  به  پزشك  نامه 120  انتشار  پى  در 
جنين غير قانونى در رسانه ها، روابط عمومى وزارت بهداشت در اين زمينه 
توضيحاتى ارائه داد. در توضيحات وزارت بهداشت آمده است: بر اساس 
بررسى هاى انجام شده بر مبناى مدل هاى رياضى برآورد مى شود كه ساالنه 
حدود 200 تا 250 هزار سقط در كشور (قانونى و غيرقانونى) رخ مى دهد و 
وزارت بهداشت اقدام به اطالع رسانى و توانمند سازى كاركنان حوزه سالمت 
با هدف آموزش مادران باردار در كارگاه هايى كه در بيش از 50 دانشگاه 

علوم پزشكى برگزار شد، كرده است. در اين آموزش ها به راهكارهاى افزايش 
بارورى كلى و پيشگيرى و مديريت عوامل تهديد كننده سالمت از جمله سقط 
پرداخته شده است. در همين زمينه دستور العملى به منظور كاهش موارد سقط 
و افزايش بارورى براى كارشناسان ستادى دانشگاه هاى علوم پزشكى تدوين و 
ابالغ شده است. دستور عمل ويژه به ورزان، مراقبان سالمت و ماماهاى شاغل 

در حوزه بهداشت به صورت جداگانه در دستور كار قرار داده شده است. 

كارگاهى با موضوع سقط جنين تشكيل نشد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در فاصله اى اندك پس از انتشار 
نامه پزشكان به وزير بهداشت در مورد معضل سقط جنين، جوابيه اى صادر 
كرده است كه اين 120 پزشك درباره جوابيه منتشر شده وزارت بهداشت 
نامه اى صادر كردند. در اين نامه پزشكان متذكر شده اند كه ما در مراكز 
بهداشتى درمانى استان هاى مختلف كشور، تاكنون شاهد برگزارى كارگاه 
آموزشى در موضوع «سقط جنين» براى پزشك، ماما، پرستار و يا مراقبين 
سالمت نبوده ايم و مسئوالن محترم وزارتخانه مى توانند براى اثبات اين ادعا 
اسناد و شواهد برگزارى اين كارگاه ها را در اختيار رسانه ها قرار دهند. همچنين 
ما جمع پزشكان در فاصله انتشار جوابيه وزارت بهداشت تاكنون، هرچه در 
دستورالعمل هاى ارسالى وزارتخانه كنكاش و جست و جو كرديم، هيچ اثرى 
از «دستورالعمل ويژه براى كاهش سقط جنين» نيافتيم، اما اينكه در جوابيه 
آمده است دستور العملى براى كاهش آمار سقط جنين غيرقانونى در حال 
تهيه است، خبرى مسرت بخش است كه آن را به فال نيك گرفته و اميدواريم 
هرچه زودتر آماده و ابالغ گردد. در نامه تازه پزشكان آمده است: در سال 
گذشته 7125 مورد سقط قانونى صورت گرفته و به اذعان وزارتخانه الاقل 
200 هزار مورد سقط غيرقانونى صورت گرفته است. حال اگر واقعا نظارت ها 
صحيح و برخوردها قاطع بود، آيا اساسا اين امكان به وجود مى آمد كه تعداد 

سقط غيرقانونى بيست و هشت برابر سقط قانونى شود؟ 
نمى توان براى كاهش 

سقط جنين دستورالعملى 
صادر كرد 

بهداشت  كميسيون  عضو  يك 
غيرقانونى  جنين  سقط  مورد  در 
گفته:  «آرمان»  با  گفت وگو  در 
عمل  يك  تنها  نه  جنين  سقط 
غير اخالقى است، بلكه جرم هم 
مره  سيامك  مى شود.  محسوب 
صدق مى افزايد: پزشكى كه اين 
عمل را انجام مى دهد، فردى كه 
بيمار را به پزشك معرفى مى كند 
عمل  اين  اسباب  كه  افرادى  و 
مجرمانه را ايجاد مى كنند بر اساس قانون مجرم هستند.  او بيان كرد: اين عمل 
به صورت غير استاندارد و غير حرفه اى صورت مى گيرد و به نحوى قتل به 

حساب مى آيد و مخاطرات جانى هم براى مادر به همراه دارد. 
 سيامك مره صدق اظهار داشته: خيلى مواقع افرادى كه اين كار را انجام 
مى دهند نه تنها پزشك نيستند، بلكه مهارت ابتدايى هم براى انجام سقط جنين 
ندارند و در شرايطى اين عمل را انجام مى دهند كه امكانات بسيار ناكافى است.

او توضيح داد: در صورت محرز شدن اين جرم بايد نيروى انتظامى و قوه 
قضائيه با افراد خاطى برخورد كنند، وگرنه وزارت بهداشت مسئول كشف 

اين جرم نيست. 
وى درباره پاسخ وزارت بهداشت به نامه 120 پزشك در مورد سقط جنين 
اظهار كرد: وزارت بهداشت نمى تواند براى كاهش سقط جنين دستورالعملى 
صادر كند؛مگر مى توان براى مجرم دستور العملى صادر كرد؟ خالفكار كار 
خود را انجام مى دهد. اين توقع بى مورد از وزارت بهداشت فقط منجر به پاك 

كردن صورت مساله مى شود. 
اين عضو كميسيون بهداشت در مورد كاهش آمار سقط جنين غير قانونى 
گفت: برخورد با اين قضيه راهكارهاى ديگرى دارد كه بايد به صورت علمى 
انجام شود. وزارت بهداشت تنها مى تواند آموزش هايى را در مورد باردارى هاى 

ناخواسته بدهد تا به تبع آن آمار سقط جنين غير قانونى كاهش يابد. 
مره صدق ادامه مى دهد: بايد فرهنگسازى و آموزش توسط رسانه ها، وزارت 
بهداشت، وزارت علوم و حتى وزارت آموزش و پرورش صورت بگيرد و 

مخاطرات سقط جنين مطرح شود. 
مره صدق خاطرنشان مى كند: افرادى كه از نظر فرهنگى در جامعه نفوذ دارند، 

بايد حرام بودن و جرم بودن سقط جنين را به اطالع مردم برسانند.

در بيمارستان 22بهمن مسجدسليمان از سال 93 تا كنون 
و  معاينه  فعاليت،  حال  در  ديدار»  «عليرضا  نام  با  پزشكى 
درمان بيماران بوده است؛ پزشكى كه همواره تعداد زيادى 
به  كسى  ولى  بودند  شاكى  كارش  كيفيت  از  مراجعان  از 
شكايت هاى آنها رسيدگى نمى كند تا هويت واقعى اين 
پزشك براى مدت 2 سال پنهان بماند و او آزادانه به شغل 

پزشكى خود ادامه دهد.
با اين حال وقوع يك فقره مرگ مشكوك در بيمارستان 
22 بهمن مسجد سليمان زمينه ساز اين موضوع مى شود 
مرگ  اين  به  خوزستان  استان  آگاهى  پليس  مأموران  كه 
مى  اثبات  آنها  هاى  بررسى  نهايت  در  و  شوند  مشكوك 
كند، دليل مرگ رخ داده نه بيمارى بلكه معالجه و درمان 

اشتباه پزشك بيمارستان بوده است.
مأموران  براى  مذكور  روى پزشك  هاى بيشتر بر  بررسى 
پليس آگاهى اين مهم را به اثبات مى رساند كه اين فرد نه 
تنها پزشك نيست بلكه يك دانش آموخته مقطع فوق ديپلم 
با نام «ناصر نصيرى» است كه در كنار «دكتر عليرضا ديدار» 
به عنوان پرستار همكارى كرده است و پس از فوت او به 
دليل شباهتى كه به هم داشتند با مدارك و عنوان پزشك 
خصوصى  مطب  در  چه  و  بيمارستان  در  چه  شده  فوت 

مشغول به فعاليت شده است.
در اين باره سرهنگ كارآگاه "على حسينى" گفت: با وقوع 
يك فقره فوت مشكوك در بيمارستان 22 بهمن، مأمورين 
زبده  كارآگاهان  از  ايى  ويژه  تيم  تشكيل  با  آگاهى  پليس 
نسبت به بررسى موضوع پرداخته و طى تحقيق صورت 
جهت  ازفوت  قبل  روز  چند  متوفى  شد  مشخص  گرفته 
درمان به بيمارستان انتقال داده شده و مورد معالجه قرار 

گرفته است.
وى افزود: مأمورين اعزامى با انجام تحقيقات كامل و فنى 
قضايى  هماهنگى  از  پس  مذكور،  بيمارستان  كاركنان  از 
و  مطلع  عنوان  به  متوفى  معالج  پزشك  احضار  به  نسبت 
انجام تحقيقات كارشناسانه در خصوص وى اقدام كردند تا 
اينكه با شگردهاى خاص متوجه عدم انطباق هويت اصلى 
پزشك با مدارك وى شدند و با ادامه تحقيقات معلوم شد 

فرد  اين  اعالمى  هويت  است.  جعلى  پزشك  اين  هويت 
نيز پزشك بوده است اما چند سال قبل فوت شده و اين 
فرد جاعل از مدارك وى سوء استفاده و آزادانه به طبابت 

پرداخته است.
ضمن  پايان  در  مسجدسليمان  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
تقدير از زحمات قوه قضائيه در صدور به موقع دستورات 
قضائى خاطر نشان ساخت:شايسته است كليه ادارات دولتى 
نسبت به احراز هويت كاركنان جديدالورود اقدام وشهروندان 

عزيز هر نوع موارد مشكوك را با پليس 110درميان بگذارند.
نكته اى كه اينجا به آن بايد اشاره كرد اينكه اين اولين پزشك 
قالبى كشور نيست كه به دست قانون سپرده مى شود تا به 
مجازات اعمال خود برسد، اما بررسى هاى انجام شده نشان 
مى دهد پزشكان قالبى معموالً در مطب خصوصى و فضاهاى 
غير دولتى اقدام به درمان بيمار مى كنند اما پزشك قالبى مورد 
اشاره در يك فضاى دولتى و بيمارستان رسمى فعاليت كرده 

است و از اين حيث موضوع منحصر بفرد است. 
بر اساس آنچه آمد چند سئوال مهم در ذهن تكرار مى شود 
كه نياز به پاسخ دارد. نخست اينكه چرا نظام رسيدگى به فوتى 
هاى رخ داده در بيمارستان هاى كشور آنقدر ناكارآمد است 
كه براى كشف آنچه در پس يك فوت رخ داده وجود دارد، 
نياز است تا پليس آگاهى ورود كند و در مقابل دستگاه هايى 
مثل مديريت بيمارستان، دانشگاه علوم پزشكى و سازمان نظام 

پزشكى در برابر آن بى تفاوت و بى اطالع باشند.
بدون  و  ديپلم  فوق  تحصيالت  با  فردى  اگر  اينكه  ديگر 
يك  با  تنها  باشد  داشته  پزشكى  دانش  از  رشته  سر  اينكه 
سطح  ترين  عالى  در  بود  خواهد  قادر  ساده  هويت  جعل 
و  بپردازد  شهروندان  درمان  به  و  كند  ورود  كشور  درمان 

كسى نيز از اين موضوع با خبر نشود، آيا نمى توان نگران 
بود كه در ساير ساختار پزشكى كشور و ديگر بيمارستان 

ها نيز موارد مشابهى وجود داشته باشد؟
اين  است  بررسى  و  طرح  قابل  كه  ديگرى  مهم  موضوع 
است كه بر اساس اطالعات به دست آمده پزشك قالبى 
مذكور در بازه زمانى گذشته بارها به دليل معالجات اشتباه 
نهادهاى  اما  است  گرفته  قرار  شهروندان  شكايت  مورد 
مسئول در اين زمينه با كوتاهى از وظيفه خود در رسيدگى 
فراهم  فرد  اين  فعاليت  ادامه  براى  را  شرايط  شكايات  به 
كرده اند. چرا اگر همان اولين شكايت رسيده به بيمارستان 
مورد رسيدگى دقيق و كارشناسى قرار مى گرفت، بدون شك 
هويت اين فرد خيلى زودتر مشخص مى شد و چه بسا جان 
فردى كه در پس درمان خطاى او گرفته شد، گرفته نمى شد.

درمان  و  بهداشت  شبكه  ويژه  به  و  مسئولين  اينكه  ديگر 
اين  مورد  در  پاسخى  چه  اللى  و  مسجدسليمان  شهرستان 
خطا دارند؟ آيا شهرى مانند مسجدسليمان كه به شهر اولين 
ها مشهور است و زمانى مدرنترين امكانات را در كشور به 
خود اختصاص مى داد، اكنون بايد به وضعيتى گرفتار شود 
كه شهروندانش قربانى سهل انگارى و بى تدبيرى مسئوالن 

شوند؟
اكنون فرصت عذرخواهى و يا بهانه تراشى در مورد جرم 
رخ داده نيست. بر مسئوالن ارشد وزارت بهداشت و ساير 
اين  پيگيرى  با  كه  است  فرض  نظارتى  هاى  دستگاه 
بر  مرورى  همينطور  خاطى،  افراد  با  برخورد  و  موضوع 
آينده  در  تا  باشند  داشته  ها  بيمارستان  ساير  عملكرد 
موارد مشابه به اين موضوع كه البته تنها دليلش پزشك 

قالبى نيست، رخ ندهد.

