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هواشناسى هواى شهر ما را ندارد
سيدرحيم آقازاده

وقتى اخبار مربوط به هواشناسى را گوش مى كنيم مى 
شنويم كه در اغلب مناطق كشور در فصل پاييز، هواى 
پاييزى شده، پاييزِى پاييزى. باران و كاهش درجه هوا 
و زمستان كه بيايد برف و سرما در اغلب نقاط كشور 
خانه مى كند اما در شهرِ ما و بيشتر شهرهاى استان از 
اين خبرها، خبرى نيست وضع هواى شهر ما هميشه 
مثِل هميشه است پاييز كه بيايد، زمستان كه بيايد تغييرى 
بوجود نمى آيد در احوال هواى ما، نه سرمايى و نه بارانى.

البته يادمان نرود كه گرد و غبار در لباس جديد (ريزگرد) 
ما را فراموش نمى كند و اگر باران نمى آيد خاك و غبار 

جايش مى آيد.
و  عالئم  ما  هواشناسِى  كاركنان  كه  اينست  تصور   
مشخصات هواِى زمستانى توى سيستم هايشان نيست 
يا يادشان رفته كه چه (ايُكنى) باد سرد را يا هواى سرد را 
و يا باران و رگبار را نشان مى دهد كه آن ها در گزارش 
هاى هواشناسى استان و شهرهاى ما اعالم كنند شايد همه 
اين عالئم هواشناسى به علت قطع مكرر برق از سيستم 
هاِى هواشناسِى ما پاك شده و تقصيرى متوجه عزيزان 

(هوا) شناس نباشد. 
اما براى اطمينان و براى محكم كارى و براى اينكه ما 
ساكنان استان دلمان مى خواهد كه در پاييز و زمستان 
هواشناسى هواى ما را مثل هواى ديگر استان ها پاييزى و 
زمستانى اعالم نمايد، تصميم گيرى شود، تمهيدى اتخاذ 
گردد و مسئولين (فكرى) بكنند كه هم براى مردمان شهر 
خوب است و هم عزيزان هواشناس، مسئولين در يك 
اقدام سريع (ُكمپلت) كارشناسان هواشناسى شهر را براى 
مدتى روانه شهرهاى ديگر بكند شهرهايى كه پاييز، پاييز 
و زمستان، زمستان اعالم مى شود و هواشناسِى آن شهرها 
دائم اوضاع هوا را با توجه به فصل بيان مى كنند، سردى 
هوا، برف و باران در پيش بينى ها حرف اول را مى زند 
و آنقدر هواشناسان آن شهر در كار خود مهارت پيدا كرده 
اند كه گاه از شروع كشت پاييزى و زمستانى يا برداشت 

محصول هم خبر مى دهند.
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آموزش قوانين، مشكالت جامعه را به حداقل مى رساند
يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى يك كشور اهميت دادن به آموزش است كه متأسفانه در كشور ما آموزش ها 

در مدارس و دانشگاهها خالصه شده كه آن هم خود جاى بحث زياد دارد بسيارى از مشكالت فعلى افراد به عدم آگاهى
 آنان به قوانين بر مى گردد در اين ميان اما نقش آموزش هم خيلى جدى گرفته نشده است كارشناسان بر اين باورند

اگر سطح آگاهى عمومى جامعه افزايش يابد به تبع آن مشكالت نيز به حداقل خواهد رسيد. در ادامه گفتگوى
 داريوش امامى مدير مركز آموزش بازرگانى خوزستان و كارشناس امور اقتصادى را بخوانيد.
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خوزستان

ــت محيطى  ــاه از فاجعه زيس ــوز يك م هن
ــه زهره  ــى در رودخان ــا ماه ــرگ ده ه م
مرگ  ــاره  دوب كه  ــذرد  نمى گ ــان  هنديج

ــرد. ــدار ك ــره را داغ ــا زه ماهى ه

ــوزناك است، نظاره  ــيار س مرگ ماهى ها بس
ــه دارند  ــكى ك ــا بر روى آب و خش ماهى ه
ــند دل هركسى را به  نفس هاى آخر را مى كش
ــره كه با ماهى ها  ــى آورد. اين زخم زه درد م
نامهربانى مى كند ناشى از مديريت نامناسب 
آب در سدسازى بر روى اين رودخانه است. 
ــرد ماهى هايى كه  ــرش را مى ك ــى فك چه كس
تداعى گر حيات رودخانه زهره هستند روزى به 
فجيع ترين شكل در بى مسئوليتى ها غرق شوند.

ــك كه در روستاى  ــد انحرافى آس احداث س
ــى  ــع بخش چم خلف عيس ــراگه از تواب مش
ــد كوثر در فاصله 60  هنديجان قرار دارد و س

كيلومترى شمال غربى شهر دو گنبدان در استان كهگيلويه و بويراحمد 
ــال 1383 به بهره بردارى رسيد موجب شده تا به دليل كمى  كه در س
رهاسازى آب و نيز برداشت بى رويه در باالدست، آب رودخانه زهره 

هنديجان با كمبود شديد آب مواجه شود.
ــازى ها در دهه هاى اخير سبب شده تا چرخه طبيعى آب  اين سدس
ــك و كوثر تأمين مى شود عالوه بر  ــد آس رودخانه زهره كه از دو س
ــت محيطى نيز به  ــاورزى منطقه، يك چالش زيس نابودى بخش كش

وجود بياورد.
ــال هاى اخير گريبان رود زهره هنديجان را گرفته  ــى كه در س چالش
است موجب شده تا اين رودخانه با خشكى مواجه شود. اين مسئله 
ــل كرده كه جان ماهى ها  ــه زهره را به يك رود مرگبار تبدي رودخان

ــدن و پس روى آب در  ــال نيز با خشك ش و آبزيان را مى گيرد. امس
بخش هايى از رودخانه ده ها قطعه ماهى تلف شد.

ــمى آمار دقيقى از ميزان تلفات ماهى ها  هرچند تاكنون هيچ نهاد رس
ــت، اما گزارش هاى غيررسمى و ميدانى خبرنگار  گزارش نكرده اس
ــا يا صدها ماهى با  ــان مى دهد كه ده ه ــتاى كره پا نش فارس از روس

خشك شدن رودخانه و كاهش شديد آب جان داده اند.

فروش ماهى هاى مرده توسط سودجويان

اسماعيل آبادى يكى از كشاورزان روستاى كره پا كه خبرنگار فارس 
را از وقوع اين فاجعه مطلع كرده بود درباره وضعيت كنونى رودخانه 
مى گويد: همه ماهى ها مرده اند، همه ماهيان زورى و سرخه مرده اند، 

همه نيست و نابود شدند، كشاورزى، دامدارى 
و همه چيز از بين رفته است.

يكى ديگر از روستائيان كه نمى خواست نامى 
ــود مرگ ماهى ها  ــود معتقد ب از وى برده ش
ــوى فاضالب ها و  ــايد ناشى از شست ش ش
ــد كه به رودخانه  حوضچه ها با كلر زياد باش

سرازير مى شود.
وى مى افزايد: عده اى سودجو ماهى هاى مرده 
و نيمه جان را براى فروش جمع آورى مى كنند.

تأييد مرگ ماهى ها

ــت  حفاظ اداره  ــس  رئي ــليمانى  س ــرج  اي
ــهر در خصوص  ــت بندر ماهش محيط زيس
ــر عنوان  ــاه اخي ــا در يك م ــرگ ماهى ه م
ــن رودخانه  ــرگ ماهى ها در اي ــد: م مى كن
ــت آب، افزايش  ــن آمدن كيفي ــيژن و پايي ــه دليل كاهش اكس ب
ــرعت و جريان بسيار  جلبك ها، تغيير رنگ آب، بوى تعفن، س
ــوب گذارى براثر كاهش دبى  كند آب و به دنبال آن افزايش رس

ــت. رودخانه رخ داده اس
اما نابودى كشاورزى و دامدارى هنديجان و مرگ ماهى ها در رودخانه 
نتيجه يك سوء مديريت است و اگر ما همواره مديريتى بر ورد آب 
به رودخانه داشتيم و حقابه رعايت مى شد آيا اين اتفاق ها مى افتاد و 

ماهى ها دل از زهره مى كندند؟
به هرحال متوليانى چون سازمان حفاظت محيط زيست و ساير ادارات 
ــراى انجام اين  ــتن برنامه اى مدون و عملياتى ب ــط بايد با داش ذى رب
موضوع اقدام كنند و برنامه اى در دست داشته باشند تا از اين فاجعه 

زيست محيطى جلوگيرى به عمل آيد.

تكرار فاجعه زيست محيطى در هنديجان
له مقا سـر

خبـر

مديرعامل شركت آبفا اهواز  گفت: اميدواريم به مرحله 
اى برسيم كه تمام تحوالت در بخش فاضالب آنطورى 

كه مردم انتظار دارند رقم بخورد.
فردوس كريمى در حاشيه عمليات اجرايى پروژه جمع 
آورى و انشعابات فاضالب خانگى منطقه كوى آل صافى 
در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: طول شبكه و 
فاضالب  انشعابات  و  آورى  جمع  پروژه  انشعابات 
خانگى در منطقه كوى آل صافى و 400دستگاه حدود 
25 كيلومتر و با اعتبارى حدود 4ميليارد و 300ميليون 

تومان از مجموع تسهيالت نفت است.
وى افزود: شركت آبفا اهواز، تسهيالت نفت را در مراكز 
توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته اختصاص داده است و 
در آن بخش ها در حال هزينه كرد است. اين پروژه ها 
شامل 14 پروژه هستند و تا به به امروز 10 پروژه از آن 
اجرايى شده است و تا دو هفته آينده ساير پروژه ها نيز 

اجرايى خواهند شد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب اهواز تصريح كرد: 
اميدواريم به مرحله اى برسيم كه تمام تحوالت در بخش 

فاضالب آنطورى كه مردم انتظار دارند رقم بخورد.
كريمى بيان كرد: در هفته هاى آينده نيز پروژه هاى ديگرى در ساير 

مناطق آغاز خواهند شد و انتظار داريم مردم نيز در اين زمينه كمك 
كنند. اگر سختى هايى در تردد مردم به وجود مى آيد، همانطور كه 
تا كنون همكارى داشته اند، اينبار نيز براى توسعه زيرساخت ها 

همكارى الزم را داشته باشند تا بتوانيم اين پروژه ها را 
تكميل كنيم.

وى در خصوص انشعابات غير مجاز در اهواز گفت: 
داريم  اهواز  در  مجاز  غير  انشعاب  40هزار  حدود 
كه بسيار آزار دهنده است و باعث شده تا هيچگونه 
مديريتى را بر روى مصرف آب نداشته باشيم. انشعاب 
هاى غير مجاز مشكالت آب و فاضالب اهواز را بسيار 

حاد كرده است.
كرد:  اظهار  اهواز  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
انتظار داريم تا مردم كمك كنند و تا دهه فجر با شركت 
زمينه  اين  در  و  شوند  مشترك  اهواز  فاضالب  و  آب 
همكارى الزم را داشته باشند تا بتوانيم بحث انشعابات 
غير مجاز كه را به لحاظ بهداشتى و مصرف سرانه بسيار 

آزار دهنده است را حل كنيم.
مديرعامل شركت آب و فاضالب اهواز با بيان اينكه 
فاضالب  و  آب  مشكالت  مجاز  غير  هاى  انشعاب 
اهواز را بسيار حاد كرده است، گفت: حدود 40هزار 
آزار  بسيار  كه  داريم  اهواز  در  مجاز  غير  انشعاب 
دهنده است و باعث شده تا هيچگونه مديريتى را بر روى مصرف 

آب نداشته باشيم.
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معلوم است كارشناسان ما كمى تا 
قسمتى وقتى به اين سيستم ها و 
دستگاه نگاه مى كنند گيج و منگ 

مى شوند آخر بعضى از عالئم 
بعلت اوضاع جوى ما از يادشان 
اندكى  بيايد  يادشان  تا  و  رفته 
عوض  در  اما  خواهد  مى  زمان 
خيلى فورى و آنى گرد و غبار و 
هجوم ريزگردها را تشخيص مى 
دهند پس بهتر است براى مدتى 
به  شود  مى  كه  كارشناسان  اين 
آن ها عنوان كارشناس ريزگرد، 
كارشناس گرد و غبار و طوفاِن 
بعنوان  مناطق  آن  در  داد  خاك 
و  خوب  تا  و  بمانند  ماموريت 
آشنا  زمستانى  هواى  با  كامال 
نشده اند در ماموريت بمانند و 
و  آزمايشات  در  قبولى  از  پس 

خود  ديار  و  شهر  به  ها  آزمون 
هواى  اينقدر  وقت  آن  برگردند 
نمى  اعالم  خاك  و  گرد  را  ما 
كنند مى دانند كه زمستان است و 
بارانى هم در راه است حاال اگر 
باران نبارد اعالم هواى بارانى هم 
براى عزيزان شهر ما كافى است 
شايد هم آموزش هاى جديدى 
كه ديده اند بجاى خاك، باران و 
بجاى ريزگرد، هواى ابرى اعالم 
كنند تا دنيا را چه ديده ايد ممكن 
است با اين اخبار هواى شهرمان 
ابرى و بارانى شود. در هرحال 
براى لحظاتى دلمان خوش مى 

شود.

نژاديان  ابول  فرهاد  دكتر 
در  دانشكده  اين  رئيس 
سرپرست  معارفه  مراسم 
جديد مديريت غذا و دارو 
پزشكى  علوم  دانشكده 
مديريت  دارم  انتظار  گفت: 
جديد با سرعت و جديت 
حوزه  ساماندهى  جهت  در 
هاى مختلف غذا و دارو در 
شهرستان شوشتر ورود كرده 
و مشكالت را مرتفع نمايد.

حوزه  كرد:  اظهار  وى 
داروخانه  داراى 20  شوشتر  شهرستان  نظر  تحت 
و 15 شركت توليدى مواد غذايى بزرگ است كه 
اين مطلب، وظيفه سنگيِن مديريت اين حوزه را 
در نظارت بر توليدات كارخانه هاى مواد غذايى 
و توزيع دارو توسط داروخانه ها، بازرسى موارد 
تخلف و ساماندهى امورات تجهيزات پزشكى در 

شهرستان شوشتر نشان مى دهد.
ايشان همچنين با اشاره به اهميت تامين داروهاى 
بيماران خاص بيان داشتند: خانواده بيماران خاص 

به اندازه كافى دغدغه بيمار 
تهيه  نبايد  و  دارند  را  خود 
و تامين داروى اين بيماران 
مشكالت  و  دغدغه  به  هم 
عزيز  هاى  خانواده  اين 
دكترابول  شود.   اضافه 
كرد:  نشان  خاطر  نژاديان 
بيماران  داروهاى  تهيه  در 
خاص هيچ مشكلى نداريم. 
توزيع  در  اصلى  مشكل 
اين داروهاست و در اسرع 
داروخانه  يك  بايد  وقت 
در شهرستان موظف به توزيع اين داروها گردد تا 
بيماران مجبور نباشند مسافت هاى زيادى را براى 
تهيه داروهاى مورد نيازشان طى كرده و متحمل 

هزينه هاى سنگين شوند.
ابول نژاديان در پايان اين مراسم، ابالغ سرپرستى 
مديريت غذا و دارو دانشكده علوم پزشكى شوشتر 
را به ” دكتر مرضيه عجمى" تقديم و براى ايشان از 
درگاه خداوند منان توفيق خدمت رسانى به مردم 

شريف شهرستان را مسئلت نمود.

پژوهشگران و فناوران برتر خوزستان در مراسم 
اختتاميه هفته پژوهش و فناورى خوزستان كه در 
سالن شهيد هاشمى استاندارى برگزار شد، مورد 

تقدير قرار گرفتند. 
 در اين راستا در محور پژوهشگر برتر دانشگاه ها 
و مراكز آموزشى استان سعيد برومند نسب، حميد 
محمد صديقى، ناهيد پوررضا، مجتبى عليشاهى 
ــهيد چمران  ــگاه ش ــودانى از دانش و منصور س
اهواز، على اكبر بابايى ، غالمرضا گودرزى و على 
رضايى مته كاليى از دانشگاه علوم پزشكى اهواز، 
منصور غنيان از دانشگاه كشاورزى رامين، احمد 
سوارى از دانشگاه علوم و فنون دريايى خرمشهر، 
محمدرضا خسروى نيكو از دانشگاه صنعت نفت، 
الخاص ويسى از دانشگاه پيام نور خوزستان، الله 
ــگاه آزاد اسالمى اهواز و محمد  روميانى از دانش
ــگاه آزاد اسالمى دزفول برگزيده  قلمباز از دانش
ــدند. همچنين در محور دانشجويان برگزيده  ش
ــيد  ــرا طوالبى دزفولى و فرش ــع دكترى زه مقط
ــران و علوم  ــهيد چم ــگاه  هاى ش قنبرى از دانش
ــكى اهواز و در محور دانشجويان برگزيده  پزش
ــى ارشد، سعيد آلبوغبيش، سمانه  مقطع كارشناس
ــيدى و على براتى برهانى به ترتيب از شهيد  رش
چمران اهواز، علوم پزشكى اهواز و صنعت نفت 
ــدند. در محور نشريه برگزيده هيبت اهللا  تقدير ش
كالنتر از دانشگاه علوم پزشكى اهواز، در محور 
ــتان جمال  ــر مراكز تحقيقاتى اس ــگر برت پژوهش
ــوژى توليد جهاد  ــكده تكنول داورپناه از پژوهش
دانشگاهى خوزستان و عبدالسيار دارايى از مركز 
ــاورزى و منابع طبيعى خوزستان و  تحقيقات كش
ــتگاه هاى اجرايى  ــگر برتر دس در محور پژوهش
ــكارى از اداره كتابخانه هاى  استان محمدرضا ش
عمومى، فرهاد ترحمى از اداره كل امور اقتصادى 
ــاكرى از پتروشيمى گودرزى  و دارايى، وحيد ش
و محمدرضا عادل زاده از مناطق نفت خيز جنوب 

معرفى شدند.
همچنين از پرويز ولى شاه در محور پژوهشگران 
ــدرى مقدم،   ــى و از على حي ــرو انتظام ــر ني برت
ــد عليرضايى در محور  ــى ممبينى  و مجي اميرعل

ــى از اداره كل  ــپاه وليعصر (عج) و على قنوات س
آموزش فنى و حرفه اى استان تقدير شد.

ــگاه شهيد چمران اهواز على  از مركز رشد دانش
قلمباز از شركت طلوع ارتباطات آوان، در محور 
ــوى از  ــيد روح اهللا موس پارك علم و فناورى س
ــوان فناور  ــارس به عن ــركت فاليز پژوهش پ ش
ــركت  ــور و حميدرضا رفيعى زاده از ش برتر كش
ــتان  ــا ايرانيان به عنوان فناور اس ــان آري دانش بني

تقدير شدند.
ــتاب استان و  ــنواره ش در محور برگزيدگان جش
ــژاد و محمدصادق   ــد حيدرن ــورى نيز محم كش
ديه حسين داراى رتبه اول جشنواره شتاب استانى، 
ــد حاجيان داراى رتبه دوم  داود فالحت و محم
ــتانى و رتبه يازدهم جشنواره ملى  ــنواره اس جش
ــتاب و محمد صفى الدين اردبيلى و مصطفى  ش
كيانى ده داراى رتبه سوم جشنواره استانى و رتبه 

چهارم جشنواره ملى شتاب تقدير شدند.
ــن نظرى  ــوزش و پرورش، محس ــش آم در بخ
ــين پور به  ــكندر حس ــن جرفى و اس ــر، محس ف
ــوى،  ــادات موس ــارا س عنوان معلمان برتر و س
ــوروزى به عنوان  ــدى و مهرداد ن على  پورمحم
ــناخته  ــر در حوزه پژوهش ش ــوزان برت دانش آم
ــتان نيز  ــاد نخبگان خوزس ــدند. در بخش بني ش
مرتضى حسين پور، على معلميان، اميد كوه گرد، 
ــى مورد تقدير قرار  على دقايقى و محمد مجلس
گرفتند. همچنين انجمن علمى دانشجويى علوم 
آب دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان انجمن 
ــتان به  ــازمان آب و برق خوزس علمى برتر و س

عنوان حامى برتر پژوهشى معرفى شدند.
ــال  ــگاه هفته پژوهش امس غرفه هاى برتر نمايش
ــهداى هويزه،  ــگاه  صنعتى ش نيز غرفه هاى دانش
ــهيد چمران اهواز،  ــكده فنى و حرفه اى ش دانش
شركت ملى حفارى ايران انجمن علمى دانشگاه 
شهيد چمران اهواز و غرفه برتر فن بازار نيز غرفه 

خانه باز شناخته شدند.
ــى، خبرگزارى   ــر پژوهش ــانه برت ــور رس در مح
ــتان و خبرگزارى دانشجو به عنوان  ايسنا خوزس

رسانه هاى برتر مورد تقدير قرار گرفتند.

ــرى كانون هاى  ــت و نهمين همايش اتحاديه سراس   بيس
ــور برخى  ــكودا)، با حض ــران (اس ــترى اي وكالى دادگس
ــيد روميانى  ــتانى از جمله قره س ــئوالن كشورى و اس مس
ــترى،  ــس وزارت دادگس ــور مجل ــى و ام ــاون حقوق مع
ــارزاده  ــيون زنان مجلس، سمس ــور رئيس فراكس سلحش
ــعبه چهارم دادگاه عالى انتظامى قضات، شريعتى  رئيس ش
ــره كانون هاى  ــتان و اعضاى هيات مدي ــتاندار خوزس اس
ــتان ها و ... در تاالر گيت بوستان  ــترى اس وكالى دادگس

اهواز آغاز به كار كرد. 
  انتخاباتى به منظور تعيين ستاد برگزارى انتخابات هيات 
ــرى كانون هاى وكالى دادگسترى  ــه اتحاديه سراس رئيس
ايران در هتل پارس اهواز برگزار شد. اين ستاد متشكل از 
ــك نفر به عنوان رئيس، دو نفر به عنوان ناظر و يك نفر  ي

به عنوان منشى است. 
ــيخى و محمدجعفر  ــعيد ش ــات احمد س ــن انتخاب در اي
ــى غفارى فردويى،  ــت، محمدتق مقتدرى كانديداى رياس
ــين على پور، رضا زرعى، حسن صرام، محمد قلنجى  حس
ــتى و منصور شكيبا كانديداى نظارت و غالمرضا  زين دش
رياضى كانديدا منشى گرى ستاد برگزارى انتخابات هيات 

رئيسه اسكودا شدند. 
ــت با انجام فرآيند راى گيرى از اعضاى كانون هاى  در نهاي
ــب 75 به  ــترى محمدجعفر مقتدرى با كس وكالى دادگس
ــتاد برگزارى انتخابات هيات رئيسه اسكودا شد.  رئيس س
ــعيد شيخى ديگر كانديداى رياست اين ستاد 53  احمد س

رأى كسب كرد. 
همچنين از ميان كانديداهاى نظارت بر برگزارى انتخابات هيات 
ــن  ــكودا، محمدتقى غفارى فردويى با 55 رأى و حس مديره اس
صرام با 48 رأى به ترتيب با كسب بيشترين آرا ماخوذه به عنوان 

ناظران اين انتخابات برگزيده شدند. 
منصور شكيبا، محمد قلنجى، رضا زرعى و حسين على پور؛ ديگر 
كانديداها اين بخش به ترتيب42 رأى،  41 رأى،  41 رأى و  20 
رأى كسب كردند. غالمرضا رياضى تنها كانديد منشى گرى ستاد 
ــكودا با كسب 111 رأى به  ــه اس برگزارى انتخابات  هيات رئيس

عنوان منشى اين ستاد انتخاب شد. 
ــكودا كه  ــه اس ــد برگزارى انتخابات هيات رئيس ــه فرآين در ادام
ــس و دو بازرس(اصلى و  ــس، دو نائب رئي ــكل از يك رئي متش
ــت، آغاز شد. نام نويسى از داوطلبان اين انتخابات  على البدل) اس
كه از روزهاى گذشته شروع شده بود و امروز با ثبت نام از افراد 

جديدى خاتمه يافت. 
ــى ، مرتضى   ــى، جليل مالك ــيدمحمد جندق ــامل س ــج نفر ش پن

ــف وحدانى و حجت اله صنيعى كه همگى  ــهبازى نيا، اميريوس ش
ــترى مركز هستند كانديداى رياست  عضو كانون وكالى دادگس
ــكودا شدند كه در نهايت  تعداد آن ها با انصراف امير يوسف  اس
ــده به برگزارى  ــورى در آخرين دقايق مان ــى از كانديدات وحدان

انتخابات ، به چهار نفر كاهش يافت. 
همچنين محمدعلى رضايى آهنگران از كانون لرستان، محمدامين 
ــى از كانون خوزستان، حسن فرهودى نيا  درويش و على فرطوس
ــرقى، كيومرث سپهرى از كانون كرمانشاه،  از كانون آذربايجان ش
ــداهللا اسالمى فارسانى از  ــهر، اس عبدالصمد دوالح از كانون بوش
ــكى از  ــعيدى از كانون قم، على پزش ــين س كانون اصفهان، حس
ــى كانديداى نايب  ــيدمحمود عليزاده طباطباي كانون زنجان و س
ــن  فرهودى نيا از  ــراف حس ــه با انص ــكودا بودند ك ــى اس رئيس
ــن بخش به 9 نفر  ــى كانديداها در اي ــورى، تعداد  نهاي كانديدات

رسيد. 
ــن دوره از انتخابات پرويز  ــكودا در اي ــى اس كانديداهاى بازرس
ــان غربى،  ــون آذربايج ــى از كان ــد غالمى رضاي ــرى و احم صف

ــين ولى زاده از كانون مركز، حسين على پور از كانون  حس
ــيده زهرا اعلمى از كانون خراسان،  ــرقى، س آذربايجان ش
ــعود جعفرزاده  ــتان، مس حبيب اهللا مرادى از كانون كردس
ــزى از كانون  ــالمى پاري ــهر، محمدجواد س از كانون بوش
ــينا داورى از كانون قزوين، منصور مدح خوان  البرز، ميرس
ــى از كانون اصفهان و كريمى از كانون مركز بودند  اصفهان
ــزارى انتخابات على پور،  ــر پيش از برگ ــه در دقايق آخ ك
ــى از كانديداتورى  ــى و غالمى رضاي ــوان اصفهان مدح خ
ــاى اين بخش به 8 نفر  ــراف دادند تا تعداد كانديداه انص

برسد. 
ــمارش آرا، در انتخابات  ــا پايان فرآيند راى گيرى و ش ب
ــت اين اتحاديه مرتضى  شهبازى نيا 70 رأى، جليل  رياس
ــب  ــيدمحمد جندقى 10 رأى كس ــى 57 رأى و س مالك
ــترين آرا به عنوان  ــب بيش ــهبازى نيا با كس كردند كه ش
ــد. هيچ كدام از آراى ماخوذه  ــكودا انتخاب ش رئيس اس
ــن انتخابات  ــر كانديداى اي ــه صنيعى ديگ ــه حجت ال ب

ــرد.  ــدا نك ــاص پي اختص
همچنين انتخابات براى تعيين دو نائب رئيس و دو بازرس 
ــيدن آراى كانديداها به حدنصاب به  اسكودا به دليل نرس
دور دوم كشيده شد و نامزدهايى كه در دور اول بيشترين 
ــاص داده بودند به دور دوم  ــوذه را به خود اختص آرا ماخ

اين انتخابات راه يافتند. 
ــس  ــاب دو نائب رئي ــراى انتخ ــرى ب در دور اول راى گي
ــكى  ــكودا، از ميان كانديداهاى اين انتخابات على پزش اس
با 52 رأى، محمدعلى رضايى آهنگران با 50 رأى، اسداهللا 
ــالمى با  42 رأى، عبدالصمد دوالح با 35 راى بيشترين آراى  اس

مأخوذه را به خود اختصاص دادند و به دور دوم راه يافتند. 
ــب 71 رأى و  ــكى با كس ــات على پزش ــن انتخاب در دور دوم اي
ــه عنوان نائب  ــب 58 رأى ب ــى رضايى آهنگران با كس محمدعل
رئيسان اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى دادگسترى برگزيده 

شدند. 
ــكودا نيز، از  ــرى براى انتخاب دو بازرس اس در دور اول راى گي
ــالمى پاريزى 58  ــان كانديداهاى اين انتخابات محمدجواد س مي
رأى، مهدى كريمى 50 رأى، پرويز صفرى 49 رأى، و حبيب اهللا 
ــب كرده و بيشترين آراى مأخوذه را به خود  مرادى 38 رأى كس

اختصاص داده  بودند و بنابراين به دور دوم راه يافتند. 
ــالمى پاريزانى با  ــات نيز محمد جواد س ــن انتخاب در دور دوم اي
ــب 66 رأى به عنوان بازرس اصلى و مهدى كريمى با كسب  كس
ــكودا انتخاب شدند و به  53 رأى به عنوان بازرس على البدل اس
هيات رئيسه اتحاديه كانون هاى وكالى دادگسترى ايران پيوستند.

