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بارانى شديم
سيدرحيم آقازاده

پس از ماه ها بى آبى در يكى از روزهاى هفته آرام آرام قطرات باران 
بر سر و روى مردم شهر نشست بارش باران يادمان آورد باران 
همچنان زيباست و صداى رعد و نور برق در قالب رعد و برق 
زيباتر، آهنگ ريزش قطرات باران چه دلنواز، اگر خستگى هاى 
دويدن هاى بيهوده و هوده زندگى نبود اين آهنگ دلنوازتر مى 
بود اما آنچه بود جريانى لطيف كه تمام وجودمان را در برمى 
گرفت چه اكسيرى در اين باران هست كه هم آرامش مى دهد 
و هم به وجد مى آورد چترها را در بنديد زير باران راه برويد مثل 
اردكان روى آب ها چه لذتى دارد اين راه رفتن، همه دغدغه ها 
و اگر نه همه غم ها كه اندكى از آن ها شسته مى شوند چقدر 
سبك مى شوى شايد مثل ارشميدس كه سبك شدن را به مقدار 
وزن آب هم حجمش در حوض حس كرد و كشف كرد در زير 

باران به همين مقدار كشف كنيم سبك شدن را.
كاش باران ادامه پيدا مى كرد بارش باران و در زير باران چترها 
را مى بستيم يا نه، چترها را به گوشه اى پرت مى كرديم و راه 

مى رفتيم تا كجا؟
تا آنجا كه باران مى بارد تا هركجا كه باران مى بارد اگر هم گم مى 
كرديم راه باران را از كبوتران خيس از گنجشكان بازيگوش، راه 
باران مى پرسيديم، مى پرسيديم راه باران كجاست و نشانمان 
مى دادند از آن سو برويد رو به قبله، برويد و روبه قبله مى رويم 
و به باران مى رسيم بى چتر بى كاله، مى مانيم آنجا تا مثل 
كبوترها خيس شويم تا خيسى باران تمام وجودمان را در بربگيرد 
تا خيسى باران بر قلب و انديشه نفوذ كند و حالمان را حال كند 
نيرو نمى دهد اما چيز ديگرى فراتر از نيرو در رگ هايمان رخنه 
مى كند آنقدر رخوت همراه با لذت بر سر و رويمان بر دست ها و 
پاها مى نشيند كه دلت مى خواهد توى باران دراز بكشى و شايد 
به خلسه بروى و چقدر سبكبال، ديگر به پرندگان آسمان كه توى 
باران دنبال هم مى روند حسادت نمى كنيم ما هم پرنده ايم در 
باران، ماهى شده ايم در رود و برگى در وزش باد و بى هراس از 
اينكه باد كجا ببرد ما را. الماس را نديده ايم ياقوت را هم نديده 
ايم اما باران را حاال ديده ام چه ارزشى دارد ياقوت و الماس در 
برابر قطره هاى باران چند قطره باران با همه الماس ها و ياقوت 
هاى شهر برابرى مى كنند مى توانى نوازش كنى اگرچه باران 
است كه ما را نوازش مى كند راه شادى را نشان مى دهد راهى 
بى دغدغه و پر از آرامش آنقدر كه مى توانى ساعت ها در آرامش آن 

بمانى و كاش باز بارانى ديگر ببارد.
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شهر آشنايى كه غريب ماند

شركت فوالد خوزستان
 تنديس طاليى  رعايت حقوق 
مصرف كنندگان  را دريافت كرد

فرهنگ و هنر

شهال كيوان ، مدير عامل و مدير فنى بند الف و 
بند ب آژانس هواپيمايى و گردشگرى توربانان 
هيات  عضو  و  كنون  تا  سال 1383  از  جنوب 
واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  وقت  تمام  علمى 
ماهشهر رشته تحصيلى آموزش زبان انگليسى ، 
مولف دو كتاب تخصصى زبان انگليسى در رشته 

معمارى و عمومى است.
بين  هاى  كنفرانس  در  مقاله  ى  ارائه  و  حضور 
الملى دبى و تركيه ،مجرى 2 پروژه ى آموزشى 
درون دانشگاهى و عضو هيات فرهنگى دانشگاه 
آزاد  اسالمى واحد ماهشهر از سوابق علمى وى 
محسوب مى شود. با وى در خصوص خدمات 
مسافرتى و گردشگرى آژانس توربانان به گفت و 

گو نشسته ايم كه در ادامه مى آيد:

مدير آژانس توربانان جنوب در خصوص خدمات اين 
آژانس گفت: صدور كليه بليت هاى قطار ، پروازهاى 
داخلى و خارجى ،اخذ ويزا ، ارائه ى تورهاى داخلى 
و خارجى درون و برون كشورى ، برگزارى تورهاى 
درون استانى با محوريت تورهاى فرهنگى -تفريحى 
، تورهاى تخصصى ، ماجراجويانه ، كنفرانس ها ، 
همايش ها وكارگاههاى آموزشى  در داخل و خارج از 
كشور ،مشاوره در خصوص اخذ ويزاى دانشجويى ، 
بورسيه دانشجويى ، اخذ پذيرش از دانشگاههاى معتبر 
دنيا از جمله خدماتى هستند كه در اين مجموعه انجام 

مى شود.
شهال كيوان اظهار كرد: وضعيت تورهاى گردشگرى 
استان خوزستان طبق آمارى كه  آژانس در 6 ماه گذشته  
در خصوص برگزارى تورهاى درون و برون استانى 
صورت گرفته ، استقبال گردشگران از تورهاى يكروزه 
ى برون استانى به ويژه تورهاى برفى مناطق تاراز ، 
دره سيد لرستان ، اشترانكوه و تورهاى  فصلى برفى 
مشابه  عليرغم عدم وجود استاندارهاى كافى و شرايط 
مطلوب رفاهى ،به مراتب بسيار بيشتر از تورهاى 
درون استانى بوده و  اين تورها بيش از 80 درصد آمار 
تورهاى يكروزه را طى 6 ماه گذشته به خود اختصاص 

داده است.
وى افزود: لذا با توجه به پتانسيل باالى اين 
مناطق در جذب گردشگر شايسته است كه  از 
يك سو زيرساخت هاى مناسب و اصولى براى 
رفاه حال گردشگر در اين مناطق ايجاد گردد  
و از سوى ديگر به لحاظ برخوردارى استان 
خوزستان از جاذبه هاى تاريخى ، فرهنگى ، 
طبيعت بكر و با وجود داشتن مناطق سردسير 
و برفى  در ارتفاعات اين استان ، الزم است 
كه مسئوالن استان  با همكارى آژانس هاى 
گردشگرى تمركز بيشترى بر معرفى ، ايجاد 
امكانات گردشگرى مناسب و سرمايه گذارى 
در جذب توريست هاى درون استانى   در خود 

استان  داشته باشند .

 خدمات ويژه آژانس 
وى افزود: تخفيفات ويژه براى مسافران دائمى  
و مسافرانى كه معرف افراد جديد به آژانس 
مى باشند  در نظر گرفته شده كه از آن جمله 

مى توانم به ارائه تورهاى اقساطى داخلى و خارجى 
جهت رفاه حال همشهريان گرامى و ارائه ى مسابقات 
هاى  كانال  در  توريسم  صنعت  با  مرتبط  فرهنگى 
مختلف آژانس با جوايز سفرهاى رايگان يا كمك 

هزينه سفر و ... اشاره نمايم.