سقط جنين غيرقانونى 28 برابر سقط قانونى!
يادداشت نامه مجدد جامعه پزشكى به وزارت بهداشت

“Mother»
A mother,has an obligation to help her children develop strong 
moral principles early in life.More importantly,a mother brings 
balance to the family,mentally and emotionally.
She is the one person,who a child looks out for, in order to feel 
secure,loved and happy from the time of his/her birth.
A mother cannot prevent her children from experiencing every 
type of pain and hardship,but her kind and compassionate 
words can soften the blows of life.
Without doubt,a mother plays a vital role in what a child 
becomes tomorrow.

”مادر“
وظيفه ى يك مادر اين است كه به فرزندانش كمك كند تا هرچه زودتر اصول اخالقى را 
در زندگيشان پرورش دهند.مهم تر از همه,مادر توازن روحى واحساسى در خانواده ايجاد 
مى كند.او كسى است كه كودك از بدو تولد چشمش به اوست تا احساس امنيت,دوست 

داشته شدن و شادى كند.
يك مادر نمى تواند مانع از تجربه ى انواع درد و سختى ها توسط فرزندش شود,اما مهربانى 

و سخنان دلسوزانه ى او مى تواند از ناماليمت هاى زندگى فرزندش بكاهد.
بدون شك,مادر نقشى حياتى در اينكه فرزندش در اينده چگونه خواهد شد ايفا مى كند.

آينه بغل يا خرج زن و بچه؟
رضا احسان پور

قلم را در دست مى گيرم و انشاى خود را با نام و ياد خدا آغاز مى كنم. موضوع انشاى من در 
مورد قوانين راهنمايى و رانندگى است.

قلم را در دست مى گيرم و انشاى خود را با نام و ياد خدا آغاز مى كنم. موضوع انشاى 
من در مورد قوانين راهنمايى و رانندگى است. آقاى معلم از ما خواسته هر چيزى در 
مورد قوانين راهنمايى و رانندگى مى دانيم بنويسم و من چون چيزى نمى دانم، خواستم 
چيزى ننويسم. ولى بعد كه فكر كردم، ديدم هر چه به آقاى معلم بگويم من چون چيزى 
نمى دانستم چيزى ننوشته ام، باور نمى كند. بنابراين تصميم گرفتم خاطراتى را كه از يك 

روز رانندگى بابايم در خاطرم هست بنويسم. 
باباى من كًال به قوانين راهنمايى و رانندگى اعتقادى ندارد. شايد هم اين قوانين را بلد 
نيست و چون رويش نمى شود بگويد بلد نيستم، الكى مى گويد من اعتقادى به آن ها 
ندارم. خب باالخره چون باباى من است و من بايد آبرويش را حفظ كنم، همان بهتر 
كه بگويم بابايم اصًال اعتقادى به قوانين راهنمايى رانندگى ندارد، نه اينكه آن ها را بلد 

نيست.  
راستى بگويم كه باباى من براى هركدام از قوانينى كه رعايت نمى كند دليل خاصى دارد. 
يعنى عقيده دارد بدون دليل نمى شود قوانين را زير پا گذاشت و بايد با دليل آنها را زير 
پا گذاشت. البته من همه ى داليل بابايم را نمى دانم و فقط بعضى هايش را مى دانم و در 

انشاى خودم مى خواهم به بعضى از اين بعضى ها اشاره كنم.  
بابايم من مى گويد ماشين معاينه ى فنى الزم ندارد. مى گويد «مگر االن كه معاينه فنى 
ندارد، چهار چرخش نمى چرخد؟ مگر تا قبل از اينكه چيزى كه به اسم معاينه فنى 
وجود داشته باشد، اتفاقى افتاده بود؟ پس اگر بعد از اين هم معاينه فنى نداشته باشد، 

اتفاق خاصى نمى افتد.»   
باباى من به بستن كمربند ايمنى اعتقادى ندارد. مى گويد «كمربند ايمنى از وقتى همه گير 
شد كه جريمه اش زياد شد؛ مى گويد من روزى كمربند ايمنى مى بندم كه نبستن كمربند 

جريمه اى نداشته باشد.»   
باباى من مى گويد «آينه بغل چيز زايدى است؛ چون خرج اضافه براى آدم مى تراشد. 
موتورى هاى مدام آينه بغل ماشين را مى شكنند و آدم مجبور است آينه نو بخرد. آدم بهتر 

است به جاى اينكه پولش را خرج آينه بغل كند، خرج زن و بچه اش كند.»  
يكى از برف پاك كن هاى ماشين باباى من خراب است. باباى من مى گويد «همان يكى 
هم كه درست است، اضافه است.» او اعتقاد دارد «راننده، اگر راننده باشد، با چشم بسته 
هم مى تواند رانندگى كند و از چند قطره باران و چند دانه برف نمى ترسد.» او مى گويد 
«اين راننده هاى تازه به دوران رسيده هستند كه تا يك قطره باران مى چكد روى شيشه 

ماشينشان، زود برف پاك كن مى زنند.»  
بابايم مى گويد «راننده بايد اعصاب داشته باشد و تا وقتى اعصاب ندارد نبايد بوق داشته 
باشد، چون مدام بوق مى زند و اعصاب اين و آن را بهم مى ريزد.» باباى من مى گويد 
چون بى اعصاب است و نمى خواهد مردم پشت سر ناموسش چيزهاى بد بگويند، بوق 

روى ماشين نمى گذارد.  
كًال باباى من مى گويد «ماشين يك موتور، چهار چرخ، يك دنده، فرمان، گاز، ترمز و 

كالج الزم دارد و بقيه ى چيزها اضافى است.»   
اين بود انشاى من. حاال هر كسى دوست داشت براى سالمتى باباى من كه هفته ى پيش 

تصادف كرد و االن توى كماست يك صلوات بفرستد.  

دورهمى

پس پريروز

پزشكى قالبى كه سه سال با جان مردم  در «شهر اولين ها» بازى كرد!
ــتگاه هاى نظارتى با پيگيرى اين موضوع و برخورد با افراد خاطى موثر،  ــاير دس ــت و س ــد وزارت بهداش ــئوالن ارش ــت مس ــت. الزم اس ــى در مورد خطاى رخ داده نيس اكنون فرصت عذرخواهى و يا بهانه تراش

ــت، رخ ندهد. ــك قالبى نيس ــابه به اين موضوع كه البته تنها دليلش پزش ــند تا در آينده موارد مش ــته باش ــتان ها داش ــاير بيمارس همينطور مرورى بر عملكرد س

 مينا برات شوشترى
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طراح جدول: محمد على زاده

فناورى
كوه هاى هيماليا تنها ظرف چند دقيقه ايجاد شدند!

ــهاب سنگى كه 66ميليون سال پيش  دانشمندان به تازگى اعالم كرده اند ش
ــطح  ــرده، ناهمواريهاى عظيمى را نيز در س ــورها را منقرض ك ــل دايناس نس

ــت. زمين ايجاد كرده اس

  نظريه هاى بسيارى درباره ايجاد كوه ها و دره هاى زمين هنگام برخورد يك 
شهاب سنگ به آن در 66ميليون  سال قبل وجود دارد. دانشمندان معتقدند اين 
نيز  را  زمين  سطح  ناهمواريهاى  دايناسورها  نسل  كردن  منقرض  بر  عالوه  شهاب 

ايجاد كرده است.
در سال جارى دانشمندان با بررسى قسمتى از يك دهانه آتشفشانى كاسه اى شكل 
كه از تاثير برخورد شهاب سنگ به جامانده بود، سعى كردند اين واقعه را بازسازى 
كنند. مطالعات نشان داده تاثير اين شهاب سنگ به اندازه اى قدرتمند بوده كه سطح 

زمين را پست و بلند كرده است.
اين يافته ها نتايج تحقيقات گروهى است كه ماه هاى مى و ژوئن امسال را صرف 
حفارى حفره اى در  اين دهانه آتشفشانى به نام «چيكسولوب» كردند كه در شبه 
جزيره يوكاتان در مكزيك قرار دارد. اين گروه تحقيقاتى يك منطقه 200 كيلومترى 

در دهانه آتشفشان را براى مطالعه در نظر گرفتند كه شبيه كاسه بود.
همچنين بررسى هاى آنها نشان داده شهاب سنگ عرضى حدود15 كيلومتر داشته 
و با چنان قدرتى به سطح زمين برخورد كرده كه حفره اى به عمق30 و عرض80 
كيلومتر ايجاد شد. سپس اين نيرو در كنار جاذبه زمين پستى و بلندى هايى را در 

نقاط ديگر كره زمين به وجود آورد.
جالب آنكه تاثيرگذارى شهاب سنگ بر زمين، كوههايى با دو برابر ارتفاع هيماليا 
ايجاد كرد. اما بعدا ارتفاع قله هاى اين رشته كوه تا حدى كاهش يافت. اين در حالى 
است كه دانشمندان معتقدند تاثيرگذارى شهاب سنگ بر زمين و ايجاد هيماليا تنها 

طى چند دقيقه ايجاد شده است.
اين مطالعه چشم انداز جديدى درباره تغييرات محيطى زمين براى دانشمندان ايجاد 

كرده است.

موفقيت تحصيلى ژنتيكى است
ــخص كنند DNA تا چه حد  ــمندان هنوز به طور دقيق نمى توانند مش دانش
ــت اما جديدترين يافته ها نشان  ــان تاثير گذار اس در تعيين ويژگى هاى انس

ــان دارد. ــل كودك ــزان تحصي ــتقيمى بر مي ــاى ژنتيكى تاثير مس داد متغيره

 امروزه افراد نسل قديم، جوانان را سرزنش مى كنند كه صبور نيستند و به سادگى 
احساس شكست مى كنند. اما براساس تحقيق دانشمندان كالج كينگ عوامل تعيين 

كننده ژنتيكى دليل اصلى شكل گيرى ويژگى هاى شخصيتى هستند.
ميزان  تعيين  به  شده  منتشر  مولكولى»  «فيزيك  ژورنال  در  تازگى  به  كه  تحقيقى 
درصد  حدود 10  ژنتيك  هاى  ويژگى  كند.  مى  شايانى  كمك  ژنتيك  تاثيرگذارى 
وسيله  به  امر  اين  كنند.  مى  تعيين  را  سالگى  سن 16  تا  فرد  علمى  دستاوردهاى 

متغيرهاى ژنى موجود در DNA افراد مشخص مى شود. 
ساختار  به  توان  مى  را  فرد  علمى  دستاوردهاى  درصد  داد 60  نشان  تحقيق  اين 
ژنتيكى او نسبت داد. دانشمندان كالج كينگ با مطالعه روى دوقلوها توانستند كل 
فرايند تاثيرگذارى ژنتيك از جمله چگونگى فعل و انفعال ژن ها، ميزان تاثيرگذارى 

متغيرها بر فرد و چگونگى شكل گيرى رابطه ژن ها و محيط را بررسى كنند.
در اين تحقيق كه با استفاده از روشى به نام «رده بندى پلى ژنيك» انجام شده ميزان 

موفقيت تحصيلى افراد براساس ويژگى هايى خاص تعيين شده است.
بسيارى از متغيرهاى ژنتيكى تاثيرى محدودى دارند. اما قرارگرفتن آنها در كنار 
يكديگر به افزايش ميزان تاثيرگذارى شان منجر مى شود. اين تحقيق در حقيقت 

ادامه مطالعه مربوط به ژنوم هاست كه چند سال پيش انجام شده بود.
مطالعه ژنوم ها شامل بررسى 10 ميليون پلى مورفيسم نوكلئوتيد بود. پلى مورفيسم 
نوكلئوتيدها معمول ترين متغيرهاى ژنتيكى ميان افراد و نشان دهنده يك ويژگى 
 T و A,G,C گروه هاى DNA خاص هستند. نوكلئوتيدها در حقيقت سازنده

هستند.  
در هر حال تحقيق پيشين نشان داد از افراد تعداد زيادى از متغيرهاى مرتبط به 

دستاوردهاى تحصيلى در مدرسه نمرات خوبى كسب مى كنند و بالعكس.
در تحقيق جديد 74 متغير ژنتيكى مربوط به رفتارهاى تحصيلى شناسايى شدند.

دانشمندان با استفاده از روش «پلى ژنيك» 5 هزار و 825 كودك 12 تا 16 ساله را 
مورد مطالعه قرار دادند. آنها ميزان مهارت كودكان در رياضى و زبان انگليسى را 
بررسى كردند. كودكانى كه امتياز پلى ژنيك باالترى داشتند، نمرات باالترى كسب 
مى كردند اما دانش آموزانى كه امتياز پلى ژنيك كمترى داشتند، نمراتشان پايين 

تر بود. 
به هرحال 65 درصد افراد با امتياز پلى ژنيك باال توانستند در سطوح علمى باالتر 
تحصيل كنند. اما فقط 35 درصد افراد با امتياز پلى ژنيك پايين به تحصيالت عاليه 
دست يافتند. بنابراين دانشمندان نتيجه گرفتند متغيرهاى ژنتيكى تاثير مستقيمى بر 

ميزان تحصيل كودكان در سنين مختلف دارند.