انتخابات هيات رئيسه اسكودا برگزار شد
در نخستين روز بيست و نهمين همايش اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى دادگسترى ايران 

به ميزبانى خوزستان، انتخابات هيات رئيسه اين اتحاديه برگزار شد. 

اميدواريم تحوالت در خدمات آب و فاضالب اهواز در حد انتظار مردم برسد

تجليل ويژه از پژوهش هاى 
شركت ملى حفارى ايران 

تامين و توزيع «داروهاى بيماران خاص» در شهرستان شوشتر
بامداد زاگرس- الهام خلجى

پژوهشگران برتر خوزستان معرفى شدند



كنايه تند باهنر به احمدى نژاد
محمدرضا باهنر شامگاه چهارشنبه در نشست انجمن اسالمى مهندسين خراسان 
رضوى در مشهد بدون نام بردن از فردى، با اشاره سخنان رهبرى، گفت: آقايى 
كه علم و كتل به راه انداخته و هر روز اينجا و آنجا اعالم مى كند كه بايد با قوه 
قضائيه اين كار را و با فالنى بايد آن كار كرد؛ دنبال فتنه است.امروز متوجه شديد 
كه حضرت آقا روى صحبتشان متوجه چه كسى بود كه فرمودند آقا 10 سال 
همه كاره مملكت بوده و حاال اپوزيسيون نظام شده است. 500 تا 600 ميليارد 
دالر ظرف آن هشت سال نفت فروختيم حاال يك يارانه اى هم برقرار و مسكن 
مهرى هم ساخته شد، اما امروز حقوق كاركنانمان را نمى توانيم بدهيم. در آن 
هشت سال وزارت نفتى كه با 80 هزار نفر مى تواند اداره شود به يكباره 100 
هزار نيروى جديد استخدام كرد و قس على هذا، اما حاال آقا اپوزيسيون نظام 
شده است. اگر روزى يك صدم تشرى كه حضرت آقا به اين آقا زدند خداى 

نكرده به من مى زدند آرزو مى كردم كه اصال زنده نباشم./فارس

تجمع مشهد غيرقانونى بود
محمد رحيم نوروزيان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: 
اين گروه ابتدا در عرصه ميدان شهداى مشهد تجمع كردند و سپس به سمت 
خيابانهاى منتهى به حرم رضوى حركت كردند كه با هوشيارى به موقع مردم 
و پليس تجمع خاتمه يافت. وى ادامه داد: اين تجمع غيرقانونى از طريق شبكه 
هاى اجتماعى اطالع رسانى شده بود و عناصر ضدانقالب از احساسات عده 
اى در اين رابطه سوءاستفاده كردند. فرماندار مشهد گفت: در اين تجمع ماموران 
انتظامى با مردم كمال مدارا و همراهى را داشت و با افرادى كه قصد تخريب 
اموال عمومى از طريق كندن نرده ها را داشته و يا سنگ پراكنى مى كردند 
برخورد قانونى شد. وى افزود: ساعتى پس از تجمع مردم از عرصه ميدان شهدا 

و خيابانهاى منتهى به حرم رضوى در آرامش كامل پراكنده شدند./ ايرنا

اگر نمى گفتيد حكمتى هست
 كه برخورد نمى كنيم كار به اينجا نمى كشيد

روزنامه جمهورى اسالمى در يادداشتى با اشاره به بيانات ديروز رهبرمعظم 
انقالب نوشت:متاسفانه رويه غلطى مدتى است بوجود آمده كه در قبال كج 
روى ها و تضعيف پايه هاى نظام و انقالب آن هم توسط خودى ها، آنقدر 
بى توجهى و تعلل و بهانه تراشى  هاى بى منطق مى شود و هيچ برخوردى 
صورت نمى گيرد تا رهبرى انقالب مجبور به دخالت شوند و آن وقت همه 
بسيج مى شوند ولى توجه ندارند اين نهادها و مسئولين فلسفه وجوديشان 
را  مشكالت  موقع  به  بايد  و  است  انقالب  و  رهبر  حريم  از  صيانت 
سازى  شايعه  و  پراكنى  تهمت  قضيه  همين  در  كنند.  عمل  و  بفهمند 
رئيس جمهور سابق و زير سئوال بردن همه دستگاه ها و مسئولين و ايراد 
تهمت واضح به آنها، عليرغم اينكه رسانه ها - از جمله رسانه حاضر- با 
چاپ صدها مقاله متوليان امر را به برخورد و پاسخگويى و پاسداشت 
مى نمود  ترغيب  دشمنان  زبان  بستن  و  ملى  اعتماد  گرانقدر  سرمايه 
عقل  سر  خودش  اينكه..گذاشته ايم  مثل  بهانه هايى  حيرت  كمال  با  ولى 
نرم افزارش  كه  است  كامپيوترى  است!  برخورد  عدم  در  حكمتى  بيايد.. 
جناح  تقويت  شود  برخورد  بزنيم...اگر  دستش  نمى توانيم  و  نداريم  را 
مقابل است و.... اينگونه حرف ها اجازه دادند آن فرد بقدرى پيش برود 
و  بوده  كاره  هيچ  سال  هشت  كه  آدمى  مثل  و  اپوزيسيون  موضع  از  كه 
همه مجرم بوده اند غير از او و دولت پاك دستان! رجز خوانى كند و با 
سكوت مخاطبانش ميدان بيشترى بيابد كه كار به اين جا برسد. راستى چرا 
عادت كرده ايم گرهى كه با راحتى با دست باز مى شود را آنچنان بپيچانيم 

كه با دندان هم باز نشود؟/ روزنامه جمهورى اسالمى

قاليباف دوباره از اقتصاد به گل نشسته و 4 درصدى ها گفت
مجمد باقر قاليباف شهردار سابق تهران در همايش فرماندهان دوران دفاع مقدس 
استان هاى مازندران، گيالن و گلستانگفت: امروز 4 درصدى ها در كشور افرادى 
هستند كه قانون را به راحتى در كشور دور مى زنند و زندگى مردم را له مى كنند 
و فرصت را به مردم در تصميم گيرى ها نمى دهند. وى با اشاره به اينكه امروز اگر 
ما در اقتصاد به گل نشستيم و مردم در چرخه زندگى اين عرصه در حال له شدن 
هستند به واسطه عدم حضور مردم در اقتصاد است، گفت: فساد سيستماتيك 
در كشور كه هر روز مشاهده مى كنيم ريشه اصلى آن در اين است كه مردم در 

اقتصاد حضور ندارند./تسنيم

واردات خودرو بيش از 40 هزار دالر ممنوع شد. 
براساس جديدترين اخبار به دست آمده تعرفه جديد واردات خودرو به 55 تا 
95 درصد افزايش يافته است. در دستورالعمل جديد واردات خودرو تعرفه 
واردات خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 سى سى از 40 درصد به 55 
درصد، تعرفه واردات خودروهاى با حجم موتور 1500 تا 2000 سى سى از 
55 درصد به 75 درصد و تعرفه واردات خودروهاى با حجم موتور 2000 
تا 2500 سى سى نيز از 55 درصد به 95 درصد افزايش يافته است.طبق اين 
سى سى   2500 از  بيش  موتور  حجم  با  خودروهاى  واردات  دستورالعمل 
گمركى  ارزش  با  خودروهاى  واردات  آنكه  ضمن  است،  ممنوع  همچنان 
بيش از 40 هزار دالر نيز ممنوع اعالم شده است.به اين ترتيب واردات برند 
پورشه به كشور متوقف شده و در برندهايى همچون بى ام و، بنز و لكسوس 
نيز تنها مدل هاى پايه و ارزان تر از 40 هزار دالر، امكان ورود به كشور را 
خواهند داشت. برندهايى همچون سيتروئن، رنو، هيونداى، تويوتا، نيسان، 
ورود  امكان  گذشته  همچون  نيز  دى اس  و  ميتسوبيشى  كيا،  سانگ يانگ، 
حال  در  ثبت سفارش  سايت  شرايط  اين  در  داشت.  خواهند  را  به كشور 
به روزرسانى بوده و براساس اخبار به دست  آمده به احتمال فراوان از امروز 
پنجشنبه- فعاليت سايت ثبت سفارش واردات خودرو مجددا از  صبح – 
سر گرفته خواهد شد. از سرگيرى ثبت سفارش واردات خودرو تركيدن 
حباب قيمتى خودروهاى وارداتى و كاهش قيمت اين محصوالت در بازار 

را به دنبال خواهد داشت./ باشگاه خبرنگاران

هشدار يك اصولگرا به احمدى نژاد
رئوفيان گفت: برخوردها و رفتارهايى كه اخيرا از احمدى نژاد و برخى افراد حامى 
و وابسته به او صادرشده، موجب تذكراتى از طرف مقام معظم رهبرى شده است.

ابوالقاسم رئوفيان درباره صحبت هاى روز گذشته رهبر انقالب گفت: دو نكته در 
فرمايشان مقام معظم رهبرى وجود دارد. يكى اين است كه به بهانه نقد لجن پراكنى و 
اتهام زنى نكنند. نكته دوم هم درباره مسئوالن گذشته وحال كشوراست كه همه كارها 
و عملكرشان منطبق با نيازهاى واقعى جامعه نيست بلكه مخل امنيت و مضر بحال 
كشور و مردم است و اينها دليل محكمى است براى ورود رهبرى به موضوع.دبيركل 
حزب اسالمى ايران زمين همچنين افزود: رهبرى ضرورت نقد را بارها و بارها حتى 
نسبت به خودشان توصيه كرده اند كه نقد بايد منصفانه و مشفقانه باشد و به پيشرفت 
و بهبود وضعيت كشور كمك كند نه اينكه آثار تخريبى از خود بجا بگذارد. نكته 
بعدى اين است كه وقتى مسئولى در جايگاه قدرت است و همه چيز را در اختيار 
دارد و بحث و سخنى را هم عليه خود از ناحيه ديگران بر نمى تابد چطور مى شود 
كه وقتى كنار مى رود بخود حق م يدهد باز هم خود را محق بداند و همه كس و همه 
چيز را زير سئوال ببرد.اين فعال سياسى اصولگرا درباره اينكه منظور صحبت هاى 
رهبرى به چه كسانى است بيان كرد: مرجع اين ضمير رئيس دولت هاى نهم و دهم 
است. به نظر مى آيد برخوردها و رفتارهايى كه اخيرا از احمدى نژاد و برخى افراد 
حامى و وابسته به او صادرشده، موجب تذكراتى از طرف مقام معظم رهبرى شده 
است. اين نوع صحبت ها مصالح و منافع كشور و مردم را به خطر مى اندازد./اعتماد

خبر «اژه اى» از كسالت آيت اهللا آملى الريجانى
با  ديدار  در  اى  اژه  محسنى  غالمحسين  والمسلمين  االسالم  حجت 
گفت:  ايالم  هاى  دانشگاه  علمى  هيات  اعضاى  و  نخبگان  روحانيون، 
متاسفانه  كه  برسانم  گرامى  حاضران  استحضار  به  بايد  چيز  هر  از  قبل 
رييس قوه قضاييه حدود 10 روزى كسالت دارد و متاسفانه نتوانست به 
خاطر مشغله فراوان و سفر پيش رو، معالجه دقيق كند و دو روز گذشته 
را هم با زحمت فراوان و درمانى كه به صورت فوق العاده انجام شد، 
شاهد  كه  طور  همان  كرد:  اضافه  قضاييه  قوه  اول  رساند.معاون  را  خود 
وجه  هيچ  به  ديگر  استان،  ادارى  شوراى  گذشته  شب  جلسه  در  بوديد 
نفس ايشان باال نمى آمد و حقيقتًا بعد از جلسه ديگر صحبت معمولى 

هم نمى توانست انجام دهد./تسنيم
قول شرف معاون وزير امور خارجه

حسن قشقاوى معاون وزير امور خارجه در گردهمايى تورگردانان ايران گفت: 
ماه  از  پيش  تا  جهان  سراسر  در  ايران  كاغذى  رواديد  مى دهم  شرف  قول 
 On Arrival مبارك رمضان حذف شود.او همچنين از راه اندازى رواديد
در فرودگاه اهواز خبر داد و در ادامه با انتقاد از ساز و كارهايى كه همسو 
با سياست هاى وزارت خارجه نيست، اظهار كرد: ما رواديد فرودگاهى را 
برقرار كرده ايم، در حالى كه برخى از فرودگاه ها پرواز بين المللى ندارند. اين 
شرايط را در كرمان شاهد بوديم.وى در ادامه گفت: مشكل ما حكومتى ها 
اند؛  فرموده  ايشان  نمى كنيم،  توجه  (ص)  پيامبر  حديث  به  كه  است  اين 
دريابيد.  را  آن ها  حكمت  و  باشيد  نداشته  افراد  ايدئولوژى  به  كارى  اصال 
هتل و پرواز كه سكوالر و غيرسكوالر نمى شناسد. بايد اين زيرساخت را 
براى همه تامين كنيم. لطفا آقايان با ولع به تركيه بروند و ببينند آن ها در 

گردشگرى چه كرده اند.
پيشنهاد مجلسى ها براى افزايش نيافتن حقوق مديران

«دهقان» عضو كميسيون تلفيق بودجه97 گفت: پيشنهاد مكتوب داده ايم كه در 
سال آينده حتى يك ريال به حقوق مديران در قواى سه گانه و ساير نهادها اضافه 
نشود و اين پيشنهاد را تا تصويب پيگيرى خواهيم كرد. هر فردى تسهيالت 
دريافت مى كند بايد از طريق سامانه اى به اطالع عموم رسانده شود؛ وام هاى 
كالن و حقوق ها بايد شفاف شود. بعيداست مجلس زير بار افزايش قيمت 

حامل هاى انرژى برود./ خانه ملت

طرح نمايندگان مجلس براى جلوگيرى
 از افزايش قيمت بنزين

«آقاپور» عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: تعدادى از نمايندگان طرحى را 
براى جلوگيرى از افزايش قيمت حامل هاى انرژى در بودجه 97 تدوين كردند. 
نمايندگان در اين طرح به دنبال اين هستند كه فرمول جديدى را براى قيمت 
حامل هاى انرژى ارائه كنند كه عالوه بر اينكه افزايش يكباره و زيادى را در 
قيمت حامل هاى انرژى نداشته باشيم در عين حال بتوانيم قيمت ها را به فوب 

نزديك كنيم./فارس

فرافكنى ياران احمدى نژاد شروع شد
جوانفكر مشاور احمدى نژاد گفت: كجا رهبرى اسم احمدى نژاد را بردند؟ شما 
مى خواهيد چيزى را كه وجود ندارد به آقاى احمدى نژاد بچسبانيد. تحليل من 
اين بود كه مقصود رهبرى دولتمردان روحانى است. جوانفكر ديروز غروب 
هم در كانال تلگرامى اش نوشت وقتى رهبرانقالب مى گويند كسى كه 10سال 
احمدى نژاد  منظورشان  بود،  دستش   امكانات  همه  و  بوده  مملكت  همه كاره 
نيست چون همه مى دانند كه در آن 10سال همه امكانات و مملكت دست 

رئيس جمهور نبود./ اعتماد آنالين

برخى زلزله زدگان 40 روز است حمام نرفته اند
رييس مركز بهداشت كرمانشاه گفت: برخى مردم زلزله زده هستند كه از زمان 
زلزله تاكنون استحمام نداشتند. اين امر موجب نگرانى ما از اپيدمى بيمارى هاى 
منطقه  در  موجود  توالت هاى  چشمه  فاضالب  متاسفانه  است.  شده  پوستى 
بهداشتى دفع نمى شود و اين امر مى تواند اپيدمى بيمارى هاى عفونى و واگيردار 

مانند وبا و هپاتيت را به دنبال داشته باشد./ايسنا
 

روايت مصلحى از فتنه  يك آقازاده با كمك زن  زناكار
دى،   9 حماسه  سالروز  آستانه  در  اطالعات  اسبق  وزير  مصلحى  حيدر 
نمونه هايى از مسائل پشت پرده  فتنه 88 را تشريح كرد. او در اين زمينه 
را  صحنه  پشت  دسته  يك  و  بودند  صحنه  جلوى  در  دسته  «يك  گفت: 
اطالعاتى  دستگاه هاى  با  ارتباط  با  نيز  سومى  دسته  و  مى كردند  اداره 
كه  رصدهايى  طى   88 سال  آن  در  مى كردند.  مديريت  را  صحنه  بيگانه 
داشتيم متوجه شديم در يكى از چهارراه هاى شهر تهران گروهى خاص 
راستاى  در  و  شده  حساب  اقداماتشان  نوع  گروه  اين  مى كنند،  فعاليت 
گروه  همين  توسط  نيز  سلطان  آقا  ندا  كشته سازى  بود؛  نظام  تخريب 
اتفاق افتاد. براى بررسى اين موضوع يك تيم اطالعاتى را مأمور كردم، 
سرانجام مشخص شد يك عده اراذل با كمك 200 ميليونى يك آقازاده 
و  سازمان دهى  بود  شده  كشور  وارد  اروپا  از  كه  زناكارى  زن  به وسيله 

براى پياده سازى اقدامات خود هماهنگ شده  بودند.»/تسنيم

تعريف و تمجيدهاى صادقى از مرحوم هاشمى
يك عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: هاشمى شرح صدر 
داشت و تاثير فقدان او در تحوالت سياسى ديده مى شود.محمود صادقى با بيان 
اين كه آيت اهللا هاشمى رفسنجانى شخصيت منحصر به فردى در انقالب بوده 
و هيچ چيزى خالء ايشان را پر نمى كند، گفت: هاشمى رفسنجانى براى خيلى 
از حوادث و وقايع سنگ صبور و لنگرگاه بود، در واقع مرد عبور از بحران ها 
و چالش ها بود.وى افزود: تاثير فقدان وى در تحوالت سياسى ديده مى شود 
به عنوان مثال يكى از جاهايى كه اين خالء حس مى شود مجمع تشخيص 
مصلحت نظام است؛ البته به طور كلى ايشان در هر جايى كه حضور داشت، 
محور بود. همين طور در ابعاد بين المللى يا مساله فلسطين، هاشمى جزو 
پيشگامان بود.نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه هاشمى شرح صدر 
داشت، اظهاركرد: جايگاه وى را به شايستگى درك مى كنم،  وى پذيراى انتقاد 
بود و البته كسى كه مسئوليت باال در نظام به عهده مى گيرد بايد تحمل شنيدن 

نقدها را هم داشته باشد./ايسنا

گفتگوى محسن هاشمى با يك مرجع تقليد درباره برادرش
فرزند ارشد آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با تقدير از علماى بزرگ قم كه در 
همايش بررسى شخصيت اخالقى مرحوم پدرش حضور يافته بودند، گفت: 
براى  كه  مشكالتى  و  مسائل  خيلى  از  مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى 
شان ايجاد كردند گذشت كردند تا انقالب محفوظ بماند.محسن هاشمى، 
ظهر امروز در همايش بررسى شخصيت و انديشه اخالقى آيت اهللا هاشمى 
در  سياسى  و  حوزوى  برجسته  هاى  شخصيت  حضور  با  كه  رفسنجانى، 
سالن همايش هاى سازمان تبليغات اسالمى حوزه علميه قم برگزار شد، در 
سخنانى با ضمن تشكر از علما و فضالى حاضر در همايش و همين طور 
نمايندگان بيوت مراجع تقليد، اظهار داشت: در ديدارى كه با آيت اهللا وحيد 
خراسانى داشتيم، اين مرجع تقليد از وضعيت خانواده و فرزندان آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى پرسيدند كه من گفتم همگى حال شان خوب است و 
فقط مهدى در زندان است كه ايشان پاسخ دادند كه اگر كسى را دوست داريم، 

بايد فرزندان او را هم تكريم كنيم./خبرآنالين

يكشنبه-10 دى 1396   12 جمادى االولى 1439
31 دسامبر2017      سال دوم- شماره74 3

سى سيا

مجيد درى، مهديه گلرو، مهدى مسافر، ياسر عزيزى و سعيد اردشيرى تنها 5 نفر 
از دانشجويان ستاره دارى هستند كه هركدام به دليلى از حقشان  كه تحصيل است 
به صورت غيرقانونى محروم شده اند. دانشجويانى كه روند ستاره دارشدنشان را روايت 

مى كنند.
پرونده دانشجويان ستاره دار كه اوج آن زمان احمدى نژاد بود، هنوز باز است. روندى كه مسئوالن بعضا 
آن را انكار مى كنند و تعداد زيادى از دانشجويان سال هاست حق بازگشت به دانشگاه ندارند. در اين 
 سال ها هم هر سرپرست و وزيرى كه براى وزارت علوم آمده اولين وعده هايش برگرداندن دانشجويان 
ستاره دار به دانشگاه بوده و در نهايت همچنان ستاره دارها هستند. واكنش منصور غالمى وزير جديد 
علوم اما تا حدى با مسئوالن قبلى متفاوت بود؛ او اعالم كرد كه دانشجوى ستاره دار به معنايى كه وجود 
دارد، نداريم و اين اظهارنظر صداى بسيارى از دانشجويان ستاره دار را درآورد؛ تا جايى كه مجيد درى و 
مهديه گلرو دو دانشجوى ستاره دار دانشگاه عالمه كه ده سال است از حق تحصيل محروم اند به وزارت 
علوم رفتند تا غالمى را ببينند و بگويند ما دانشجويانى هستيم كه از حق تحصيل محروم شده ايم اما 
غالمى در ابتدا حاضر به ديدار با آنها نشد، اما  در نهايت پس از سه روز آنها را به ديدار پذيرفت و به آنها 
قول پيگيرى داد. (اينجا) روحانى نيز در واكنش به اعتراض دانشجويان ستاره دار، خطاب به وزير علوم 

گفت كه «نبايد هيچ دانشجوى ستاره دارى داشته باشيم.»
اصطالح ستاره دارها تعريف جديدى بود كه در دوره وزارت علوم مصطفى معين ساخته شد؛ دانشجويان 
با عنوان هاى يك ستاره، دو ستاره و سه ستاره معرفى مى شدند. دانشجويان يك ستاره افرادى بودند 
كه نقص پرونده داشتند، دانشجويان دو ستاره افرادى بودند كه در كنار نقص پرونده به آنها تذكر داده 

شده بود و سه ستاره ها دانشجويانى بودند كه فعاليت سياسى مى كردند و از تحصيل محروم 
مى شدند. در واقع شروع ستاره دارشدن دانشجوها در دولت اصالحات بود ولى تعداد آنها به 
انگشتان دست هم نمى رسيد اما در زمان احمدى نژاد با روى كار آمدن محمدمهدى زاهدى 
در دولت نهم و كامران دانشجو در دولت دهم، اين روند اوج گرفت و باعث شد بسيارى از 
دانشجويان فعال سياسى مقطع كارشناسى به كارشناسى ارشد راه پيدا نكنند. شرايطى كه در 
آن دانشگاه ها از صداى مخالف خالى شد و ستاره  دادن به عنوان ابزارى براى تهديد دانشجويان 

مورد سوءاستفاده قرار گرفت. 
ستاره ها از كدام سياره آمدند؟

روندى كه هيچ گاه تعطيل نشد و تنها شدت آن در دوره هاى مختلف كم و زياد شده است. در 
زمان اوج ستاره دارشدن دانشجويان، در كنار افرادى كه از مقطع كارشناسى به كارشناسى ارشد منع 
مى شدند، دانشجويانى نيز بودند كه در همان مقطع كارشناسى از تحصيل منع مى شدند. اين افراد 
كسانى بودند كه به عنوان محروم از تحصيل شناخته مى شدند و با توجه به اينكه جا انداختن اين واژه ها 
(يك ستاره، دو ستاره و سه ستاره) سخت بود، براى افراد محروم از تحصيل و كسانى كه به دليل فعاليت 

نمى توانستند به ادامه تحصيل بپردازند لفظ ستاره دار اطالق شد.
در همين باره ميزگردى با حضور 5 دانشجوى ستاره دار برگزار كرديم و در آن روند ستاره دارشدن 
هركدام با جزييات روايت شد. روايتى كه شايد نتيجه اش بازگشت تمام دانشجويان ستاره دار به دانشگاه 
و از بين رفتن اصطالح ستاره دارها باشد. مجيد درى، مهديه گلرو، مهدى مسافر، ياسر عزيزى و سعيد 
اردشيرى تنها 5 نفر از دانشجويان ستاره دارى هستند كه هركدام به دليلى از حقشان كه تحصيل است 