انتظار از مسئوالن ذى ربط 
مدير آژانس توربانان جنوب خاطر نشان كرد: در بحث 
مقاصد گرشگرى استان ، انتظار داريم زيرساخت هاى 
مناسب و امكانات بهداشتى و رفاهى متناسب با شان 
گردشگران و همشهريان به ويژه در مناطق گردشگرى 
استان كه از پتانسيل هاى خاص و بااليى برخوردارند 

فراهم شود.
 شهال كيوان تصريح كرد: تنظيم و تثبيت قوانينى 
محكم و مدون از سوى سازمان هواپيمايى  ايران 
داراى   هاى  آژانس  انحصارى  حق  بر  مبتنى  اير  

مسافر  به  بليت  ى  ارائه  جهت  الف  بند  مجوز 
و اعالم برخورد قانونى با سايت هاى نامعتبر به 
منظور پيشگيرى از بروز مشكالت براى هموطنان   
و آژانس هاى داراى مجوز ، كوتاه نمودن دست 
دالالن و واسطه ها و در نهايت جلوگيرى از سوء 
استفاده هاى سايت هاى  اينترنتى نامعتبر و فاقد 
نيروهاى متخصص  از ديگر خواسته ها براى بهتر 

شدن وضعيت موجود است.
وى يادآور شد: ارائه ى وام هايى با بازپرداخت طوالنى 
مدت به آژانس هاى داراى مجوز بند ب براى تكميل 
و تهيه تجهيزات و وسايل مورد نظر و ارائه ى با كيفيت 
تورها و همچنين توسعه و اجراى ايده هاى جديد 
گردشگرى در استان و كشور مى تواند تسهيل كننده 

امور شركت هاى خدمات مسافرتى باشد.

برنامه هاى سال 97 آژانس 
مدير آژانس توربانان جنوب اظهار داشت: ارائه ى 

خدمات  با كيفيت تر و تخفيفات بيشتر به مسافران 
از جمله تورهاى رايگان و نيم بها به مشتريان دائمى 

و  تورهاى تخصصى به شركت هاى طرف قرارداد 
تعريف مسيرهاى جديد گردشگرى داخلى و خارجى 

با حداقل مبلغ و امكانات مطلوب 
برنامه ريزى اصولى توسط  كادر فنى در راستاى 
جذب مسافران ورودى با هدف ورود سرمايه و 
ارز به كشور و معرفى جاذبه هاى استان خوزستان، 
برنامه ريزى براى دورهمى هاى فرهنگى در قالب 
كنفرانس ،تورهاى يك روزه ، همايش ،شركت در 
نمايشگاهها و ... از مهمترين برنامه هاى سال 97 

محسوب مى شود.

ايجاد فرصت هاى شغلى
به گفته مدير آژانس در حال حاضر 10 كارمند در 
آژانس مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 7 كارمند 
    IT در بخش هاى فروش داخلى و خارجى ، 2 كارمند

و يك طراح گرافيست مشغول به كار هستند.
تورهاى نوروز 97 

به گفته وى تورهاى يكروزه گروهى  تمامى 
دزفول   ، شوشتر  شامل  خوزستان  شهرهاى 
 ، آبادان   ، باغملك  و  ايذه   ، ، اهواز گردى 
مسجدسليمان ، بهبهان ، شوش و هفت تپه 
، هنديجان ، شادگان و ... مهمترين تورهاى 

نوروزى در بخش درون استان هستند.
چندروزه  مناسبتى   تورهاى  افزود:  كيوان 
استان  هاى  بومگردى  و  استانى   برون 
و   نوروز  تعطيالت  ايام  براى  خوزستان 
سيزده بدر از جمله  يزدگردى ، شيرازگردى 
، بومگردى هاى ايذه و گتوند و شوشتر و 

... نيز در برنامه كارى آژانس قرار گرفته است.
به گفته وى تورهاى انفرادى و گروهى كليه 
كشورهاى اروپايى و عضو اتحاديه شنگن ، 
كشورهاى آسياى جنوب شرقى ، آفريقا ، استراليا 

نيز براى عالقه مندان پيش بينى شده است.
وى همچنين از برگزارى  تورهاى تخصصى 
نمايشگاهى  97 از جمله   نمايشگاه بين المللى 
نفت و گاز تهران / نمايشگاه نفت و گاز مسكو / 

نمايشگاه و كنفرانس نفت و گاز پاكستان خبر داد.
 تور جام جهانى روسيه 2018 / نمايشگاه صنايع 
داخلى  طراحى  و  دارى  هتل  كنفرانس   / روسيه 
قطر(دوحه ) از ديگر تورهاى بين المللى آژانس 

محسوب مى شوند.
فعاليت هاى سال جارى  96

* افزودن تورهاى هوايى و زمينى گردشگرى برون 
استانى به پكيج هاى آژانس  شامل تورهاى قشم 
...با  و  يزدگردى   ، شيرازگردى   ، گردى  رشت   ،
هدف آشنايى هرچه بيشتر گردشگران با جاذبه هاى 

تاريخى -فرهنگى شهرهاى مختلف كشور
* افزودن مسيرهاى گردشگرى بومگردى استانى 
شامل بومگردى هاى ايذه ، گتوند ، شوشتر و ساير 
شهرهاى استان با هدف آشنايى گردشگران با سنن 

و  خوزستان  مختلف  اقوام  هاى  ويژگى  و  آداب   ،
همچنين با هدف ارائه ى گشت هاى باكيفيت  اما با 

هزينه كم
* ورود به مقوله ى طراحى و اجراى كليه تورهاى 
تخصص نمايشگاهى ، ورك شاپ ها  ، همايش ها و  
كنفرانس هاى موضوعى در سراسر جهان براى اولين 
بار در سطح استان كه در اين زمينه از كارگروه هاى 

حرفه اى و كادر فنى متخصص بهره گرفته است.

* سفرهاى تخصصى  سال جارى مديران فنى و 
كارمندان مرتبط  به كشورهاى مختلف از جمله 
و...به  ارمنستان   ، صربستان   ، تايلند   ، گرجستان 
منظور جمع آورى اطالعات دقيق گردشگرى اين 
كشورها ، درك شرايط و كسب تجربه  با حضور 
در محل ، برآورد هزينه ها براى ارائه ى تورهاى 
مبتنى بر آگاهى كارگزار و با كيفيت  متفاوت به 

مسافران محترم.
و  آژانس  مجرب  ليدرهاى  تخصصى  سفرهاى   *
كارشناسان مرتبط به نقاط مختلف درون و برون استان 
طبق برنامه و به منظور سنجش پتانسيل مناطق ، بررسى 
نقاط قوت و ضعف ، ارائه ى راهكارهاى تخصصى به 

منظور برگزارى هرچه بهتر تورها.
* فراهم آوردن شرايط سفرهاى توريستى اقساطى براى 
افراد عالقمند به سفر اما با توان مالى محدودتر از سايرين

* برخى از مشتريان ما:
انجمن توليدكنندگان تجهيزات نفت و گاز استان 

خوزستان
شركت ارمان فرايند كنترل
شركت فرا كنترل خوزستان

شيد ارين جنوب
شبيه سازان زيگورات

پارس پوالد اقايى
نصر مبتكران

رادياتور درخشان
شركت پخش فراورده هاى دامى شهرگوشت
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 مدير آژانس توربانان جنوب:
استقبال خوب خوزستانى ها از تورهاى يك روزه گردشگرى

 آژانس هواپيمايى
 و گردشگرى توربانان جنوب

حميد حاجى پور

شركت  فوالد خوزستان سازمان  سر آمد  كشور شد
 شركت فوالد خوزستان با دريافت تنديس سيمين از پانزدهمين همايش تعالى سازمانى كه براى 
ششمين سال متوالى اين شركت را در جايگاه برترين سازمان قرار مى دهد، شركت سرآمد كشور شد.

به گزارش خبرنگار ما، مهندس محمد كشانى مديرعامل شركت فوالد خوزستان تنديس سيمين تعالى 
سازمانى را روز دوشنبه 7 اسفند ماه در آيين پانزدهمين همايش تعالى سازمانى از معاون وزير صنعت، 

معدن و تجارت دريافت كرد. 