خبر
برج پاريسى با قابليت

 پراكندن دانه گياهان ساخته شد
برج تنوع زيستى M6B2 درساحل جنوبى رودخانه سن 
از همه جاى شهر قابل مشاهده است. اين برج با نمايى 
درخشان از جنس تيتانيوم كمك مى كند اين منطقه از 

پاريس سبزتر از بقيه شود.
 اين برج تنوع زيستى M6B2 با ارتفاع حدودا 50 متر 

كمك مى كند اين منطقه از پاريس سبزتر از بقيه شود.
در  را  بلند  سازه  اين  فرانسوا»  ادوارد  فرانسوى«  شركت 
نماى  است.  كرده  طراحى  زيست  محيط  حفظ  راستاى 
برگرفته  در  آب  ضد  فوالد  تورى  را  ساختمان  خارجى 
كه به عنوان داربست عمل مى كند. به اين ترتيب شاخه 
هاى درختان تاك و گياهان مختلف مى توانند تا طبقه 

شانزدهم ساختمان باال بروند.
نكته جالب آنكه با وزش هر نسيم در اطراف اين برج، 
شهر  سراسر  در  ساختمان  بر  روييده  گياهان  هاى  دانه 

پراكنده مى شوند.
پشت تور فوالدى، پانل هاى تيتانيومى قرار دارند كه نور 
خورشيد را با هاله اى درخشان منعكس مى كنند. اين فلز 
در نور دهى مختلف، طيف رنگى مختلفى از زرد گرفته 
تا سبز تيره را در ساعات مختلف روز بر ساختمان هاى 

اطراف مى پراكند.
اكنون مدتى است كه فرهنگ شهرنشينى سبز در پايتخت 
فرانسه محبوب شده است. در تابستان امسال قانونگذاران 
ساكنان  به  كه  كردند  تصويب  را  اى  اليحه  كشور  اين 
اجازه مى دهد روى حصارها، ديوراها و سقف خانه ها، 

باغچه هاى كوچك بسازند.
نقشى  درخصوص  اقدامات  اين  جزئيات  وجود  اين  با 
كه ساختمان هاى بلند مى توانند در حفظ محيط زيست 
استفاده كنند، كامال مشخص نشده است. به هرحال برج 
ادوارد فرانسوا نشان دهنده خالقيت بى حد و مرز  براى 
طراحى يك ساختمان سبز است كه مى تواند در آينده 

هم پايدار باشد.

مورچه اى كه براى 
ساخت خانه اش قهوه مى كارد

كشف  مورچه  از  اى  گونه  فيجى  جزيره  در  دانشمندان 
كرده اند كه دانه قهوه مى كارد و از محصول خود مراقبت 
مى كند. اين موجودات زحمت كش ميليون ها سال قبل 

از انسان كشاورزى مى كرده اند.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از دويچه وله،  سوزان 
رنر يكى از گياه شناسان دانشگاه لودويگ ماكسيمليان در 
مونيخ مى گويد: اين نخستين گونه از مورچه است كه 
خانه خود را مى سازد. اين گونه هفته هاى متوالى دانه 
هاى قهوه را مى كارد هرچند كه گياه كاشته شده هيچ 
از  پس  ماه  پنج  تا  سه  حدود  اما  ندارد.  او  براى  سودى 
كشت قهوه مورچه به خانه جديد خود يعنى همان قهوه 
كشت شده، كوچ مى كند.  رنر در اين باره اضافه مى 
كند: اين حشره دقيقا مانند يك كشاورز از محصول خود 
مراقبت مى كند. تا جايى كه ما متوجه شده ايم،  آنها به 
طور غريزى عمل مى كنند. جالب آنكه اين مورچه ها 

دانه اى كه مى كارند را به طور كامل مى شناسند.
اين  آزمايش  براى  ماكسيمليان  دانشگاه  تحقيقاتى  گروه 
زمين  در  را  برنج  همچنين  و  مختلف  هاى  دانه  نظريه  
نشان  عالقه  هايى  دانه  به  فقط  ها  مورچه  اما  پراكندند. 
دادند كه بعدا احتمال استفاده از آن به عنوان خانه وجود 
داشت.  مورچه ها براى اينكه مطمئن شوند خانه گياهى 
به  شود،  مى  ساخته  شده،  بينى  پيش  كه  همانطور  شان 
از  رشد  و  بارورسازى  دانه،  كاشت  مراحل  در  نوبت 
آن مراقبت مى كنند.  همچنين آنها مكان خاصى براى 
را  قهوه  هاى  دانه  ها  مورچه  گيرند.  مى  نظر  در  كشت 
روى درختان خاصى از جنگل مى كارند تا به نور آفتاب 
نزديكتر باشند. آنها همچنين حفره هاى بزرگى در گياه 

ايجاد مى كنند كه محل اقامت مورچه ملكه است.
دانشمندان متوجه شده اند مورچه ها 6 نوع مختلف قهوه 
را روى درختان جنگلى مى كارند. درحقيقت اين گونه 
از مورچه موجودى باستانى است و قدمت آن به اندازه 

عمر قهوه يعنى سه ميليون سال است.

با وجود آنكه بر اساس متن توافق هسته اى هيچ 
فروش  از  ممانعت  حق  جهان  كشورهاى  از  يك 
هواپيماهاى جديد به ايران را ندارند اما آمريكا بر 
اساس قواعد يك طرفه خود تالش كرده شرايط را 
در اجراى اين توافق دشوار كند. يكى از اصلى ترين 
چالش هايى كه دولت واشنگتن به دنبال آن است 
ايران  جديد  هواپيماهاى  مالى  تامين  كردن  ممنوع 
از سوى شركت هاى آمريكايى است. موضوعى كه 
هر چند راهى طوالنى تا تصويب شدن دارد اما به 
نظر مى رسد از حاال تغييراتى را در شيوه نهايى شدن 

توافق هاى خريد هواپيما به وجود خواهد آورد.
در اين بين وضعيت دو شركت هواپيما ساز بزرگ 

اروپايى  شركت  است.  متفاوت  يكديگر  با  جهان 
ايرباس كه از چند ماه قبل مذاكرات خود را با ايران 
آغاز كرده بود توانسته مجوزهاى الزم از اوفك را 
نه  آينده اى  در  زياد  احتمال  به  و  كند  دريافت  نيز 
چندان دور نخستين هواپيماهاى خريدارى شده را 

به ايران اير تحويل خواهد داد.
اوضاع براى بوئينگ اما متفاوت است اين شركت 
آمريكايى كه حتى براى آغاز مذاكرات خود با ايران 
نيز با سنگ اندازى هاى جدى دولت اياالت متحده 
كشور  اين  سياسى  تغييرات  دنبال  به  بود  مواجه 
بماند.  باز  ايران  بازار  در  حضور  از  دارد  احتمال 
موضوعى كه قائم مقام وزير راه و شهرسازى نيز به 

شكل تلويحى آن را تاييد كرده است.
فخريه كاشان در اين رابطه گفته احتمال تغيير در 
آمريكايى  شركت  يك  عنوان  به  بوئينگ  رويكرد 
وجود خواهد داشت و شانس آن وجود دارد كه 
بوئينگ با سياست هاى احتمالى دولت جديد اين 
كشور براى نقض توافق هاى فروش هواپيما به ايران 

موافقت كند و اين امر تا حدى طبيعى است.
آن  از  نشان  آخوندى  قائم مقام  صحبت هاى  اين 
دارد كه شرايط براى ورود بوئينگ به آسمان ايران 
اينكه  به  توجه  با  است.  شده  گذشته  از  پيچيده تر 
به  جهان  سراسر  در  نو  هواپيماهاى  خريد  فرآيند 
شكل نقدى انجام نمى گيرد و شركت هاى ليزينگ 
كننده و يا فاينانسر بخش قابل توجهى از منابع مالى 
مورد نياز براى اين توافق ها را بر عهده مى گيرند، 
احتماال در صورت تصويب قانون منع تامين مالى 
هواپيماهاى ايران از سوى كنگره آمريكا راه ورود 
بوئينگ به ايران را دشوارتر از قبل مى كند. در چنين 
فضايى شايد نهايى شدن قرارداد با ايرباس و برنامه 
ريزى براى مذاكره با ديگر شركت هاى هواپيماساز 
بهترين گزينه پيش روى ايران باشد. گزينه اى كه 
مى تواند يك شركت بزرگ هواپيماساز آمريكايى را 

از بازارى بسيار بزرگ محروم كند.

ابزارهاى  بايد  دولت  مى گويد  اقتصاددان  يك 
پايين  و  ميانى  دهك هاى  تا  گيرد  كار  به  را  الزم 
درآمدى رشد اقتصادى پنج درصدى حاصل شده 
در اقتصاد ايران را احساس كنند و اگر اين نشود 
تاثير منفى در انتخابات سال 1396 خواهد گذاشت.
آتى  ماه هاى  در  تورم  افزايش  درباره  افقه  مرتضى 
توضيح داد: ساختار اقتصاد ايران هنوز تورمى است. 
به نظر من اكنون نيز با ماسك اكسيژن تورم تك رقمى 
شده است و به محض اين كه اكسپژن برداشته شود، 
شرايط به سمت افزايش قيمت ها خواهد رفت و 

ممكن است دوباره تورم دو رقمى را تجربه كنيم.
توضيح  نيز  اقتصادى  رشد  درباره  همچنين  وى 
داد: اكنون رشد اقتصادى به خاطر افزايش فروش 
نفت تا حدى حاصل شده است، ولى از اين به 

بعد تا حد زيادى به برجام بستگى دارد.
دنيا  كشورهاى  با  ايران  اقتصادى  روابط  اين كه   
ايران  اقتصادى  روابط  اگر  مى رود،  پيش  چگونه 
خارجى  سرمايه گذاران  كند  پيدا  افزايش  دنيا  با 
تالش  ايران  به  آنها  ورود  براى  كه  همان گونه 
مى شود اقدام به حضور در كشور كرده و همراه 

بياورد  همراه  به  را  فناورى  دانش  مالى  منابع  با 
را  مناسبى  اقتصادى  رشد  داشت  انتظار  مى توان 

تجربه كنيم.
عضو هيات علمى گروه اقتصاد دانشگاه چمران 

دولت  بايد  اكنون  من  نظر  به  كرد:  اظهار  اهواز 
و  ميانى  دهك هاى  گروه   منافع  كند  تالش 
كم درآمدى را تامين كند و منافع رشد اقتصادى 

پنج درصدى كه حاصل شده را به اين دو طبقه 
در  مثبتى  تاثير  نشود  چنين  اگر  دهد.  انتقال 

انتخابات بعدى نخواهد داشت.
اكنون  كه  اقتصادى  رشد  گفت:  همچنين  افقه 
تجربه كرده ايم فقرزدا نبوده است. رشد فقرزدا به 
آن رشدى گفته مى شود كه بتواند در رفاه و سطح 
معيشت همه مردم تاثيرگذار باشد، ولى با اين همه 
تاكنون  نفت  فروش  از  حاصل  رشد  كه  مى دانيم 
تاثير چشم گيرى  بر دهك هايى كه در سال هاى 
وظيفه  اين  و  نگذاشته  ديده اند  آسيب  تحريم 
اقتصادى  رشد  الزم  ابزارهاى  با  كه  است  دولت 

ايجاد شده را به دهك هاى مذكور انتقال دهد.
كارگرفته  به  الزم  ابزارهاى  بايد  كرد:  تاكيد  وى 
شود تا رشد هدفمند موثر در وضع معاش طبقات 
متوسط به پايين حاصل شود كه من فكر مى كنم 
متاسفانه هنوز زمينه هاى آن فراهم نشده و يكى از 
نگرانى ها اين است كه اين وضعيت در انتخابات 
سال آينده تاثير منفى گذاشته و اقشار آسيب ديده 
به سمت حمايت از كسانى بروند كه وعده هايى 

درباره  بهبود معاش آنها خواهند داد.

موسوى رئيس سازمان  جهاد كشاورزى جنوب كرمان درجلسه 
عمومى  روابط  حضورمسئولين  با  كه  رسانى  اطالع  شوراى 
ستادى سازمان  شهرستان هاى تابعه ورابطين مديريت هاى 
برگزارشد اظهارداشت :ضرورت اصلى يك جامعه اخبارصحيح 
دربخش  موقع  وبه  صحيح  شفاف  رسانى  واطالع  است 
كشاورزى يكى ازنيازهاى ضرورى سازمان مى باشد كه بايد 

اثربخش وتاثير گذارباشد.
وى افزود درتهيه وتدوين خبروتهيه عكس يك اصول حرفه اى 
گرى وجود دارد كه بايد روابط عمومى دراولين فرصت زمينه 

آموزش مسئولين روابط عمومى ورابطين را فراهم نمايد.