به صورت غيرقانونى محروم شده اند.
تعليق4 ماهه و شروعى بر محروميت 10 ساله

مجيد درى ورودى سال 84 دانشگاه عالمه، يكى از دانشجويان ستاره دارى است كه تا سال 86 
فعاليت دانشجويى داشته و درباره روند ستاره دار شدنش مى گويد: «در آن زمان با آمدن احمدى نژاد 
و تيم او، وزارت علوم كارهايى كرد تا به صورت بنيادى با دانشگاه تسويه كند. كارهايى كه به شدت 
براى دانشجويان پرهزينه بود. آنها فعالين دانشجويى را در مقطع كارشناسى و ارشد قلع وقمع كردند و 
ستاره دارشدن ها نسبت به دوره اصالحات افزايش چندين درصدى داشت. در واقع سعى كردند با اين 
ابزار فعاليت دانشجويى را كنترل كنند و تك صدايى و انفعال در دانشگاه ها ايجاد شد كه اوج آن در دوره 
8 ساله احمدى نژاد بود.» اين دانشجوى ستاره دار با اشاره به روند انتخابات انجمن اسالمى در عالمه 

مى گويد:  «به ما گفتند انجمن هاى اسالمى يا بايد اساس نامه داشته باشد يا شما را حذف مى كنيم. در 
نهايت تمام تالششان اين بود كه اساس نامه اى مطابق منويات خودشان ايجاد شود كه ما مقاومت 
كرديم و گفتيم بايد بدون دخالت كوچك ترين فرد مسئولى اين انتخابات برگزار شود و آن انتخابات، 
آخرين انتخابات انجمن اسالمى بود كه در دانشگاه ها برگزار شد. در سال 87 هم پلمب شد و ديگر 

اثرى از انجمن هاى اسالمى پيدا نشد و انسجام قبل از بين رفت.»
گفتند حقوق بازنشستگى پدرت را قطع مى كنيم

مجيد درى در سال 86 در روند اين مخالفت ها، 4 ترم از تحصيل محروم شد و تعداد ديگرى دانشجو نيز 
مثل او تعليق شدند كه تعداد آنها در دانشگاه عالمه به 50 نفر رسيد. «تا سال 88 اجازه ورود به دانشگاه 
هم نداشتيم و بعد هم بازداشت شدم. 5 سال در فضاى دانشگاهى نبودم و به صورت شفاهى گفته 
بودند كه اخراج شدم و دليل آن را غيبت غيرموجه مى دانستند. بدون حضور من حكم اخراج داده بودند 
و پيگيرى هاى من نتيجه اى نداشت. حتى در سال 94 و 95 هم مانع ورود من به دانشگاه مى شدند با 

وجود اينكه دولت و وزير و رئيس دانشگاه تغيير كرده بودند.»
او درباره روند پيگيرى هاى طوالنى مدتش مى گويد: «اين روند ادامه پيدا كرد و من هم مدارا كردم و 
بسيارى از مسئوالن را ديدم. دانشگاه پيام نور هم نتوانستم بروم چون ريز نمرات مى خواستند و من هيچ 
مدركى نداشتم. در دانشگاه آزاد هم چون پرونده ام در دانشگاه عالمه باز بود نمى توانستم شركت كنم. 
تنها چيزى كه براى من از عالمه ماند وامى بود كه از آنها گرفته بودم و به پدرم پيام مى دادند كه اگر 
باقيمانده اش را پرداخت نكند حقوق بازنشستگى را قطع خواهيم كرد. هزينه اى كه در كل 200 هزار 
تومان بود.» اين پيگيرى تا جايى پيش رفت كه غالمى وزير جديد علوم در مصاحبه اى اعالم كرد 

دانشجوى ستاره دار به معنايى كه مى گويند نداريم! درى هم در اعتراض به اين حرف به وزارت علوم 
رفته و براى سه روز تحصن كرده تا بگويد من دانشجوى ستاره دارى هستم كه ده سال است حق 
تحصيل ندارم. «من جلوى وزارت علوم تحصن كردم و وزير به ديدار من نيامد. معاون آموزشى هم 
گفت دست ما نيست و نهاد ديگرى غير از وزارت علوم بر پرونده شما دست دارد. من هم گفتم كتبى 

به من بگوييد كدام نهاد مخالف بازگشت من به دانشگاه است كه بدانم با چه كسى طرف هستم.»
4 ترم تعليق، بازداشت و اخراج! دليل: غيبت غيرموجه

سال 86 بعد از انتخابات انجمن اسالمى عالمه كه آخرين انتخابات آزاد در دانشگاه عالمه بود، شريعتى 
رئيس سابق اين دانشگاه در دولت محمود احمدى نژاد اعالم كرده بود همه افرادى كه براى انتخابات 
كانديد شوند حتما تعليق مى شوند و تمام 50 نفرى كه مانده بودند، بدون احتساب در سنوات تعليق 
خوردند. مهديه گلرو هم يكى از دانشجويانى بود كه در اين روند ستاره دار شد. «من ترم 8 بودم و 11 
واحدم بيشتر نمانده بود و زمان امتحانات نتوانستم شركت كنم و اصرار داشتند كه من ممنوع الورود 
باشم؛ چون آن ترم درسم تمام مى شد و ديگر نمى توانستند من را اذيت كنند و بايد همان ترم مانع 
حضور من در امتحان ها مى شدند. دو ترم هم به خاطر تجمع و سخنرانى مراسم 16 آذر تعليق شدم 

تا به سال 88 رسيد.»
 گلرو با اشاره به كميته دفاع از حق تحصيل مى گويد: «در سال 87 ما كميته دفاع از حق تحصيل را 
تشكيل داده بوديم كه دانشجويانى كه به هر نحوى از تحصيل محروم شده بودند در آن شركت داشتند. 
سال 88 هم به خاطر فضايى كه بود مقابل وزارت علوم و مجلس تجمع داشتيم كه در نهايت هم 
بازداشت شديم. زمانى كه آزاد شدم برگه اخراج از دانشگاه را به من دادند كه در زمان زندان بودن من 
داده بودند و روند اين اخراج غيرقانونى بود چون من حضور نداشتم و هيچ دفاعى از خودم نداشتم. دليل 

اخراج هم غيبت غيرموجه بود كه من زندان بودم و نمى توانستم پيگيرى كنم. متاسفانه پيگيرى ها هم 
جواب نداد و هيچ سرپرست و وزيرى نبوده كه در اين 4 سال با او پيگيرى نكرده باشم.»

روند پيگيرى هاى بدون نتيجه گلرو از زمان توفيقى شروع شده است: «از زمان آقاى توفيقى تا امروز 
هميشه پيگير بودم و بارها به من گفته شد كه نماينده هاى مجلس مخالفت مى كنند و بعد از انتخابات 
مجلس مى توانى به دانشگاه برگردى؛ ولى تغييرى ايجاد نشد و اميد من از بين رفت. در بسيارى از 
دانشگاه ها رئيس دانشگاه اين مشكل را حل كرد و مسئله به وزارت علوم نرسيد ولى در عالمه آقاى 
سليمى با ما همكارى نكردند و نامه اى به ايشان داده شد مبنى بر برگشت ما كه مخالفت كردند و گفتند 
بازگشت اين افراد ممكن است جو دانشگاه را به هم بريزد. من با سختى بسيار توانستم ريز نمراتم بگيرم 
و در دانشگاه پيام نور خارج از تهران تطبيق واحد دادم و يك ترم درس خواندم و مدرك ليسانسم را 

توانستم از دانشگاه پيام نور بگيرم.»
مدرك كارشناسى عالمه را از پيام نور گرفتم!

مهديه گلرو بعد از گرفتن مدرك كارشناسى از دانشگاه پيام نور براى كارشناسى ارشد شركت مى كند 
و بازهم ستاره دار مى شود. «آن زمان اميدوار شدم كه براى كارشناسى ارشد شركت كنم و كنكور دادم 
و در دانشگاه الزهرا پذيرفته شدم. نتايج آزمون را كه ديدم در كارنامه ام نقص پرونده درج شده بود و 
اصال فكر نمى كردم اين روند ادامه پيدا كند. بالفاصله پيگيرى كردم؛ سرپرست آقاى هاشمى بود و 
قول دادند كه مشكل حل شود و به سازمان سنجش مراجعه كردم و گفتند نامه اى روى پرونده من 
است كه تو را مردود علمى اعالم كنيم ولى چون رتبه خوبى داشتى ما نقص پرونده زديم تا شايد 

بتوانى پيگيرى كنى.» 

گلرو از آخرين پيگيرى ها و دعوتش به مجلس مى گويد: «اواخر شهريور ماه بود كه از دانشگاه الزهرا 
براى من پيامى آمد كه در اين دانشگاه پذيرفته شدى و براى ثبت نام رفتم و تا حدودى هم پيش رفت 
كه به من گفتند شما شامل تعهد نوع سه مى شويد و نمى توانيم ثبت نام شما را تكميل كنيم و اين 
تعهدشماره سه همان سه ستاره است. من همچنان پيگيرى مى كردم تا اينكه آقاى غالمى گفتند 
دانشجوى ستاره دار نداريم و ما رفتيم از ايشان توضيح بخواهيم كه اين ده سالى كه محروم از تحصيل 
هستيم چيست؟ ما مجبور شديم در سرما بايستيم و سه روز وزير تشريف نياوردند! به هر حال نتوانستيم 
ايشان را ببينيم و خانم سعيدى نماينده مجلس من را به مجلس دعوت كردند و در كميسيون حقوق 
شهروندى شركت كردم. بسيارى از نماينده  ها همراهى كردند و از ما خواستند دو هفته تحصن را توقف 
كنيم تا مشكل ما را حل كنند و آقاى غالمى هم اين قول را به آقاى درى دادند و اميدوارم اين مسئله 

حل شود و هيچ كس ديگر از حق تحصيل محروم نشود.»
خانه نشينى احمدى نژاد و شانس قبولى

مهدى مسافر، يكى ديگر از دانشجويان ستاره دارى است كه مسئوالن تاكنون انكارشان كرده اند. 
ورودى كارشناسى فيزيك دانشگاه بوعلى سيناى همدان، عضو شوراى مركزى انجمن دانشگاه همدان 
و همچنين عضو دفتر تحكيم وحدت در آن زمان، در سال 89 سه ستاره شده است. «ستاره دارشدن من 
در فضاى آن زمان و باتوجه به تعداد زيادى از انجمنى هايى كه از سال 84 محروم از تحصيل مى شدند 
و باتوجه به فضاى بعد از 88 و حكم هاى قضايى و .... قابل حدس بود. بعد از تابستان 89 كه نتايج اوليه 
آمد مشخص شد كه نقص در پرونده دارم و روند پيگيرى را شروع كردم. دو ماه بعد هم نتايج دانشگاه 

آزاد آمد و مشخص شد صالحيت ندارم.»
مسافر با اشاره به اينكه در آن زمان نه دولت و نه مجلس همسو نبودند، مى گويد: «حتى در دانشگاه 

آزاد هم كه مرحوم هاشمى آنجا بود نمى شد كارى كرد و پيگيرى من فقط محدود به رفتن از قزوين 
به تهران براى سازمان سنجش و رفتن از قزوين به همدان براى نهادهاى امنيتى همدان و حراست 
دانشگاه بود كه نهايتا هم هيچ اتفاقى نيفتاد. همان سال دوباره امتحان ارشد شركت كردم و تحليلم اين 
بود كه اوال از بيكارى بهتر است و ثانيا هزينه سه ستاره كردن برايشان باالتر مى رود! ولى خوشبختانه آن 

سال با خانه نشينى احمدى نژاد مصادف شد و شانس با من يار بود.»
ستاره دار براى دانشگاه دولتى، بدون ستاره براى آزاد

در آن شرايط مهدى مسافر رتبه مى آورد و در دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين قبول مى شود. 
«خيلى از دوستان ديگر هم مثل من شانس آوردند و توانستند ثبت نام كنند. دو ماه بعد از ثبت نامم هم از 
نهادهاى امنيت تماس گرفته بودند كه در جريان قبولى و ثبت نام من نبودند. در مقطع كارشناسى ارشد 
هم اتفاق خاصى نيفتاد و فضاى دانشگاه آنقدر منفعل بود كه طبيعى بود هيچ اتفاقى نيفتد. سال 93 هم 
فارغ التحصيل شدم. امسال هم به خاطر عالقه ام به حوزه علوم اجتماعى آزمون ارشد اقتصاد شركت 

كردم و ناچارا فقط تهران و زنجان را انتخاب كردم و براى آزاد هم قزوين.»
 مسافر در اين روند از دوباره ستاره دارشدنش مى گويد: «نتايج مرحله دوم كه آمد ديدم دوباره نقص در 
پرونده براى دانشگاه دولتى دارم ولى مى توانم در دانشگاه آزاد ثبت نام كنم كه ثبت نام هم كردم و االن 

مشكلى ندارم ولى با اين حال يك حق بديهى را از من سلب كردند.»
گفتند شما نبايد درس خود را تمام كنيد

ياسر عزيزى، ورودى كارشناسى حقوق سال 85 دانشگاه اشرفى اصفهان هم يكى ديگر از 
دانشجويان ستاره دار است. «تير 1387 بود كه با حكم كميته  انضباطى به دو ترم محروميت 
از تحصيل محكوم شدم. با توجه به موادى از آيين نامه  انضباطى وزارت علوم كه در 
حكم قيد شده بود، آن محروميت مبتنى بر اتهاماتى كلى بود كه معموال داده مى شود. 
به هر حال با تالشى كه كردم و پيگيرى بعضى از دوستان، حكم من معلق شد و مهر 
87 ثبت نام كردم. منتها شهريور 88 و در حالى كه حدود 15-20 واحد براى ترم هفتم  
باقى مانده بود، وقتى براى ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه كردم، گفتند كه فايل شما 

بسته شده و اجازه  انتخاب واحد ندارى.»
عزيزى در توضيح اين روند مى گويد: «اول گفتند كه حكم معلق شده  سابق به اجرا درآمده؛ 
منتها با اين كه دائما به دانشگاه مراجعه مى كردم، بعد از طى يك سال و مراجعه  بعد از پايان 
محروميت، به من گفتند كه گفته شده شما نبايد تحصيل خود را به اتمام برسانيد. مسئولين 
دانشگاه گفتند چرا تماس هاى مسئولين امنيتى را جواب نمى دهى؟ باالخره از طريق دانشگاه احضار 
انجام شد و چند جلسه بازجويى شدم. آنجا هم با اتهاماتى مثل «تبانى عليه نظام، اقدام عليه امنيت، 
براندازى و ...» مواجه شدم، اما هنوز و همچنان بعد از 8 سال، هيچ اقدامى براى بازگشت من به دانشگاه 

انجام نشده است.
كد 2، همان ستاره دارى بود كه مى گفتند نداريم!

سعيد اردشيرى ورودى سال 85 رشته جامعه شناسى هم از دانشجويان ستاره دارى است كه از حق 
تحصيل محروم شده است. «من عضو شوراى مركزى انجمن اسالمى دانشجويان شهيد باهنر كرمان 
در سال 81 و عضو اين انجمن و تحكيم از سال 78 بودم كه در سال 85 در رشته جامعه شناسى عالمه 
قبول شدم ولى امكان ثبت  نام پيدا نكردم و در آن دوره جز اولين دانشجويان ستاره دار بوديم. يك سرى 
ديگر از دوستانم هم بودند كه پيش از اعالم نتيجه نهايى از طرف حراست دانشگاه احضار شده بودند 
و تعهدى داده بودند مبنى بر اينكه از اين به بعد فعاليت دانشجويى نخواهند داشت و برخى ديگر هم به 
هيئت گزينش سازمان سنجش احضار شده بودند و همين تعهد را داده بودند. كه به ترتيب يك ستاره 

و دو ستاره خوانده مى شدند.»
 در كارنامه اردشيرى تبصره اى با عنوان كد 2 مشخص شده بوده كه همان معنى ستاره دار را مى دهد. 
«در آن زمان آقاى زاهدى مى گفت ما ستاره دار نداريم. آن سال ما حدود 15 نفر بوديم كه نتوانستيم 
كنكور بدهيم و از تحصيل محروم شديم. پيگيرى هاى زيادى براى بازگشت به دانشگاه كرديم. 
طومارى را در دانشگاه ها امضا كرديم و در مجلس و سازمان سنجش هم پيگير اين موضوع بوديم. 
پيگيرى ها بيش از يك سال از طرف ما انجام شد و در سال 86 گروه ديگرى از دانشجويان به ما اضافه 

شدند كه بيش از سه برابر تعداد قبلى بود.»/خبرآنالين

روايت زندگى 5ستاره دارى كه انكار مى شوند
Bamdadzagros.news@gmail.com
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كارون

«اهواز جاى زندگى كردن نيست» جمله اى كه شايد 
خود  براى  را  آن  اهوازى  شهروندان  كمتر كسى از 
با  خوزستان  مردم  و  باشد  نكرده  تكرار  ديگران  يا 
ها  آن  براى  استان  اين  ددر  زندگى  كه  مشكالتى 
دچار  كه  است  اين  بر  تصورشان  است  كرده  ايجاد 

ومرگ تدريجى شده اند.
از  يكى  عنوان  به  اهواز  دور  چندان  نه   روزگارى 
زيباترين شهرهاى ايران و شايد از زيباترين شهرهاى 

جهان شناخته مى شد.
عبور رودخانه كارون و دو نيم كردن شهر اهواز نمايى 
زيبا به اين شهر داده و همچنين وجود پل هاى زياد 
از جمله پل هاى سياه و سفيد جلوه اى خاص به اهواز 

مى داد.
همراه  به  اهواز  كه  است  دهه  يك  از  بيش  اكنون 
بعضى ديگر از شهرهاى استان خوزستان از معضل 
گردوخاك رنج مى برد. رنجى كه روز به روز و سال 
به سال بدتر شده و دل و دماغ زندگى كردن در اين 

شهر زيبا را از دل مردم مى برد.
مشكالت و معضالت بى شمار جسمى و روحى وارده از گردوخاك بر مردم اهواز سال هاست كه 
نقل محافل سياسى و اجتماعى است ولى تاكنون با گذشت بيش از يك دهه از وقوع اولين طوفان 

خاك در اهواز هنوز راهكار اساسى و ريشه اى  براى ريشه كن كردن اين پديده اتفاق نيفتاده است.
نبود راهكار مناسب و منسجم جهت مقابله با گردوخاك خوزستان در كنار سياست هاى ناسيوناليستى 
انتقال آب هاى خوزستان وضعيت اين روزهاى اهواز و شهرهاى ديگر استان را وخيم تر از قبل كرده 

است.
گويا ديگر اهواز با همه پتانسيل هاى توريستى و اقتصادى و موقعيت خاص جغرافيايى نه تنها ديگر 

جايى براى زندگى كردن نيست بلكه مكانى براى مسافرت هم نيست.

دولت هم كه گويا نقاب بر چشم زده و مصائب اين سال هاى اهواز را نمى بيند حتى از پرداخت بودجه 
كافى براى مقابله با اين غول بى شاخ و دم هم طفره مى رود.

عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان گفت:  با عزم فعلى دولت مشكل ريزگردها تا 30 سال آينده 
هم حل نمى شود.

سهراب گيالنى با اشاره به اينكه در طى مديريت مديران گذشته سازمان محيط زيست و وزارت نيرو 
شرايط نامناسب آب و هوايى درخوزستان هشدار داده شده است، گفت:  اما به طور كلى در مقابله با 
ريزگردها كوتاهى صورت مى گيرد، يعنى به عنوان يك موضوع جدى و فورى هيچ تدبير فراگير 
سرعتى براى آن درنظرگرفته نشده است؛ اخيرا رييس سازمان محيط زيست طى اظهارنظرى اعالم 

كرده است كه بايد از آب خوزستان برداشت وبه مناطق ديگر منتقل كرد.

نماينده مردم شوشتردرمجلس شوراى اسالمى، افزود:  
اين درحالى است كه درهمين چند وقت گذشته هجوم 
سبب  خوزستان  دراستان  وسيع  شكل  به  ريزگردها 
تعطيلى مناطقى شد، زيرا تاالب ها دراين منطقه خشك 
بوده و درزمين هاى با منشاء  ريزگرد هيچ گياهى كاشته 
اين  اما  شده  انجام  تاكنون  اقداماتى  البته  شود؛  نمى 
اقدامات دولت تا زمان حصول نتيجه 30 سال زمان مى 

برد، بايد فكر اساسى ديگرى داشت.
وى با بيان اينكه ريزگردها سبب ايجاد بيمارى هاى 
مردم  اينكه  كرد: ضمن  تصريح  است،  شده  بسيارى 
درمناطق مرزى به دليل وجود ريزگردها اقدام به تخليه 
منازل خود كرده كه همين موضوع سبب ناامنى مرزى 
شود، البته اشتغال نيزكاهش پيدا كرده و كشاورزان و 
مرزداران دچارآسيب هاى بسيارى مى شوند؛ بنابراين اين 

معضل بايد با يك راهكارجدى حل شود.
گيالنى با تاكيد برجستجوى منشاء  ريزگردها، گفت:  
متاسفانه زمين هاى بسيارزيادى خشك شده و بى آبى 
سبب افزايش ريزگردها شده است، همچنين بيش از 60 
درصد تاالب ها خالى ازآب مى باشد؛ ضمن اينكه تامين آب كشاورزى مجاور با تاالب ها و رودخانه 
ها نيز با مشكالتى روبه رو است، از سوى ديگر كاهش ميزان باران و افزايش دماى هوا نيز به نوعى 

برافزايش ريزگردها تاثر مثبتى دارد.
عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان، با انتقاد  از افزايش بيمارى ها به دليل ريزگردها درخوزستان، 
افزود:  دراليحه بودجه اگر دولت اعتبارى را براى حل ريزگردها درنظرنگرفته باشد، به طورحتم 
نمايندگان موضوع را با جديت پيگيرى مى كنند؛ اما عزم مجلس و دولت به هيچ عنوان پاسخگوى 

اين مشكل نيست.
عكس: يحيى عبداهللا پور

مشاور فنى استاندار اصفهان گفت: با حضور استاندار جديد 
اصفهان به عنوان يك چهره ملى، زمينه فعاليت در سطح 
استان فراهم است، در اين راستا توسعه پروژه هاى ملى و 
استانى، اجراى طرح هاى تأمين و انتقال آب كليد خواهد 

خورد.
اصفهان  استان  شهرداران  اجالس  در  طرفه،  محمدعلى 
 107 به  امروز  اصفهان  استان  شهرهاى  تعداد  اظهاركرد: 
و  هزار  پنج  حدود  در  اى  بودجه  با  كه  است  رسيده  شهر 

500 ميليون تومان فعاليت مى كنند.
از  تداركات  و  پشتيبانى  گذشته  در  اينكه  بيان  با  وى 
حل  براى  كرد:  خاطرنشان  بود،  شهرى  مشكالت  جمله 
تا  شد  تشكيل  شهردارى ها  هميارى  سازمان  مشكل  اين 
ظرفيت  و  جارى  فعاليت هاى  اداره  امكان  ها  شهردارى 

سرمايه گذارى جديد را پيدا كنند.

مشاور فنى استاندار اصفهان عنوان كرد: برخى از پروژه هاى 
مهم از جمله پروژه ورزشگاه نقش جهان كه سالها منتظر 
تكميل آن بوديم، با مديريت استان فعال شد و خوشبختانه 
اين  از  بردارى  بهره  شاهد  غيردولتى  بخش  مشاركت  با 

پروژه بوديم.
وى افزود: پروژه مصلى براى انجام فعاليت هاى فرهنگى-

مذهبى از ديگر انتظارات مردم اصفهان بود كه به بهره بردارى 
رسيد البته براى تكميل آن بايد اقدامات بيشترى انجام شود 

تا به عنوان يك پروژه فرهنگى مورد توجه همه قرار گيرد.
به  نياز  اصفهان  متروى  اين  از  پيش  كرد:  تصريح  طرفه   
يك هماهنگى داشت كه بايد ياد دكتر سلطانى فر رييس 
كميته  تشكيل  با  كه  كرد  زنده  را  فرهنگى  ميراث  سابق 
پنج نفره مشكالت ايستگاه مترو امام حسين(ع) را برطرف 

كرده و خط يك فعال شد.

وى اضافه كرد:پروژه قطار سريع السير اصفهان-تهران آغاز 
شده و برخى از ايستگاه هاى آن نيز در حال اجراست.

 مشاور فنى استاندار اصفهان گفت: احداث كنار گذر شرق 
اصفهان يكى از پروژه هاى هزار ميلياردى است كه تا سال 
89 تعطيل بود، اما اكنون خط سه آن توسط سازمان هميارى 
اين  شود،  مى  اجرايى  بزودى  و  شده  طراحى  شهردارى ها 
بزرگراه مى تواند مانند بزرگراه اصفهان-كاشان به يك منبع 

درآمدى تبديل شود.
به  اصفهان  جديد  استاندار  حضور  با  اينكه  بيان  با  طرفه 
استان  سطح  در  فعاليت  زمينه  ملى،  چهره  يك  عنوان 
با  استانى  و  ملى  هاى  پروژه  توسعه  افزود:  است،  فراهم 
هاى  طرح  مى شود،  محقق  استان  شهرداران  همه  عزم 
تأمين آب مثل سد كوهرنگ و طرح هاى انتقال آب نيز در 

اين دوره كليد خواهد خورد./ايمنا

مرگ تدريجى مردم خوزستان!ابهام در حل معضل ريزگردها

با حضور استاندار جديد اصفهان؛ طرح هاى انتقال آب كليد مى خورد

شـت ا د د يا

طنـز

استمداد خوزستانى ها
 از“ابوالقاسم فردوسى“

 مسووالن و نخبگان خوزستان، از استاندار گرفته تا نمايندگان و ديگر مقام هاى 
اجرايى نيازى نيست به خود آيند و احساس مسووليت كنند!

خوزستان بايد همچنان تاوان بدهد و سكوي پرتاب آدم هاي كوچك و فرصت 
طلب از ديگر استان هاى كشورمان باشد!