به مناسبت شصت و پنجمين جشن سالروز استقالل كانون وكال و روز وكيل همايش 
بين المللى كانون وكالى دادگسترى ايران در سالن همايش گيت بوستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بامداد زاگرس، همايش بين المللى كانون وكالى دادگست رى ايران 
با حضور لعيا جنيدى ، معاون حقوقى رييس جمهور و هيات همراه، غالمرضا شريعتى، 
استاندار خوزستان ، فرهاد افشار نيا، رياست كل دادگسترى، نوال نزارى، رييس كانون 

وكال و پاپى زاده رييس مجمع نمايندگان استان خوزستان برپا شد.

استقالل و آزادى فكر و انديشه
 وكيل الزمه كار وكالت است

تاريخ  به  اى  اشاره  خوزستان،  وكال  كانون  رييس  نزارى،  نوال  همايش  اين  ابتدا  در 
تاسيس كانون  كرد و گفت: تاسيس كانون وكال به هشتاد سال قبل باز مى گردد، در 
تير ماه 1309 وزير عدليه وقت عده اى از وكال دادگسترى را در مكانى جمع كرد و با 
ذكر مقدماتى هدف از تشكيل جلسه را مطرح نمود، در اولين جلسه نيمه رسمى بحث 
در مورد كيفيت آن كانون، تامين بودجه و مسايل مالى آن به عمل آمد و نهايتا در 

بيست آبان 1309 كانون وكال از طرف مرحوم داور افتتاح شد.
وى ادامه داد: مرحوم داور در اولين جلسه افتتاحيه كانون وكال راجع به اهميت حرفه 
وكالت به اين شرح سخن گفت: جاى ترديد نيست كه هنگام محاكمات قاضى نبايد  
از سر دوستى حكمى را صادر كند و عامل موثر در پيشگيرى از اين مورد وكال مدافع 
هستند كه نبايد اجازه دهند قاضى در محاكمات و قضاوت از قانون منحرف شود، بنابر 
اين وكالى دادگسترى ابتدا جز تشكيالت قضايى بودند و كانون وكالى دادگسترى در 

سال 1309 تاسيس شد ولى استقالل كانون وكال به دهه 1330 باز ميگردد.
نزارى بيان كرد: اليحه قانونى استقالل كانون وكال دادگسترى ايران به همت دكتر 
مصدق نخست وزير وقت به تصويب مى رسد و با به رسميت شناختن شغل وكالت به 
عنوان يك صنف به دغدغه هاى وكال پايان مى دهد، براساس اليحه يك ياد شده، 
كانون وكال دادگسترى موسسه اى است مستقل و داراى شخصيت حقوقى است كه 

در مقر هر استان تشكيل مى شود.
رييس كانون وكال دادگسترى افزود: با عنايت به موارد گذشته قانون گذار در سال 
1331 استقالل وكيل را منوط به استقالل كانون دادگسترى ميداند ، همان طور كه 
استقالل قاضى و دستگاه قضا ضرورت اجتناب ناپذير است استقالل و آزادى فكر و 

انديشه وكيل الزمه كار وكالت است.

دستگاه هاى دولتى، حقوق مردم 
خوزستان را ضايع مى كنند

در ادامه اين همايش نماينده مردم دزفول در مجلس خبرگان تصريح كرد: يكى از 
كليدى ترين مسايلى كه ما بايد در بحث قضاوت رعايت كنيم استقالل وكال است 
كه نمايندگان به عنوان وكالى مردم بايد سعى كنند اين مساله را در مجلس پيگيرى 

كنند.
عباس پاپى زاده افزود: از اين كه رييس جمهور حقوق شهروندى را ابالغ كردند بسيار 

خرسنديم و در واقع يك خال جدى را برطرف نمودند.
وى با بيان اينكه براساس عدالت، تامين شرايط معمول زندگى يكى از شرايطى است 
كه بايد تامين شود تصريح كرد: مردم خوزستان به عنوان موكلين درگير مشكالتى 
دستگاهاى  از  برخى  و  ميشود  ضايع  راحتى  به  خوزستان  مردم  اوليه  حقوق  هستند، 
دولتى همچنان مشغول ضايع كردن حقوق مردم خوزستان هستند كه اعتقاد داريم 

مردم خوزستان اولين قربانى اين مشكالت هستند.
وى ادامه داد: بحث مسايل محيط زيستى كه در اصل پنجاه و دو قانون اساسى به آن 
اشاره شده است اولين قربانى را از مردم خوزستان مى گيرد چرا اصل 52 محيط زيست 
كه بايد مدافع مردم باشد، نقص كننده حقوق بشر مى شود ،كدام سازمان را مى توانيم 

جايگزين محيط زيست كنيم .
رييس مجمع نمايندگان اذعان كرد: ريزگرد ها تقريبا به استان گيالن و مازندران و 

بيست و دو استان ديگر رسيد و زمانى صداى خوزستان شنيده شد كه استان تهران نيز 
درگير ريزگرد ها شد،سازمان محيط زيست كه راهكارى را براى استان خوزستان در 
خصوص ريزگرد ها ارايه مى دهد فرداى آن روز در تهران مجوزى را صادر مى كند 

كه دقيقا در نكته عكس تصميماتى است كه دولت در خصوص ريز گردها مى گيرد.

افزايش بى رويه دانشكده هاى حقوق در كشور
وكالت  كانون  و  وكال  كانون  كه  است  مدتى  گفت:  خوزستان  دادگسترى  كل  رئيس 
دادگسترى، درگير چند اصل مهم و چالشى هستند عمدتا در سال هاى اخير به اين 

بحث دامن زده شده و كانون وكال هم درگير آن  شده اند. 

فرهاد افشارنيا با اشاره به گسترش بى رويه دانشكده هاى حقوق در كشور اظهار كرد: 
اين گسترش عالوه بر اين كه با بازار كار اين رشته تناسب ندارد، از زيرساخت هاى 

الزم هم محروم است.
وى افزود: نه تنها ظرفيت قوه قضاييه، كانون وكال و دفاتر اسناد رسمى براى جذب 
اين افراد كافى نيست، بلكه در بسيارى موارد مشاهده مى شود كه دانشجويان حقوق 

آموزش هاى حرفه اى الزم را براى كسب اين شغل نگذرانده اند.
رئيس كل دادگسترى خوزستان ادامه داد: بسيارى از دانشجويان حقوق سطح مطالعه 

مطلوبى نداشته و عالقمند به تبديل شدن به يك حقوقدان حرفه اى نيستند.
در  نظارتى  هاى  دستگاه  بودن  ضعيف  به  اشاره  با  خوزستان  دادگسترى  كل  رييس 
كانون وكال گفت: در حال حاضر كانون هاى ناظر بر فعاليت وكال وجود ندارد و بايد 

در اين زمينه تجديد نظر شود.
اين  افزود:  و  كرد  اشاره  كيفرى  ماده  دادرسى  آيين  قانون  ماده 48  به  همچنين  وى 
ماده قانون يكى از مباحث چالش برانگيز بوده كه باعث ناراحتى بسيارى از وكال شده 

بنابراين الزم است كه تكليف اين قانون آزمايشى مصوب مجلس مشخص شود.

افشار نيا با بيان اين كه بازداشت ها و محروميت وكال يكى از مهم ترين مشكالت 
موجود در سطح كشور بوده، گفت: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به جامعه 
وكال اجازه داده كه در مقام دفاع از موكل خود هم رديف با قضات قرار گيرند با اين 
حال برخى وكال در رسيدگى به پرونده خود يا در بيرون از آن با اتهاماتى روبرو شده 
و تحت تعقيب قرار مى گيرند بنابراين ضروى است كانون وكال و اتحاديه سراسرى 
جلوگيرى  مشكالتى  چنين  بروز  از  و  انديشيده  تدبيرى  دولت،  همچنين  و  ها  كانون 

كنند.
وى يادآور شد: كسب استقالل كانون وكال از دستاوردهاى بزرگ كشور بوده ولى در 
مواردى به داليل مختلف از جمله تغيير و اصالح قوانين فعلى جامعه وكال و يا وضع 

قوانين جديد درگير چند بحث چالشى شده و چندسالى است كه به اين بحث ها دامن 
زده شده است.