كرد  تاكيد  كشاورزى  اخبارحوزه  اهميت  به  بااشاره  موسوى 
براى احترام به جامعه مخاطبان، مسئولين،رابطين معاونت ها 
ومديريت هاى ستادى وشهرستان ها بايد تمامى فعاليت هاى 

قابل توجه حوزه خود را به موقع به جامعه منعكس نمايند.
به  مطلع  ازمجارى  وصحيح  اخباربهنگام  چنانچه  افزود  وى 
جامعه ارائه نگردد زمينه بروزشايعات واخبار ناصحيح فراهم 

مى گردد.
وى خاطرنشان كرد درراستاى انجام وظايف سازمانى وهمراهى 
با دنياى امروزاطالع رسانى دربخش كشاورزى ضرورى است 

ابزارهاى موردنيازدرحدمقدورات تامين گردد.

بوئينگ دوباره از آسمان ايران دور شد
ــته  ــاى گذش ــول ماه ه ــه در ط ــران ك ــراى اي ــده آمريكا ب ــوان رييس جمهور آينده اياالت متح ــاب ترامپ به عن انتخ

ــى  ــده برخ ــد در آين ــاورد چالش هايى ايجاد كرده كه مى توان ــرده مقدمات اجراى كامل برجام را به وجود بي ــالش ك ت
ــود آورد. ــه وج ــدى ب ــرات ج ــد تغيي ــاى جدي ــد هواپيماه ــث خري ــاص در بح ــور خ ــه ط ــادى ب ــاى اقتص قرارداده

                 
                              
                              
                              
                              
                              
                               
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

رشد اقتصادى ،فقر زدا نبوده است

ضرورت اطالع رسانى شفاف وصحيح در بخش كشاورزى

در جريان معامالت امروز(پنجشنبه 4 ابان 95) بازار 
سكه و ارز، قيمت انواع سكه با ثبات نسبى مواجه 

شد، قيمت دالر هم اندكى كاهش يافت.
آزادى  بهار  تمام  سكه  قيمت  امروز(پنجشنبه)   
و  ميليون  يك  تهران  آزاد  بازار  در  جديد  طرح 
آزادى  بهار  تمام  سكه  تومان،  و 298  هزار   110

طرح قديم يك ميليون و 95 هزار و 788 تومان، 
سكه  ربع  و  تومان   403 و  هزار   506 سكه  نيم 
ضمن  مى شود؛  معامله  تومان   212 و  هزار   295
اينكه قيمت سكه يك گرمى نيز 186 هزار و 133 

تومان است.  
هر اونس طال در بازارهاى جهانى 1189 دالر و 10 

سنت و هر گرم طالى 18 عيار 110 هزار و 312 
تومان است.

بر اساس اين گزارش، دالر نيز 3670 تومان، يورو 
3915 تومان، پوند 4545 تومان، درهم امارات 1000 
تومان و لير تركيه 1100 تومان؛ امروز در بازار آزاد 

خريد و فروش مى شود.

آرامش نسبى در بازار سكه و طال/دالر كمى ارزان شد



ايران

  
  
  

 95 6 آذر  شــنبه-
26صفــر1438 قمــرى

مبــر 2016 26نوا
26 ســال اول- شــماره

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

جوانترين بازيكن ليگ برتر به ميدان رفت
ــن بازيكن ليگ برتر در  ــى نوجوانان به عنوان جوانتري ــهرى تيم مل كاپيتان بوش

ــتان به ميدان رفت. ــتقالل خوزس تركيب اس
پورموسوى در ديدار مقابل استقالل خوزستان 
در ده دقيقه پايانى مقابل سياه جامگان از محمد 
اين  تا  برد  بهره  ميكر  پلى  پست  در  شريفى 
ليگ  حاضر  حال  بازيكن  جوانترين  بازيكن 

برتر باشد.
شريفى كه متولد 21 فروردين 1379 است اين 
فصل ابتدا در زمان حضور على دايى در صباى 

قم با اين تيم قرارداد بست و با جدايى دايى روانه استقالل خوزستان شد.

سروش به جاى مهرداد در فوالد 
مهرداد جماعتى بازهم در تركيب تيمش غايب است و در ليست 18 نفره فوالد برابر سپاهان 

حاضر نيست.
مهرداد جماعتى مدافع چپ تيم فوالد خوزستان كه در بازى با صباى قم مصدوم شد در 

بازى با تراكتورسازى و استقالل تهران غايب بود.
او در بازى امروز تيمش برابر سپاهان نيز در ليست 18 نفره تيمش حاضر نيست و بايد 
منتظر ماند و ديد اين بازيكن ايذه اى چه موقع از بند مصدوميت كهنه رهايى خواهد يافت.

سروش سعيدى ديگر بازيكن ايذه اى فوالد جاى وى را در تركيب گرفته است.

شانس هايمان را از دست داديم
ــتند با اختالف  ــت و مى توانس ــانس آنها نبوده اس ــى مى گويد امروز روز ش ويس

ــوند. يك گل پيروز ش

ديدار  از  بعد  خبرى  نشست  در  ويسى  عبداهللا   
دو  تساوى  با  كه  خوزستان  فوالد  تيمش برابر 

تيم همراه شد، گفت:
بازى جاندارى و تاكتيكى از سوى هر دو تيم 
بود. سهم ما بيشتر بود و مى شد با يك بازى 
نشد  طور  اين  اما  ببريم  گل  تفاضل  با  خوب 
روى  آن  داديم.  دست  از  را  هايمان  شانس  و 

فوتبال خودش را نشان داد و نشد برنده شويم. تماشاگران راضى بودند، اما 3 امتياز را 
نگرفتيم اما يك روز هم مى شود كه بد بازى كنيم و ببريم. اين اتفاقات فوتبال است اما 

مطمئن باشيد مى توانيم روزهاى خوبى داشته باشيم.
پدرو خودش خواست پنالتى بزند

حاج صفى، هنريكه و فريد كريمى هر سه از پنالتى زن هاى ما هستند و زمانى كه داور 
براى ما پنالتى گرفت، هنريكه توپ را برداشت و خواست پنالتى بزند كه ما گفتيم حتماً  
از لحاظ روحى آماده است و مى تواند توپ را به گل تبديل كند. از شانس ما او هميشه 

پنالتى هايش را باال مى زند، اما اينبار پايين زد. در هر صورت امروز روز ما نبود.
امينى شايد يك گلر بزرگ شود

امينى روز به روز بهتر مى شود و خوشحالم بعد از مدت ها اصفهان يك گلر خوب دارد 
كه شايد به يك گلر بزرگ در سطح فوتبال ايران تبديل شود.

برانكو: 10 نفره هم تيم برتر بوديم
طارمى هنوز آماده نيست

ــپوليس گفت: ما 6 موقعيت گل ايجاد كرديم اما هنوز  ــرمربى تيم فوتبال پرس س
ــكل گل نزدن مواجهيم. با مش

از  پس  خبرى  نشست  در  ايوانكوويچ  برانكو 
ديدار تيمش مقابل پيكان گفت: از تيمم راضى 
از  ما  بود.  ما  كنترل  تحت  بازى  تمام  هستم. 
قدرت تيم حريف آگاه بوديم و آگاهانه ريسك 

مى كرديم.
ــراى برد به ميدان آمديم و  وى ادامه داد: ما ب
ــفانه  6 فرصت گل نيز به وجود آورديم. متاس
هنوز مشكل گل نكردن فرصت هايمان را داريم كه طبيعتا در آينده بيشتر روى آن ها 
ــانيم. 10 نفره شدن تيم مان باعث  ــكل را به حداقل برس كار خواهيم كرد تا اين مش
ــجاعت به خرج دادند و تا آخر بازى  ــت از تالش بردارند و ش ــد بازيكنانم دس نش
ــت اما  نيز موقعيت هاى خطرناكى را ايجاد كردند. تيم حريف نيز موقعيت هايى داش

ــود. ــا ب ــاى آن ه ــر از فرصت ه ــا خطرناك ت ــاى م فرصت ه
ــرژى و انگيزه زيادى در  ــم تبريك مى گويم زيرا ان ــه كرد: به بازيكنان ــو اضاف برانك
ــه من خوش بينى كار براى آينده  ــت كه ب اين بازى صرف كردند. اين ها عواملى اس

ــد. را مى ده
ــنا مبنى بر اينكه خط دفاع تيم تان امروز به حريف زياد  ــوال ايس ــخ به س او در پاس
ــت كه خط حمله  ــكان موثرترين تيم ليگ بوده و منطقى اس ــت داد گفت: پي موقعي
بسيار خوبى دارد. آن ها دو سه شانس خوب هم ايجاد كردند و حتى زمانى كه يك 
ــت اگر  ــانس ديگر ايجاد كردند. غير منطقى اس ــتند فقط يك ش بازيكن اضافه داش
ــانس گل هم نداشته باشد. اما به طور كلى  ــته باشيم حريف حتى يك ش انتظار داش

ــبت به خط دفاعم ندارم. هيچ انتقادى نس
برانكو در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اينكه مشكل گلزنى پرسپوليس 
ــد. مهدى  ــد گفت: طبيعتا گلزن بايد مادرزادى گلزن باش ــه زمانى حل خواهد ش چ
ــتان را در  ــت. اما اين را در نظر بگيريد كه او كل تابس طارمى بهترين گلزن تيم ماس
ــوع 4 ماه 3 ماه را در خدمت تيم  ــت از مجم ــار ما نبوده و وقتى از تركيه بازگش كن

ــت. طبيعتا او آمادگى صددرصد را ندارد. ملى بوده اس
ــه درباره اينكه چرا به جاى پريموف مهاجم بهترى را براى تيمش جذب  او در ادام
ــاده بود  ــاده نمى توان مهاجم خوب را پيدا كرد. اگر اينقدر س نكرد گفت: خيلى س
ــت.  ــما دقيقا چيس ــتند. من نمى دانم منظور ش ــا مهاجمان خوبى را داش ــه تيم ه هم
ــت. اين را بايد در نظر بگيريم  معيارهايى كه من دارم، معيارهاى باكيفيت بااليى اس
ــد يك مهاجم خوب با 100 هزار  ــه ما محدوديت مالى داريم اگر به راحتى مى ش ك
دالر جذب كرد كه كار ساده اى بود. مهاجمان خوب كه شم گلزنى دارند باالى يك 
ــرايطى كه داشتيم، مهاجم بگيريم. ميليون دالر مى ارزند. ما هم مجبوريم به خاطر ش

ــته  ــپوليس تصريح كرد: من نمى دانم چه مهاجمى به چه تيمى پيوس ــرمربى پرس س
ــرايط خاصى داشتيم. اين را هم بايد  ــت. ما زمانى بازيكن را جذب كرديم كه ش اس
ــد اما فكر  ــروع ليگ به جمع ما اضافه ش ــك هفته قبل از ش ــه كنم، طارمى ي اضاف
ــع آن ها اضافه  ــروع ليگ به جم ــى پيكان 20 روز بعد از ش ــم مهاجم خارج مى كن
ــت. هر بازى  ــت كه برخى از آن ها از عهده ما خارج اس ــائلى اس ــد اما اين ها مس ش
شرايط خاص خودش را دارد طبيعتا با اخراج انصارى ديگر داستان بازى ما تغيير كرد. 
ايده هايى كه از ابتدا داشتيم كنار گذاشتيم اما اينكه اميد عاليشاه مصدوم شد در اختيار ما 
نبود. واقعيت اين است كه ما در دقايق آخر هم مى توانستيم ببازيم. شايد هم در دقايق 

آخر روى بازيكن ما پنالتى شده باشد.
برانكو درباره تعطيالت ليگ هم گفت: من بارها در اين زمينه صحبت كرده ام.  تعطيالت 
ــت. نيازى نيست كه بخواهم درباره اين مسائل  ــود بازيكنان و باشگاه ها نيس ليگ به س

صحبت كنم.

سلطانى فر: در ورزش نياز به آرامش داريم
ــگاه ما نياز به صبر  وزير ورزش و جوانان گفت: جاي

ــيد. ــايه آرامش مى توان به توسعه رس دارد و در س

اولين  در  جوانان،  و  ورزش  وزير  فر،  سلطانى  مسعود   
سايه  در  توسعه  گفت:  ها  فدراسيون  روساى  با  نشست 
آرامش، ثبات و امنيت به دست مى آيد. در ورزش هم 
نياز به آرامش داريم. جايگاه من و شما نياز به صبر و سعه 

صدر دارد.
وى افزود: توصيه من به مديران ستادى اين بوده و به شما 
روساى محترم فدراسيون ها هم توصيه مى كنم كه هر اندازه 
مى توانيد از جوسازى و فضاسازى فاصله بگيريد تا بتوانيد 

برنامه هايتان را پيش ببريد.
وزير ورزش گفت: تصورم اين است كه با 17 امتياز صعود 

مستقيم تيم ملى به جام جهانى حتمى است.
مسعود سلطانى فر اظهار داشت: تيم ملى فوتبال ايران صعود 
مقتدرى به دور نهايى جام جهانى روسيه خواهد داشت. 
اين تيم نتايج خوبى گرفته و بهترين تيم آسيا است. تصورم 
اين است كه با 17 امتياز صعود مستقيم ما به جام جهانى 

حتمى است.
ايام  از  ايران  ورزش  هوادار  يك  عنوان  به  داد:  ادامه  وى 
نوجوانى و جوانى كه پيگير بازى هاى تيم ملى بودم دوست 
دارم افق بعدى تيم ملى باالتر از يك آرزوى صعود در جمع 

32 تيم برتر باشد كه فوتبال ما توان آن را دارد.
سلطانى فر گفت: در اولين جلسه با رؤساى فدراسيون ها 
هم دستور تشكيل ستاد بازيهاى المپيك 2020 و بازى هاى 
آسيايى 2018 جاكارتا را دادم و هم همراه و حامى همه 
جانبه تيم ملى ايران هستم تا صعود به جام جهانى، ضمن 
اينكه در فكرم برگزارى بازى هاى بزرگ تداركاتى با تيم 
هاى معتبر دنيا براى تيم ملى است. در نهايت اينكه شادى 
جوانان كشورم را مثل شادى فرزندان خودم مى دانم و به 

اميد روزهاى موفق تر براى ورزش ايران.