اين درست كه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خوزستان از شركت هاي 
استراتژيك و مهم است كه اگر درست مديريت نشود باعث اتفاق ها و ناراحتي 
هاي عجيب اجتماعي خواهد شد؛ اما هنوز يادمان نرفته دو سال پيش با ورود ريز 
گردها و رطوبت باال، تمام مقره هاي شركت برق خوزستان از كار افتاد و با قطع 

برق چه مشكل هاى عظيمي براي مردم استان به ويژه اهواز پيش آمد.
 مردم هنوز به ياد دارند يكي از شركت هايي كه با تمام وجود و برأي حتا لحظه 
اي تعطيل نشد و با تمام ظرفيت و مديريت صد در صد بومي و باعشق و فداكارى 
در خدمت شان بود و كليه جايگاه هاي سوخت استان به طور شبانه روز مشغول 

انجام وظيفه بودند؛ شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خوزستان بود ...
شركتى كه با مديريت كارامد و عشق و عالقه كاركنان اش در خدمت رسانى به 
مردم استان از هيچ كوششى فروگذار نكرد. چرا كه مسووالن و كاركنان ايثارگر 
و فداكارش از دل اين مردم دل سوخته بودند و با درد اين مردم مظلوم آشنا بوده 

و هستند...
با اين حال، مدت شش ماه است شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه 
خوزستان به واسطه بازنشستگي مدير قبلي اش توسط يكي از نيروهاي باسابقه 

وتحصيلكرده هاي بومي و با عنوان سرپرست اداره مي شود.
سرپرستي كه هم مورد تأييد استاندار خوزستان و هم كاركنان شركت پخش 
است و در همين مدت شش ماه كارنامه و رزومه اي بسيار قوي اش نشانگر 

كارايي باالي او است.
اين در حالى است كه سال ها است نفت و گاز و پتروشيمي و كشاورزي خوزستان 
در اختيار چرخه اقتصاد كشور است و بيش تر شهرهاي كشور روز به روز به لطف 
اقتصاد خوزستان آباد و آبادتر مي شوند اما سهم بچه هاي خوزستان فقط نگاه 
كردن و لذت بردن از آبادي و آباداني تهران بزرگ، تبريز، كرمان، يزد و شمال و 

شرق و غرب كشور است!
از سوى ديگر، چند سالي است با وجود حمله ريز گردها به خوزستان. مسووالن 

أصفهان با حمايت مركز نشينان به دنبال بردن آب كارون هستند.
خبر  يك  در  حاال  كه  نبود  كافي  و...  وگاز  نفت  بردن  آيا  پرسند:  مى  مردم 
عجيب و باور نكردني و با توجه به وجود يك سرپرست قوي كاربلد و با تجربه 
وتحصيلكرده خوزستاني و با وجود چندين كارمند با مدرك دكترا، فوق ليسانس 
و ليسانس در شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خوزستان، در يك اقدام 
كامال ناسيوناليستي توسط مدير پخش فرآورده هاي ايران - كه يك اصفهاني 
است - رييس انبار نفت أصفهان كانديداى مديريت شركت پخش فراورده هاي 

نفتي خوزستان شده است!؟
مسووالن و نخبگان خوزستان، از استاندار گرفته تا نمايندگان و ديگر مقام هاى 

اجرايى نيازى نيست به خود آيند و احساس مسووليت كنند!
مردم از حكيم ابوالقاسم فردوسى مى پرسند: نفت و گاز و كشاورزي و كارون مان 

را بردند و به روى خود نياوردند؛ آيا كافى نبود؟!
ايا رييس أنبار نفت أصفهان برتر از تحصيلكرده ها و مخلصان بسيجي استان 

است؛ كه يادگاران دوران دفاع مقدس هستند؟!
اگر برخى دولت مردان، كارون مان را بردند؛ خب اجازه ندهيم عزت مان را هم 
ببرند؛ كه حضرت فردوسى در اين باره مى فرمايند: "بيايين همه دست يارى بريد/ 

و استان تان را به بد نسپريد"/شوشان

واهللا اگر دو هزار سال پيش خلق اهللا براى 
ديدن عجايب رو به آسمان مى كردند و 
پهلوى بغل دستى شان را با سقلمه سوراخ 
مى كردند كه داداش «بِنگر عجايب سما 
را» ؛ االن دوره و زمانه پشت رو شده 
و با رويت سكانس هاى ابر مشعشع و 
سوفسطايى در صدا و سيما بايد گفت: 

بنگر عجايب سيما را!
هر چند رسانه ميلى در خلق سكانس هاى بديع و ماندگار به ويژه در ژانر 
نوپديد سانسور، يد طوالئى دارد ولى خدا وكيلى آبتنى با كت و شلوار در 
استخر و جكوزى نوبر است؟! يعنى بعد از پخش زنده و مستقيم مراسم 
قرعه كشى جام جهانى كه با رايزنى هاى سردار آزمون و همكارى مجدانه 
سركار خانم ماريا كوماندنايا در پوشيدن لباس هاى مجلسى سنگين، ملت 
با  ها  ليسانسه  سريال  در  عزيزان  كه  بودند  ملى  رسانه  با  آشتى  حال  در 
نمايش سكانش آبتنى با كت و شلوار در آب، مرزهاى خالقيت و نو آورى 
را كيلومتر ها جابجا كردند و افق هاى جديدى در بازارچه سرپوشيده صدا 

و سيما خلق كردند!
البته ما در مملكت رخدادهاى عجيب و غريب كم نداريم. مثًال وقتى چند 
سال قبل جكت نفتى 1850 تنى چند صد ميليون دالرى به درون آب دريا 
سقوط كرد و براى هميشه به گنجينه اعماق خليج فارس پيوست و مهمان 
ناخوانده آبزيان پهنه آبى جنوب كشورمان شد، همه رويشان را بر گردانند و 
سوت زنان دريا را به سمت ساحل ترك كردند! انگار نه انگار كه اتفاقى افتاده 
است. تازه كلى هم ذوق كرديم كه در اين حادثه به كسى آسيب نرسيد! به 
قول عمو سيفى «جكت پيدا مى شه ولى دوست خوب پيدا نمى شه!» حاال 
گم شدن دكل نفتى، پرداخت سود 89 درصدى يكى از موسسات به سپرده 
گذاران، استعفاى دسته جمعى هيئت رسيدگى به تخلفات ثامن الحجج، فرار 
يكى از متهمان 500 ميلياردى صندوق ذخيره با هواپيما ( البته با ظاهر شيك 

و مجلسى و در رديفVIP  ) و ... كه جاى خود دارد!
در  دوستان  نمايى  هنر  نيز  پوشاك  عرصه  در  شگفتانه  و  شاهكار  آخرين 
مرد  مربى  فوچو»  سامپراچ  كه «  بود  گرگان  در  كبدى  آسيايى  مسابقات 
تايلندى را با روسرى به سالن محل برگزارى مسابقات بانوان فرستادند و بعد 
هم خبرنگاران و عكاسان به روسرى اين بنده خدا پيله كردند و داستان بيخ 
پيدا كرد. تا جايى عمو سيفى ( سرايدار مفخم مدرسه ما) در پيام توئيترى 
خطاب به مربى تايلندى نوشت: «فوچوى عزيز...  بگذار به حجابت پيله 
كنند؛ فردا اين تويى كه پروانه مى شوى!» جالب تر اينكه پس از اين ماجرا 
دست اندركاران ورزش كبدى مملكت به جاى پرداختن به اصل ماجرا و 
پذيرش اشتباه، به لطايف الحيل متوسل شدند تا اصل داستان را با ماست 
بدون پالم و كم چرب الپوشانى كنند. از لعنت فرستادن بر  «توماس گلن» 
مبدع فتو شاپ و لرزاندن تن «جان استروگنوف مخترع دوربين عكاسى» 
در گور گرفته تا اظهار نظرات سوفسطايى نظير تالش يك عكاس در دادن 
روسرى به مربى تايلند و زير سوال بردن مسابقات، داشتن مجوز از سوى 
وزارت ورزش، ابتكار مربى تايلند، حضور چند ثانيه اى در سالن و ...  ! فقط 
كم مانده بود اعالم كنند اين مربى اصًال مرد نبود و مداركش هم موجود 
است! به قول شاعر «ديدم بسى عجايب چون تو عجب نديدم» مرد حسابى 
به جاى اين همه صغرى كبرى چيدن و آسمان ريسمان بافتن  يك كالم 
واقعيت را مى گفتيد و خالص... به قول شاعر « اين روسرى تا از خر شيطان 
پياده شود/ هزار رنگ مى شوم/ و من / خجالت خود را گردن كور رنگى 

چشم هاى تو مى اندازم!» روزگارتان انوشه ...

حبيب اهللا بهرامى 

Bamdadzagros.news@gmail.com

 وحيد حاج سعيدى

  امروزه بسيارى از شركت ها مدتى پس از تأسيس و حتى قبل از اين 
كه به مرحله فعاليت برسند منحل مى شوند. به نظر شما علت چيست؟ 

-سؤال بسيار جالبى است و البته اين امر مختص استان ما هم نيست 
و حتى مربوط به تشكيل شركت ها تنها نيست بلكه در مورد بسيارى 
از فعاليت هاى اقتصادى در كل كشور اين مشكل خودنمايى مى كند و 

دليل اين امر واضح و مبرهن است. 
اين ضعف بزرگ قانون است، به هر حال تشكيل هر شركت و يا صدور 
هر گونه مجوز براى هر فعاليتى و با هر هدفى لزوماً نيازمند ايجاد يك 
سلسله مقدمات و پيش نيازهاست و تا مادامى كه اين زيرساخت ها و 
پيش نيازها فراهم نشود اين مشكل و اين درد به قوت خود باقيست كه 
متأسفانه در كشور ما از اين موضوع با اهميت غفلت مى شود و نتيجتًا 
شركت ها و مؤسساتى به ثبت مى رسند و يا اجازه فعاليت پيدا مى كنند 
كه گاهاً هيچگونه اطالعى از قوانين و مقررات و يا اصول و آداب ناظر 
بر حوزه كسب و كار ندارند و به همين دليل نيز پس از ثبت شركت يا 
اخذ مجوز به مرور زمان با بعضى از قوانين و مقررات آشنا مى شوند و 
چون قبًال با اين موضوعات برخورد نداشته اند عمًال يا عطاى فعاليت را 
به لقايش مى بخشند و يا اگر اجباراً بايد ادامه دهند هم كه عمدتاً دچار 
خسارات جبران ناپذير مى شوند و در بسيار از مواقع هم ناخودآگاه خسارات 

وحشتناكى به جامعه وارد مى كنند. 

 به جاى خوبى رسيديم، ممكن است بفرماييد منظور شما از اين 
خسارت ها چيست؟! 

-بله. خسارت ها دو بخشند، در آنجايى كه من عرض مى كنم به 
خود خسارت وارد مى كنند يك مثال ساده مى زنم؛ فردى مجوزى 
مى گيرد يا شركتى را تأسيس مى كند و قوانين و مقررات را نمى 
داند، اصول و آداب كار را نمى داند و در اين حالت وارد يك مناقصه 
مى شود و يا كارى را شروع مى كند. همين شخص به دليل ناآگاهى 
هاى اوليه با سازمان هاى ناظر مثل تأمين اجتماعى، كار، ماليات و ... دچار 
مشكل مى شود. اين يك حالت خسارت به خود است، همين شركت 
به دليل ناتوانى در ايجاد ارتباطات اصولى، آداب و اصول مذاكره و ...  
فرصت هاى زيادى را از دست مى دهد (خسارت به خود). همين شخص 
رفتارهاى چگونگى برخورد با همكاران و همراهان خود را به درستى 
نمى داند و نمى تواند وظايف مديريتى خود را اعمال نمايد بدين ترتيب و 
ناخودآگاه منابع خود را خصوصاً منابع انسانى شايسته خود را از دست داده 
و دچار خسارت مى گردد (خسارت به خود) و خيلى از موارد ديگر... اما در 
مورد خسارت به جامعه چگونه است؟ همين شخص براى گريز از 
قوانين و مقررات در بسيارى از موارد ناخودآگاه فساد را دامن مى زند. 
به دنبال آشنا و پارتى مى گردد و حتى اگر شرايط ايجاد شود رشوه 
مى دهد و وارد مسيرى مى شود كه هم كسب و كار خود را آلوده 
مى كند و هم به ايجاد فساد در جامعه دامن مى زند. به هر حال همه 
مفسده ها از يك نقطه شروع مى شود و تطميع كننده هم نقشش 
در فساد جامعه كمتر از تطميع شونده نيست و ما امروز شاهديم كه 
اين امر خيلى نهادينه شده به قول معروف «امروز تا آشنا نداشته 
باشى كارت راه نمى افتد» آيا فسادى بدتر از اين وجود دارد؟! البته 
من شخصاً به اين موضوع اعتقادى ندارم اما قابل انكار هم نيست.  

  بسيار خوب. حاال نقش آموزش در اين راستا چيست؟ 

است،  ناآگاهى  در  اش  ريشه  مشكالت  و  مسائل  اين  همه  -بله. 
يعنى  ناآگاهى  نبودن.  آشنا  خود  حقوق  به  كه  اين  يعنى  ناآگاهى 
ناخودآگاه حقوق ديگران را تضييع كردن. ناآگاهى يعنى به قوانين 
و مقررات و آداب و اصول حوزه كارى خود آشنا نبودن و در آخر 
ناآگاهى يعنى ناتوانى در رسيدن به اهداف خود، يعنى نا اميد شدن 
يعنى دچار خسارت شدن، يعنى گرفتار شدن در پيچ و تاب سازمان 
هاى ناظر، يعنى دامن زدن به فساد در جامعه و خسارت جبران ناپذير 
به فرهنگ جامعه و... حاال نقش آموزش را مى توانم روشن تر بيان 

كنم و پيوند آن را با قانون به عرضتان برسانم... 
شما حاال فرض كنيد يك شركت تأسيس شده كه مطابق قانون 
ابتدا مديران و مسئوالن اين شركت لزوماً با طى كردن دوره هاى 
تخصصى، با قوانين و مقررات آشنا هستند. حقوق خود و ديگران 
را مى دانند. در ارتباطات و مذاكرات كارى و اجتماعى مهارت پيدا 
كرده اند، اصول مديريت را ياد گرفته اند و خالصه اينكه مديران و 
مسئوالن اين شركت با آمادگى نسبى خوبى وارد هر فعاليتى شوند، 
حاال رفتارهاى مديران اين شركت و شركتى كه مديران آن آموزش 
هاى الزم را نديده اند مقايسه كنيد. در جامعه كسب و كار مثال هاى 
عينى بسيار زيادى وجود دارد كه تفاوت در پيشرفت و توسعه را مى 

توان به وضوح ديد. 
حال اين تفاوت از كجا ناشى شده؟! از همان آموزش هاى اوليه و 
تخصصى كه گفته شد و اين كه قانون اين امر را الزام كرده. پس مى 
بينيم بين الزام قانونى و گذراندن دوره هاى آموزشى قبل از ورود به بازار 
و حوزه كسب و كار و ترقى و پيشرفت كار يك رابطه كامًال منطقى و 
مستقيم وجود دارد و آگاهى هاى اوليه مديران و مسئوالن يك مزيت 

اساسى براى يك مؤسسه است. 

 اين امر در خصوص ساير فعاليت ها نيز صادق است؟ 

-كامًال؛ من مثال هاى متفاوتى در بخش هاى مختلف مى زنم. 
براى اثبات اين مزيت فرض كنيد كسى مى خواهد يك مؤسسه 
دامدارى و يا يك باشگاه ورزشى و يا يك كارگاه توليدى صنايع 
دستى و يا يك واحد خدماتى صنفى و يا يك بنگاه خبر رسانى و 
يا يك شركت پيمانكارى و يا يك شرك تعاونى و يا يك شركت 
تجارى  و يا يك شركت صادرات و واردات و يا يك فروشگاه بزرگ 
و يا يك سالن غذا خورى و يا... (كه صدها كسب و كار ديگر را مى 

توان نام برد) را ايجاد كند. 
بطور قطع همه كسب و كارهاى اشاره شده و اصوالً همه كسب و كارها 
از يك يا چند مرجع مجوز فعاليت خود را دريافت مى كنند. هيچ فرقى 
نمى كند هر كس هر كدام از كسب و كارهاى كه نام برده شده و يا هر 
كسب و كارديگرى را كه بخواهد راه اندازى كند لزوماً با همان موضوعات 
و مشكالت كه قبًال عرض كردم مواجه مى شود و با آموزش هاى اوليه 
مى توان با چشم بازتر، آگاهانه تر و مسلط تر به جنگ با آن مشكالت 
رفت و آنها را حل كرد. در شرايط بحران آن هايى كه آموزش هاى كافى 

ديده اند راحت تر اين شرايط را پشت سر مى گذارند. 
 

 نقش آموزش در توسعه كشور چيست؟ 

-بسيار ممنون از سوال بجاى شما. اوالً يكى از شاخص هاى توسعه 
يافتگى  يك كشور اهميت دادن به آموزش است كه متأسفانه در كشور 
ما آموزش ها در مدارس و دانشگاهها خالصه شده كه آن هم خود جاى  
بحث زياد دارد. دوماً همانطور كه در مسابقات مختلف بين المللى شانس 
و اقبال نقش ايفاء نمى كنند. بلكه توانايى هاى فردى و گروهى 
منجر به نتيجه مسابقه مى شود در توسعه يك كشور هم نقش تك 

تك همين بنگاه هاى اقتصادى در توسعه كشور بسيار حائز اهميت 
است و با يك نگاه ساده و محاسبه سر انگشتى مى توان به وضوح 
ديد كه هر كشورى به آموزش هاى تخصصى و مهارتى اهميت و 

جديت بخرج داد نتيجه گرفت و توسعه را بدنبال داشته است. 
من آرزو مى كنم به روزى برسيم كه يكى از كتابهاى دوره ابتدايى 
يا متوسطه دانش آموزان ما تحت عنوان ”نقش آموزش در توسعه 
كشور“ بشود تا مستنداً به اين امر پرداخته شود و از حاشيه به متن 

برسد. 

 نقش مسئوالن و متوليان استان در اين امر چيست؟  

مسئوالن و متوليان نقش اولياء جامعه را دارند همه آحاد جامعه در 
خانواده اى بزرگ زندگى مى كنند و هركدام نقش خود را ايفا مى 
كند ولى نقش اولياء بسيار بسيار سنگين و با اهميت است. فرمانهاى 
صريح، اثر گذار و بموقع مى تواند از انحرافات بيشتر در اين زمينه 
بكاهد. دلسوزى كردن به معنى اشك ريختن و شعار دادن نيست 
گاهى دلسوزى كردن به ابزارهاى سخت و دردآور هم نياز دارد. مثل 
خيلى از بيماريها كه عالجش داروى تلخ و آمپولهاى دردآور است. 
مديران به اين نقش خود بايد خيلى بيشتر توجه كنند متأسفانه بعضى 

از مديران حوزة فعاليت و نظارت خود را بدرستى نمى دانند. 
خدمات،  صنعت،  بخش  متولى  كه  شود  سوال  شما  از  امروز  اگر 
كشاورزى، صنايع دستى، ورزشى و... در استان كيست؟ شما مطمئنًا 
به درستى پاسخ خواهيد داد. حال اگر قرار باشد در آن حوزه اتفاقات 
خوبى بيفتد حتماً اين امر ابتدا بايد از پدر خانواده يا همان مدير شروع 
شود كليه بنگاهاى اقتصادى از ريز تا درشت بصورت مستقيم و 
غير مستقيم زير نظر همين مديران هستند در حالى كه در ارزيابى 
مجموعه  زير  هاى  بنگاه  و  واحدها  آموزش  موضوع  به  كمتر  ها 
پرداخته ميشود و بيشتر به ساختار سازمانى همان اداره يا سازمان 

توجه ميشود.  
همه بنگاههاى اقتصادى از كوچك تا بزرگ نيازمند آموزش هاى 
تخصصى و كاربردى هستند و انتظار اين است كه مسئوالن به اين 

امر توجه كافى داشته باشند. 
يك مدير و يك متولى بايد شرايط ايجاد كند كه هر كس ضعف 
سيستم كار او و زير مجموعه اش را نشان بدهد مورد تشويق قرار 
صورت  كردن  پاك  در  سعى  و  بپردازد  او  با  دشمنى  به  نه  بگيرد 
مسئله داشته باشد. موضوع آموزش واحدهاى بخش خصوصى زير 
مجموعه سازمان دولتى بايد مورد توجه بيشترى قرار گيرد و يكى از 

وظايف اصلى نظارتى مديران است. 

 نقش آموزش در اشتغال و كارآفرينى چيست؟ 

آموزش يعنى توسعه منابع انسانى، يعنى ارتقاء سطح بينش اشخاص 
در هر رده و موقعيت سازمانى، آموزش يعنى تغيير نگرش و در نهايت 
آموزش يعنى اصالح روشها رشد انگيزه ها و توسعه كسب و كارها. 
وقتى كسب و كارها رونق بيشتر پيدا كنند، اشتغال بيشتر را بدنبال خواهد 
داشت. در يك كالم ايجاد اشتغال و كارآفرينى در سايه توسعه كسب و 

كارها ايجاد خواهد شد. 

بِنگر عجايب  سما را!

مدير مركز آموزش بازرگانى خوزستان:

آموزش قوانين، مشكالت جامعه را به حداقل مى رساند
يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى يك كشور اهميت دادن به آموزش است كه متأسفانه در كشور ما آموزش ها در مدارس و دانشگاهها خالصه شده كه آن هم خود جاى بحث زياد دارد

بسيارى از مشكالت فعلى افراد به عدم آگاهى آنان به قوانين بر مى گردد در اين ميان اما نقش آموزش هم خيلى جدى گرفته نشده است كارشناسان بر اين باورند اگر سطح آگاهى عمومى جامعه افزايش 
يابد به تبع آن مشكالت نيز به حداقل خواهد رسيد. در ادامه گفتگوى داريوش امامى مدير مركز آموزش بازرگانى خوزستان و كارشناس امور اقتصادى را بخوانيد.



مقصر زلزله ها،  موسسات مالى غيرمجاز!
تا به امروز نه مطلبى نه داستانى خارج از تخصص خود نوشته ام و نه مينويسم و نه بعد 
از اين خواهم نوشت. دانشجويان بنده همه مى دانند و شهادت خواهند داد كه من فقط 
در محدوده كارم صحبت ميكنم و يك ميليمتر انطرفتر را به استاد مربوطه ارجاع مى دهم.

انسان غوغا كند يك شعاع باريك از علم را دريابد كه من حداقل بدون تعارف از ان 
عاجز بوده ام. اين اينترنت و تمام نوشته هاى بنده دليل بر اين مدعا. تخصص هم كه 
ميگويم 30 سال فعاليت را در زمينه كارم مالك مى دانم وگرنه انهم قابل سوال است ! و 
اما با اين مقدمه داستان غير حرفه اى بنده: يا قبول ميفرماييد يا رد مى كنيد ولى چون من 

قول دادم بنويسم و اگر مجوز چاپ گرفت، چاپ شود !
و اما عين داستان؛ از ميدان محسنى سوار تاكسى شدم كه بيايم سر پل صدر، آقايى بسيار 
با سيما و موقر با محاصن كوتاه و مرتب و سفيد كنار من بودند. منهم كاله بسر داشتم 
گفتند شما همان فردى كه در باره زلزله مينويسيد نيستيد عرض كردم با نيم لبخندى با 
كاله يا بى كاله ! هر دو لبخندى زديم . عرض كردم بله هر از گاهى ولى ببخشيد اگر 
شلوغ ميكنيم قصدمان خوب است زبانمان الكن ! فرمودند نه خيلى خوب است مردم 
بدانند، ولى اگر من يك چيزى بشما بگويم مينويسيد؟ عرض كردم حتما ولى هر چه 
من بنويسم چاپ نميشود بايد در داخل مطلب و رشته من باشد گفتند هست؟ عرض 
كردم بفرماييد من قول مى دهم بنويسم ولى چاپش دست من نيست دروغ نگفته باشم. 

گفتند باشد .
گفتند مى دانيد اين زلزله ها اثر چيست، عرض كردم «مى دانستم نوبل را براى كشور مى 

اوردم، ما بر همين اصول علمى پيش ميرويم و هنوز خيلى نميدانيم!»
فرمودند «پس بدانيد يكى از داليل آه و نفرين مردمى هست كه پولهايشان در موسسات 

مالى در روز روشن ناپديد شد و به انها بزور گفتند و قبوالندن كه مجاز نبود!»
سكوت من در صورتم هم پيدا بود به گمانم. خيابان شريعتى خلوت بود رسيدم به 
مقصد، قصد پياده شدن داشتم ايشان هم پياده شدند و ادامه دادند، گفتند «نه چيزى باال 
ميرود نه چيزى پايين مى ايد اه و ناله ها راه را بسته است!» عرض كردم «خب اين نفرين 
كه شما ميفرماييد خودشان را هم شامل ميشود و خداى ناكرده انچه شما ميفرماييد رخ 
دهد انها هم دچار و نابود خواهند شد.» فرمودند «انها خيلى وقت است نابود شده اند! 
اهللا اكبر» بعد هم خداحافظى كرد و سوار تاكسى بعدى شد و رفت و از پنجره فرمودند
«قولتون يادتون نره!» با تكان دادن سرم نشان دادم چشم! اين عمل من به قول من، من 

هيچ نظرى ندارم ولى بقولم عمل كردم!
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جتماعى ا

ــاس  ــواد مخدر بر اس ــا م ــارزه ب ــتاد مب س
تحقيقات كارشناسان اعالم كرد در ده سال 
ــونت هايى دست زدند  اخير معتادان به خش

كه پيش از اين ديده نمى شد.
اين سطح از خشونت با توجه به تغيير الگوى 
ــال اخير در بين معتادان  مصرف در طى ده س
ــت. مطالعات  ــده و رو به افزايش اس رايج ش
ــتقيم اعتياد و  زيادى در خصوص ارتباط مس
ــده است، تحقيقات نشان  خشونت انجام ش
مى دهد برخى از مواد مخدر ميزان خشونت 

فيزيكى را در فرد به شدت باال مى برند.
نكته ديگر درباره افراد معتادى است كه از نوع 
خاصى مواد مخدر باالخص مواد روانگردان 
ــت كه اين افراد به  ــتفاده مى كنند، اين اس اس
دليل اينكه مغز هيجانى شان به شدت حركت 
مى كند و مغز عقالنى منطقى آنها تقريبا از كار 
مى افتد به صورت مستقيم به اعمال خشونت 
ــه زنان همچون ريختن آب جوش،  آميزعلي
ــيگار داغ روى بدن  ــوزاندن با سيخ و س س
قربانى دست مى زنند بدون اينكه خودشان 
ــه كارى دارند انجام  ــوند كه چ متوجه بش

مى دهند.
ــى دارند وقتى از مواد  ــريك جنس همچنين معموال افراد معتادى كه ش
ــتفاده مى كنند روابط جنسى خشونت آميزى دارند حتى  روانگردان اس
ــى از مواقع اين روابط منجر به ضرب و جرح و درگيرى هاى  در برخ

شديدى مى شود.
محمدرضا فتاحى كارشناس ارشد روانشناسى بالينى و درمانگر اعتياد 
كه تجربه مشاوره در كمپ هاى ترك اعتياد و زندان ها را دارد افزايش 
ــونت در معتادان را ناشى از استفاده از مواد محرك و توهم زا در  خش

مقايسه با مواد مخدر مى داند.
ــادان جنس مواد  ــونت بين معت ــه گفته او يكى از داليل افزايش خش ب
مخدر است. امروزه مواد محرك و توهم زا بسيار رايج شده است؛ در 
ــتر مواد مخدرى مثل ترياك و هروئين رايج بود. مواد  حاليكه قبال بيش
مخدر چون يك نوع حالت ُمَسكن و آرام بخش دارند معموال در افراد 
خشونت ايجاد نمى كنند. اما پرخاشگرى و جنون از عوارض مصرف 

مواد محرك است.
اين درمانگر اعتياد افزود: البته عوارض مصرف مواد به شخصيت خود 
فرد هم بستگى دارد به عنوان مثال يك فرد بدبين با مصرف مواد بدبين 
ــود يعنى شدت حالت هايى خشنى كه دارد تحت تاثير مواد  تر مى ش

بيشتر مى شود. بنابر اين تشديد رفتارهاى پرخاشگرانه با مصرف مواد 
هم يكى از داليل خشونت در معتادان است.