رييس كل دادگسترى خوزستان تاكيد كرد: مشكالتى كه درون كانون و توسط برخى 
شده  تبديل  وكال  كانون  براى  جدى  و  بزرگ  چالش  يك  به  گيرد  مى  صورت  وكال 
هم  موجود  حق  همين  تا  شود  پرداخته  آن  به  بيشترى  حساسيت  با  تا  است  الزم  و 

مخدوش نشود.

كانون وكال يك رسالت عمومى دارد
مردم،  از  دفاع  و  دادخواهى  حق  افزود:  رئيس جمهور،  حقوقى  معاون  جنيدى،  لعيا 
اساسى ترين حقوق آنها است كه متصور نيست مگر با استقالل وكال؛ دادرسى عادالنه 

و حق دفاع ميسر نمى شود مگر اينكه استقالل قضات و وكال محقق شود.
وى با تأكيد بر اينكه شخص قاضى بايد مستقل باشد، تصريح كرد: در همه جاى دنيا 
بعد از چند هزار سال تجربه دادگسترى، به اين نتيجه رسيدند كه حتمًا وكالى مستقلى 

داشته باشند كه بدون حضور در يك نهاد خودسازمانگر ميسر نيست.

جنيدى با تأكيد بر اينكه مردم بايد در مقابل قانون مساوى باشند و وكال نيز از اين 
موضوع مستثنى نيستند، گفت: وكال را به در نظر گرفتن مسائل و منافع ملى توصيه 
مى كنم و آنها در يك پرونده امنيتى ضمن رازنگهدار بودن براى موكلين بايد منافع 

كشور را نيز موردتوجه قرار دهند.
وى با اشاره به اينكه كانون وكال يك رسالت عمومى و وكيل يك مأموريت عمومى 
دارد، يادآور شد: همه وكال براى تدوين اصول اخالق حرفه اى تالش و آن را در اختيار 

ديگر جامعه وكالت قرار دهند.
عدالت  استقرار  و  واقع گرا  بخش  دو  به  وكال  عمومى  مأموريت  كرد:  عنوان  جنيدى 
تقسيم مى شود؛ واقع گرا از نظارت دقيق و نظارت مجدانه بر اجراى صحيح قوانين، 

اصل حكومت و حاكميت قانون عبارت است.
معاون حقوقى رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه وكال بايد بر قانونى كه به تصويب مجلس 
مى رسد، نظارت كنند، اضافه كرد: عدالت هميشه آرمان بوده كه نظمى بهتر از وضع 

موجود را به ما اعطاء مى كند.
وى با تأكيد بر اينكه بايد به محدوديت هاى دولت توجه كرد و از طريق مشاركت 
منابع ديگر، يكى از طرح هاى كمكى به بازار اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق را 
اجرا كرد، ادامه داد: وكالت اجبارى يكى از طرح هاى ارائه شده است ولى بايد آن را 
در چارچوب قانونى درنظر گرفت كه با اصول از يك سو در تعارض نباشد و از سويى 

ديگر هم منابع مالى آن به صورت معقول تأمين شود.
جنيدى با اشاره به تغييرات مكرر مقررات وكال ادامه داد: براى ثبت روز ملى وكيل در 
تقويم ايران به رئيس جمهور نامه اى نوشته و بعد از موافقت وى درخواست به شوراى 

انقالب فرهنگى تقديم شده است.
معاون حقوقى رئيس جمهور با اشاره به اينكه اتحاد و انسجام را بايد در عين رقابت هاى 
انتخاباتى پرشور نگه داشت، گفت: در انتخابات سياسى و صنفى بعد از اتمام انتخابات 
بايد ايران را يكپارچه ديد و براى پيشبرد منويات متعالى خود هركسى يك گوشه اى 

از كار را بگيرد.
معاون حقوقى رئيس جمهور در ارتباط با تبعات انتقال آب و نگرانى مردم خوزستان 
در  دارد؛  آب  مسئله  براى  اى  برنامه  جدى  صورت  به  دولت  گفت:  خصوص  اين  در 
جلسه هيئت وزيران تصويب نامه را گذرانده كه بر اساس آن يك كارگروه ملى براى 
درست  مديريت  و  تعادل  آن  وظايف  از  يكى  و  گيرد  مى  شكل  آبى  كم  با  سازگارى 

منابع و مصارف آب است.
جنيدى ادامه داد: در هيئت وزيران و جلسات برگزار شده براى تصويب نامه فوق مسئله 
خوزستان به صورت جدى مطرح و مورد توجه بود كه از اين منظر ساماندهى شود ولى 
چون حوزه تخصصى من نيست جواب دقيق ترى نمى توانم به اين موضوع بدهم . 

رياست اين كارگروه با وزير نيرو است و بايد از وى طرح سئوال شود.
وى در واكنش به اينكه با معترضان مدنى خوزستان (ريزگردها و كارگران گروه  ملى) 
قانون اساسى به  برخوردهاى امنيتى مى شود، بيان كرد: حق اعتراض در اصل 27 
صراحت به مردم داده شده و تجمعات را پذيرفته است؛ ما هم در صورت بروز مشكل 

گزارشى را تهيه و به رئيس جمهور ارائه مى دهيم.
اساسى  قانون  درست  اجراى  با  رابطه  در  كرد:  اضافه  جمهور  رئيس  حقوقى  معاون 
گزارشى تهيه و ضمن ارائه به رئيس جمهور براى نحوه اجراى اين حق قانونى مردم 
در  بعد  و  دولت  در  آن  سير  نحوه  و  چارچوب  آن  بايد  ولى  كنيم  مى  گيرى  تصميم 

مجلس را رصد كرد.
جنيدى خبر داد: وزارت كشور دنبال يك آيين نامه اجرايى براى ماده 13 قانون احزاب 
بوده و پيش نويسى از اين منظر مهيا كرده كه آن هم براى ساماندهى مسئله تجمعات 
و اعتراضات است؛ من خودم خيلى زياد از  مدنى بودن حركت ها حمايت مى كنم و 

معتقدم كه بايد مسائل را در درجه اول فرهنگى و اجتماعى و نه امنيتى ببينيم.
وى در پايان عنوان كرد: نگاه فرهنگى و اجتماعى هميشه بايد بر نگاه امنيتى تقدم 
داشته باشد و سعى كنيم عالج هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى براى حل مشكالت 

پيدا كنيم.

يكشنبه-13 اسفند 1396 15 جمادى الثانى 1439
42  مارس2018      سال دوم- شماره78

خوزستان

محمد هادى قنوات  با اشاره به اينكه تحول در شهر اهواز 
نيازمند ورود سرمايه گذار و كاهش هزينه ها است افزود: 
هزينه هاى بسيارى براى دفن اين حجم از زباله پرداخت 
مى شود درحالى كه در شهرهاى ديگر سال هاست كه 
با كمك بخش خصوصى كار تفكيك زباله را به صورت 

100 درصد انجام مى شود.
وى با اشاره به اينكه در كالنشهرهاى ديگر از زباله هم 
ثروت آفرينى مى شود اظهار كرد: اما در شهر اهواز هزينه 
هاى بسيارى براى دفن زباله مى شود كه نتيجه اى جز 

تخريب محيط زيست هم ندارد.
به  فاضالب  ورود  به  ديگر  بخشى  در  قنوات  هادى 
رودخانه كارون هم اشاره كرد و ادامه داد: از 13 نقطه 
بالغ بر 430 هزار متر مكعب فاضالب به رودخانه كارون 
وارد مى شود و 2 تصفيه خانه فاضالب اهواز تنها حدود 

10هزار متر مكعب از اين فاضالب را تصفيه مى كنند.