دايى: نمى توانيد تيم دارى كنيد
 به فوتبال نيائيد

سرمربى تيم فوتبال نفت تهران پس از برترى تيمش برابر 
سايپا در نشست خبرى از بازى تيمش اظهار رضايت كرد.

به گزارش ايسنا، على دايى بعد از برد 2 بر صفر تيمش برابر 
سايپا در هفته يازدهم ليگ برتر فوتبال گفت: در اين هواى 
سرد بازى گرمى شاهد بوديم و موقعيت هاى زيادى روى 
دروازه ها به وجود آمد. حق به حقدار رسيد و ما حتى بايد 

در نيمه اول كار را تمام مى كرديم.
او ادامه داد: نتيجه بازى عادالنه بود. ما به اين سه امتياز نياز 
داشتيم. به بازيكنانم تبريك مى گويم كه با اين شرايطى كه 

داريم سخت كار مى كنند.
دايى درباره داورى بازى هم گفت: متاسفانه نيمكت سايپا 
خيلى داد و فرياد مى كردند. داور كار خود را انجام مى داد 
و ما كارى به تيم داورى نداشتيم. ما مربى هستيم و هرگز 

قصد جسارت به داوران را نداريم.
او  درباره غيبت محسن خليلى روى نيمكت تيم گفت: 
نمى دانيم اصال چرا آقاى ايرانيان از تيم رفت و با ما همكارى 
نمى كند. خليلى در سخت ترين شرايط به ما كمك كرد. او 
رفيق  برادر من است و خوب كار مى كرديم. قرار بود 
خليلى سرپرست موقت باشد اما ديشب اتفاقات عجيب و 

غريب رخ داد و گفتند خليلى نمى تواند كنار ما باشد.
وى افزود: ما خيلى خوب كنار هم كار مى كنيم اما در باشگاه 
كسانى هستند كه اصال نمى دانم چه كاره هستند. همه جاى 
دنيا سرمربى نفر اول در باشگاه است كه غير از مديرعامل و 

افراد ادارى كار مى كند.
او ادامه داد: از طرفى مى گويند ما سرپرست داريم و از 
طرف ديگر به سازمان ليگ مى گويند كه عباسى كارهاى 
سرپرستى را انجام مى دهد. به من و خليلى نگفتند و قبل 
از بازى گفتند كه نمى تواند روى نيمكت باشد. ما بايد 

خودمان احترام بزرگترها را داشته باشيم.
دايى همچنين گفت: باشگاه مى گويد پول ندارد كاور بخرد 
تا زمين صنايع دفاع را بپوشاند كه خراب نشود و ما بتوانيم 
در آن تمرين كنيم. االن كارهايى كه مى شود 180 درجه 
با حرف هاى اول فصل فرق دارد. تيمى مثل ما 5 بازى را 

برده اما كسى به روى خودش نمى آورد كه پاداش بدهد.
او افزود: آقايان اقتصاد مقاومتى را بد فهميده اند. اين نيست 
كه ظلم كنند و حق بازيكنان و نواده هايشان را پايمال كنند. 
از ديشب به هم خورده ام. محسن رفيق من است و هنوز 
اول مربيگرى در فوتبال است و حاال بيايد مديرفنى بشود؟

دايى ادامه داد: راحت حاشا مى كنند. كسانى كه قدرت 
تصميم گيرى ندارند با بازيكنان صحبت مى كنند نه مالكان 
باشگاه. با همه اين مشكالت بازيكنان تالش مى كنند و تيم 

را به اين جا رسانده اند.
سرمربى تيم فوتبال نفت تهران در ادامه گفت: اين طورى 
فوتبال به جايى نمى رسد. اميدوارم روزى فدراسيون كارى 
كند كه اين همه ظلم به بازيكنان و كادر فنى ها نشود. همه 
باشگاه ها به بازيكنان و كادر فنى ها بدهى دارند و هيچ كس 
هم كارى نمى كند. اگر آنها ورشكسته مى شوند بازيكنان 
چه گناهى كرده اند؟ اگر كسى نمى تواند تيم دارى كند چرا 

ورود مى كند؟
او درباره ايمان مبعلى و احتمال خداحافظى اش از فوتبال 
در پايان نيم فصل گفت: خيلى زود است كه كسى مثل 
او فوتبال را كنار بگذارد. او خيلى به ما كمك كرده است. 
ببينيد چه اتفاقاتى افتاده كه دلسرد مى شوند و اين تصميم ها 
را مى گيرند. ايمان عصاى دست من بوده و خوب كار كرده 

است.
سرمربى نفت تهران همچنين گفت: از وقتى تيم را تحويل 
گرفتم كادر فنى خوبى را جمع كردم وبازيكنانى را آوردم 
كه خيلى هايشان نام و نشان نداشتند. مى دانستم كه خوب 
مى شويم اما فكر نمى كردم بازيكنانم اين همه خوب كار 
كنند. به جز اتفاقات بيرون زمين چمن، تيم ما هيچ حاشيه اى 

ندارد.

 سيروس پورموسوى پس از تساوى بدون گل تيمش 
برابر سياه جامگان در مورد اين مسابقه اظهار داشت: 
متأسفانه به تيمى كه خوب بازى مى كند 3 امتياز را 
نمى دهند، ما امروز موقعيت هاى زيادى داشتيم، اما 
در زدن ضربات آخر مشكل داشتيم. وى ادامه داد: 
تقريباً يك ماه ليگ تعطيل بود و در اين مدت ما بازى 
تداركاتى خوبى هم نداشتيم، به همين دليل مجبور 

هستيم به همين يك امتياز رضايت بدهيم. 
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان خاطرنشان 
حمله  خط  بهترين  ما  مسابقه  اين  از  پيش  تا  كرد: 
ليگ را در اختيار داشتيم، اما امروز روز خوبى براى 
بازيكنان من نبود. آنها با بى دقتى موقعيت ها را به هدر 
مى دادند. اميدوارم در بازى در برابر سايپا شرايط تغيير 

كرده و بتوانيم از موقعيت هايمان استفاده كنيم.
فوتبال  تيم  مالى  اشاره به مشكالت  با  پورموسوى 
استقالل خوزستان گفت: مشكالت مالى مان هنوز 
حل نشده است، اما از بازيكنان خواستيم كه آنها را 
فراموش كنند. گل نزدن بازيكنان در بازى امروز ربطى 
به مشكالت مالى نداشت، بلكه علتش دور بودن از 
شرايط مسابقه است. فكر مى كنم تقريباً تمام تيم ها از 

وقفه هايى كه در ليگ ايجاد مى شود ضربه مى  خورند. 
وى در مورد عملكرد تيم سياه جامگان عنوان كرد:  
نمى توانم صحبت خاصى انجام دهم، آنها به دنبال 
تك امتياز اين بازى بودند كه فكر مى كنم توانستند به 

هدف خود هم برسند و از اين نتيجه راضى هستند.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان با اشاره به 
محروميت تماشاگران گفت: دلگرمى ما به هواداران 

است، اميدوارم با اعتراضى كه زده ايم اين محروميت 
تمام شود و بازهم شاهد حضور تماشاگرانمان در 
ورزشگاه باشيم، بعد از بازى با ذوب آهن اعتراض 
رسمى كرديم و فكر مى كنم مسئوالن ايجاد امنيت 

بايد پاسخگو باشند.
 اميدوارم فدراسيون حداقل در اين يك مورد به ما 

كمك كند

ــدت از وضعيت رختكن  ــعداوى به ش نعيم س
ورزشگاه نقش جهان ناراضى است و مى گويد 
دما در رختكن 10 درجه سردتر از بيرون است.

ــعداوى در نشست خبرى پس از بازى    نعيم س
ــاوى تيمش به اتمام رسيد،  ــپاهان كه با تس با س

گفت: 
ــرى پيش از بازى  ــت غيبت در كنفرانس خب باب
عذرخواهى مى كنم. محل استقرار ما شاهين شهر 
ــان بوديم انتظار  ــه اينكه مهم ــود و با توجه ب ب

داشتيم شرايطمان بهتر باشد.

رختكن نقش جهان سـرد اسـت
ــن خوبى  ــگاهى به اي ــن ورزش ــاى رختك دم
ــم دارد، 10  ــن با كيفيتى ه ــى كه چم و زيباي
ــت  ــت. وضعي ــرون اس ــردتر از بي ــه س درج
ــگاه نبايد به اين صورت باشد  رختكن ورزش

ــوند. ــكل ش و بازيكنان دچار مش

گرماى بازى سـرماى هوا را گرفت
ــاهد بوديم. با  بازى جاندار و خوبى از دوتيم ش
ــديدى حاكم بود اما  ــرماى ش توجه به اينكه س
گرماى بازى باعث شد اين سرما تاثيرگذار نباشد 
و هر دو تيم تالش زيادى كردند و فرصت هاى 
خوبى را ايجاد كردند.گلى كه دريافت كرديم از 

ناحيه اى بود كه نقطه قوت سپاهان بود.

به سـمت جوانگرايى مى رويم
ــت كلى كه  ــت اما سياس بحث قول و قرار نيس
ــر گرفته، ما تالش  ــگاه در نظ هيأت مديره باش
ــمت جوانگرايى حركت كنيم  ــم تا به س مى كني
ــوب عمل كرده ايم، بنابراين  و تا اينجاى كار خ
آينده خوبى در انتظار بچه هاى ماست. فوالد از 
ــعى  ــئوالن س اين لحاظ خوب عمل كرده و مس
ــته  كرده اند حداقل از نظر مالى دغدغه اى نداش

باشند تا بتوانيم كارمان را راحت انجام دهيم.

اين سـپاهان آينده خوبى دارد
ــت ضمن اينكه ويسى  ــپاهان تيم خوبى اس  س
يكى از دوستان من به شمار مى رود و او توانسته 
ــت كند. شك نكنيد اگر از  تيم جديدى را درس
او حمايت شود و در صورتى كه صبر و تحمل 
ــپاهان آينده خوبى خواهد  داشته باشيد، اين س

داشت.همه از اين بازى لذت بردند.

 در پايان رقابت هاى گرندپرى كشتى آزاد جام حيدر 
على يف كه در شهر باكو پايتخت آذربايجان برگزار 
شد ميثم نصيرى، مجتبى گليج، امير محمدى و يداله 
با  نيز  اطرى  رضا  و  رسيدند  برنز  مدال  به  محبى 
شكست در ديدار رده بندى به عنوان پنجمى بسنده 
كردند. ايمان صادقى در وزن 61 و جمال عبادى در 

وزن 70 كيلوگرم نيز از دور رقابت ها كنار رفتند.
تورنمنت  در  ايران  آزاد  كشتى  نمايندگان  *نتايج 
حيدرعلى يف كشور آذربايجان به شرح زير است:

در وزن 57 كيلوگرم رضا اطرى در كشتى نخست 
رستم آمپار از روسيه را با نتيجه 8 بر 8 شكست 
از  راموس  آنتونى  مقابل  دوم  دور  در  وى  داد. 
به  و  رسيد  پيروزى  به   2 بر   3 نتيجه  با  آمريكا 

مرحله نيمه نهايى راه يافت. وى در 
اين مرحله مقابل نريمان اسرافيلوف 
دارنده مدال برنز جهان از روسيه با 
و  خورد  شكست   2 بر   12 نتيجه 
راهى ديدار رده بندى شد. اطرى در 
اين مرحله مقابل يوكى تاكاهاشى از 
ژاپن 10 بر صفر باخت و به عنوان 

پنجمى بسنده كرد.
كيلوگرم  وزن 61  در  صادقى  ايمان 
آذربايجان  از  رحيم زاده  على  مقابل 
10 بر صفر شكست خورد و با توجه 
به شكست اين حريف در دور بعد 

صادقى از دور رقابت ها كنار رفت.
در وزن 65 كيلوگرم ميثم نصيرى مقابل ماگومد 
مسلم اف از آذربايجان با نتيجه 5 بر 2 به پيروزى 
على  قربان  بعد مقابل ماگومد  دور  در  وى  رسيد 
اف دارنده مدال برنز جهان از روسيه با نتيجه 6 بر 
5 شكست خورد اما با حضور اين حريف روس 
در ديدار فينال، نصيرى به ديدار رده بندى رفت تا 
براى كسب مدال برنز به مصاف ميرژان آشيروف 
 2 بر   9 مبارزه  اين  در  برود.نصيرى  قزاقستان  از 
حريف خود را شكست داد و به گردن آويز برنز 

رسيد.
جمال عبادى در وزن 70 كيلوگرم مقابل ديميترى 
به   2 بر   7 نتيجه  با  آذربايجان  از  باسيالشويلى 
ماگومدمراد  مقابل  دوم  دور  در  وى  رسيد  پيروزى 
بر 2  نتيجه 6  با  لهستان  از  اروپا  قهرمان  گاجيف  

روسى  حريفى  اين  شكست  با  اما  خورد  شكست 
االصل تيم لهستان مقابل كاسيموف روس، عبادى از 

دور رقابت ها كنار رفت.
در وزن 86 كيلوگرم مجتبى گليج در دور نخست با 
نتيجه 13 بر 2 بيلى والدز از دومينيكن را مغلوب كرد 
وى در دور بعد مقابل پول ادينسون از پرو با نتيجه 4 
بر صفر به پيروزى رسيد اما در دور سوم و در مرحله 
نيمه نهايى مقابل آنزور اوريشف  قهرمان اروپا  از 
روسيه با نتيجه 7 بر 6 شكست خورد و راهى ديدار 
رده بندى شد.گليج در مبارزه براى كسب مدال برنز 
مقابل الكساندر گوستيف از آذربايجان 4 بر صفر به 
برترى رسيد و كشتى آزاد ايران را صاحب دومين 

مدال برنز خود در اين تورنمنت كرد.