ــاير مواد( به جز  فتاحى افزود: مصرف مواد محرك، توهم زا و حتى س
مرفين ها) هيجان را تشديد مى كند و از طرف ديگر منطق را پايين مى 
آورد. معموال در كسانى كه محرك مصرف مى كنند رفتارهاى هيجانى 
ــرقت مى كنند و حتى عواقب  ــود. مثال به راحتى س زيادى ديده مى ش
كارشان را نمى سنجند به همين دليل است كه برخى سارقان كه معتاد 

هستند به راحتى دستگير مى شوند.
اين روانشناس با اشاره به تجربيات خود در روانشاسى زندانيان گفت: 
ــارقان  ــان مى دهد س ــناس در زندان نش تجربيات من به عنوان روانش
بخاطر مصرف مواد بى پروا مى شوند و اصال حساب نمى كنند كه در 
هنگام سرقت يا درگيرى ممكن است دستگير شوند. خيلى نترس و بى 
ــوند. همچنين اين افراد معموال رانندگى هاى پرخطر دارند  پروا مى ش
ــود. همه اينها در واقع اثر همان اثر مواد  كه منجر به تصادف هم مى ش

محرك و توهم زا است.
او افزود: در ابتداى بحث گفتيم مساله خشونت بين معتادان مقدارى هم 
به ذهنيت فرد معتاد برمى گردد مثاال اگر فرد يك كمى فردى پرخاشگر 
ــد با مصرف مواد پرخاشگرتر مى شود حتى عكس اين مورد هم  باش
وجود دارد يعنى يك فرد آرام ممكن است با مصرف مواد آرام تر شود 

اما تا زمانى كه اثرات شديد مواد بروز بكند.
اين درمانگر اعتياد ادامه داد: نكته بعدى كه 
مى خواهم بگويم همين شروع بروز اثرات 
تخريبى مواد است كه آن زمان ديگر فردى 
ــد آرام تر  كه بر اثر مصرف مواد آرام مى ش
ــود به اين معنى كه پس از گذشت  نمى ش
ــروع مصرف مواد اثرات شديد  مدتى از ش
ــرد در هر صورت  ــواد بروز مى كند و ف م
ــگرتر مى شود. چون اوايل مصرف،  پرخاش
مواد حالت خيلى خوشايندى دارد و تخربيش 

بعد از گذشت چند سال مشخص مى شود.
ــايد مثال فرد در سال اول  به گفته فتاحى ش
ــرود و به زندگى  ــر كار هم ب ــرف، س مص
ــروع  ــد اما وقتى دوره تخريب ش اش برس
ــود بخاطر اثرات تخريبى جسمانى،  مى ش
روحى و روانى كه ايجاد مى شود رفتارهاى 
پرخاشگرانه هم در فرد ظاهر مى شوند. فرد 
ــر كار رفتن ندارد چرا؟ چون  حوصله س

دچار افسردگى شده است.
ــردگى ها ناشى  او افزود: يك نوع از افس
ــت. نكته قابل توجه  ــرف مواد اس از مص
ــم وجود دارد همانطور كه  ــت كه چون در افسرده ها هم خش اينجاس
توضيح دادم از طريق مواد يا اضطراب ناشى از مصرف مواد افسرده تر 

مى شوند و خشم آنها هم مضاعف مى شود.
ــناس، اضطراب ناشى از مصرف مواد يكى از عواملى  به گفته اين روانش
ــدت روى رفتار معتادان تاثير مى گذارد. تمام اين موارد از  است كه به ش
ــيم بندى شده است و در كتاب“ راهنماى تشخيصى و  لحاظ علمى تقس

آمارى اختالالت روانى» آمده است.
به اعتقاد فتاحى عالوه بر اينها اختالالت ديگرى هم ناشى از مصرف مواد 
وجود دارد مانند اختالالت جنسى. همچنين در مورد فردى كه مواد محرك 
مصرف مى كند توهم و هذيان هم داريم كه بسيارى از رفتارهاى پر خطر 
معتادان در اين حالت اتفاق مى افتد. به عنوان مثال كسى كه دچار اين توهم 
ــده است كه گمان مى كند عده اى در حال كنترل و تعقيب او  و هذيان ش

هستند در نتيجه فرد رفتارهاى پرخاشگرانه انجام مى دهد.
در انتها اين روانشناس توضيح مى دهد: همانطور كه بسيارى از مراجعان 
ما مى گويند وقتى مواد مصرف مى كردند دائما چاقو يا قمه يا گاز اشك 
ــاس مى كردند دائما كسى آنها را تعقيب  ــتند چون احس آور همراه داش
ــگرانه و  ــالح هم موجب بروز رفتار پرخاش مى كند. كه خود حمل س

خشونت مى شود.

بار سنگينى كه بر دوش زنان سرپرست خانوار استسوزاندن با سيخ و سيگار و آب جوش ...
طبق اصل 21 قانون اساسى دولت موظف به اجراى بيمه اى خاص براى زنان بيوه، 
جمله  از  مختلف  داليل  به  دولت  كنون  تا  اما  است  خانوار  سرپرست  و  سالخورده 

مشكل بودجه اين اصل را اجرايى نكرده است.
با افزايش فعاليت هاى اجتماعى زنان آسيب پذيرى آنها در جامعه نيز يشتر شده است. 
هستند.  بى سرپرست  و  سالخورده  بيوه،  زنان  گروه ها،  اين  پذيرترين  آسيب  از  يكى 
بخش اعظمى از جمعيت اين گروه را زنانى تشكيل مى دهند كه به دليل تجرد، فوت 
شوهر، طالق، مهاجرت، مفقوداالثر بودن همسر و داليل ديگر خود به عنوان سرپرت 

خانوار محسوب مى شوند.
رئيس سازمان آمار ايران درباره داليل سرپرست شدن زنان در خانواده گفت: «35 
درصد از زنان سرپرست خانوار به رغم داشتن همسر سرپرست هستند. از 65 درصد 
درصدشان به دليل فوت همسر كه دليل عمده اش تصادفات جاده اى  باقيمانده، 20 
است، زنان را مجبور كرده تا به عنوان سرپرست خانوار بار زندگى را بر دوش بگيرند. 
همچنين 26 درصد زنان سرپرست خانوار مطلقه هستند. اين افراد خود وظيفه تامين 

مالى خانواده و سرپرستى آن را برعهده دارند.»
به گفته انوشيروان محسنى بندپى رييس سازمان بهزيستى كشور، آمار زنان سرپرست 
زنان  آمار  سال 90  سرشمارى  مطابق  است.  نفر  ميليون  حدود 3  سال 96  در  خانوار 
سرپرست كشور 2 ميليون و 548 هزار نفر عنوان شد كه اين آمار حدود 12 درصد از كل 
خانوارهاى كشور را دربرمى گيرد. اين در حالى است كه تعداد زنان سرپرست خانوار در 
سرشمارى سال 85، حدود يك ميليون و 600 هزار نفر برآورد شده بود، يعنى در طول پنج 

سال، جمعيت زنان سرپرست خانوار بيش از 900 هزار نفر افزايش يافته است.
از مهم ترين مشكالت زنان سرپرست خانوار مشكل تامين مالى و اشتغال است. به منظور 
حمايت از اين قشر از زنان قوانين مختلفى وضع شده و دولت طبق قانون وظيفه تامين مالى 
آنان را بر عهده دارد. طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسى دولت موظف به ايجاد بيمه براى 
زنان بيوه، سرپرست خانوار و سالخورده است. همچنين اصل 29 قانون اساسى هم به طور 
كل به بيمه و برخوردارى از تأمين اجتماعى پرداخته است. طبق اين اصل «برخوردارى 
از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بى سرپرستى، در راه  
ماندگى، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتى، درمانى و مراقبت هاى پزشكى به 
صورت بيمه و غيره، حقى همگانى است.» دولت نيز موظف است طبق قوانين از محل 
درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاى مالى 

فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.
با وجود وضع قوانين متعدد به منظور حمايت از زنان سرپرست خانوار، اصل 21 قانون 
كه با محوريت مشكالت زنان وضع شده است اما اين قوانين به مرحله اجرا نرسيده و تا 
كنون نتوانسته اند به صورت چشم گيرى بارى از دوش زنان سرپرست خانوار بردارند.

ميرحمايت ميرزاده نمايده مغان درمجلس شوراى اسالمى، در خصوص اين ماده و 
عملكرد دولت در اين باره گفت: در بند چهارم اصل بيست و يكم قانون اساسى، 
دولت موظف است با ايجاد بيمه خاصى براى زنان سالخورده و بى سرپرست و بيوه 
شدگان از آن ها حمايت كنند، اما هم اكنون ما شرمنده بسيارى از خواهران و مادرانمان 

هستيم.
ميرزاده تصريح كرد: اصل بيست و نهم قانون اساسى دولت را مكلف به ارائه خدمات 
تامين اجتماعى از نظر بيكارى وارائه خدمات بهداشتى، درمانى و پزشكى براى تمام 
مردم مى كند واين در حالى است كه زمانى بيمارستانهاى گرمى امكانات اوليه پزشكى 

را از قبيل زايشگاه را داشتند وهم اكنون ندارند.
معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزارى فارس، علت اصلى عدم اجراى بيمه زنان بيوه، سالخورده و بى سرپرست 

را عدم وجود اعتبارات كافى براى اجراى قانون مذكور اعالم كرد.
در همين رابطه طيبه سياوشى شاه عنايتى عضو فراكسيون زنان مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزارى فارس در خصوص عدم اجراى اين قانون گفت: طبق برنامه 
ششم توسعه زنان خانه دار بيش از 3 فرزند مد نظر پوشش بيمه قرار گرفتند، اما به دليل 
عدم توانايى مالى دولت براى پوشش اين افراد از ميان حدود 3 ميليون زن سرپرست 
خانوار، حدود 120 هزار زن سرپرست داراى 3 فرزند براى پوشش بيمه اى در نظر 

گرفته شدند.
همين  اجتماعى  تامين  سازمان  توانايى  عدم  دليل  به  متاسفانه  اما  داد:  ادامه  سياوشى 
120 هزار نفر را هم نتوانستيم تحت پوشش بيمه قرار دهيم و براى بيمه آنان نياز به 

منبعى پايدار داريم.
وى با بيان اينكه طبق ارزش هاى نظام زنان خانه دار باالترينشان را دارند اما در مقام 
سياست گذارى براى آنان ارزش كمى قائل مى شويم تصريح كرد: در حال حاضر در 
بودجه ى سال 97 نيز شاهد كاهش اعتبارات زنان خانه دار هستيم اما تمام تالش خود 

را براى افزايش اعتبارات زنان خواهيم كرد.
با وجود كاهش 40 درصدى اعتبارات زنان سرپرست خانوار در بودجه سال 97، حال 
بايد ديد كه دولت آيا مى خواهد اقدامى در جهت حل مشكالت زنان انجام دهد يا خير 
هم چنين بايد ديد دولت چه زمانى اصل 21 قانون اساسى و بيمه زنان بيوه، سالخورده 

و بى سرپرست را عملى خواهد كرد.
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 فريبرز ناطقى الهى

از دى ماه سال 89 كه مجلس شوراى اسالمى طى 
را  ها  دفترخانه  در  خودرو  سند  تنظيم  اى،  مصوبه 
قانونى اعالم كرد، نيروى انتظامى پياپى با اين قانون 
مخالفت كرد و به شهروندان متذكر شد، براى احراز 
مالكيت خودرو، نيازى به تنظيم سند در دفترخانه 
ندارند؛ مخالفتى كه بسيارى از شهروندان را از تنظيم 
سند خودرو منصرف كرد تا با كوتاه آمدن نيروى 
مشكالت  دچار  گذشته  هاى  مخالفت  از  انتظامى 

فراوانى شوند.
پس از تصويب قانونى در مجلس شوراى اسالمى در 
سال 89 كه تنظيم سند خودرو در دفترخانه هاى ثبت 
رسمى را الزامى كرد و اين قانون بالفاصله توسط 
مسئوالن ارشد نيروى انتظامى به نقد كشيده شد تا 
همين چند ما پيش كه نيروى انتظامى ديگر دست 
از مخالفت هاى خود برداشت، خودروهاى فراوانى 
خريد و فروش شد كه براى آنها سند محضرى تنظيم 
نشد و حاال خريدارانشان با مشكالت فراوانى رو به 

رو هستند.
در  خودرو  سند  تنظيم  شدن  قانونى  با  همزمان 
اجبارى  سال 89  از  كه  ـ  اسالمى  شوراى  مجلس 
نهادهاى  در  ديگرى  هاى  مصوبه  و  تصميم  ـ  شد 
ديگر صورت گرفت كه با اين قانون متناقض بود 
و شهروندان را دچار سردرگمى كرد. مثل آيين  نامه 
اجرايى ماده 29 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى 
كه در سال 1391 به تصويب هيأت وزيران رسيد 
قبل  مكلفند  نقليه  وسايل  دارندگان  آمد:  آن  در  و 
از هرگونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد 
رسمى، ابتدا با داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه 
به اداره  هاى راهنمايى و رانندگى يا مراكز تعويض 
پالك مراجعه كنند و پس از آن در صورت تمايل در 

دفترخانه هاى ثبت اسناد رسمى حاضر شوند.
هرچند اين ماده قانونى ثبت معامله خودرو در دفاتر 
اسناد رسمى را نفى نكرد، به چالشى ميان ميان پليس 
و دفاتر ثبت اسناد رسمى دامن زد كه براى چندين سال 
ادامه يافت و در همين باره مقامات عالى رتبه نيروى 
انتظامى اعالم كردند، برگه سبز صادره در مراكز تعويض 
پالك و شماره گذارى خودرو از نظر اين نهاد، سند 

رسمى مالكيت خودرو به حساب مى آيد.
نيروى انتظامى تا همين چند ماه پيش كه با ورود 
دوباره مجلس به موضوع ضرورت تنظيم سند در 
دفترخانه دوباره مطرح شد، همچنان با اين مصوبه 
مخالفت داشت و به شهروندان توصيه مى كرد، به 

برگه سبز خودرو براى اثبات مالكيت اكتفا كنند.
حقوقى  اداره  رئيس  ترحمى»،  «محمد  مثال  براى 
پليس راهور ناجا تابستان سال جارى اعالم كرد: ماده 
29 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى كه در جلسه 

نهايى  تصويب  به   8/12/1389 تاريخ   294 شماره 
مشروح  آن  در  و  رسيده  اسالمى  شوراى  مجلس 
مذاكرات نمايندگان محترم مردم و نماينده دولت در 
روزنامه رسمى شماره 19233 درج شده بيان مى دارد 
دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل 
و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمى، ابتدا 
به ادارات راهنمايى و رانندگى يا مراكز تعيين شده 
از سوى راهنمايى و رانندگى براى بررسى اصالت 
و  جريمه ها  پرداخت  مالك،  هويت  نقليه،  وسايل 
جديد  مالك  نام  به  پالك  تعويض  و  معوق  ديون 
كانون  عمومى  روابط  استناد  لذا  و  نمايند  مراجعه 
اشاره  مذاكرات  مشروح  به  ياران  دفتر  و  سردفتران 
شده براى الزام كردن تنظيم سند خودرو در دفترخانه 
ارائه  براى  مى رسد  نظر  به  و  بوده  واقع  غير  كامًال 

از  موصوف  كانون  بايستى  مردم  به  غلط  اطالعات 
مردم عذرخواهى كند.

به گفته سرهنگ ترحمى در سير مراحل تصويب در 
مسئوالن  دلسوزانه  مخالفت هاى  مجلس  مذاكرات 
به  مردم  مراجعه  بودن  اختيارى  در  امر  متوليان  و 
براى  رسمى  سند  بار  دو  اخذ  عدم  و  دفترخانه ها 
معامله وسيله نقليه كه جزو اموال منقول است، باعث 
شد براى پرهيز از تحميل مراحل زائد و بار مالى 
مضاعف به مردم انجام پذيرد و بديهى است، قانون بر 
الزامى نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمى 
تأكيد دارد، در ضمن هيچ الزامى براى مردم به اخذ 
سند رسمى دوم پس از نقل و انتقال وسايل نقليه در 

مراكز تعويض پالك در ماده 29 قيد نشده است.

تأكيد فراوان پليس بر الزامى نبودن تنظيم سند خودرو 
سر  و  اسير  را  شهروندان  از  بسيارى  ها  سال  براى 
در گم كرد و در شرايط كنونى كه ديگر خبرى از 
مخالفت هاى نيروى انتظامى نيست و تقريباً تنظيم 
سند خودرو در دفترخانه به يك عرف عمومى تبديل 
شده است، هستند شهروندان فراوانى كه بايد هزينه 
اين مخالفت را آن هم در يك مسير پيچيده و سخت 

قانونى بپردازند.
خريدار خودرويى را تصور كنيد كه در سال 93 با 
قيمتى مشخص خودروى خود را خريده و اكنون 
پس از سه سال و به دليل اينكه مى خواهد خودرو 
را بفروشد، نياز به تنظيم سند رسمى دارد. در چنين 
شرايطى اين مالك خودرو بايد فروشنده قبلى را پيدا 
و او را راضى به حضور در دفترخانه و ثبت سند 

رسمى كند؛ اقدامى كه بنا به داليل متعددى از جمله 
دو مورد مهم زير فراهم نمى شود.

بسيارى از فروشندگان در اين شرايط با اشاره به اين 
قبل  هاى  سال  در  شده  فروخته  خودروى  كه  مهم 
اكنون افزايش قيمت داشته است، از خريدار طلب 
دريافت ما به التفاوت قيمت فروخته شده و ارزش 
افزوده كنونى را مى كنند كه هرچند منطقى نيست، 
به هر حال با توجه به الزام قانونى براى تنظيم سند، 
راهكارى براى دريافت مبلغ بيشتر است و خريداران 

را با مشكل و اختالف با فروشنده مواجه مى كند.
نبودن  حيات  قيد  در  دليل  به  نيز  موارد  برخى  در 
از  خارج  به  وى  مسافرت  يا  و  خودرو  فروشنده 
كشور، خريدار امكانى براى تنظيم سند بدون حضور 

فروشنده در دفترخانه ندارد و بناچار بايد راهكارهاى 
قانونى طوالنى ديگرى را بپيمايد.

بنا به داليلى كه به آن اشاره شد، اكنون شمار بسيارى 
از شهروندان ايرانى هستند كه خودروى آنها فاقد 
سند رسمى است و براى تنظيم سند خودرو بايد 
در  كه  كنند  طى  را  دشوارى  و  پيچيده  راهكارهاى 

نهايت آنها را دچار خسارت مالى مى كند.
مصطفى آقازاده، وكيل پايه يك دادگسترى در مورد 
راهكار عملياتى براى حل اين مشكل به خبرنگار 
«تابناك»، گفت: مالك خودرو كه داراى برگ سبز 
و مبايعه نامه است، بايد براى پيگيرى تنظيم سند 
خودرو ابتدا به دفترخانه الكترونيك قضايى مراجعه 
كند و پس از ثبت شكايت منتظر تاريخ و زمان دادگاه 

بماند.
زمان  ماه  دو  گذشت  از  پس  معموالً  افزود:  وى 
دادگاه خواهد رسيد و با توجه عدم حضور فروشنده 
خودرو در دادگاه، قاضى دستور نشر آگهى را صادر 
خواهد كرد كه با هزينه شخص خريدار در روزنامه 

هاى كثير االنتشار منتشر خواهد شد.
آقازاده ادامه داد: پس از گذشت دو ماه از زمان انتشار 
آگهى مبنى بر الزام حضور فروشنده در دادگاه، دوباره 
دادگاه برگزار خواهد شد و با توجه به عدم حضور 
قاضى  بار  اين  دادگاه،  در  فروشنده  شخص  مجدد 
دفترخانه  توسط  خودرو  سند  تنظيم  الزام  به  رأى 
ثبت اسناد رسمى با حضور نماينده دادستان را صادر 
خواهد كرد. البته از زمان صدور اين حكم بايد 40 
روز بگذرد تا فرصت اعتراض براى فروشنده وجود 
فروشنده،  اعتراض  عدم  صورت  در  و  باشد  داشته 
پس از 40 روز خريدار خودرو با نماينده دادستان 
در دفترخانه حاضر خواهند شد و سند به نام خريدار 
تنظيم خواهد شد و در اين فرايند شاكى بايد تمام 

هزينه هاى پيش آمده را متقبل شود.
بنا بر آنچه آمد، حاصل مخالفت ها و آدرس هاى 
غلطى كه مسئوالن ارشد نيروى انتظامى در تمام اين سال 
ها به شهروندان و مالكان خودرو داردند، اين شد كه 
اكنون شهروندان بسيارى با مشكل نداشتن سند مالكيت 
خودرو رو به رو و براى حل مشكل خود به اجبار به 

سمت دادگاه هاى عمومى روانه شوند.
مسئوالن  از  انتظارى  كنونى،  شرايط  در  هرچند 
به  پاسخگويى  و  عذرخواهى  براى  انتظامى  نيروى 
شهروندانى كه دچار مشكل شدند، وجود ندارد، به 
نظر ضرورت دارد، دستگاه هاى مسئول با ورود به 
مسأله و بررسى جوانب مختلف آن، شرايطى را پيش 
زمينه  اين  در  دادرسى  قانونى  فرايندهاى  كه  آورند 
تسهيل شود تا از پيش آمدن هر گونه اختالف و يا 
سوءاستفاده توسط فروشندگان سابق جلوگيرى شود.

فرايند دشوار «الزام به تنظيم سند خودرو»؛

روابط جنسى خشونت آميز ، خشونت عليه خانواده و رفتارهاى پرخاشگرانه برخى از اختالالت ناشى از مصرف مواد هستند اما به تازگى اعالم شد 
كه رفتارهاى خشونت آميز در معتادان در ده سال اخير افزايش يافته است. محمدرضا فتاحى روانشناس و درمانگر اعتياد در گفتگو با فرارو علت افزايش خشونت

 در معتادان نسبت به گذشته را ناشى از افزايش مصرف مواد محرك و توهم زا در مقايسه با مواد مخدر مى داند.



يكشنبه-10 دى 1396   12 جمادى االولى 1439
31 دسامبر2017      سال دوم- شماره74

جدول

پاسخ جدول شماره 5095

طراح:عليرضا سجادى فر       شماره 5096

123456789101112131415
1     
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13 
14
15

از باال به پايين
 1ـ   تالش و مبارزه جانداران براي تسلط بر طبيعت و بقاي خودـ   افزايش ابعاد جسمى بدون تغيير در خواص آن، 
معموالً در اثر افزايش حرارت  2ـ   نيروي طبيعتـ   پيرايهـ   داستان كوتاه  3ـ    از رياضيدان و فيزيكدان برجسته 
سوئيسىـ   مكان و آشيانـ   كثرت آمد و شد  4ـ   بالي بنيان كنـ   سيمرغـ   ترك استخوانـ   افزايش حجم  برنج 
ــيارـ   خيمه  ــم و روحـ   مليحـ   منقار كوتاه  6ـ   رمق آخرـ   بس  پخته  5ـ   انجام حركات بدني براي تقويت جس
ــاجره لفظيـ   تكرار  ــتور   9ـ   ذخيرهـ   مش  7ـ   قورباغهـ   پي در پيـ   خدا  8ـ   چندتا ايلـ   بوته كوتاهـ   دس
حرفي  10ـ   بهره هوشيـ   مهتر قومـ   راه شاعرانه  11ـ   چانه گيالني هاـ   شغل و وظيفه سفيرـ   اتومبيل باري 
 كوچك  12ـ   همداستان رامينـ   ضمير اشارهـ   سمبلـ   پوشاندن  13ـ   تئاترـ   اسب سياهـ   شهري در ايتاليا 

 14ـ   جذابـ   خالوـ   مينيمم  15ـ   مشورتـ   لقب باقرخان، انقالبي عصر مشروطه

از راست به چپ
ــرباز نيروي درياييـ   منگولهـ   شيمي  3ـ   از آثار كتاب   1ـ  تنبل- سرمربي باسابقه آرسنال انگليس  2ـ   س
ــپيرـ   وباـ   لباس رنان هندي  4ـ   قوه و نيروـ  درخت انگورـ   از ياران امام عليـ   بهار آذري  5ـ   تكرارش  شكس
ــگر  6ـ   كتاب قائم مقام فراهانيـ   موجوديتـ   ويتامين نور خروشيد  ــدنـ   كفش  صداي االغ استـ   رهسپارش
ــمه  9ـ   گشودهـ   زشت و  ــگاه خانهـ   پايتخت يونانـ   مجس  7ـ   سرباز روسـ   صداپيشهـ   يازده  8ـ   پيش
 مبتذلـ   آماده و فراهم  10ـ   صدمتر مربعـ   تكرارشدهـ   فاميل  11ـ   خواب خوشـ   آواز بلندـ   ويتامين جدولي 
ــمه اى در بهشت  ــت لپهـ   نام چش ــهـ   تكه آتش  13ـ   راكبـ   خورش  12ـ   خرمن گندم و جوـ   فقيرـ   ريش

 14ـ   تجربه و امتحانـ   از القاب امام موسى كاظمـ   داالنه  15ـ   دميدنـ   مشايعت

123456789101112131415
1    
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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6
اقتصادى

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى قالب جديد يارانه نقدى را 
شرح داد. به گفته على ربيعى، دولت 70 درصد حداقل دستمزد 
را به عنوان شاخص كف حمايت اجتماعى تعريف كرده است. 
بر اين اساس، يارانه نقدى و افزايش مستمرى شامل كسانى 
مى شود كه زير اين كف، دريافتى دارند. عالوه بر آنها، جامعه 
تحت پوشش نهادهاى حمايتى و افراد شناسايى شده توسط 
وزارت رفاه نيز به ليست يارانه بگيران اضافه مى شود. همچنين 
اگر افراد ديگرى خود را مستحق دريافت يارانه نقدى بدانند، 

دولت صحت ادعايشان را مورد بررسى قرار مى دهد.
توسط  بودجه 97  اليحه  در  يارانه بگيران  شناسايى  سازوكار 
وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعى تشريح شد. سازوكارى كه 
نشان مى دهد دولت تنها اقشار تحت فشار اقتصادى را در 

ليست يارانه قرار خواهد داد.
عالوه بر اين، على ربيعى برنامه سه سطحى دولت براى پاك 
شدن فقر از چهره اقتصاد ايران را نيز به اشتراك عموم گذاشت. 
براساس گفته هاى او، دولت در نظر دارد كه 70 درصد حداقل 
دستمزد را به عنوان كف حمايت اجتماعى تعيين و با اين 

فرمول، فقر را ريشه كند.