عضو شوراى شهر اهواز تاكيد كرد: نياز اصلى امروز شهر 
اهواز ايجاد تغييرات زيرساختى است رنگ آميزى جداول 
و روكش آسفالت ها كه اين امر با حضور فعاالنه بخش 
خصوصى ميسر است. متاسفانه نه در بودجه پيشنهادى 
سال آينده هيچ راهبردى براى استفاده از ظرفيت بخش 

خصوصى در نظر گرفته نشده است.
تاكنون  چرا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  قنوات  هادى 
فضاسازى مناسب شهرى براى نوروز صورت نگرفته 
خاطر نشان كرد:اگرچه جلساتى براى آماده سازى شهر 
با مسئوالن شهردارى برگزار شده است اماشهردارى با 
مشكالت مالى مواجه است و ميزان مشاركت مردم در 

پرداخت عوارض هم پايين است.
ميانگين توليد زباله در دنيا 250 تا 300گرم در روز براى 
هر فرد است در حالى كه توليد زباله هر ايرانى سه برابر 

اين ميانگين جهانى است.

معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان گفت : شوراى تامين و 
استاندارى خوزستان مصوبه اى براى بحث دستگيرى كارگران گروه 
ملى فوالد ايران نداشته است و اكنون نيز در حال تعامل با بخش هاى 
مختلف هستيم تا نسبت به آزادسازى كارگران بازداشت شده اقدام 

شود. 
على حسين حسين زاده  با اشاره به بازداشت تعدادى از كارگران 
گروه ملى فوالد ايران، اظهار كرد: از همه كاركنان و كارگران شريف 
اين كارخانه درخواست داريم تا مطالبات خود را در چارچوب قانون 

دنبال كنند تا مورد سوء استفاده دشمنان واقع نشوند. 
وى افزود: كارگران گروه ملى فوالد ايران قشر زحمت كشى هستند و 
حتى در دوران دفاع مقدس كه اهواز زير هجوم توپخانه هاى دشمن 

بود نيز كارخانه را تعطيل نكردند و به توليد مى پرداختند. 
معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان تصريح كرد: شوراى تامين 

و استاندارى خوزستان هيچ مصوبه اى براى بحث دستگيرى كارگران 
گروه ملى فوالد ايران نداشته است و اكنون نيز در حال تعامل با 

بخش هاى مختلف هستيم تا نسبت به آزادسازى كارگران بازداشت 
شده اقدام شود. 

حسين زاده بيان كرد: استاندار خوزستان پيگير مشكالت اين كارخانه 
است و در اين زمينه در هفته گذشته دو جلسه براى حل مشكالت 
آن ها در تهران برگزار كرده است تا به سرعت شاهد حل مشكالت 

باشيم و مطالبات كارگران به آن ها پرداخت شود. 
وى گفت: در تماسى كه با فرماندار اهواز داشتم، وى عنوان كرد كه 
شوراى تامين شهر اهواز هيچ مصوبه اى براى دستگيرى اين كارگران 
نداشته است و اكنون نيز در حال تعامل براى آزادسازى كارگران 

بازداشت شده هستيم. 
معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان خاطرنشان كرد: مسئوالن 
كشورى امر واگذارى كارخانه هاى توليدى و كشت و صنعت ها را به 

بخش خصوصى، با تامل و درايت انجام دهند. 

تنها 3 درصد زباله هاى اهواز تفكيك مى شوند
خبـر

نياز به اصالحات در نظام مهندسى

به گزارش روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان، دكتر كورش خواجوى، رئيس 
سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان، در پنجمين همايش هيات مديره هاى بسيجى سازمان 
نظام مهندسى ساختمان كشور ضمن خيرمقدم به نمايندگى از اعضا و هيات مديره سازمان اظهار 
كرد: اميدوارم در اين جمع صميمى، كارشناس و با تدبير موضوعات نشست را مطرح و بررسى كنيم.
وى با تاكيد بر نقش نظام مهندسى هاى ساختمان در حفظ و حراست از سرمايه هاى ملى عنوان 
كرد: رعايت مقررات ملى ساختمان در طراحى، نظارت، اجرا و همچنين استفاده از مصالح ساختمانى 
استاندارد در از اهميت بااليى برخوردار است. خواجوى با بيان اينكه بنده به اين نشست با عنوان 
و  كارآمدترين  از  يكى  عنوان  به  ارزش  مهندسى  كرد:  نشان  خاطر  ميكنم  ”نگاه  ارزش  ”مهندسى 
مهم ترين روش هاى اقتصادى در عرصه فعاليت هاى مهندسى، شناخته شده است و مجموع تجارب 

متخصصان حاضر در اين نشست، هزار سال تجربه مهندسى و مديريتى است .
وى خاطر نشان كرد: واقعيتى وجود دارد كه سازمان با وجود همه اين تالش ها داراى اشكاالت و 
نواقصى است و نياز به اصالحاتى دارد، سازمان نظام مهندسى يك سيستم بازرسى درونى دارد ما 

قصد داريم خود را از درون اصالح كنيم .
خواجوى افزود نقدها بايد منصفانه باشد و طرح مباحثى مثل امضافروشى فراتر از نقد منصفانه 
است.وى گفت تحقيق مختصرى در مورد اين موضوع در يكى از شهرستانها انجام شد و نشان داد 
اين شائبه در مورد كمتر از دو درصد مطرح است و سازمان قصد دارد اين درصد را به صفر برساند

عضو شوراى شهر اهواز گفت: هزينه نظافت شهر در اهواز سه برابر شهرى مانند شيراز است در شهر اهواز روزانه 
بين 800 تا يكهزار و 50 تن زباله در روز توليد مى شود كه تنها 3 درصد آن تفكيك و مابقى دفن مى شود .

همايش بين المللى كانون وكالى دادگسترى ايران برگزار شد
بامداد زاگرس- معصومه مطشر

رييس اداره حفاظت محيط زيست شادگان گفت: بخش شمالى تاالب شادگان به 
دليل ورود  پساب هاى آلوده به محلى براى رشد نى و تبديل شدن اين بخش به 
نيزار شده است. سيد محمد حسن فقيه بيان كرد: در بخش شمالى تاالب شادگان 
به دليل ورود پساب هاى آلوده و ورود موادى همچون فسفر و ازت مكانى براى 
رشد نى شده و اين پوشش نيزار در اين نقطه از تاالب در حال توسعه است. وى 
با اشاره به اينكه بخش شمالى تاالب شادگان 90 هزار هكتار وسعت دارد افزود: 
يكى از عمده تاثيرات رشد اين پوشش گياهى در تاالب شادگان تغيير زيست 

محيطى تاالب است.

فقيه گفت: براى كنترل توسعه و رشد اين پوشش گياهى در تاالب شادگان الزم 
است كه ورود پساب به اين تاالب مديريت شود. رييس اداره حفاظت محيط 
زيست شادگان بيان كرد: افرادى كه در اطراف تاالب زندگى مى كنند و شغل 
صيادى دارند اقدام به سوزاندن نيزار كرده كه اين كار براى تاالب و موجودات زنده 
آن ضرر دارد. وى گفت: ماموران محيط زيست با اين افراد صحبت كرده اند كه با 
كوتاه كردن نى ها صيادى كنند اما صيادان تنها راه صيد ماهى از تاالب را سوزاندن 

نيزارها عنوان كردند تا عرصه آبى تاالب با اين كار مشخص شود.
فقيه ادامه داد: سوزاندن نيزارها فايده اى ندارد و دوباره اين پوشش گياهى در اين 

منطقه رشد مى كند. تاالب بين المللى شادگان بزرگترين تاالب ثبت شده كشور، با 
بيش از 500 هزار هكتار در جنوب خوزستان قرار دارد. معيشت بيش از 100 هزار 

نفر از مردم محلى به اين تاالب وابسته است.
آنچه تاالب شادگان را در رده نخست تاالب هاى كشور قرار داده تنوع زيستى 
بى نظير آن است. اين تاالب يك سيستم زيست محيطى وسيع متشكل از تاالب 
هاى شيرين و شور، به عالوه خليج جزر و مدى خور موسى و جزاير آن است. 
اين تاالب نقش رابط بين رودخانه جراحى و خليج فارس را ايفا مى كند و يكى از 

مهمترين توقفگاه هاى پرندگان مهاجر و زمستان گذر است.