امير محمدى در وزن 97 كيلوگرم پس از استراحت 
در دور اول در دور دوم با نتيجه 6 بر صفر مقابل 
در  وى  رسيد.  پيروزى  به  رومانى  از  مانيا  ميشل 
مرحله نيمه نهايى مقابل مصاف عبدالسالم گاديسوف 
قهرمان جهان از روسيه با نتيجه 6 بر صفر شكست 
خورد و به ديدار رده بندى رفت. محمدى در اين 
ديدار بك دولت آلمنتاى از قزاقستان را 8 بر 5 برد و 

به مدال برنز رسيد.
 در وزن 125 كيلوگرم يداله محبى پس از استراحت 
در دور اول در دور دوم مقابل گنو پترياشويلى دارنده 
مدال برنز المپيك و جهان از گرجستان با نتيجه 7 بر 
4 شكست خورد و با توجه به حضور اين حريف 
گرجى در ديدار فينال، محبى به ديدار رده بندى راه 
يافت. وى در اين ديدار به مصاف كمال  عبدالمطلب 

از مصر رفت ودر پايان با حساب 4 بر صفر به برترى 
رسيد و چهارمين و آخرين مدال برنز ايران در اين 

رقابت ها را از آن خود كرد.
*رده بندى نفرات برتر رقابت هاى كشتى آزاد جام 

حيدرعلى يف آذربايجان به ترتيب زير است:
57 كيلوگرم:1- گئورگى اديشراشويلى (آذربايجان) 
3-يوكى  اسرافيلوف(روسيه)  نريمان   -2
رضا   -5 تومار(هند)  سانديپ  و  تاكاهاشى(ژاپن) 

اطرى(ايران) و اولونبك ژولدوشبكوف(قرقيزستان).
گوارزاتيلوف  نبى  احمد  كيلوگرم:1-   61
(كوبا) 3-گيورگى  رودريگز  بونه   -2 (آذربايجان) 
روازيشويلى(گرجستان) و آلن تيلور(آمريكا) ...12- 

ايمان صادقى(ايران).
على  قربان  كيلوگرم: 1-ماگومد   65
اف (روسيه) 2- توبير والدز (كوبا) 
3- ميثم نصيرى(ايران) و جوشگان 

عظيموف(آذربايجان).
70 كيلوگرم: 1- اسرائيل كاسيموف 
2-گيتينوماگومد  (روسيه) 
3-الياس  (آذربايجان)  گاژيف 
ماگومد  و  (روسيه)  بكبوالتوف 
جمال  گاژيف(لهستان)...8-  مراد 

عبادى(ايران).
حسن  1-جبرئيل  كيلوگرم:   74
2-آوتانديل  (آذربايجان)  اف 
3-مراد  كنتچادزه(گرجستان) 
سليمانوف(آذربايجان) و ژيگر زاكيروف(قزاقستان).

در اين وزن ايران نماينده اى نداشت.
(روسيه)  كودياماگمدوف  1-شاميل  كيلوگرم:   86
2-آنزور اوريشف(روسيه) 3- مجتبى گليج(ايران) و 

داتو مارساگيشويلى(گرجستان).
97 كيلوگرم: 1-عبدالسالم گاديسوف (روسيه) 2- 
رانيرز ساالس پرز (كوبا) 3-امير محمدى(ايران) و 

اصالنبك آلباروف(آذربايجان)
125 كيلوگرم: 1-گنو پترياشويلى (گرجستان) 2- 
و  محبى(ايران)  يداهللا   -3 (اوكراين)  زاسايف  آلن 

بالدان سيژيپوف(روسيه).
رقابت هاى كشتى فرنگى اين تورنمنت نيز روز شنبه 
برگزار مى شود و نمايندگان ايران مقابل حريفان خود 

صف آرايى خواهند كرد.

پورموسوى: به بازى خوب امتياز نمى دهند
ــفانه در فوتبال فقط به بازى خوب امتياز نمى دهند. ــتان گفت: متأس ــتقالل خوزس ــرمربى تيم فوتبال اس س

سرويس ورزشى: ميترا فيروزى نژاد

ــگاهى تكواندو گلستان  ــتانه اى بين دو تيم باش  ديدار دوس
ــور هفتاد بازيكن  ــگاه خليج فارس اهواز  با حض اهواز و باش

ــد. ــزار گردي برگ
به گزارش بامداد زاگرس :مصطفى تقوايى فر مربى تيم گلستان 
سطح  بردن  باال  را  دوستانه  ديدارهاى  اين  برگزارى  از  هدف 
در  حضور  براى  انها  بيشتر  هرچه  امادگى  و  بازيكنان  كيفى 
مسابقات اتى و ليگ كشورى و همچنين اگاهى بازيكنان در 
پايان  در  نمود.  بيان  داورى  قوانين  مورد  در  نكاتى  خصوص 
ديدار  اين  برتر  بازيكنان  از  تقدير  لوح  دادن  با  مسابقه  اين 
 , مهدى اژهن   , مهدى عزيزى   , : بهشاد فيروزى نژاد  اقايان 

حسين حاتمى , شهراد شاهين و اتيال سياحى تقدير شد.

برگزارى ديدار دوستانه بين باشگاه هاى تكواندو  اهواز 

سعداوى: اين سپاهان آينده خوبى دارد

پايان كار آزادكاران ايران در جام على يف
ــان داد. ــان پاي ــف آذربايج ــام حيدرعلى ي ــود در ج ــه كار خ ــى ب ــوان پنجم ــك عن ــز و ي ــدال برن ــا 4م ــتى آزاد ايران ب ــره كش ــم 7 نف تي
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

كتابخانه

يادداشت

 «چرا زن ها گريه مى كنند»
ــه-ژان كلو و ترجمه  ــته ُرن ــان «چرا زن ها گريه مى كنند» نوش رم

ــد. ــر ش ــارات افراز منتش ــط انتش عظيم جابرى توس

آخرين  مى كنند»،  گريه  زن ها  «چرا 
نقاش  كلو،  ُرنه-ژان  كه  است  رمانى 
و داستان نويس معاصر فرانسوى، در 
سال 1994، سه سال پيش از مرگش، 
موردعالقه   مضامين  تمام  نوشت. 
نويسنده در اين داستان وجود دارد كه 
از آن ميان مى توان به نقاشى، تنهايى، 
خيال،  عالم  در  شدن  غرق  مرگ، 
اشاره  جداافتاده  و  قدرناديده  هنرمنِد 

كرد.
عظيم جابرى، مترجم درباره اين كتاب 
مي گويد: «زنى در آرزوى تشكيل خانواده است. تنها خواسته اش اين است 
كه شوهر و فرزندانى داشته باشد. او به سن 40 سالگى مى رسد و همچنان 
مجرد است. با خود عهد مي كند كه در روز تولد چهل و يك سالگي اش، 
چنان چه همچنان مجرد باشد، خود را بُكشد. اما او از نگاه مردان، زنى ترشرو 
است كه در صورت تان نگاه مى كند بى آن كه پاسخ تان را بدهد. چگونه مى شود 
انتظار داشت كه مردى بتواند به چنين زنى نزديك شود؟ او نه دوستى دارد، 
نه خويشاوند نزديكى. اما يك روز، به لطف يك تابلوى نقاشى عتيقه، مردى 

پا به زندگى اش مى گذارد...
اين واپسين رمان ِ نويسنده  فرانسوى را انتشارات افراز در 240 صفحه، در 

قطع رقعى و با قيمت 24 هزار تومان منتشر كرده است.

يادها
 روزى كه « انديمشك »
 تابلوى « مقاومت » شد

عباس اسالمى پور

برگ ريزان چهارم آذرماه 65
قلب زمين مى لرزيد و خورشيد در البه الى هجوم كركسها پنهان بود . 
شهر سوار بر گهواره اين سو و آن سو   مى دويد و با غرش هر جنگنده 
بر خود مى لرزيد و با اصابت هر راكد غبار از چشمان شهر به هوا  بر 

مى خواست.
ديوارهاى نمناك شهر پى در پى فرو مى ريختند اما ُكنارهاى حاشيه 
خيابان همچون نمادهاى استقامت، تكيه گاه و ستون پايدارى مى شدند 
. مردم مى خوابيدند و بلند مى شدند يكى فرياد كنان مى افتاد و بر مى 
خاست . سوت قطار با غرش ديوارهاى شكسته صوتى گره خورده بود 
، در ميدان راه آهن ولوله اى برپا بود ، رزمندگان خاكى پوش راهى 
سرزمين نور مى شدند تا قلب عارف مهربان جماران را خشنود سازند 
اما اين هجوم بى امان ، امان نمى داد تا با ارابه ى آهنى قصد جبهه نمايند 
. " قطار انديمشك " خود را روى ريل انداخته بود اما قدرت حركت 
نداشت گويى اين غول آهنى از " پرنده آهنى " شكست خورده است .
اما پرده دوم روح بزرگ شهر بود كه مردان با بصيرتى را در خود جاى 
داده بود تا با زمزمه نور و سرود سبز   " آيه الكرسى" پاى بر پايمردى 
تعداد  هرچه   . كنند  ايستادگى  آتش  و  دود  معركه  اين  در  و  بفشارند 
كركسها زياد مى شد صبورى و پايدارى مردم نيز افزون مى گشت . 
پس از ساعتى آسمان يكبار ديگر آرام گرفت  اما چه آرام گرفتنى ... 
ُكنارهاى شهر اجساد قطعه قطعه شهدا را بر شاخه هاى مهربان خود 
ميهمان بودند  و با خون بدن شهدا مى گريستند و گريه درختان و خون 

شهدا " سنگفرش انديمشك " را سرخ نمود .
فردا در تشييع گلها ، تابوت ها بر دستان شهر راهى بهشت زهرا شد . 
يك ، دو ... هفتادو دو ... تاريخ كربال يكبار ديگر تكرار شد . بر پيشانى 
بند شهر نوشته بود شهداى طوالنى ترين بمباران هوايى در هشت فصل 
عاشقى به عدد شهداى ياران عاشورا ... و اين پيوند ياران حسينى با 

ياران خمينى هنوز هم ادامه دارد ... ستاره يادشان پرفروغ باد .
امروز روز انديمشك است

روزى كه 52 هواپيما، ناجوانمردانه در چهارم آذر سال 1365 به مدت 
حدود دو ساعت اين شهر بمباران كردند و جمع زيادى از هموطنان ما 

را به شهادت رساندند. 

شعر
مبادا چارم اذر فراموش !

عبدالرحيم سعيدى راد
ابرى غريد و ناگهان باران شد
خون در جگر تمامى ياران شد

در آذر شصت و پنج، افسوس افسوس
انديمشك عزيز بمباران شد

چراغ يادها هر چند خاموش...
دوباره خون ياران مى زند جوش!

مبادا برگى از تاريخ زخمى
مبادا چارم آذر فراموش!
دوباره چيد از ما بهترى

ن را...
دوباره كودكان نازنين را...

هواپيماى دشمن آمد و ريخت
دوباره بمبهاى آتشين را

به سرعت در ميان شهر چرخيد
تمام الله هاى باغ را چيد

هواپيماى وحشى بمب ها را
به روى شهر انديمشك باريد!