دايره يارانه بگيران

در  تغييراتى  و  شود  تصويب  مجلس  در  بودجه  اليحه  گر 
خصوص يارانه ها اتفاق نيفتد، سال آينده حدود 42 ميليون 

نفر در فهرست يارانه اى دولت قرار خواهند 
گرفت. ربيعى در برنامه گفت وگوى ويژه 
خبرى، جزئيات بيشترى از اين فهرست را 

رسانه اى كرد.
يارانه بگيران  سرفهرست  اساس،  اين  بر 
سال بعد، مددجويان كميته امداد و سازمان 
بهزيستى هستند. تعداد اين افراد به 8  ميليون 
و 300 هزار نفر مى رسد. ربيعى همچنين 
از شناسايى 3 ميليون زن سرپرست خانوار 
توسط وزارتخانه نيز خبر داد. در نتيجه زنان 
سرپرست خانوار و در حقيقت خانواده آنان، 
گروه دوم يارانه بگيران را تشكيل مى دهند. 
نشان  را  سوم  هدف  جامعه  روستاييان 

مى دهند.
به  نيز  كانال  اين  از  رفاه،  وزير  گفته  به 
كشت  در  كه  روستاييانى  از  ميليون   8

محصوالت با مشكل مواجه شدند يا منابع آب و خاك كافى در 
اختيار ندارند، يارانه پرداخت خواهد شد. بازنشستگانى كه با 
حداقل دريافتى و امكانات زندگى مى كنند، گروه بعدى را 
شامل مى شود. برآورد دولت از اين گروه، 8/ 4 ميليون نفر 
است. گروه پنجم، بسيجيان و ايثارگرانى را پوشش مى دهد 

كه توانايى انجام كار ندارند.
 ربيعى برآورد اين گروه را 7/ 1 ميليون نفر اعالم كرد. اما 

گروه هاى ديگرى نيز تحت پوشش يارانه قرار مى گيرند كه 
ميزان دقيقى از آنها در دسترس نيست. خانوارهاى داراى 
بيماران خاص، افراد دچار سوءتغذيه و... گروه هاى ديگر 
را تشكيل مى دهد. اما در هر صورت تعداد يارانه بگيران 
از يك سقف مشخص عبور نخواهد كرد. ربيعى ميزان كل 
يارانه بگيران را بين 40 تا 41 ميليون نفر اعالم كرد. حساب 

و كتاب اعداد نيز همين نتيجه را مى دهد.
دولت براى پرداخت يارانه در سال بعد، 23 هزار ميليارد 

باشد  قرار  اگر  است.  گرفته  نظر  در  تومان 
دولت در سال آينده 45 هزار و 500 تومان به 
ميليون   42 حدود  بپردازد،  يارانه  شخص  هر 
دولت  مى گيرند.   قرار  يارانه  پوشش  تحت  نفر 
نظام  در  كه  افرادى  براى  را  راهكارى  همچنين 
شناسايى قرار نمى گيرند نيز پيش بينى كرده است. 
اين افراد مى توانند خود را به نهادهاى حمايتى 
آنها،  ادعاى  صحت سنجى  براى  كنند.  معرفى 
دولت حساب هاى بانكى آن افراد را مورد بررسى 
قرار مى دهد و سپس در مورد اين افراد تصميم 
مى گيرد. به گفته ربيعى، رصد حساب هاى بانكى 
تنها به افرادى كه خود را مستحق دريافت يارانه 
مى دانند، محدود است. در واقع حساب هاى بانكى 
ديگر افراد مورد واكاوى دولت قرار نخواهد گرفت.

سازوكار مقابله با فقر

براى  دولت  شده  پيش بينى  سازوكار  از  همچنين  رفاه  وزير 
زدودن فقر نيز سخن گفت. براى اين منظور، دولت سه اليه 
را تعريف مى كند. اليه اول ناظر بر فقيرترين قشر جامعه است 
و با استفاده از حداقل دستمزد، شناسايى مى شوند. رويكرد 
دولت در برابر اليه اول، حمايت دائمى و مداوم است. براساس 

توضيحات ربيعى، 60 تا 70 درصد حداقل دستمزد، به عنوان 
كف حمايت اجتماعى تعريف شده است.

مثال اگر حداقل دستمزد را يك ميليون تومان در نظر بگيريم، 
به  نتيجه  در  مى آيد؛  به دست  تومان  حمايتى 700 هزار  كف 
خانوارهاى اليه اول مقدار 700 هزار تومان در ماه پرداخت 
خواهد شد. احتماال ميزان كف حمايتى و پرداخت به خانوارها 
سياست  ربيعى  بود.   خواهد  متفاوت  خانوار،  بعد  براساس 
دولت در برابر اليه دوم و ميانى را يك رويكرد مكمل اعالم 
كرد. اين گروه خانوارهايى را هدف قرار مى دهد كه درآمد 
دارند، اما درآمد آنها از كف حمايتى كمتر است. در نتيجه 

مابه التفاوت آن به اليه دوم پرداخت خواهد شد.
اگر كف حمايتى 700 هزار تومان باشد و درآمد يك خانوار 
300 هزار تومان، در نتيجه در ماه به اين خانواده 400 هزار 
تومان پرداخت خواهد شد.  اليه سوم، اليه خروجى ناميده 
را  گروه  اين  قبال  در  دولت  سياست  ربيعى  است.  شده 
افراد  گروه  اين  كرد.  اعالم  توانمندسازى  رفاهى  سياست 
بيكار را در برمى گيرد. براى اين افراد كف حمايتى پرداخت 
مى شود اما پس از قرار گرفتن در پوشش حمايتى، بالفاصله 
به سازمان فنى و حرفه اى نيز معرفى مى شوند. ربيعى معتقد 
اين  بعد،  مرحله  در  دولت  اشتغالى  سياست هاى  كه  است 
افراد را وارد بازار كار خواهد كرد. به گفته وزير رفاه، دولت 
حداكثر يك يا دو سال اين اليه را تحت پوشش خود قرار 

مى دهد.

ــى  ــر روند افزايش ــك ماه اخي ــرغ طى ي ــت تخم م قيم
ــان عبور كرده  ــانه اى 18 هزار توم ــته و از مرز ش داش
ــيوع آنفلوآنزاى  ــت. برخى اين گرانى را ناشى از ش اس
در  و  ــذار  تخم گ ــاى  مرغ ه ــدن  ش ــدوم  مع و  ــى  مرغ
ــورد نياز در  ــت نهاده هاى م ــش قيم ــال افزاي ــن ح عي
ــت كه بررسى ها  مرغدارى ها مى دانند. اين در حالى اس
ــى تخم مرغ، به  ــى گران ــت مرئ ــان مى دهد كه دس نش
ــترين اثر را در  ــت بازمى گردد و بيش ــاى دول دخالت ه
ــانات بازار داشته است. دولت تنها در زمان گرانى،  نوس
ــاى تنظيم بازار از منظر  ــى عمل مى كند و به ج واكنش

ــود. ــل مى ش توليد، صرفا به ابزار واردات متوس

نارسايى هاى نظام توزيع و سياست هاى تنظيم بازار كه هر چند 
ماه يك بار،  يك محصول يا كاال را تحت تاثير قرار مى دهد و 
عرضه را با مشكالتى جديد مواجه مى كند، اين بار گريبانگير 
تخم مرغ شده است. كااليى كه در زمره كاالهاى اساسى قرار 
مى گيرد و در عين حال در تمام اقشار جامعه نيز مشترى دارد. 
قيمت تخم مرغ از يك ماه پيش رو به افزايش گذاشت تا جايى 
كه حتى يك شانه تخم مرغ با قيمت 18 تا 20 هزار تومان نيز 

به فروش  رسيد.
بررسى ها نشان مى دهد كه روند تغيير قيمت تخم مرغ متناسب 
با تورم پيش نرفته است. بر اين اساس، ابتداى سال 1391 قيمت 
يك شانه اين كاال 5 هزار و 500 تومان بوده است اما در سال 
جارى و پيش از جهش ناگهانى قيمت، يك شانه تخم مرغ 
11 تا 12 هزار تومان فروخته مى شد. اين در حالى است كه با 
احتساب تورم، بايد اين كاال پيش از جهش اخير، بين 13 الى 
14 هزار تومان به بازار عرضه مى شد. اما تجربه نشان داده كه 
دولت، همواره در زمان ارزانى، سيستم تنظيم بازار را رها مى كند 

و اقدامات حمايت كننده از توليد را نيز به فراموشى مى سپارد.
واردات  همان  كه  را  مكانيزم  آسان ترين  گرانى  زمان  در  اما 
است در پيش مى گيرد. به عبارتى دولت همواره در تنظيم بازار 
به صورت واكنشى عمل كرده و كنش نداشته است. اين در حالى 
است كه دولت براى پايدارى و تنظيم بازار به جاى دخالت بايد 
به نظارت بپردازد. خألها را مرتفع كند و الگوهاى سنتى تنظيم 
بازار را تغيير دهد؛ به گونه اى كه به جاى سياست هايى همچون 
ديوارسازى تعرفه اى و استفاده از ابزار واردات بازار را از منظر 

توليد تنظيم كند.
گفته مى شود گرانى اين كاال به دليل شيوع بيمارى آنفلوآنزا و 
از بين رفتن تعداد زيادى از مرغ هاى تخم گذار است و از آنجا 
كه واردات اين كاال نيز پيش از اين ممنوع بود، كاهش عرضه 

نسبت به تقاضا، موجب شد تا قيمت ها در يك بازه زمانى كوتاه 
افزايش يابد. در اين ميان، دولت به منظور كنترل قيمت ها و 
تنظيم بازار تخم مرغ، بخشنامه اى را براى واردات اين كاال با 
تعرفه 5 درصد تا پايان اسفندماه صادر كرد تا تعادل را در بازار 

اين كاال ايجاد كند.
اما داستان مرغ و تخم مرغ تازگى ندارد و تقريبا از يك سال 
پيش آنفلوآنزا در مرغدارى ها شيوع پيدا كرد و موجب شد تا 
حدود 20 درصد از مرغ هاى تخم گذار، معدوم شوند. آنچه 
مقامات مسوول در اين باره مى گويند، به اين مساله اشاره دارد 
كه پارسال حدود 23 ميليون و 500 هزار قطعه و امسال از ابتداى 
مهرماه تا دوم دى ماه نيز 12 ميليون و 300 هزار قطعه مرغ 

معدوم شده است.
البته شيوع آنفلوآنزاى فوق حاد، پرندگان 
52 كشور جهان را تحت تاثير قرار داده 
و نزديك به 30 كشور در دنيا مشكالتى 
شبيه ايران دارند. در ايران نيز اين بيمارى 
به همراه سرماى هوا موجب از بين رفتن 
است.  شده  تخم گذار  مرغ  تعداد  اين 
سوالى كه اين روزها زياد پرسيده مى شود 
اين  وجود  با  دولت  چرا  كه  است  اين 
بيمارى، پيش از بحران، اقدامى انجام نداده 
و سياست كنونى دولت، چه براى واردات 
و چه براى حمايت از توليدكنندگان تخم 
كه  بوده  واكنشى  تخم گذار  مرغ  و  مرغ 

نسبت به بحران نشان داده است.
مقامات مسوول اعتقاد دارند كه اگرچه 
اين بيمارى از سال گذشته شيوع داشته، 
اما انتظار مى رفت در تابستان اين بيمارى 

نيز فروكش كند؛ اما گويا اين بار شرايطى ايجاد شده كه بحران 
را پيش بينى ناپذير كرده است. اما با تمام توجيه هايى كه از سوى 
دولتمردان مطرح مى شود، فارغ از مباحثى همچون قيمت و 
داليل به وجود آمدن اين شرايط، ريشه اين دست از مشكالت 
از دو منظر قابل بررسى است. نواقصى كه در سياست هاى كالن 
كشور از جمله تعرفه گذارى ها وجود دارد، يكى از ريشه اى ترين 
بحرانى  شرايط  در  مى شود  موجب  كه  است  مشكالتى 
تصميم هايى اتخاذ شود كه به سود توليدكنندگان نباشد. اما از 
زاويه ديگر نيز مى توان اين موضوع را بررسى كرد. زاويه اى كه 
نشان مى دهد نظام توزيع در ايران نظامى سنتى است، به همين 

دليل در وضعيت بحرانى، بازار را دچار مشكل مى كند.

ساده ترين راه تنظيم بازار
در حال حاضر در ايران با دو مشكل مواجه هستيم. نخست 
اينكه نظام توزيع ما نظامى سنتى است و دوم سياست هاى كالن 
به شكلى است كه اجاره نمى دهد توليد از تمام ظرفيت هاى 
اسمى خود بهره مند شود. به عنوان مثال در مساله تخم مرغ اگر 
ظرفيت اسمى به ظرفيت بالفعل تبديل مى شد، در شرايط عادى، 
صادرات افزايش مى يافت و در شرايط بحرانى، سهم صادرات 
به بازار داخل اختصاص مى يافت و كمبودى در بازار ايجاد 
نمى شد. هنگامى كه چنين سياستى بر بازار حاكم نباشد، ناگزير 
به سمت واردات پيش مى رويم. در بحث تخم مرغ، واردات 
در اوج بحران آزاد شده است. يعنى كنترل قيمت به واسطه 

فعال كردن واردات انجام مى شود. در اين شرايط هنگامى كه 
توليدكننده داخلى به چرخه توليد برمى گردد، مجبور مى شود 
براى مقابله با واردات، عالوه بر زيان حاصل شده به واسطه 
معدوم كردن مرغ ها و تخم مرغ ها، مجددا متضرر شود، چراكه 

بايد به دليل رقابت با واردات، زيان بپردازد.
در شرايط كنونى گفته مى شود تركيه در بازار تخم مرغ، دامپينگ 
كرده و قيمت عرضه اين تخم مرغ تركيه اى كمتر از قيمت 
تمام شده تخم مرغ ايرانى است و در اين شرايط توليدكنندگان 
ايرانى قطعا مجبور به رقابت با كاالى تركيه اى هستند در نتيجه 
با واردات، انگيزه نيز از توليدكننده واقعى سلب مى شود. در اين 
شرايط هم بازار داخلى از دست مى رود و هم بازارهاى خارجى. 

چراكه رغبتى براى توليد وجود نخواهد داشت. كارشناسان بر 
اين باورند كه ساده ترين راه براى تنظيم بازار، واردات است 
كه در ايران همواره از اين مكانيزم در شرايط بحران استفاده 
شده است.  آنها مى گويند وقتى سياست هاى تجارى را بر مبناى 
تعرفه تعريف مى كنيم، عالوه بر اينكه اهداف مطلوب محقق 
نمى شود، عوارضى نيز متوجه اقتصاد مى شود و آن فساد و رانت 
است كه موجب مى شود رقابت تضعيف شود و روحيه رانتى 
شكل بگيرد. همه اين موارد موجب مى شود كه رقابت در فضاى 

كسب و كار تضعيف شود. 
يكى ديگر از عوامل انگيزشى براى توليدكنندگان قيمت كاال 
است كه همان طور كه پيش از اين گفته شد، قيمت تخم مرغ 
متناسب با تورم افزايش نيافته و اين امر 
موجب مى شود تا انگيزه توليدكننده براى 
توليد بيشتر كاهش يابد و چه بسا اگر 
حتى چنين بيمارى در مرغدارى ها شيوع 
پيدا نمى كرد، به واسطه تثبيت قيمت اين 
كاال، باز هم كمبود تقاضا، بازار را با مشكل 
مواجه مى كرد. به هر حال نبايد فراموش 
كرد كه غافلگيرى ها ريشه در غفلت هايى 
دارد كه مدت ها سركوب شده است و در 
اين خصوص، غفلت دولت موجب بروز 
چالش ها مى شود.  از سويى وضعيت بازار 
تخم مرغ در ايران نشان مى دهد كه ميزان 

توليد بيشتر از تقاضاى داخلى است.
ظرفيت بالفعل در ايران باالى 800 هزار 
تن و ظرفيت اسمى نيز حدود يك ميليون 
و 300 هزار تن است. همچنين مصرف 
سرانه در ايران 2/ 11 كيلوگرم در سال 
است. هر ايرانى 190 تخم مرغ در سال مصرف مى كند كه اگر 
با فرمول به ازاى هر نفر هر روز يك تخم مرغ، محاسبه شود، ما 
از سرانه كشورهاى توسعه يافته پايين تر هستيم. از سوى ديگر 
عالوه بر ميزان مصرف داخلى و توليد، ساالنه 10 درصد نيز 
صادرات تخم مرغ انجام مى شده است. در هر بازار، توليد كاال 

به صورت خطى و تقاضاى آن به صورت سينوسى است.
به اين معنى كه مثال تخم مرغ در فصل گرما، كاهش تقاضا و در 
فصل سرد با افزايش تقاضا مواجه است اما توليد آن به صورت 
خطى است. نمى توان به دليل كاهش تقاضا در تابستان توليد را 
نيز كاهش داد چراكه فرآيند توليد تخم مرغ زمانبر و حدود 72 
هفته است و قابل توقف نيست. اما ارزيابى از توليد، تقاضا و 
عرضه تنها در نظام توزيع مدرن قابل پيش بينى است. هنگامى كه 

در مواجهه با اين بازار (بازار سينوسى) قرار مى گيريم، نخست 
بايد شبكه توزيعى فراهم كنيم كه مهاركننده اين نوسانات باشد.

نظام  در  سنتى  الگوهاى  بايد  هدف  اين  به  دستيابى  براى 
كاالهايى  توزيع  آنكه  جاى  به  و  بخورد  هم  به  نيز  توزيع 
مانند تخم مرغ به صورت كيلويى صورت گيرد، به سمت 
شناسنامه  و  خاص  برند  داراى  و  شده  بندى  بسته  توزيع 
سنتى،  نظام  در  كه  است  حالى  در  اين  برويم.  پيش  توليد 
قيمت يكسان ولى كيفيت متفاوت خواهد شد. آنچه با ايجاد 
برندينگ در سيستم توزيع به وجود مى آيد، ناخودآگاه به جز 
ارتقاى كيفيت محصوالت، توليدكننده به سمت ذخيره سازى 
نيز پيش مى رود. هنگامى كه نظام توزيع، به صورت برندينگ 
باشد، توليدكننده بسته به تقاضا، توليدات خود را با بازار 
داخلى هماهنگ مى كند و اگر تقاضا در جايى كمتر است، 
مازاد آن را انبار كرده يا حتى در اين شرايط توليدكنندگان 

مى توانند به صادرات نيز فكر كنند.
آنچه در اين ميان به عنوان خأل سياستى خودنمايى مى كند، اين 
است كه در ايران، مكانيزم انگيزشى براى توليد وجود ندارد. 
به عنوان مثال در حال حاضر ظرفيت توليد تخم مرغ در ايران 
باالست ولى همچنان كمبود آن حس مى شود. ايران يكى از 
بزرگترين توليدكنندگان تخم مرغ در دنياست اما بسترى براى 
توليدكنندگان آن فراهم نيست كه بتواند به سمت توليد بيشتر و 

افزايش صادرات پيش برود.
سياست هاى نادرست نيز گاهى توليدكنندگان را چنان مأيوس 
مى كند كه همان اندك صادرات نيز صورت نمى گيرد.  به هر 
حال در شرايطى كه بازار تخم مرغ از شرايط عادى خارج شده، 
دولت در مرحله اول اجازه واردات 20 هزار تن از اين كاال 
را داده است كه بر اين اساس، ثبت سفارش تا پايان اسفند 
انجام مى شود و واردات نيز نهايتا بايد تا پايان فروردين باشد. به 
محض اطالع رسانى از باز شدن ثبت سفارش واردات تخم مرغ 
با تعرفه 5 درصد، نخستين محموله ها از تركيه وارد كشور شد.

همچنين از سوى مسووالن اعالم شد كه تسهيالت ارزان قيمت 
براى جان گرفتن مرغدارى ها ارائه مى شود تا بتوانند تا 4 ماه 
ديگر توليد خود را به بازار وارد كنند. براى مرغ هاى آسيب 
نديده نيز برنامه ريزى هايى از سوى دولت صورت گرفته است. 
همچنين قرار است به مرغدارى هاى آسيب ديده نيز خسارت 
پرداخت شود. پيش بينى مى شود تا يك تا دو هفته ديگر مشكل 
افزايش قيمت تخم مرغ برطرف شده و بازار به حالت عادى 
برگردد. اما نبايد فراموش كرد كه اين راهكارها مسكن وار عمل 
خواهد كرد و ريشه مشكالت بار ديگر گريبان محصول ديگرى 

را خواهد گرفت.

يارانه بگيران قطعى 97 مشخص شدند 

متهم گرانى تخم مرغ شناسايى شد
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ورزش
خبـر

بهتر نبود جاى ديپلماسى، جدول خوانى 
مى كردى آقاى خادم؟

ورزش ايران با چالش بزرگى روبرو شده و حاال همه اميد دارند كه 
با البى رسول خادم كشتى ايران از تحريم نجات پيدا كند.

ماجراى باختن مصلحتى عليرضا كريمى به حريف روسى همچنان 
براى ورزش ايران حساسيت زاست. اين بار غير از اتحاديه كشتى، 
كميته بين المللى المپيك از پى ماجرا افتاده است و رسول خادم مى 

گويد سخت درگير تالش است تا ايران تعليق نشود.
البته وزير ورزش هم صراحتا گفته كارگروهى تشكيل داده با حضور 
نمايندگان وزارتخانه هاى مختلف براى رايزنى هاى جدى در حوزه 
ديپلماتيك تا شايد مانع از ايجاد خطر بزرگ براى رشته ملى ايرانى ها 
شوند.  تمام اين اتفاقات رخ داده چون اعضاى تيم ملى كشتى ايران در 
مسابقات جهانى اميدها كمى تدبير نكردند. آنها باور نداشتند كشتى گير 
آمريكايى بتواند رقيبش را ببرد. براى همين از ابتدا جدول خوانى نكرده 
بودند تا اقال وقتى قرار نيست با حريفى از اسرائيل بازى كنيم، به كلى 
در وزنى كه انها ورزشكار دارند، حاضر نباشيم تا اين چنين دچار مشكل 
و معضل نشويم. كارى كه از المپيك اخير از سوى مسئوالن ورزش 

كشور رعايت مى شود. 
وقتى اين باور براى ورزش ايران ترسيم و تبيين شده كه نبايد با كشور 
غاصبى كه به رسميتش نمى شناسيم، روبه رو شويم، بايد طورى 

جدول خوانى كرد كه اقال اين تبعات تلخ ايجاد نشود.

دوپينگ فوتباليست ايرانى مثبت شد
با اعالم فدراسيون فوتبال دوپينگ يكى از بازيكنان فوتبال كشورمان 

مثبت اعالم شد.
«غالمرضا نوروزى» رئيس فدراسيون پزشكى ورزشى و دبير ستاد 
ملى مبارزه با دوپينگ، در نامه اى به «مهدى تاج» رئيس فدراسيون 
فوتبال از مثبت بودن تست دوپينگ بازيكن ايرانى خبر داد.در اين 
نامه آمده است: بر اساس گزارش آزمايشگاه آكرديته كلن، نتيجه 
آزمايش كنترل دوپينگ در مورد بازيكن ليگ يكى به واسطه استفاده 
از داروى ممنوعه بولدونون مثبت اعالم شد. نامبرده از دوم دى ماه 
تا زمان صدور راى قطعى در حالت تعليق موقت به سر مى برد. 
اين حكم به بازيكن مورد نظر ابالغ شده و حق اعتراض براى او 
محفوظ است.گفتنى است، تا زمانى كه نتيجه بررسى مجدد آزمايش 

اعالم نشود نام اين بازيكن اعالم نخواهد شد.

احضارژيمناستيك كار10ساله بخاطرحجاب
دختر  از  تصاويرى  انتشار  پى  در  ژيمناستيك  فدراسيون  رييس 
ژيمناست بى حجاب ايرانى در مسابقات خارجى گفت: احتماال اين 
سفر توريستى با نظر خانواده وى صورت گرفته و فدراسيون نقشى 
در اين زمينه نداشته است، طبيعتا اين اقدام حركتى شايسته  براى 
جمهورى اسالمى ايران و دختر ايرانى نيست. متاسفانه مجبور هستيم 
با اين قضيه برخورد انضباطى كنيم و با تصميم كميته انضباطى كارى 

كه بايد انجام شود را به وزارت ورزش و جوانان ابالغ خواهيم كرد!
زهرا اينچه درگاهى بعد از انتشار تصاويرى از  دختر ژيمناست حدودا 
10 ساله ايرانى كه در مسابقات مالزى بدون حجاب مسابقه داده، اظهار 
كرد: اول اين كه بايد بگويم اين اعزام از سوى فدراسيون نبوده است. 
اين سفر توسط خانواده  او انجام شده است و پدرش او را در اين سفر 
همراهى كرده است. البته اين چيزى است كه من در تصاوير ديده ام كه 
پدرش در كنار او در اين مسابقات حضور داشته است. بنابراين احتماال 
اين سفر توريستى با نظر پدرش صورت گرفته و فدراسيون نقشى در 
اين زمينه  نداشته است. من حتى با رييس هيات ژيمناستيك البرز نيز 

صحبت كرده ام كه او نيز در جريان اين موضوع نبوده است.
او ادامه  داد: اين دختر يك ژيمناست بوده است و با تصميم كامال 
خودسرانه و بدون هماهنگى با متوليان ژيمناستيك و يا استان مربوطه 
به اين مسابقات رفته است. ما به هيچ وجه اين اقدام را تاييد نمى كنيم و 
طبيعتا اين اقدام حركتى شايسته  براى جمهورى اسالمى ايران و دختر 
ايرانى نيست. متاسفانه مجبور هستيم با اين قضيه برخورد انضباطى كنيم 
و با تصميم  كميته انضباطى كارى كه بايد انجام شود را به وزارت 
ورزش و جوانان ابالغ خواهيم كرد. اين اتفاق آنقدر منحصر به فرد 
است كه شگفتى خود ما را نيز در بر داشته است. من فكر مى كنم كه 
بهتر است افراد ياد بگيرند اقداماتى را كه مى خواهند انجام دهند از حوزه  

قانونى پيگيرى كنند و بعد آن را انجام دهند.
او در پاسخ به اين سوال كه سطح مسابقاتى كه اين دختر ايرانى در آن 
حضور يافته چه بوده است، گفت : راستش اطالعاتمان به اندازه شما 
است. خبر موثقى نداريم. تنها اين كه اين مسابقات ID نداشته است. 
مسابقات رسمى كه در تقويم جهانى ثبت شده باشد حتما بايد داراى 
ID باشد و ما آن را به شوراى برون مرزى ارسال مى كنيم و بعد از آن 
مراحل قانونى آن طى مى شود و تيم و يا نفر اعزام مى شوند. اينها در 
مسابقاتى شركت كردند كه چون ID نداشته است نمى دانيم كه اين 
مسابقات در كجا برگزار و در چه سطحى بوده است. اطالعات ما مبهم 
است و در حد همان فضاهاى مجازى است تا اين كه جلسه  انضباطى 
تشكيل شود و بعد از آن به صورت نامه نتيجه  نهايى را به وزارت 

ورزش و جوانان اعالم خواهيم كرد.
اينچه درگاهى در ادامه  به برگزارى مسابقات بين المللى ژيمناستيك براى 
دختران مسلمان اشاره كرد و گفت : درست است كه  دختران مسلمان 
ما نمى توانند به مسابقات خارجى اعزام شوند؛ اما ما مسابقات اسالمى 
بانوان  را طراحى كرده ايم كه ظرف دو سال آينده اين مسابقات عملياتى 
خواهد شد. خدا را شكر در اين راه معاون امور بانوان وزارت ورزش و 
جوانان نيز هم در بحث كارهاى اجرايى و هم در بحث بودجه پشتيبان 
ما هستند. در حال  حاضر نيز چندين سال است كه تيم   ملى ژيمناستيك 
براى بانوان نداريم، اما من اميدوارم كه در طول يك سال آينده تيمى 
تشكيل شود و مسابقات خوب و شايسته اى براى زنان مسلمان و آسيا 

ترتيب دهيم.
وى خاطر نشان كرد: مسابقات ژيمناستيك زنان مسلمان آسيا  را به 
رييس ژيمناستيك آسيا پيشنهاد داديم و در حال  حاضر به دنبال تعريف 
فضاهاى رقابتى و اسالمى براى زنان مسلمان هستيم. حتى براى دست 
اندركاران نيز اقداماتى صورت گرفته است. هفته  گذشته اختتاميه كالس 
بين المللى ژيمناستيك هنرى را زير نظر ناظم و مدرس فدراسيون جهانى 
برگزار كرديم. رييس فدراسيون ژيمناستيك به برگزارى اولين آكادمى 
بين المللى مربيگرى به ميزبانى ايران اشاره كرد و گفت : امتياز اولين 
آكادمى بين المللى مربيگرى را در بهار سال 97 از فدراسيون جهانى 
با 100 درصد شركت كننده ايرانى  گرفته ايم و در تقويم جهانى نيز 
ثبت خواهد شد. اين يك افتخار براى ماست چون به هيچ كشورى 
سهميه خالص برگزارى اين رويداد را نمى دهند، اما براى آنها شرايط 
زنان مسلمان را تشريح كرده ايم و آنها نيز پذيرفتند و كل سهميه آكادمى 
را به ايران دادند. كشور ايران ميزبان اين آكادمى خواهد بود و مربيان با 

ضوابط 100 درصد اسالمى مى توانند بين المللى شوند.