آزادسازى كارگران گروه ملى فوالد در حال پيگيرى است

تبديل شدن شمال تاالب شادگان به نيزار



تريلياردر شدن برخى مسئوالن 
بعد از 35 سال خدمت يعنى تقلب در كار

حسن نوروزى نماينده مردم رباط كريم و سخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى 
مجلس شوراى اسالمى درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن به بيت المال، 
اظهار داشت: يكى از جزئيات نظام انقالب اسالمى مبارزه با فساد و تالش در 
راه عدالت كلى از جمله عدالت اجتماعى است.وى افزود: اينكه ما با خبر شويم 
برخى افرادى كه مسئول شده اند به سرمايه هاى ميلياردى دست پيدا كرده اند، 
بيانگر اين است كه روش كنونى ناسالم بوده يعنى اين شخص يا به فساد دست 
پيدا كرده يا در ضمن كار از آبرو و اعتبار شغلى خود سوء استفاده و يا اينكه 
به معامالتى روى آورده كه به اين سرمايه دست پيدا كرده است.سخنگوى 
كميسيون حقوقى و قضايى مجلس ادامه داد: لذا ما بر اساس اصل 49 قانون 
اساسى اين طرح را نوشتيم.وى بر همين اساس اضافه كرد: هر چند اسالم 
مالكيت، معامله و معامالت خصوصى را قبول دارد اما اينكه يك مسئول در نظام 
اسالمى بخواهد به گونه اى رفتار و زندگى كند كه به عنوان مثال بعد از 35 سال 
خدمت يكى از تريلياردرهاى كشور باشد بيانگر اين است كه يا در حين كار 
تقلب كرده و يا به تجارت روى اورده است؛  كه اولى جرم و دومى ناصواب 
محسوب  مى شود.نوروزى در خاتمه تصريح كرد: با اين تفاسير ما اين طرح را 
تنظيم كرديم كه در صورت تصويب بايد طبق آنچه در اين طرح براى مرجع 
ذى ربط تعيين شده، اموال مسئوالن را حسابرسى كرده و اموال به بيت المال 

بازگردانده شود.

هيچ يك از بانوان مراجعه كننده
به ورزشگاه آزادى بازداشت نشده اند

سخنگوى وزارت كشور با اشاره به پيگيرى هاى خود از فرماندار تهران گفت: 
بر اساس آخرين گزارش حدود 35 نفر از بانوان كه امروز براى مشاهده مسابقه 
فوتبال به ورزشگاه آزادى مراجعه كرده بودند توسط ماموران نيروى انتظامى به 

محل مناسبى هدايت شدند. 

پشت پرده شايعه حصر احمدى نژاد چه كسانى بودند؟
سليمى نمين فعال سياسى اصولگرا گفت: برخورد با اظهارات احمدى نژاد 
موجب پرت شدن حواس ها از رسيدگى به تخلفات اطرافيانش مى شود و اين 
به صالح نيست. احمدى نژاد مى خواهد با او برخورد شود. هر نوع برخوردى. 
احضار شود، محدوديت برايش قائل شوند. حتى يك زمانى شايعه كردند كه 
احمدى نژاد در حصر قرار گرفته است. خودشان اين كار را كردند. چرا؟ چون 
اين بازى اى است كه احمدى نژاد طراحى كرده و طبيعتا شما بايد قوه قضائيه را 
به تعقل بيشتر كه عدم ورود به بازى هاى احمدى نژاد دعوت كنيد./عصرايران

واكنش رئيس دادگسترى تهران
به اظهارات يونسى درباره پرنده زهرا كاظمى

غالمحسين اسماعيلى، در رابطه با سخنان اخير «على يونسى» در مورد «سعيد 
مرتضوى»، در رابطه با فوت «زهرا كاظمى»، گفت : اوالً به اين نكته اشاره كنم كه 
من در موقع بروز اين حادثه نه تنها در دادگسترى تهران مسئوليتى نداشتم، بلكه 
در استان تهران خدمت نمى كردم و در استان ديگرى حضور داشتم. آن چه كه 
به عنوان يك قاضى عرض مى كنم اين است كه اين موضوع در مقطع خودش 
بررسى شده،  رسيدگى قضايى انجام گرفته و نتايج و بررسى هاى قضايى آن 
كامًال مشخص است. اين كه امروز يك شخصيتى مانند ايشان (يونسى) بيايد و 
مطلب موضوع بررسى شده مختومه را بخواهد زنده كند، بايد از ايشان پرسيد 
كه دنبال چه چيزى مى گردند؛ آيا به دنبال دشمن تراشى براى نظام،  انقالب و 

مجموعه هستند يا به دنبال دفاع از حق و حقيقت؟/ايسنا

نظر متفاوت روحانيون درباره حجاب و برداشتن روسرى
موضوعى كه پيش تر برخى از روحانيون با ساليق فكرى گوناگون درباره آن 
صحبت كرده بودند؛ اما شايد براى اولين بار بود كه آيت اهللا مكارم در سخنانش 
درباره حجاب، مجازكردن برخى محرمات را ابزارى براى زيرسؤال بردن اصل 
نظام توصيف كرده و خواهان برخورد با آنچه مغلطه كارى مى خواند، شد. برخى 
ديگر مانند حجت االسالم ايازى، استاد حوزه علميه قم و حجت االسالم مهدى 
طباطبايى، از استادان اخالق، نظر متفاوتى دراين باره اعالم كرده اند. بااين حال 
حتى آيت اهللا مكارم نيز در سخنانش تأكيد كرده است بايد نهى ازمنكر در اين باره 
به زبان نرم و خوش و به دور از خشونت باشد. اشاره آيت اهللا مكارم احتماال بايد 
به برخورد مأمور نيروى انتظامى با مريم شريعتمدارى، دخترى باشد كه هفته 
گذشته روسرى خود را بر چوب زده بود و وقتى از جعبه برق خيابان انقالب 
پايين نيامد، مأمور او را هل داد كه در نتيجه به پايين پرتاب و پاى او مجروح 

شد./شرق
قطع پخش زنده مصاحبه وزير ورزش
 به خاطر سئوال درباره ورود بانوان!

شبكه خبر پخش زنده تلويزيونى حرف هاى مسعود سلطانى فر را قطع كرد. 
در جلسه مطبوعاتى مسعود سلطانى فر بعد از ديدار با جيانى اينفانتينو داشت 
پخش زنده مى شد كه ناگهان به دليل طرح پرسشى درباره حضور بانوان در 
ورزشگاه ها قطع شد. رسانه ملى همچنان برابر اين مسئله موضع خبرى سكوت 
دارد و حتى چندى قبل پيمان يوسفى به دليل اشاره به حضور بانوان سورى در 
ورزشگاه آزادى و آرزو براى ورود بانوان ايرانى ، براى مدتى روى آنتن نرفت 

و توبيخ شد!/ خبرآنالين

اعتراض رييس دفتر دولت اصالحات 
به ممنوعيت ورود بانوان به ورزشگاه

سيد محمد على ابطحى رييس دفتر دكتر سيد محمد خاتمى در كانالش نوشت: 
امسال بيشتر از هميشه حق زنان بود كه براى ديدن دِربى به استاديوم بروند. 
قرار بود صداى اعتراضهاى مدنى را بشنويم. كار ُملك تبير و تامل است نه 
لجبارى. حرف زنان خيابان انقالب، رواج فساد نبود. مطالبه حرمت و حقوق 
شان بود. وقتى صداى آنان براى حقوق مشروعشان كه ديدن مسابقه فوتبال 
يكى از آنهاست، شنيده نشود بايد صدايشان را با روسرى سر   ِ چوب كرده شنيد.