اين بار تقصير خودمان است نه دولت
صادق صدرايى

يكى از وعده ها و برنامه هاى حسن روحانى در ايام تبليغات انتخابات 92 
واگذارى امور فرهنگى به انجمن هاي حرفه اى بوده است. برنامه اى كه 
عرصه ى  اهالى  كه  بالوجهى  مميزى هاى  از  بسيارى  از  مى توانست 
فرهنگ با آن دست و پنجه نرم مى كنند بكاهد، زيرا آن ها كه در هر 
حوزه اى حرفه اى هستند با اهالى فرهنگ كه از جنس خودشان هستند 
نوع مواجهه ى متفاوتى خواهند داشت نسبت به كارمندى كه وظيفه اش 

را مچ گيرى تعريف كرده است.
يكى از معدود مواردى كه وزارت ارشاد در زمان على جنتى از همان روزهاى 
اول به دنبال اجرايى كردنش بود همين واگذارى مميزى كتاب به ناشران 
كتاب بود كه در صورت وقوع چنين اتفاقى تا حدودى مى توان گفت كه 
مميزى در اين بخش به عهده ى افرادى قرار مى گرفت كه حرفه اى هستند اما 
از همان روزهاى اول شاهد عقب نشينى انتشاراتى ها از اين پيشنهاد بوديم 

و نه تنها استقبالى نشد بلكه به شكل علنى هم با آن مخالفت كردند.
ممكن است در پاسخ اين گونه گفته شود كه ما با اصل مميزى كتاب 
مخالفيم و از اساس نبايد اين اتفاق رخ دهد چه از سوى دولت چه 
از سوى ناشران، اين ايده آرزوى خوبى است ولى آيا امكان تحققش 
در كوتاه مدت و با توجه به ساختار تصميم گيرى ها وجود دارد؟ بياييم با 
واقعيت روبرو شويم وقتى اصل مميزى حاال حاال ها گريبان فعاليت هاى 
فرهنگى را رها نخواهد كرد كدام راه بهتر است؛ نقش داشتن افرادى 
از جنس فرهنگ در اعمال اين قبيل سانسورها يا اينكه كار به دست 

كارمندان به شدت محافظه كار و كار نابلد وزارت ارشاد باشد؟
اين ماجرا فقط يك نمونه است از نوع مواجهه ى طبقه ى نخبگانى جامعه 
كه  جايى  و  شده ايم  نقد  و  نِق  اهل  همه  جنس،  اين  از  رويدادهايى  با 
مى توانيم حتى به اندازه چند ميلى متر در وضعيتى كه در آن گرفتاريم 
ترجيح  و   نيستيم  اقدام  و  تالش  به  حاضر  هم  كنيم  ايجاد  اصالحى 
مان  هميشگى  غرولندهاى  همان  به  و  بنشينيم  گوشه اى  در  مى دهيم 
ادامه دهيم. به نظر مى رسد كه بهتر باشد فرصت هاى خوبى از اين دست 
را از دست ندهيم و كمى از اين كامل گرايى مفرط ته نشين شده در 

شخصيت مان بكاهيم.

 يك تخته اش كم است
 He is a button short

براى يك مرد پس از قبول اسالم هيچ سودى بهتر و برتر از همسرى با يك زن 
مسلمان درستكار نيست، زنى، كه مرد را با ديدن خود شاد سازد، از دستورش اطاعت 

نمايد، و در غياب شوهر حافظ عّفت خويش و اموال وى باشد.
حضرت محمد(ص)

- آن دم كه به يك خنده دهم جان چو صراحى 
 مستان تو خواهم كه گزارند نمازم
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2سال 1312 بود. روزِ آخر آبان ماه كه «دخترلر» در سينما ماياك 
اكران شد. خيابان الله زار آذر و زمستان آن  سال پررونق تر از 
هميشه بود. حاال بعد از گذشت اين سال ها نه تنها حاِل سينماى 
اكران كننده اين فيلم خوب نيست كه حال سينماهاى ديگر هم 
تعريفى ندارد. يكى از آنها سينماى جام جم است كه درهمين 

روزهاى اخير بنِر فروش آن را نصب كرده اند.
سينمايى بى تابلو، بى نشان، بى نگهبان

هويج را در آبميوه گيرى مى اندازد. صدايش از پشت دستگاه بم 
مى شود. «اصال اسم آبميوه فروشيمون رو از اسم سينما برداشتيم. 
داده  تكيه  آبميوه  فروشى «جام جم»  قديما»  داشت  بيايى  برو 
به ساختمان قديمى. ساختمانى نبش كوچه كمپانى درخيابان 
هالل احمر تهران كه ديگر تابلو ندارد. فقط يك بنِر سفيد دارد 
كه روى آن نوشته: «اين ملك به متراژ 1518متر به فروش 

مى رسد.»
هركه زودتر تماس بگيرد، ساختمان بى تابلو و نشان «سينما 
6جام جم» را ماِل خودش مى كند. جام جم در  سال 1346 ساخته 
9شد.929 صندلى داشت و پاتوِق بينندگان فيلم هم آبميوه فروشى 
بغِل سينما بود كه حاال با وجود تعطيلى چندساله سينما و بنِر 
فروش آن، نمى خواهد اسمش را عوض كند. هنوز تابلوى قديمى 
را باال نگه داشته و حتى شكل و شمايل مغازه را هم تغيير نداده 
«اسم قبلى اينجا، سينما ليدو بود. وقتى اسمش شد جام جم، ما 
هم اسم مغازه رو گذاشتيم جام جم.» جوان است اما خاطراتش از 
ساختمان كنارى كم نيست. خاطرات سينما رفتن در روزهاى 
كودكى و نوجوانى و بعد هم خوردن بستنى زعفرانى با نون سنتى 

در روزهايى كه هنوز سينما سرپا بود.
«جام جم» تا  سال 1381 باز بود و گه گدارى مشترى هاى سابق 
و محلى ها سرى به آن مى زدند. بعد از آن ديگر از گردونه خارج 
اين  درتمام  اما  خريد،  را  آن  فعلى  مالك  سال 1383،  و   شد 
سال ها بى تابلو، بى نشان و حتى بى نگهبان بود؛ «درتمام اين 
سال هايى كه سينما بسته بود، كسى رو به عنوان نگهبان اين جا 
نديدم. فكر مى كنم نگهبان نداره. هر ازگاهى صاحب ملك مياد 

و سر ميزنه.»

اصلى  صاحب  كه  پدرشان  فوت  از  بعد  سينما،  فعلى  مالكان 
بوده، مى خواهند اين جا را بفروشند و ارثيه شان را بردارند. بودن 
يا نبودن سينما در اين خيابان گويا ديگر براى كسى اهميت 
ندارد و به اين همه  سال سوت و كوربودن اين ساختمان عادت 
كرده اند، «اصال مگه فيلم درست و حسابى ساخته ميشه كه 
بخوايم بريم سينما؟ من سال هاست كه نرفتم. اصال هيچ كدوم 
از فيلم ها جذبم نميكنه» همان طور كه اينها را مى گويد، مى رود 
پشِت دخل «فقط هرچى ميشه مدرسه نشه. مثال خوبه به جاش 
درمانگاه بسازن. يدونه درمانگاه تو امامزاده حسن داريم و يدونه 

نزديك ميدون گمرك. راهشون به ما دوره».
6سال 1346 كه سينما ليدو باز شد، به گواه «سالشمار بازشدن 
8و بسته شدن سينماها در ايران»، تعداد سينماهاى تهران به 98

سالن رسيد. همچنان كه سيروس سعدونديان در كتاب اولين هاى 
پنهان  «جذابيت  مى نويسد:  سينماها  نخستين  درباره  تهران 
سينماتوگراف از همان آغاز كار خود را كرد. آمد و خوش نشست 
و نميشد راندش. از در مى راندى، از پنجره مى آمد. بت عيارى بود 
كه هر لحظه به رنگى و هر زمان به جايى. گاه در باالى دواخانه. 

زمانى در قهوه خانه و سرآخر در پستوى خانه رخ نشان داد.»
بسيارى از سينماها اما درطول ساليان متمادى از ديده ها دور رخ

شد و جاى آنها را پاساژ و مجتمع تجارى و... گرفت. حاال نوبت 
سينما جام جم است كه يكى ديگر از مغازه هاى همسايه مى گويد، 
مدتى قرار بود تاالر پذيرايى شود «تو اين چند  سال كه هميشه 
همين وضع بود تا اين چند روز اخير كه اين بنر رو نصب كردن. 
يه مدتى ميگفتن قراره تاالر پذيرايى بشه. يه وقتى گفتن مجتمع 
تجارى. اصال معلوم نيست. خيابون هالل احمر رو كال از بين 
بردن. خيلى چيزها اين جا خراب شده» صاحب مغازه قفسه بندى 
آخرين فيلمى كه در سينماى جام جم ديده را هم به ياد دارد و 
يادش لبخند به لبش مى آورد؛ «مرد پنجم آخرين فيلمى بود كه 
اين جا ديدم. جمشيد  هاشم پور بازى مى كرد. فكر كنم 20 سال 

پيش بود.»
نزديكى  در  دو  هر  كه  سينما «كيهان»  و  سينما «تيسفون» 

سينما جام جم اند، هم همين وضع را دارند. سينما كيهان تخريب 
شده و سينما تيسفون هم سال هاست كه درش بسته است و 
خاك مى خورد. حاال اهالى منطقه به پرديس سينمايى رازى 
دلخوش اند كه دو سالن دارد و هر سالن درحدود 170 صندلى. 
ديگر از ظرفيت 900نفرى سالن هاى تيسفون و جام جم خبرى 
نيست. حاال همه چيز در پرديس هاى سينمايى خالصه شده كه 
6طرحش را  سال 76 سيف اهللا داد، مطرح كرد و به برنامه چهارم 
توسعه اضافه شد و از  سال 85، با عملياتى شدنش، سازندگان 
عوارض  بدون  تجارى  فضاى  سينمايى،  فضاى  متراژ  معادل 
سنگين معمول دريافت  كردند تا سينماهاى كوچك و قديمى 

با شهر خداحافظى كنند.
بود لر سالن مخروبه اى كه زادگاه دختر

«پاييز فصل يادگيرى است. بازيگرى را شروع كنيد». پوسترهاى 
آموزش بازيگرى روى حفاظ سفيد و آبى چسبانده شده است. 
حفاظى كه پشتش خرابه سينمايى است كه نخستين فيلم ناطق 
ايرانى در آن نمايش داده شد. «دختر لر» وقتى براى نخستين بار 
آبان 1312 در سينما ماياك روى پرده رفت، توانست  در 30
ركورد فروش سينماى ايران را جابه جا كند و 190 هزارتومان 
درآمد داشته باشد. شايد عبدالحسين سپنتا، كارگردان فيلم تصور 
مى كرد نخستين فيلم ناطق ايرانى بتواند چنين ركوردى بزند اما 
هرگز فكرش را نمى كرد سينمايى كه آن را براى نخستين بار 

نمايش داده، حاال ويرانه اى باشد كه يك سال و7ماه آزگار دورش 
را حفاظ سفيد و آبى گرفته و اتفاقا پوسترهاى آموزش بازيگرى 

رويش چسبانده اند.
از فروردين  سال گذشته كه خبر گودبردارى غيراصولى سينما ارم 
(ماياك سابق) آمد تا همين االن هم وضع تغييرى نداشته است. 
اين را هم طالفروش روبه روى سينما، كت و شلوارفروشى كه 
مغازه اش بغل به بغل ديوار سينماست و لوسترفروش هاى داخل 
خيابان الله زار مى گويند. «پشت مغازه ما را كندند و ديوارهاى ما 
اطالعات زيادى از مالك  ترك برداشت. از مالك شكايت كرديم.
نداريم. دادخواست داديم و در مرحله اول رفتيم حل اختالف 
ونك اما هيچ نامه اى براى پيگيرى نيامد. ما هم كاسب بوديم 
و نمى تونستيم كار و كاسبى را ول كنيم. خسارت ما به نسبت 
خيلى از همسايه ها كمتر بود و براى همين هم مالك گفت كه 
خودمان درست كنيم و بعد خسارت مى دهد، اما هيچ خسارتى 

ندادند.» محمدى مى گويد.
اين  به  عمدا  مى گويد:  سينما  به  لوسترفروشى  نزديك ترين 
شكل گودبردارى كردند كه مغازه هاى دوروبر هم مجبور شوند 
ملكشان را تخليه كنند «گودبردارى با برنامه ريزى بود. مدتى 
قبل از شروع كار، مغازه سر نبش را خريدند و شروع كردند به 
تراشيدن زيرزمين. اينها همه عمدى بود كه ملك را متضرر كنند 
تا بريزد. نبشش يك ساندويچى بود كه كت وشلوارى شد. همه 

اين مغازه ها مجبور شدند تخليه كنند و هنوز كه هنوز است خبرى 
از ساخت وساز نيست.»