در استاديوم احساس امنيت كردم
 و منقلـب نشـدم

تيم فوتبال استقالل كه با روزهاى بد نيم فصل اولش فاصله 
گرفته است در هفته هفدهم ليگ برتر به يك پيروزى ديگر 
دست پيدا كرد و همنام خوزستانى را با شكست بدرقه كرد.

از  برتر  ليگ  فوتبال  هاى  رقابت  هفدهم  هفته 
هاى  تيم  ديدار  با  پنجشنبه  امروز   15 ساعت 
استقالل خوزستان و استقالل تهران در ورزشگاه 
غدير اهواز آغاز شد كه اين ديدار با برترى 3 بر 
صفر تيم تهرانى همراه بود. وريا غفورى(6) على 
قربانى(47) و روزبه چشمى(74) براى استقالل 

گل زدند.
شاگردان وينفرد شفر كه روند خوبى را در رقابت 
هاى ليگ برتر دنبال مى كنند امروز و در ديدار با 
استقالل خوزستان هم خيلى زود به گل رسيدند 
تا به يك پيروزى ديگر اميدوار باشند. وريا غفورى 
در دقيقه 6 اين ديدار با نفوذ از جناح راست و 

دروازه  دقيقى  شوتى  با  حريف  جريمه  محوطه  به  ورود 
حريف را باز كرد.

در ادامه شاگردان عبداهللا ويسى تالش زيادى كردند تا به دروازه 
استقالل نزديك شوند و كار را به تساوى بكشانند اما نتوانستند 

خطر جدى را روى دروازه مهمان تهرانى ايجاد كنند.

استقالل  پيكر  بر  ديگرى  سرد  آب  دوم  نيمه  شروع  با 
خوزستان ريخته شد و اين بار على قربانى بود كه درون 

محوطه جريمه با ضربه اى محكم توپ را به پاى مدافع 
حريف كوبيد و توپ پس از كمانه كردن وارد دروازه شد تا 

دومين گل شاگردان شفر به ثمر برسد.
در ادامه بازهم اين استقالل تهران بود كه حاكم 
بر ميدان بود و هر بار خواست به دروازه حريف 
كم  از  يكى  خوزستانى  حريف  شد.  نزديك 
آزارترين روزهاى خود را سپرى كرد و حتى يك 
موقعيت خطرناك هم روى دروازه حريف ايجاد 

نكرد.
در دقيقه 74 روزبه چشمى كه تا درون محوطه 
حريف نفوذ كرده بود با يك شوت محكم و فنى 
دروازه استقالل خوزستان را براى سومين باز كرد تا 
شاگردان شفر به يك برد قاطع ديگر دست پيدا كنند 
و براى تثبيت جايگاهشان در جدول رده بندى منتظر 

ديدارهاى روز دوم هفته هفدهم باشند.
استقاللى ها با اين برد 26 امتيازى شدند و با يك بازى بيشتر 

تا رده چهارم باال آمدند.

 سرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: آقايان دوست 
ندارند اين تيم امتياز بگيرد و مسبب وضع فعلى تيم آنها 

هستند.
فراز كمالوند در نشست خبرى پيش از بازى با سايپا اظهار 
كرد: مسابقه با سايپا بازى سختى است به دليل اينكه تيم 
سايپا تيمى بسيار خوب و قدرتمندى است و فردى به نام 
على دايى به عنوان سرمربى روى نيمكت به بازيكنان انگيزه 
مى دهد. خوشحالم كه فردا با دوست خوبم على دايى يك 

بازى خوب را در ورزشگاه تختى آبادان برگزار مى كنيم.
وى افزود: اما مسائل فنى مدت هاست كه در تيم صنعت 
نفت تحت الشعاع مسائل حاشيه اى و جانبى قرار گرفته است 
و به دليل مشكالت فراوانى كه داريم خيلى تمركزمان روى 
مسائل فنى نيست. يك مشكل جديد هم كه به ما اضافه 
شد آنكه از هفته گذشته و قبل از بازى با استقالل موج 
سرماخوردگى در تيم ايجاد شد و كار را براى ما سخت 
كرد. بازى قبلى يكى دو تا از بچه ها نتوانستند بازى كنند 
فردا هم يكى دو نفر را در اختيار نداريم. اميد است كه در 
هفته آينده كه براى بازى با پديده به مشهد مى رويم بچه ها 

بهبودى پيدا كنند.
كمالوند بيان كرد: در رابطه با بيماران حدود 10 تا از بچه ها 

آنفوالنزا گرفتند از هفته گذشته در بازى با استقالل 
هفت نفر از آنها به رغم سرماخوردگى شديد بازى 
كردند و براى فردا هم پنج تا 6 نفر سرماخورده 
نيز داريم كه پس از صحبت امشب با پزشك تيم 
مشخص مى شود كه چه كسانى مى توانند تيم را 

همراهى كنند يا روى نيمكت بنشينند.

سوشا پول رضايت نامه را 
از جيب داد

سرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آبادان تصريح كرد: 
جاسم كرار تا امروز در تمرينات شركت نكرده بود 
و امروز پيش از آغاز تمرينات شخصاً آن را آوردم 
و در مسير رسيدن تا محل تمرينات با او صحبت 
كردم و گفتم به هر صورت از اين مشكالت هست 
و ما توى آبادان از سختى هايى كه ديديم، پوستمان 

كلفت شده است. من به بچه ها گفته ام چاره اى نداريم و 
بايستى تا آخر فصل يك جورى تيم را به پيش بكشيم و 
بعد تيم را بسپاريم به كسى كه از او تحويل گرفتيم و به 
نفر بعدى. حتى سوشا مكانى هم پول رضايت نامه اش را از 

جيبش پرداخت كرد و آى تى سى اش را گرفت.

وضع استقالل خوزستان از ما بهتر است

برترى  ليگ  تيم هاى  اغلب  اينكه  خصوص  در  كمالوند 
گريبان  مالى  مشكالت  كرد:  عنوان  دارند،  مالى  مشكل 
هيچ تيمى به جز تيم نفت را نگرفته است شما اطالعاتتان 
ناقص است و برويد اطالعات جمع آورى كنيد. فقط تيم 
نفت تهران است كه در حال منحل شدن است. استقالل 
خوزستان وضعيتش از ما بهتر است و حداقل اينكه بازيكنى 
ندارد كه ريالى پول نگرفته باشد اما در تيم ما حدود پنج 

بازيكن ريالى پول نگرفته اند.
وى افزود: آقايانى كه تيم صنعت نفت را دچار اين مشكل 
كرده اند مسئوالن نفت و هر آنكه تصميم گيرنده است چهار 

پنج ماه حقوق نگيرد ببينم سر كار مى رود. حقوق، پاداش، 
اما  هستند  هم  بيمه  و  مى گيرند  عائله مندى  حق  و  مزايا 
بازيكنان ما نه بيمه اند و نه حقوق بگير جايى هستند و نه 
كارمند دولت هستند و از شهرهاى ديگر بلند شدن آمده اند 
اينجا و هزار و يك مشكل برايشان ايجاد شده است؛ البته 
من مى دانم كه علت اين رفتارها چيست. روز اول كه من 
به آبادان آمدم فكر مى كردند كه تيم امسال نيز مثل سال هاى 
قبل است. يك تيم آويزان كه مى خواهيم در تيم آويزان باشد 
و بماند وقتى ديدند كه اين طور نيست شروع كردند به اين 

رفتار بدشان.

آقايان دوست ندارند تيم نتيجه بگيرد

كمالوند بيان كرد: ما در شهرى زندگى مى كنيم كه پااليشگاه 
در اين شهر است. پتروشيمى داريم، البته منطقه آزاد اروند به 
طور مستقيم كمك هايى به ما كرده است منتهى مگر مى شود 
يك تيمى هر سال داشته سقوط مى كرده و يك سال در ميان 
مثل آسانسور يك سال ليگ برتر بوده و يك سال ليگ يك، 
پارسال تا اين زمان 55 درصد از پولشان را گرفتند اما امسال 
تا اآلن به رغم فراهم بودن شرايط و اينكه تيم خوبى بوده 

و به جام حذفى رسيده و استقالل، پرسپوليس و سپاهان را 
در نيم فصل شكست داديم، بيايم و دچار مشكالت شويم. 
به هر حال آقايان دوست ندارند كه تيمشان نتيجه بگيرد و 
قوياً مى گويم كه تيم صنعت نفت برايشان مهم نيست. به هر 
صورت پس از صحبتى كه با امام جمعه آبادان و نمايندگان 
آبادان در مجلس داشتيم گفتم من تا آخرش مى مانم چه 
پول بدهند و يا ندهند. تيم نتيجه بگيرد و يا نگيرد. من هر 
وعده اى را داده بودم به آن عمل كردم، گفتم تيم را تك رقمى 
مى كنم و اين كار را انجام دادم در نيم فصل و گفتم 20 امتياز 
مى گيرم و اآلن 21 امتياز هستيم؛ اما آقايان به هيچ يك از 

تعهداتشان عمل نكردند يك تعهد دوطرفه داريم.

فقط حضور فيزيكى در تيم دارم

روز  كرد:  بيان  آبادان  نفت  صنعت  فوتبال  تيم  سرمربى 
اول در شركت نفت، كاظمى معاون وزير با من صحبت 
كرد و من به او گفتم شما از من چه مى خواهيد او گفت 
سقوط  استرس  ديگر  آبادان  مردم  كه  آبرومند  تيم  يك 

جلوتر  را  تيم  هم  پله  يك  من  گفتم  باشند.  نداشته  را 
مى برم و اين كار را انجام دادم. حرفى را نزدم كه عمل 
نكرده باشم اما آقايان هر وعده و هر تعهدى كه دادند 
نسبت به آن عمل نكردند. هفته گذشته هم گفتم نتايج 
تيم از اآلن به بعد مسئوليت اش با من نيست اگر ماندم به 
خاطر حرف امام جمعه و نمايندگان بود. نتايج تيم را از 
اين به بعد مسئوالن شركت نفت بايستى جواب بدهند. 
مسئوالنى كه تيم را به اينجا كشاندند جواب دهند. دليل 
اينكه پول نمى دهند هم آن است كه اآلن نيم فصل است 
شود  قوى  تيم  تا  كنيم  يارگيرى  ما  نمى خواهند  آنها  و 
اشكالى ندارد، تراكتورسازى هشت يار گرفته، ذوب آهن 
تيم هايشان  همه  استقالل  و  پرسپوليس  گرفته  يار  پنج 
را تقويت كرده اند. ما يار نگيريم اشكالى ندارد. از اين 
تريبون به مردم مى گويم من در نيم فصل دوم ديگر هيچ 
قولى نمى دهم. از اآلن به بعد هركسى مسئول تيم است و 
هر كسى جوابگو است بيايد و به مردم جواب دهد. ديگر 
هيچ مسئوليتى با من نيست من فقط حضور فيزيكى روى 

نيمكت دارم و نتايج تيم اصًال به من ربطى ندارد.

وزارت نفت تيم را
 به اين روز انداخته است

كمالوند عنوان كرد: ما هيچ مشكلى با عيسى زاده 
تيم  كه  كسانى  و  نفت  وزارت  مسئوالن  نداريم. 
نفت تهران را به اين روز انداختند، اين تيم اسمش 
صنعت نفت است و مربوط به وزارت نفت است 
و از دو حالت خارج نيست. يا نفت مى خواهد 
تيم دارى كند و يا نمى خواهد؟ در جايى كه دو 
اپراتور تلفن همراه دو هفته پيش اعالم كردند كه 
50 ميليارد تومان به تيم هاى متمول پايتخت پول 
داده اند كل قراردادهاى باشگاه صنعت نفت اعم از 
كادر فنى و بازيكنان بين 12 تا 12,5 ميليارد تومان 
است. ما يك سوم تيم هاى ديگر هزينه نكرده ايم. 
شركت نفت بيايد و به صراحت بگويد نمى خواهم 
تيم دارى كنيم. قايم موشك بازى كه نيست، بچه هاى مردم 
را ما آورديم اينجا و اسير كرده ايم. بازيكن اينجا آورده ايم پنج 
ماه است كه ريالى دريافت نكرده است. مگر يك بازيكن 
عقلش را از توى كوچه پيدا كرده است يا ديوانه است كه 
خانه و كاشانه اش را رها كند و بيايد اينجا بدون پول بازى 

كند مگر فوتبال محالت است.

هنوز پولى نيامده است
وى تصريح كرد: من به نقل از رئيس هيئت مديره (نصر 
اصفهانى) گفتم كه به گفته او پول در حساب باشگاه آمده 
است اما اينكه آمده يا نه را من نمى دانم اما اگر هم آمده به 
تيم تزريق نشده است. در ابتداى فصل و به شكل متغير يك 
پولى به بازيكنان داديم اما اآلن نزديك به پنج ماه است كه 
ريالى به بازيكنان داده نشده است. هركسى غير از اين ادعا 

دارد بيايد در روى من بگويد تا من جوابش را بدهم.
وى در پاسخ به اينكه فكر نمى كنيد اين قهر و آشتى ها براى 
تيم ضرر دارد و آسيب مى رساند، گفت: گردنم كلفت است، 

تيم شهرتان را من نجات دادم.

اولين  بار بود كه با لباس پسرانه به ورزشگاه مى رفتم. از كنار 
سربازهاى زيادى رد شدم و كسى نگاه سنگينى نداشت.

«وقتى دست هايم را باال مى بردم مى فهميدند كه زن هستم. 
البته آنها هم با تكان دادن سر اطمينان  مى دادند كه قرار 
نيست تو را لو بدهيم. من فقط امنيت را حس مى كردم. 
خبرى از حتى يك نگاه اشاره يا آزار نبود. هيچ چيزى من 
را «منقلب» نكرد. شايد اين نگاه هاى آزاردهنده وقتى براى 
استقبال از تيم به هتل و فرودگاه رفته بودم، وجود داشت اما 

در استاديوم احساس امنيت مى كردم.»
دختر اهوازى كه با لباس مردانه به ورزشگاه اهواز رفته 
بود، نوشت: «يك هفته تمرين پسر بودن مى كردم. از ظاهرم 
گرفته تا راه رفتن و حتى حرف زدنم را شبيه پسرها كرده 
بودم. با زينب چند كليپ براى تمرين گريم تماشا كرده 
بوديم. براى همين يك  بار ديگر كاله گيس مردانه گذاشتم و 

به خيابان رفتم اما متوجه نگاه سنگين مردم مى شدم.
روز بازى دو مرحله با رنگ مو روى صورتم ريش كشيدم. 
باز هم چهره ام مصنوعى بود براى همين كمى رنگ قرمز هم 
روى آن زدم تا طبيعى تر به نظر بيايد. كاله آفتابى گذاشتم 
تا صورتم را بيشتر بپوشاند. همه اين كارها را به اجبار كرده 

بودم اما بايد همه اين كارها را مى كردم تا نگذارم مطالبه 
ورود به ورزشگاه فراموش شود.

اولين  بار بود كه با لباس پسرانه به ورزشگاه مى رفتم. از كنار 
سربازهاى زيادى رد شدم و كسى نگاه سنگينى نداشت. 

پسرانه راه مى رفتم و موفق بودم. شايد هيچ چيز به اندازه 
تمرين  پسرانه رفتار كردن دردناك نبود. ناخن هايم را هم دو 
روز قبل از بازى از ته گرفتم. ازدحام در گيت هاى ورودى 
زياد شده بود. داالن وحشت تا زمين بازى را با لرزش شديد 

پا طى كردم.
اطرافم  نفر   50 مى آمد.  تشويق  صداى  جايگاه  نزديك 
آشنا بودند. جز آنها شايد حدود 20نفر از اطراف وقتى 
دست هايم را باال مى بردم مى فهميدند كه زن هستم. البته آنها 
هم با تكان دادن سر اطمينان  مى دادند كه قرار نيست تو را لو 
بدهيم. من فقط امنيت را حس مى كردم. خبرى از حتى يك 
نگاه اشاره يا آزار نبود. هيچ چيزى من را «منقلب» نكرد. 
شايد اين نگاه هاى آزاردهنده وقتى براى استقبال از تيم به 
هتل و فرودگاه رفته بودم، وجود داشت اما در استاديوم 

احساس امنيت مى كردم.
چند دقيقه با بغض خيره به زمين چمن شدم. چقدر تنها 
بودم. دختران زيادى دلشان مى خواست جاى من باشند. 
اگر باز هم موقعيتى پيش بيايد لباس مردانه مى پوشم و باز 
به استاديوم مى روم تا زمانى كه ورود زنان به استاديوم آزاد 

شود.»

هواى بهارى استقالل در زمستان

خبـر
100 درصد در ليگ برتر مى مانيم

سرمربى تيم فوتبال  استقالل خوزستان مى گويد حريف 
اين تيم استحقاق پيروزى را داشته است. 

عبداهللا ويسى در نشست خبرى پس از اين ديدار تيمش 
برابر استقالل تهران، اظهار كرد: با توجه به شرايط تيم ما 
كه نصفه و نيمه بوديم و شرايط خوب استقالل، بازيكنان 
آن ها  به  ما  زور  اما  كردند  را  تالششان  تمام  ما  جوان 
نمى رسيد و شكست خورديم. استقالل مستحق اين برد 
بود و از همه لحاظ از ما بهتر بود. ما نياز مبرم داريم كه به 
تيم مان بازيكن اضافه كنيم تا در جام حذفى به فينال برسيم 
و با قهرمانى هواداران را خوشحال كنيم. من به هواداران 
قول مى دهم كه با شرايطى كه تيم ما دارد 100 درصد در 

ليگ برتر مى مانيم.
او افزود: متاسفانه سابقه بد تيم در دو سال اخير باعث 
شده تا بازيكنان با رغبت به تيم ما بيايند. آن ها پول نقد 
مى خواهند. ما ديروز دو بازيكن جوان و عادل كاله كج را 
به تيم مان اضافه كرديم. مجبوريم كه بازيكنان از بازيكنانى 
كه بيرون مانده اند استفاده كنيم. فكر مى كنم تجربه عادل 
از  ندارى  در  كه  دارم  تخصص  من  مى كند.  كمك  ما  به 
سهراب  عنايتى،  مانند  كنم  استفاده  باتجربه  بازيكنان 
بختيارى زاده و ايمان مبعلى كه در برهه هايى از آن ها بازى 

گرفتم و نتيجه داد.
سرمربى استقالل خوزستان درباره درخواست ادامه بازى 
تصريح  تيم  اين  روشنايى  سوى  از  مصدوم  بازيكنان  از 
كرد: شايد فكر مى كردند كه مصدوميت  50 - 50 باشد. 
ما نياز مبرم داشتيم كه تعويض نكنيم چون روى نيمكت 
بازيكنان جوان مان بودند. همه جاى دنيا مصدوميت رخ 
نخوابد  خوب  شايد  و  نيست  حرفه اى  بازيكن  مى دهد. 
و غذا نخورد و... . اگر بازيكنى رباط پاره كند مى گويم 
مشكل بدنسازى است اما وقتى از كشاله مشكل از خود 
بازيكن است. مصدوميت هاى تيم ما بيشتر تقصير خود 

بازيكنان است.
در  كرد:  اظهار  ديدار  اين  داورى  درباره  پايان  در  ويسى 
چيزى  ما  و  زدند  سوت  ما  عليه  داوران  شرايط  بدترين 
نگفتند. امروز هم باختم و صحبت نمى كنم. اين كه من 
داوران  با  بايد  و  نيست  شايسته  كنم  اعتراض  و  ببازم 

همكارى داشته باشيم. 

تيم بى حاشيه اى داريم
بيان  با  آبادان  نفت  پااليش  بانوان  فوتسال  تيم  سرمربى 
بازيكنانم  همه  و  داريم  بى حاشيه اى  تيم  امسال  اين كه 
يك دل هستند، گفت: اميدوارم با تالش هايى كه بازيكنانم 

دارند به عنوان قهرمانى برسيم. 

رز جديدى زاده در خصوص عملكرد تيمش در آخرين 
بازى نيم فصل اول برابر ملى حفارى كه منجر به قهرمانى 
اين تيم در دور رفت رقابت ها شد، اظهاركرد: متاسفانه ما 
سه بازى سخت متوالى را پشت سر گذاشتيم و براى هر 
سه بازى نيز برنامه داشتيم كه به پيروزى برسيم. بازى با 
حفارى نيز داربى بود و با توجه به همين موضوع و اين كه 
دو تيم هم امتياز جدول به مصاف هم مى رفتند، از شرايط 

سخت ترى برخوردار بود.
و  باتجربه  و  خوب  مهره هاى  از  حفارى  افزود:  وى 
همچنين نيمكت خوبى برخوردار است. گلر اين تيم نيز 
از دروازه بان هاى با تجربه ليگ است كه در تيم ملى نيز 
عملكرد خوبى دارد. در كل حفارى تيم قدرى است و 
شايد اگر بازيكن مان در بازى با اين تيم مصدوم نمى شد، 

در بخش حمله مى توانستيم عملكرد بهترى داشته باشيم.
سرمربى تيم فوتسال بانوان پااليش نفت آبادان گفت: نيمه 
و  رسيد  پايان  به  يك  بر  يك  تساوى  با  ديدار  اين  اول 
متاسفانه نيمه دوم را بد شروع كرديم و شاهد يك بازى 
سرعتى بوديم. ما گل نزديم و گل دريافت كرديم. در ادامه 
يا بيرون  مى خورد  تيرك  يا به  مى زديم  نيز هرچه ضربه 
مى رفت يا گلر حريف توپ هاى ارسالى را جمع مى كرد. 
در نهايت پاورپلى كرديم و توانستيم به گل تساوى برسيم.
وى افزود: ما مى توانستيم برنده اين ديدار هم باشيم اما 
كمى هم داورى ما را اذيت كرد. مسووالن فدراسيون نيز 
كادر داورى خوبى را براى اين بازى انتخاب كرده بود ولى 
هم ما و هم حريف نسبت به داورى معترض بوديم. به 
هر حال قرار شد فيلم آن بخشى كه نسبت به آن اعترض 
داريم را براى فدراسيون ارسال داريم. ما قصد داريم به 
داورى اين بازى اعتراض كنيم، چرا كه روند بازى بيشتر 

به سود حفارى بود.
جديدى زاده در ادامه عنوان كرد: ما براى شروع فصل چند 
ضعف داشتيم كه به مديرعامل نيز آن ها را اعالم كردم؛ 
اگر  اين كه  به  توجه  با  و  بود  دروازه بان  بخش  در  يكى 
تيمى مى خواهد براى قهرمانى تالش كند بايد يك گلر 
قوى داشته باشد، توانستيم توسلى را جذب كنيم. به نظر 
من 70 درصد قهرمانى يك تيم به يك دروازه بان بستگى 
دارد. در برخى پست ها نيز با مشكل مواجه بوديم و تالش 
خدا  شود.  جبران  ضعف ها  كه  بگيريم  بازيكنانى  كرديم 
بازيكنانم  همه  و  داريم  بى حاشيه اى  تيم  امسال  شكر  را 

يك دل هستند.
گفت:  آبادان  نفت  پااليش  بانوان  فوتسال  تيم  سرمربى 
نسبت به تيم هاى دانشگاه آزاد و ملى حفارى، يكى دو 
ملى پوش كمتر داريم ولى تاكنون به آن چه مدنظرمان بوده 
است، رسيده ايم. امسال نسبت به سال قبل بيشتر هزينه 
كرده ايم و به نظرم اين نوع هزينه كردن جواب داده است. 
بازيكنانم بسيار تالش مى كنند و اميدوارم امسال به عنوان 

قهرمانى دست پيدا كنيم.
مربى تيم فوتسال بانوان با بيان اين كه امسال سطح كيفى 
ليگ فوق العاده است و اصال قابل قياس با سال گذشته 
نيست، عنوان كرد: امسال نمى توان بازى ها را پيش بينى كرد 
و به جز دو سه تيم  پايين جدول كه دست به جوان گرايى 
زده اند و هزينه آن چنانى هم نداشته اند كه بحث اين تيم ها 
جدا است اما ساير تيم ها حرف براى گفتن دارند. به نظر 

من اين ليگ مى تواند به تيم ملى كمك كند.

آقايان دوست ندارند نفت نتيجه بگيرد
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فيلم محسن اميريوسفى براى پنجمين سال 
متوالى به جشنواره فيلم فجر ارائه شده است

سرنوشت فيلم سينمايى «آشغال هاى دوست داشتنى» ساخته 
سر  به  ابهام  از  هاله اى  در  همچنان  اميريوسفى،  محسن 
مى برد، به نظر مى رسد اين فيلم امسال نيز نتواند در ميان 
فيلم هايى كه به جشنواره فجر راه پيدا مى كنند، حاضر شود.