برخى فقها به حجاب حساسيت دارند اما اختالس را جايز 
مى دانند!

حجت االسالم حميدزاده گفت: من در شگفت هستم كه فقهاى بزرگوارى 
دهند،  مى  نشان  را  حساسيت  نهايت  حجاب  مساله  به  نسبت  كه  هستند 
از  استفاده  سوء  كالهگذارى،  كالهبردارى،  اختالس،  از  صحبت  وقتى  اما 
مديريت و موقعيت هاى سياسى و اجتماعى به ميان مى آيد چندان چيزى 
از آنها نمى شنويم. او ادامه داد: حوزه علميه بايد دين را از خرافه، توهم و 
زشتى هاى در گفتار و كردار و در واقع آنچه انسانيت انسان را به مخاطره 
مى افكند و ارزش هاى وجودى انسان را به چالش مى گيرد، صفا، روشنايى 
و نورانيت ببخشد، آيينه وجود انسان را آنچنان تابان و صيقلى كند كه خدا 
كنيم  نگاه  علميه  هاى  حوزه  به  زاويه  اين  از  اگر  بنشيند؛  جلوه  به  آن  در 
متاسفانه كمبود فراوان و كاستى هاى جبران ناپذيرى مى بينيم، هنوز بعد 
از قرآن مثًال كتاب طهارت و ساير كتاب هاى فقهى كه امروز اصًال طالب، 
تقاضا و متقاضى ندارد، مثًال پرداختن به بحث در حوزه آب ُكر و آب غير 
ُكر يا آب مطلق يا مضاف، يا پرداختن به مسايلى در رابطه با قضاوت كه 
امروز با معيارها و مالك هاى حتى اسالمى نيز قابل انطباق نيست، مورد 

توجه حوزه است./ شفقنا

دعوا بر سر درآمد و قدرت است 
نائب رئيس اول مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: ما دشمن را زمين گير كرده 
و با تمام قدرت پوشالى اش بيرون رانديم اما در ساختن رسالت و در مسئوليتى 
كه به عهده داريم موفق نبوده ايم. اين رفتارها با هيچ منطقى چه از نظر اعتقادى 
و چه باورى همخوانى ندارد. در جامعه اى كه بيشتر جوانان بيكار هستند برخى 
ميليون ها در آمد دارند اما از كمبود درآمد گاليه داشته و حتى ماليات هم 
پرداخت نمى كنند.اينجا بايد كارى كرده و بى عدالتى وحشتناكى كه در جامعه 
ايجاد شده را از ريشه كن كنيم.وى با بيان اين كه «در روز قيامت نمى توانيم 
جوابگوى خدا باشيم»، اظهار كرد: نمى توانيم پاسخگوى شهدا باشيم؛ چراكه 
آن ها رفتند و ما مانديم كه شاهد اين بى عدالتى ها بوده و اين مشكلى است كه 
با آن درگير هستيم.وى افزود: متاسفانه دعوا بر سر درآمد و قدرت است و اين 
رفتار بايد در سيستم ما اصالح شود. شهيدان اين رفتارها را از ما قبول ندارند 
و هر كسى بايد در جايگاهى كه قرار دارد اصالحات را صورت دهد.پزشكيان 
در پايان با بيان اين كه «ما شرمنده شهدا هستيم»، خاطر نشان كرد: امتحان سختى 
پيش رو داريم و انشاءاهللا خداوند متعال كمك مان كند تا بتوانيم تا ادامه دهنده 

راه شهدا باشيم./ايلنا

مرتضوى ملتمسانه خواست حرفى نزنم
روايت محمدحسين خوشوقت، مدير اداره كل مطبوعات و رسانه هاى خارجى 
وزارت ارشاد دولت اصالحات از پرونده قتل زهرا كاظمى گفت: چهارم تيرماه سال 
1382 از دفتر سعيد مرتضوى با من تماس گرفتند و گفتند كه او مى خواهد مالقات 
با شما داشته باشد، فورى مراجعه كنيد و يك ضامن معتبر هم همراه خود بياوريد و 
با رئيس اداره خبرنگاران خارجى به عنوان ضامن به دفتر دادستان رفتيم. مرتضوى 
به من گفت شما متهم به معاونت در جرم جاسوسى هستيد و يك فرمى در برابرم 
گذاشت كه به عنوان متهم آن را پر كنم و خواست به عنوان متهم به سواالتى پاسخ 
دهم. وقتى ديدم دارد رفتارهاى خارج از عرف و زننده انجام مى دهد به او گفتم 
ظاهرا شما من را نمى شناسيد، من مسئوليت مهمى در وزارت ارشاد دارم و وظيفه ام 
نظارت بر فعاليت خبرنگاران خارجى در ايران است و در اين مسير تحت تاثير و 
توصيه و فشار هيچ مقام مسئولى هم قرار نمى گيرم. پس از آن فرمى جلوى من 
گذاشت و خواست به عنوان مطلع آن را پر كنم. 17روز پس از آن مالقات در 21 
تير 82 مرتضوى خودش در تماسى از من خواست كه فورى به دفتر او بروم. در 
اين مالقات مرتضوى به من گفت آقاى خوشوقت بسيار متاسفم خانم كاظمى 
فوت كرده است. او گفت حاال كارى است كه شده و شما هم كه معاونت در جرم 
جاسوسى داشتيد و شروع به تهديد كرد. توضيح داد، اين خانم كاظمى زير دست 
بازجوهاى وزارت اطالعات بوده است و به آنها اظهار كرده كه در آخرين جلسه 
بازجويى وزارت اطالعات اعالم كرده كه حالش بد است و بازجوها او را به بهدارى 
يا بيمارستان فرستادند و در آنجا سكته مغزى كرده است. شما بايد خبر فوتش را به 

اين شكلى كه بيان كردم اعالم كنيد!/ روزنامه سازندگى

برداشت متفاوت «اهللا كرم» از تحركات احمدى نژاد
حاشيه هاى محمود احمدى نزاد تمامى ندارد، او وقتى از بست نشينى در حرم 
عبدالعظيم حسنى و معركه گيرى مقابل قوه قضائيه براى جلب افكارعمومى 
نتيجه اى نگرفت، دست به قلم شد و خطاب به رهبر معظم انقالب نامه اى 
نوشت كه از نگاه بسيارى از سياسيون ساختارشكنى محسوب مى شود.اما 
حسين اهللا كرم چنين اعتقادى ندارد و مى گويد: احمدى نژاد يكسرى اعتراض 
هايى دارد كه شايد ريشه هايى هم داشته باشد. او اعتراضاتش را مى گويد و به نظر 
من اعتراضاتش را به صورت مدنى مطرح مى كند.حسين اهللا كرم گفت: انتخابات 
آزاد در چارچوب قانون معنا پيدا مى كند وگرنه هرج و مرج مى شود، احمدى نژاد نيز 