سينما ارم برخالف سينما جام جم، يك نگهبان داشته كه در تمام 
اين سال ها اين جا زندگى مى كرد. اهالى مى گويند، بى سرپناه شد 
بعد از خرابى سينما و حاال معلوم نيست شب ها را كجا مى گذراند. 
به غير از او كه سرپناهش را از دست داد. مغازه داران و صاحبان 
توليدى هم همين وضع را پيدا كردند. محمدى مى گويد: صاحب 
توليدى اى كه طبقه باالى مغازه او بوده، مجبور به ترك محل 
كارش شده. «طبقه باالى مغازه ما توليدى بود و دستگاه هاى 
سنگين داشت. گفتن تخليه كنيد، چون هر لحظه امكان ريزش 
نتيجه اى از  هم شكايت كردند اما هيچكس اونها وجود داره.
شكايت ها نمى گيره. خيلى از خانواده ها بدبخت شدند. مغازه ها 
به زور خراب شد. كلى پالكارد چسبونديم. اعتراض كرديم اما 
هيچ نتيجه اى نداد. اين راسته نابود شد. ضرر از يك درصد تا 
100درصد داشتيم. همين كوچه اتحاديه تو الله زار خيلى باريكه. 
يك پاساژ ساختند به نام اتحاديه در كوچه به اين باريكى، اما 
خيلى مرتب ساخته شد ولى اين جا هيچ نظمى نداره و هيچ 

اميدى نيست كه راه بيفته.»
كمتر كسى از قديمى ها مانده كه ياد و خاطره اى با اين سينما 
داشته باشد. نه فقط با سينما ارم كه با آن 14 سينماى ديگر 
كتاب  نويسنده  سيدمحمدى،  سيدمرتضى  هم.  الله زار 
دست  آن  از  اما  ايران»  سينماى  كارگردان هاى  «فرهنگ 
كسانى است كه فيلم هاى زيادى در سينما ارم ديده و به ما 
از روزهايى مى گويد كه سينما هنوز سرپا بود «وارد سينما ارم 
5كه مى شديم، يك راهروى تقريبا طوالنى و 15مترى داشت. 
بعد از آن فضاى دايره مانندى بود كه بوفه و سالن انتظار بود. 
سمت غربش سالن نمايش قرار داشت و در سال هاى دهه 30

و 40 سالن تابستونى هم بود كه بعدازظهرها فيلم در سالنى 
بدون سقف اكران مى شد.»

براى محمدى سينما ارم خاطره فرار از مدرسه است و ديدن 
فيلم هاى  فيلم هاى خارجى مانند هفت دالور و خانه اسپاگتى.
طرفداران خودش را  خارجى كه در سال هاى اواخر دهه 60
داشت. محمدى از اغلب سينماهاى تهران خاطره دارد و حاال 
بنرى كه براى فروش سينما جام جم زده اند، بيش از پيش 
به  اما  است  غيرقانونى  اتفاق  اين  مى گويد  كرده.  ناراحتش 
راحتى شهردارى مجوز تغيير كاربرى مى دهد. درحالى كه وقتى 
سينمايى تخريب مى شود بايد سينما يا مركز فرهنگى جديدى 
ساخته شود ولى اينها اغلب برج و مجتمع تجارى مى شوند. 
حاال مى خواهد از مالك سينما جام جم اجازه بگيرد تا پيش از 
تخريب از داخل سالن عكاسى شود تا بماند براى آيندگان «در 
اين سينما هم فيلم هاى بسيارى ديدم. يكى از آنها، عقاب ها 
9بود كه توانست در زمان اكرانش 9 ميليون نفر بيننده را به سينما 
8بكشاند. آن زمان ميانگين قيمت بليت سينما 8 تومن بوده. ببينيد 

چه تعداد بيننده براى ديدن فيلم رفته بودند.»

سينما «ناظر» آخرين سينماى الله زار بود كه در  سال 1384
تخريب شد. بعد از آن ديگر خياباِن سينماهاى تهران، سينمايى به 
4خود نديد، حتى خاطره اش هم حفظ نشد. نوروز 94 كه سينما ارم 
رسما خراب شد، سرهنگ حسن قسمتى، فرمانده يگان حفاظت 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان تهران به ايرنا 
و باارزش آثار فرهنگى الله زار جزو گفت: «سينما ارم در خيابان

تهران محسوب نمى شود و براى تخريب اين سينما هيچ مجوزى 
از اداره كل ميراث فرهنگى استان تهران دريافت نشده و تخريب 
آن با مجوز شهردارى منطقه انجام شده است.» شكايت هاى 
اهالى از شهردارى و مالك هم تاكنون به جايى ختم نشده و به 
همين خاطر حاال فقط مى شود به آرشيو روزنامه ها و عكس ها 
2 آبان 1312 7نگاه كرد. آن جا كه نشريه «ستاره جهان» در تاريخ 7

مژده افتتاح مجلل ترين سالن سينماى ناطق ايران را داده «افتتاح 
مجلل ترين سالون ناطقى را كه نظير آن در ايران ديده نشده، به 
شما مژده مى دهيم. تعريف و توصيف، زشت و زيباى سالون 
همين قدر  نموده،  محترم  خانم هاى  و  آقايان  نظر  به  منوط  را 
به عرض مى رساند كه سالون كنونى «ماياك» با بهترين و 

مجلل ترين سينماهاى ناطق اروپا رقابت و برابرى دارد.»

پس از 83 سال؛ سالن سينمايى كه زادگاه
 فيلم «دختر لر» بود، ُمرد!

يكي از فيلم هاي اين دوره از جشنواره، «كاناپه» كيانوش عياري است.اين فيلم داستان 
دو خانواده اي است كه در آستانه وصلت با يكديگر، كاناپه اي ميان شان جدايي مي اندازد.

 تهمينه ميالني ديگر كارگرداني است كه بعد از غيبتي طوالني با «ملي و راه هاي 
نرفته اش» متقاضي حضور در فجر سي و پنجم است. در اين فيلم ماهور الوند دختري 
جوان و كم تجربه به نام «مليحه» است كه با ازدواجي نادرست و بدون رضايت خانواده 
با جواني به نام سيامك دچار مشكالتي مي شود. ميالد كي مرام بازيگر نقش مقابل الوند 

است و كنار جمشيد هاشم پور و ستاره اسكندري بازي مي كند.
روز  سينمايي«يك  فيلم  با  ساله،  پنج  غيبت  يك  از  بعد  هم  اسعديان  همايون 
او  است.  جشنواره  راه  در  زماني  مصطفي  و  ايزديار  پريناز  بازي  با  خصوص»  به 
موضوعي اجتماعي را محور فيلمش قرار داده و شخصيت اصلي اش را در مواجهه 
با يك انتخاب قرار مي دهد. او آخرين بار با «بوسيدن روي ماه» موفقيت فراواني 

در جشنواره فيلم فجر به دست آورد. 
 از ديگر چهره هاي حاضر در جشنواره فجر امسال مي توان به حميد نعمت اهللا اشاره 
كرد. او اين بار دست پر و با دو فيلم به جشنواره فجر مي آيد. «رگ خواب» با بازي ليال 
حاتمي مدت هاست آماده نمايش شده است اما «شعله ور» با بازي امين حيايي و پسرش 
همچنان در مرحله توليد قرار دارد و مشخص نيست به جشنواره امسال برسد يا خير.اين 
كارگردان چندي پيش گفته بود جشنواره فيلم فجر را دوست دارد چرا كه مخاطب در 

اين مدت توجهش به سينما جلب مي شود.
 مازيار ميري نيز بعد از «حوض نقاشي» باالخره سال 95 تصميم گرفت فيلم تازه اي 
پگاه  شاكري،  غزل  چون  بازيگراني  با  را  فيلم  اين  او  بسازد.  آيدا»  و  نام «سارا  به 
آهنگراني، مصطفي زماني، سعيد چنگيزيان و شيرين يزدان بخش جلوي دوربين برده و 

شخصيت هاي اصلي فيلمش را دو دختر قرار داده است.
 مسعود كيميايي نيز از جمله كارگردان هايي است كه از اواخر سال 94 دست به كار 
شد تا تازه ترين فيلمش «قاتل اهلي» هر چه زودتر مراحل ساخت را طي كند و براي 
حضور در جشنواره سي و پنجم آماده شود. كيميايي در اين فيلم تركيب جديد و جالبي 

از بازيگران را كنار هم چيده است.
 او در اين فيلم سه نسل بازيگري را جلوي دوربين برده و براي اولين بار با پرويز پرستويي 
همكاري كرده است. پگاه آهنگراني، امير جديدي، لعيا زنگنه، رضا رشيدپور، حميدرضا 
آذرنگ و اميرحسين رستمي از ديگر بازيگران اين فيلم هستند. كيميايي پول درآوردن 

جوانان را دست مايه تازه ترين فيلم خود قرار داده است.
شهرام مكري، فيلمساز جوان سينماي ايران هم بعد ازسر و صداي فراواني كه با «ماهي 
و گربه» در گروه هنر و تجربه به راه انداخت، اين بار منتظر آغاز جشنواره فجر است تا 
قضاوت منتقدان و مردم را درباره تازه ترين اثر خود با نام «هجوم» بداند. اين فيلم درباره 
يك تيم ورزشي آماتور و مربي شان است. اعضاي تيم، رازي براي پنهان كردن دارند و 
گروهي در جست وجوي پيدا كردن سرنخ هايي از اين ماجرا هستند. «هجوم» از مدت ها 
پيش آماده نمايش است اما كارگردان ترجيح داده اولين نمايش آن در فجر اتفاق بيفتد.

پوران درخشنده هم اين روزها در تدارك آماده كردن «زير سقف دودي» است. او اين بار 
طالق عاطفي ميان زوج ها را به عنوان موضوع فيلم خود انتخاب كرده و مريال زارعي، 

فرهاد اصالني و آزيتا حاجيان را براي اين فيلم مقابل دوربين برده است.
عليرضا داوودنژاد نيز بعد از چهار سال با «فراري» در فجر امسال حاضر مي شود. او سال 
91، «كالس هنرپيشگي» را در جشنواره فجر روي پرده برد اما فيلم بعدي خود با نام 
«روغن مار» را بدون شركت در جشنواره، در گروه هنر و تجربه اكران كرد. داوودنژاد در 
«فراري» داستان دختري 18 ساله را روايت مي كند كه از تهران به شهرستان مي آيد 
و تالش مي كند با ماشين فراري هشت ميليارد توماني عكس بيندازد. او براي انتخاب 
بازيگر اين فيلم، فراخواني تلگرامي داد اما در نهايت ترالن پروانه را به عنوان بازيگر 
اصلي انتخاب كرد. محسن تنابنده نيز در اين فيلم به عنوان بازيگر با داوودنژاد همكاري 

مي كند.
دومين فيلم وحيد جليلوند با نام «بدون تاريخ، بدون امضا» هم از آن دسته فيلم هايي 
است كه منتقدان و عالقه مندان سينما مشتاق تماشاي آن هستند.جليلوند در اولين تجربه 
كارگرداني خود با فيلم «چهارشنبه 19 ارديبهشت» فراتر از يك فيلمساز اولي ظاهر شد 
و توانست سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني و بهترين فيلم بخش نگاه نو سي و سومين 

جشنواره فيلم فجر را به دست بياورد.
آيدا پناهنده، كارگردان جوان سينماي ايران نيز پس از تجربه «ناهيد» و موفقيت هاي 
داخلي و بين المللي اين فيلم، پس از يك سال وقفه، دومين اثر خود را با نام «اسرافيل» 
جلوي دوربين برد. پناهنده در اين فيلم سراغ روابط انساني رفته و آن را به چالش 

مي كشد.
ديگر كارگرداني كه موضوعي اجتماعي و جنجالي را دستاويز فيلم تازه خود قرار داده، 
علي عطشاني است. او با «يادم تو را فراموش» پس از «خشم و هياهو» هومن سيدي 
براي دومين بار در سينماي ايران به ماجراي قتل شهال جاهد مي پردازد. ميترا حجار، 

حسين ياري و رضا ناجي نيز در اين فيلم حضور دارند.
 اما «نگار» رامبد جوان هم از آن دسته فيلم هايي است كه نمي توان حضور آن را در 
جشنواره سي وپنجم فيلم فجر ناديده گرفت. فيلمي كه چندي پيش آماده نمايش شده و 

با بازي نگار جواهريان منتظر آغاز جشنواره سي و پنجم است.

ــته وضعيت ــال گذش ــينمايى كه زادگاه فيلم «دختر لر» بود، ُمرد! از س ــالن س ــال؛ س پس از 83 س
ــود، ــال ب ــال 81 فع ــا س ــم ت ــام ج ــينما ج ــن س ــت. همچني ــرده  اس ــرى نك ــينما ارم» تغيي ــل «س ــى در مح ــردارى غيراصول  گودب

ــت. ــده اس ــان رها ش  اما بعد از فروش بى نام و نش

جشنواره امسال با توپ پُر مى آيد؟!
با شروع آذرماه شمارجشنواره امسال با توپ پُر مى آيد؟!ش معكوس براي فيلم هاي متقاضي حضور در سي وپنجمين جشنواره فيلم فجر آغاز مي شود. فيلمسازان تا پايان اين ماه فرصت دارند، 

پس از طي مراحل فني، فيلم هاي شان را به سرانجام برسانند و نسخه اي از آن را به دبيرخانه جشنواره تحويل دهند. تا امروز بيش از 40 فيلم يا آماده نمايش هستند يا مراحل فني را سپري مي كنند. از ميان اين تعداد برخي
 كارگردان ها چهره هاي نام آشناي سينماي ايران هستند و بعضي ديگر براي اولين بار فيلمسازي را تجربه مي كنند. اعتماد به برخي از فيلم هاي مهم جشنواره امسال البته در صورت رسيدن و پذيرفته شدن، اشاره مي كند. 