فجر،  فليم  جشنواره  ششمين  و  سى  به  شدن  نزديك  با 
تب و تاب انتخاب و راه پيدا كردن فيلم ها به اين رويداد 
سينمايى، دوباره داغ شده است. اما در روزهاى گذشته اكران 
نشدن فيلم «عصبانى نيستم» و حواشى متعددى كه براى 
«آشغال هاى دوست داشتنى» به وجود آمده شايد باعث شده 
تا بيشتر توجه ها به سمت و سوى مشخص شدن تكليف 

اين دو فيلم پر حاشيه برود.
فيلم سينمايى «آشغال هاى دوست داشتنى» ساخته محسن 

امير يوسفى كه در سال 91 ساخته 
شد و موضوعش دربلره حوادث بعد 
امسال  است،  سال 88  انتخابات  از 
نيز به مانند 4 سال گذشته متقاضى 
حضور در جشنواره فيلم فجر شد. 
گذشته،  دوره   4 در  اميريوسفى 
در  فيلمش  شركت  براى  سال  هر 
جشنواره اقدام كرده است. طى اين 
سال ها علت انتخاب نشدن اين فيلم 
نداشتن  جشنواره،  در  حضور  براى 
عنوان  فيلم  براى  نمايش  پروانه 
مى شد. اما امسال بعد از اخذ پروانه 
سرنوشت  بودن  نامعلوم  و  نمايش 
اكران اين فيلم، اين كارگردان دوباره 
براى حضور در جشنواره فيلم فجر 
اقدام كرد و مسئوالن جشنواره نيز در 
موعد مقرر فيلم را به عنوان متقاضى 

حضور در جشنواره ثبت نام كردند.

فيلمى كه باز هم ديده نمى شود
فيلم  كه  خبر  اين  اعالم  با  و  گذشته  هفته  ابتداى  از  اما 
«آشغال هاى دوست داشتنى» هنوز به هيات انتخاب جشنواره 
امسال نشان داده نشده است  ماجرا شكل ديگرى به خود 
گرفت. سيدجمال ساداتيان يكى از اعضاى هيات انتخاب 
جشنواره امسال اعالم كرد تاكنون فيلم «آشغال هاى دوست 
داشتنى» به هيات انتخاب نشان داده نشده است و نام اين 
فيلم در فهرست فيلم هايى كه بايد براى انتخاب شدن، ديده 

شوند، وجود ندارد.
همين اظهار نظر و حرف  و حديث هاى متناقض ديگرى 
كه در همين باره به گوش مى رسيد، موجب شد تا روابط 
عمومى اين فيلم سينمايى با نوشتن نامه اى خواستار احترام 

دبير جشنواره به استقالل هيات انتخاب شود

منع قانونى داريم!
يك روز بعد از بيانيه اى كه روابط عممومى اين فيلم 
گرفت  خود  به  جدى ترى  شكل  ماجرا  كرد،  منتشر 
وجود  به  فيلم  اين  بازبينى  براى  قانونى  منع  بحث  و 
سى وششمين  دبيرخانه  مدير  سيمونيان،  سيمون  آمد. 
بازبينى  به  توجه  با  كه  گفت  فجر  فيلم  ملى  جشنواره 
سال  جشنواره  در  داشتنى»  دوست  «آشغال هاى  فيلم 
ششم  و  سى  جشنواره  در  فيلم  اين  حضور  گذشته، 

منع قانونى دارد.
سيمونيان درباره علت بازبينى نشدن فيلم سينمايى «آشغال 
هاى دوست داشتنى» توسط هيات انتخاب سى و ششمين 
سال گذشته  فيلم  اين  اعالم كرد كه  فيلم فجر  جشنواره 
توسط هيات انتخاب بازبينى و پذيرفته نشده است، بنابراين 
طبق قانونى كه در فراخوان جشنواره نيز آمده است، فيلمى 
كه در دوره هاى گذشته جشنواره توسط هيات انتخاب 

بازبينى شده، در دوره هاى ديگر جشنواره مجوز شركت 
ندارد.

در همين اثنا بود كه شنيده شد 4 نفر از اعضاى هيأت 
انتخاب، مطابق آيين نامه جشنواره فجر، درخواست نمايش 
«آشغال هاى دوست داشتنى» را به دبيرخانه جشنواره ارائه 

دادند.
اما در فاصله اى كوتاه از اين اقدام بود كه نرگس آبيار 
انتخاب  هيات  اعضاى  از  نفر  دو  حسين نژاد،  دكتر  و 
جشنواره سال گذشته در مصاحبه اى رسمى اعالم كردند 
علت  به  دوست داشتنى»  «آشغال هاى  درباره  قضاوتى 
واقع  در  است.  نگرفته  صورت  نمايش  پروانه  نداشتن 
به صراحت مشخص شد كه اين فليم سال گذشته مورد 
بررسى  براى  امسال  عمال  و  است  نگرفته  قرار  بررسى 

توسط هيات انتخاب منعى ندارد.

نامه به رئيس  سازمان سينمايى
پس از اين اتفاق ها، هيات مديره مجمع فيلمسازان، در نامه اى 
خطاب به رئيس سازمان سينمايى، محمدمهدى حيدريان، 
«آشغال هاى  فيلم  حق  در  مضاعف  ظلم  از  جلوگيرى 
دوست  داشتنى» و فيلمسازش را خواستار شد. در اين نامه آمده 
بود: «در چهار دوره گذشته جشنواره، اين فيلم به بهانه هاى 
مختلف هر بار از شركت در جشنواره فيلم فجر بازماند، اما امسال 
با صدور پروانه نمايش در شهريورماه گذشته، امتناع از نمايش 
آن براى هيأت انتخاب جشنواره فيلم فجر، غيرقابل قبول است.»

موضع گيرى خانه سينما
سكوت خانه سينما در اين مسئله باعث اعتراض برخى از 
سينماگران شده بود تا اينكه محمدعلى سجادى در گفت و گويى 
اعالم موضع كرد و گفت: «كانون كارگردانان خانه سينما پس از 
تشكيل جلسه و بررسى گفته هاى اخير دست اندركاران جشنواره 
مبنى بر اينكه فيلم «آشغال هاى دوست داشتنى» پيش از اين توسط 
كميته انتخاب جشنواره  دوره  قبل ديده 
شده و امسال امكان بررسى آن وجود 
ندارد، بر اين مسئله تأكيد دارد كه با 
توجه به اينكه فيلم محسن اميريوسفى 
قبال پروانه نمايش نداشته و وجه قانونى 
براى بررسى آن نبوده است، االن با در 
اختيار داشتن پروانه نمايش وجه قانونى 
پيدا كرده و حق طبيعى  و قانونى اش 
است كه توسط هيأت انتخاب جشنواره 
فيلم فجر ديده شود.» سجادى همچنين 
با اشاره به ديدارى كه كانون كارگردانان 
با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى داشته و 
اين دو فيلمساز (محسن اميريوسفى و 
رضا درميشيان) هم در آن ديدار حضور 
داشته و رودررو صحبت شده است، 
گفت: «علت اين انفعال وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى را در برابر مجوزهايى 
كه صادر كرده است، متوجه نمى شويم، چون مطالبات ما عجيب 
و غريب نيست؛ بلكه درخواستى قانونى و براساس امضاى خود 

مسئوالن است اما متأسفيم كه پاى امضايشان نمى ايستند.»
صداى اعتراض ها بلند شد

بعد از اظهار نظر سيمونيان و طرح منع قانونى كه براى بازبينى 
اين فيلم وجود دارد، بسيارى از سينماگران و دست اندركاران 
اين فيلم نيز بيكار ننشستند و مراتب اعتراض خود را با نوشتن 
بيانيه، نامه و انتشار پست هايى در فضاى مجازى به گوش 
رساندند. شهاب حسينى، صابر ابر و حبيب رضايى  از جمله 
كسانى بودند كه در روزهاى گذشته نسبت به تصميماتى كه 
براى عدم بازبينى اين فيلم توسط هيات انتخاب گرفته شده 
است، واكنش نشان دادند و خواستار برخوردى عادالنه با اين 

فيلم كه حاال ديگر پروانه نمايش هم دارد، شدند.

درباره كارگردانى، بازى، كست و جميع 
جهات فنى اين سريال كه برگ برنده 
آن هم هستند بسيار مى توان گفت،

محمدرضا مقدسيان، منتقد سينما نوشت: «سايه بان» 
دست كم از چند منظر سريال قابل تأملى است؛ اول 
اينكه برادران محمودى بعد از پشت سرگذاشتن نقطه 
عطف مهمى مثل «چند مترمكعب عشق» و «رفتن» 
كه منجر به موفقيت هاى بسيارى براى آنها در ميان 
سينما  مخاطبان  البته  و  خارجى  و  داخلى  منتقدان 
اين  آمده اند.  تلويزيونى  سريال  ساخت  سراغ  شد، 
دو اساسا فعاليت تصويرى شان را با تلويزيون آغاز 

كرده اند اما اين بازگشت از جنسى ديگر است. نكته مهم 
ديگر درباره اين سريال اهميت قائل شدن براى فرم و شيوه 

قاب بندى و كارگردانى است.
بر كسى پوشيده نيست كه نقطه اتكاى غالب سريال هاى 
تلويزيونى فيلم نامه و متن است و در نگاهى عميق تر اين 
پيام ها و نكات دستورى از قبل ديكته شده است كه  بايد در 
دل فيلم نامه گنجانده شود تا توليد آن را ميسر كند و تأييد 
سرمايه گذار اصلى يعنى تلويزيون را فراهم آورد. مراد اين 
قلم بررسى خوب يا بدبودن اين خصلت نيست (در اين 
مجال نمى گنجد) بلكه تأكيد اصلى بر متن و معنامحوربودن 

سريال هاست.
در اين مسير تيم تهيه توليد سريال ها به دليل كاهلى يا كاهش 
هزينه ها يا هر دليل ديگرى در مرحله تصويرى كردن متن 
چندان مجاهدتى به خرج نمى دهند و در نهايت مجموعه اى 
از نماهاى بسته و مديوم از بازيگر و آپارتمان محل سكونت 
را  منزل  يا  كار  محل  به  منتهى  خيابان هاى  هم  اندكى  و 
دست مايه كار قرار مى دهند و باقى مى شود متنى كه از سوى 

بازيگران قرائت مى شود و پيامى كه منتقل مى شود و مديرى 
كه رضايت خاطر پيدا مى كند و مخاطبى كه سريالى شبيه به 
ساير سريال ها را تحمل مى كند. اما همان طور كه برادران 
محمودى پيش تر در آثار سينمايى شان نشان داده اند، شيوه 
قاب بندى، استفاده از نور و ضدنور، تالش براى تازه بودن 
و رسيدن به فرم و قاب بندى هاى نه چندان تكرارى جزء 
دغدغه هاى اصلى شان است. اين دو در «سايه بان» هم همان 
مسير را طى كرده اند و برخالف سنت سريال سازى براى 
تلويزيون، تالش كرده اند اندازه نماها و زواياى دوربين شان 
برادران  كنند.  حفظ  سينما  استانداردهاى  به  نزديك  را 
محمودى پيش تر هم نشان داده بودند كه توان اينكه از دل 
خرابه ها و لوكيشن هاى به ظاهر نه چندان زيبا كه به اصطالح 
«تصوير خور خوبى ندارد» تصاوير خوش آب و رنگ، گرم 
و قاب هاى چشم نواز بيرون بكشند را دارند. در «سايه بان» 
مشخص  به طور  و  مى خورد  چشم  به  ويژگى  اين  هم 
نماهاى درون كارگاه نجارى و مبل سازى نمونه اى براى اين 

مدعاست.
ويژگى ديگر «سايه بان» كه البته بسيار مهم هم هست، شيوه 

چينش بازيگران در اين سريال است. شايد مهم ترين 
مهدوى فر»  «هستى  ظاهرشدن  حوزه  اين  در  نكته 
در نقشى كامال متفاوت با نقش ها پيشينش است. 
مهدوى فر كه پيش از اين بيشتر در نقش دختران 
نقش  در  اين بار  بود،  شده  ظاهر  سركش  و  ياغى 
دخترى معقول و متين اما فعال و مستقل ظاهر شده 
و البته نوع پوشش و گريمش از او شمايلى تازه 
را به نمايش گذاشته است. از سوى ديگر معرفى 
موفقيت  و  سريال  اين  در  پيرزاده»  «مجتبى  جدى 
ظهور  نويد  است،  گرفته  برعهده  كه  نقشى  در  او 
يك بازيگر مرد استاندارد را به سينماى كم چهره و 
كم قهرمان ما مى دهد. از ديگر سو بايد به «محمدرضا 
غفارى» اشاره كرد كه مسير رو به رشد را با سرعت خوبى 
طى مى كند و مى رود كه پخته و پخته تر شود و حرف هاى 

زياد ترى در سينما و تلويزيون ما بزند.
درباره كارگردانى، بازى، كست و جميع جهات فنى اين 
سريال كه برگ برنده آن هم هستند بسيار مى توان گفت، اما 
شايد بهتر باشد تحليل هاى جدى تر و عميق تر را به بعد از 
پايان پخش سريال موكول كنيم. در پايان بايد گفت سريال 
سايه بان اتفاق مهمى در حوزه سريال سازى در سيما از منظر 
كيفيت كارگردانى است هرچند پاشنه آشيلش به سياق ساير 
سريال هاى تلويزيونى متن و فيلم نامه نه چندان با قوام و دوام 
و چگالى پايين رخدادها به ازاى زمان پخش سريال است. 
به بيان ديگر بايد گفت «سايه بان» در عين اينكه ايده اى باب 
مخاطب امروز و دغدغه مند داشته، به سياق ساير توليدات 
به  و  رفته  پيش  عصا  به  دست  فيلم نامه  حوزه  در  سينما 
داليل توليدى متنى كوتاه را در زمانى بلند تر از ظرفيت 
متن تصويرى كرده است. اين همه اما به اين معناست كه 
«سايه بان» فراتر از استانداردهاى رايج تلويزيون توليد شده و 

اين به تنهايى قدمى مثبت تلقى مى شود.

مورد عجيب يك فيلم پرحاشيه

شـيه حا ر  د
نويد محمدزاده اولين بازيگر «سرخپوست» شد 
نيما جاويدى به زودى جديدترين فيلم خود را مقابل دوربين 
اثر  اين  به  كه  است  بازيگرى  اولين  محمدزاده  نويد  و  مى برد 

سينمايى پيوسته است.
نويد محمدزاده در فيلم تازه نيما جاويدى به نام «سرخ پوست» 
بازى مى كند. نام او به تازگى در فهرست بازيگران اين اثر سينمايى 
قرار گرفته است و ديگر بازيگران اين فيلم نيز به زودى انتخاب 
مى شوند. فيلم سينمايى «سرخپوست» به كارگردانى نيما جاويدى 
و تهيه كنندگى مجيد مطلبى، مراحل پيش توليد را سپرى مى كند و 

در حال تكميل بازيگران و عوامل پشت صحنه كار است.
)،محسن  فيلم بردارى  (مدير  بهمنش  هومن  حضور  تاكنون 
نصراللهى (طراح صحنه)،مهدى بدرلو (مدير توليد) در اين پروژه 

قطعى شده است.
عكس هاى «سرخپوست» را از دوربين محمد بدرلو خواهيد ديد 
و على مردانه در جايگاه برنامه ريز و دستيار اول نيما جاويدى 
«سرخپوست» را همراهى مى كند. مديريت رسانه و تبليغات اين 
عنوان  با  منوچهرى  محسن  است  مصباحى  آيدا  عهده  بر  فيلم 
گرافيست كنار اوست و آرين اميرخان مشاوره فضاى مجازى را 

انجام مى دهد.

رد شايعات ممنوع الكارى بنيامين
بنيامين بهادرى كه نزديك به يك سال از صحنه اجراهاى زنده 
دور بود، با اجرا در شهر اردبيل دوره جديد كنسرت هاى خود در 

ايران را آغاز مى كند.
كنسرت بنيامين بهادرى در شهر اردبيل روز جمعه پانزدهم دى ماه 
روى  ساعت 21  از  شهر  اين  فدك  هنرى  فرهنگى  مجمتع  در 
صحنه مى رود. آخرين اجرايى كه اين خواننده موسيقى پاپ روى 
صحنه برد، مربوط به كنسرت بهمن ماه سال 95 در شهر سنندج 
است. برخى غيبت و دورى بنيامين بهادرى را از صحنه اجراهاى 
زنده، حواشى ايجاد شده پيرامون قطعه «كبير» مى دانستند؛ قطعه اى 
كه در آن بهادرى فرازهايى از دعاى جوشن كبير را اجرا كرد و در 

ادامه حواشى فراوانى براى او ايجاد شد.
با توجه به برگزارى اين كنسرت و بازگشت اين خواننده پاپ به 
ايران، به نظر مى رسد شايعات پيرامون ممنوع الكارى موقت اين 
خواننده صحت نداشته و مى تواند در ادامه فعاليت هاى هنرى اش 

را دنبال كند.

«به وقت شام»، بى پرواترين
 توليد سينمايى ايران

كارن همايون فر كه تا كنون آهنگسازى قريب 80 اثر سينمايى و 
تلويزيونى را بر عهده داشته است، با انتشار يادداشتى در صفحه 
اينستاگرام خود به تمجيد از آخرين ساخته ابراهيم حاتمى كيا 
پرداخت. چندى پيش طى خبرى اعالم شد كه موسيقى فيلم ”به 
وقت شام“ جديدترين ساخته ابراهيم حاتمى كيا به كارن همايونفر 
سپرده شده است. اين دومين همكارى كارن همايونفر با ابراهيم 
حاتمى كيا پس از ساخت موسيقى فيلم ”باديگارد" به شمار مى 
آيد. كارن همايون فر در صفحه اينستاگرامش با انتشار عكسى از 
خودش و ابراهيم حاتمى كيا طى يادداشتى درباره فيلم ”به وقت 

شام“ نوشت:
با ابراهيم حاتمى كيا عزيزم. روزهاى سخت و دشوار آماده سازى 
فيلمى كه بى شك بزرگترين و پيچيده ترين و بى پرواترين توليد 

سينمايى ايران است. نفس ها را حبس كنيد.
اميدوارم پنجمين همكارى  مان سينماى جدى ايران را سيراب كند. 
هنگام ساخت باديگارد گفته بودم با ساخت يافته ترين ساخته 
او مواجه هستيم اكنون بى اغراق مى گويم با نفس گيرترين فيلم 
سينماى ايران كه با گروه فوق حرفه ايش كم از توليدات هالييوود 

ندارد.
سخت ترين موسيقى كه كار كرديم مونتاژ و صداى فوق العاده 
و گروه بازيگران ايرانى و غير ايرانى عالى و جلوه هاى ويژه و 
ميدانى و قصه اى كه تماما واقعى، مستند و نفس گير است. فيلم 
اين روزهاست و دغدغه هاى امروز ما... فيلمى فراتر از مرزهاى 

جغرافيايى ايران و منطقه ى پرالتهاب ما.

سريال سازى با طعم سينما

نوشـت عكـس 

تنهايىِ  يك درختم
و جز اينم هنرى نيست

كه آشيان تو باشم!
احمد شاملو

نجمه مساعدي لنوشـته د عليرضا اسماعيلى

نـه بخا كتا
كتاب «مزخرفات فارسى» به بازار آمد

رويكرد  با  فارسى»  «مزخرفات  كتاب 
در  فارسى  ادبى  صنايع  صحيح  آموزش 
135 صفحه از سوى نشر ققنوس روانه 

بازار كتاب شد.
كتاب طنز «مزخرفات فارسى» نوشته رضا 
شكراللهى به تازگى توسط نشر ققنوس 

منتشر و راهى بازار نشر شده است.
شكراللهى نويسنده، ويراستار و كارشناس 
ادبى است كه سردبيرى سايت خوابگرد 
را به عهده دارد. اين كتاب گزيده اى از 
بر  در  را  نويسنده  اين  يادداشت هاى 
جنبه  طنزگونه،  روحى  با  كه  مى گيرد 
اين  نگارش  در  دارند.  عمومى  آموزش 
مطالب، سعى شده از ظرائف و صنايع 

ادب فارسى استفاده شود.

در  كتاب،  اين  در  مندرج  يادداشت هاى 
اعتماد،  چون  رسانه هايى  و  روزنامه ها 
وقايع تهرانيه و خبرگزارى ايسنا منتشر و 
در سايت خوابگرد بازنشر داده شده اند. 
نويسنده مى گويد اين يادداشت ها جنبه 
آموزش عمومى دارند و در آن ها كوشيده 
ام بدون وارد شدن به مباحث تخصصى، 
برخى ظرايف زبان فارسى روزمره را به 
زبان ساده و با كمى چاشنى طنز بيان كنم.

از  عبارتند  كتاب  اين  مطالب  عناوين 
«زنگ اول: شيرينى زبان»، «گردن نازك 
زبان مادرى»، «هكسره حق مسلم ماست»، 
آوريم»، «در  مى  پا  با  كه  «دستاوردهايى 
ستايش كردن»، «منتظران متوقع»، «مختلِف 
گوناگون پرشمارِ متفاوت»، «راجبه حيِّض 
«لشگر  اليَتََچسبك»،  «مزخرفات  انتفا!»، 
گاف»، «يدك كشى ورزشى و سياسى»، 
«كلنجار»، «دستمال قيصريه در قيطريه»، 
قاضى؟»،  يا  غازى  پيش  بازى  «معلق 
به  براى  سنگى  واكندن،  براى  «سنگى 
زنى»،  پنبه  شيرين  «بحث  زدن»،  سينه 
دوغى!»،  چه  پشمى،  چه  كشكى،  «چه 
«دمار  خشكيده»،  دارِ  آب  «َمثَل هاى 
روزگار يعنى كجا؟»، «دو دالر بده آش»، 

«اكبر مشتى مندلى»، «دروغ حناق هست 
يا نيست؟»، «ثواب و كباب و صواب»، 
«دست مريزاد يا پس مريضاد؟»، «تصفيه 
«محذور  حساب»،  تسويه  يا  حساب 
«خبرگضارى!»،  معذور»،  و  محظور  و 
«پيشخان يا پيشخوان؟»، «كج دار و مريز»، 
«انضباط دسته دار»، «غلت زدن در غلط»، 
«جيگر  نكنيد»،  صرف  را  قانون  «اعماِل 
تسليت»، «غلط  ميانجيگر؟»، «آپاراتى  يا 
نامصطلح»، «انتقاد آدم بايد از آدم باشد»، 
رقيب  «مراقب  رسوخ»،  در  «رشادت 
باشيد»، «اين جانبه شاعره اى هستم فارسى 
زبانه»، «جهش سوق الجيشى»، «تيترهاى 
چپ اندرقيچى»، «نتايج همه َكس ُكش»، 
از  «نوروز؛  واو»،  طعم  با  گو  و  «گفت 
جشن تا عيد»، «لفت دادن در يك ثانيه»، 
«پينگليش؛ نوشتن به سبك دايناسورها»، 
مى  همرسانى  كه  است  شير  يكى  «اين 
هيروگليف  عصر  و  «خيركيف  شود»، 
نه  و  دستُم  نه  بگير،  رو  «دستم  مدرن»، 
دستم و»، «غلط كردى كه خوب نوشتى»، 
«يك فقره ويرايش سياسى» و «زنگ آخر: 

ويراستار يا َوويراستار؟»
اين كتاب با 135 صفحه، شمارگان هزار 
تومان  هزار   9 قيمت  و  نسخه   100 و 

منتشر شده است.

تسبيح فقط تسبيح است
بنگر در خيابان وقتى كاله شابگاهان و پاشنه خوابانده 
ها را وقتى به تمسخرِ عابران خوشحال بودند و تسبيح 

را چون زنجير مى چرخانند.
در گوشه اى ، آن ديگرى تسبيح را دانه دانه رد مى 
كرد و به صحبت مشغول و تسبيح از سر عادت رد 

مى شد...
و آن حال كسى كه سر بر زانو داشت و زير لب سخن 
مى راند...تسبيح نداشت...بِدان با خود سخن نمى گفت

........
اين روزگار ماست

ديگر تسبيح نشانه نيست
نشانه ذكر نيست

كه تسبيح بچرخانى و نيت براى مسلمان كنى...
"" تسبيح فقط تسبيح است““

..........
نمى فهمم....سخن گفتن با ذات پاك پروردگار تعداد 

دارد..؟!
يعنى بايد شمارد كه چند بار ستايش مى كنى او را...؟!

مگر او شمارد و عطا كرد...
اگر خيالت اين است ....پس بشمار كه شمارش آنان 
چشمانت را باز خواهد كرد و باز خواهد ماند تا جايى 

كه جانى برايت نمانده باشد...
بيشمار يادش كنيم كه بيشمار بخشيده است هر چند 

تمام شمارش ها بدست اوست

ده نمكى:  زلزله «چهارشنبه ها» حكمتى دارد
مسعود ده نمكى در مورد زلزله هاى اخير در صفحه اينستاگرامش پستى منتشر كرد.

مسعود ده نمكى نوشت: در زلزله چهارشنبه ها حكمتى است شهر ما در فيلم رسوايى فرضى 
بود. مردمش فرضى و مسولينش هم فرضى ولى حرفش واقعى و شايعه نزول بال در چهارشنبه 
آخر سال شايعه بود. اما در طول تاريخ روز چهارشنبه شاهد بالياى زيادى بوده است. همه چيز 
تصادفى است مثل فيلم فارسى هاى قبل از انقالب. جدى نگيريد. همانطور كه گذشتگان جدى 
نگرفتند. يك شبى در خيابانيم و يا در جلسه ستاد بحران. بعد همه چيز عادى مى شود. اما بايد 
دانست كه بالياى طبيعى براى هر طبقه از مردم يك معنى دارد. ابتال و امتحان و هشدار و يا 
عذاب. همه را با يك چوب نرانيد. حاال چرا ايران روى ويبره است خودش حكمتى دارد كه اهل 

ذوق و معنا بايد بيان كنند. يكى نيست بگويد باالخره زمين آدم ها را مى لرزاند يا آدم ها زمين را!

لغو كنسرت «همايون شجريان» در پاريس
كنسرت «همايون شجريان» خواننده شناخته شده موسيقى ايرانى كه قرار بود در شهر 

پاريس فرانسه برگزار شود، لغو شد.
همايون شجريان با انتشار پستى در صفحه اينستاگرامش خبر از لغو كنسرتش در 
پاريس داد. او در صفحه اش نوشت: «دوستان و عالقمندان گرامى، متأسفانه بايد 
به اطالع تان برسانيم، كنسرت سيمرغ، كه قرار بود در سالن يونسكوى پاريس 
برگزار بشود، باوجود آمادگى گروه براى حضور و اجراى اين كنسرت به دليل 
مشكالت هماهنگى با اين سالن و عدم هماهنگى برنامه گذار با مديريت اركستر 
سيمرغ، جهت انتخاب سالنى جديد و مناسب و در شأن شما عزيزان، برگزار 

نخواهد شد.»