طرفدار هرج و مرج نيست، بلكه طرفدار انتخابات آزاد است./خبرآنالين 

پست تلگرامى ضرغامى براى وزير جوان روحانى
رئيس اسبق سازمان صدا وسيما عنوان كرد:عضويت در يك پيام رسان داخلى با 
قابليت هاى باال، ارزان، امن و پرسرعت اجبارى نيست ولى به تدريج مردم متوجه 
مى شوند كه بهترين و باصرفه ترين پيام رسان همين است.عزت اهللا ضرغامى عضو 
شوراى عالى فضاى مجازى در كانال تلگرامش نوشت: در حاشيه جلسه دوشنبه 
شب شورايعالى فضاى مجازى با وزير جوان و پرتالش وزارت ارتباطات گفتگو 
مى كرديم. من هم مثل او قبول داشتم كه خيلى از اعضا نمى توانند براى خودشان يك 
ايميل بسازند. مثل بزرگترهاى جلسه!!معتقدم ساختار وزارت ارتباطات اصالً آمادگى 
مديريت فضاى مجازى كه يك حكمرانى به معنى واقعى كلمه است را ندارد. يكى 
از مهمترين مشكالتش را با من مطرح كرد. احساس كردم اين مشكل ظرفيت طرح 
بحث در پى نوشت را دارد.قطع نظر از وضعيت پيام رسان هاى خارجى، بدون ترديد 
كشور، مشابه سايرين نيازمند يك پيام رسان داخلى با قابليت هاى باال، ارزان، امن و 
پرسرعت است كه نيازهاى مردم را در همه ابعاد رسانه اى، خدماتى، آموزشى، علمى، 
فرهنگى و اقتصادى برطرف كند.عضويت در اين پيام رسان اجبارى نيست ولى 
به تدريج مردم متوجه مى شوند كه بهترين و باصرفه ترين پيام رسان همين است. 
تجربه نشان داده كه رشد حضور مردم در پيام رسان ها، تابعى نمايى است. يعنى اگر 
مزيت هاى قابل توجهى در آن باشد با سرعت بسيار باال اعضاء آن افزايش مى يابد.بر 
اساس مصوبه شورايعالى فضاى مجازى، اين امر بعنوان مأموريت مهم و اولويت دار 

دولت در حال پيگيرى است. 

دو وزير در چند قدمى استيضاح
دورخيز برخى نمايندگان مجلس براى استيضاح وزراى كار و راه و شهرسازى در 
شرايطى صورت گرفته كه حوادث كشتى سانچى و سقوط هواپيما تا حدودى فضا 
را براى اين كار مهيا كرده است. البته نمايندگانى كه استيضاح وزرا را مطرح كرده اند، 
اميدوارند كه وزراى مذكور پيش از استيضاح در خانه ملت خودشان استعفا دهند. اما 
چنانچه استيضاح كم امضاى وزير راه عملى شود اين سومين بارى خواهد بود كه 
آخوندى در معرض دفاع مجدد از عملكرد خود در مجلس برخواهد آمد.دو بار قبلى 
او موفق شده بود اعتماد مجدد بهارستان نشينان را جلب كند. ربيعى هم بارها تا يك 
قدمى استيضاح پيش رفته و بازگشته است. او تاكنون دو كارت زرد از مجلس نشينان 
دريافت كرده است. پس از اينكه خبر سقوط هواپيماى آسمان منتشر شد على 
الريجانى، رئيس مجلس به كميسيون عمران براى بررسى علل سقوط هواپيماى 
تهران-ياسوج ماموريت داد كه با بررسى هاى الزم به طور جدى اين اتفاق را ريشه يابى 
كنند.دو وزير كابينه دوازدهم در شرايطى در چندقدمى استيضاح به سر مى برند كه 
برخى نمايندگان منتقد دولت هم پيگير طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس 
شده اند. هرچند از تعداد كسانى كه سوال از رئيس جمهور را امضا كرده اند هر روز 
كاسته مى شود اما طراحان اميدوارند يكشنبه آينده تكليف طرح خود را مشخص كنند.
يك زن در بوشهر، تماشاگر بازى پارس جنوبى - ذوب آهن

سكينه الماسى، نماينده مردم جم، كنگان و عسلويه در مجلس شوراى اسالمى 
پس از پايان نيمه اول اين بازى به ورزشگاه آمد تا نظاره گر تقابل شاگردان تارتار 
و قلعه نويى باشد.او همچنين در مراسم تجليل از مأموران نيروى انتظامى در بين 

دو نيمه حضور داشت/ خبرورزشى
تعريف و تمجيد باهنر از ظريف

دبيركل جامعه اسالمى مهندسين گفت: آقاى ظريف يكى از قوى ترين وزراى 
خارجه ما بعد از پيروزى انقالب است و بايد حقشان ادا شود.محمدرضا باهنر در 
خصوص قدردانى رهبرمعظم انقالب از وزير امور خارجه و تاكيد ايشان بر تداوم 
مواضعى كه وزير خارجه نسبت به غربى ها در پيش گرفته است، اظهار داشت: وزير 
امور خارجه و همكارانشان يكى از قوى ترين و قدرتمندترين تيم هاى ديپلماتيك ما 

بودند.باهنر گفت: آقاى ظريف، فردى ملى، متدين و قابل تقدير است.
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سى سيا

بهارستان نشينان مدتى است به دنبال آن هستند تا قانون از كجا آورده اى را عطف 
بماسبق دهند و اموال مسئولين را از چهل سال پيش به پاى ميز محاكمه بكشانند.

«از كجا آورده اى؟» اين فقط يك جمله سوالى نيست بلكه يك قانون است؛ 
قانونى كه ريشه در اصل 142 قانون اساسى دارد و سال ها مسير مجلس،شوراى 
نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را طى كرده و هنوز بعد از 10 سال منتظر 
آئين نامه اى است كه رئيس قوه قضائيه آن را تدوين كند تا اين قانون از قدرت 
روى كاغذ به قدرت اجرايى برسد. قرار است اين قانون حافظ بيت المال باشد و 
امكان سوءاستفاده مسئوالن را از موقعيت خود به منظور افزايش اموال منتفى كند.

ايستگاه اول
اسمش شد «طرح رسيدگى به دارايى مقامات و مسئوالن» كه براى اولين بار  14 
تير 84 از سوى اهالى مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولين موظف 
شوند ليست اموال و دارايى هاى خود را اعالم كنند و چنانچه مالى بر خالف 
مقرارات به انها اضافه شده است كه شبهه تخلف در آن مى رود همان ابتداى 
كار مانعى قانونى بر سر راهش قرار بگيرد. اين طرح بعد از دوسال كه روى ميز 

كميسيون حقوقى و قضايى بود نهايتا سال 86 در صحن علنى به تصويب 
رسيد.

ايستگاه دوم
بعد از رفت و برگشت هاى اين طرح ميان كميسيون حقوقى و قضايى 
و صحن علنى مجلس اين بار مسير رفت و برگشت ها ميان مجلس و 
شوراى نگهبان رقم خورد. همان سال 86 كه اين طرح به تصويب مجلس 
رسيد شوراى نگهبان آن را مغاير اصل 142 قانون اساسى دانست دوباره اين 
طرح را به مجلس بازگرداند. شوراى نگهبان معتقد بود كه اصل 142 صريحا 
مسئوالنى را كه بايد به اموال آنها رسيدگى شود را مشخص كرده است و 
وظيفه رئيس قوه قضائيه است كه به آن رسيدگى كند لذا اين طرح مغاير 

قانون اساسى است.
بعد از مهر برگشت شوراى نگهبان ديگر عمر مجلس هفتم كفاف نداد تا بار 
ديگر آن را مورد بررسى قرار دهد و كار به دست مجلس هشتم سپرده شد. 
مجلس هشتم هم آن را مورد بازبينى قرار داد اما دوباره شوراى نگهبان آن را 

تائيد نكرد و بار ديگر اين طرح به بهارستان بازگردانده شد.
ايستگاه سوم

بعد از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس شوراى نگهبان اين بار نوبت مجمع 
تشخيص مصلحت نظام بود كه پا در ميدان حل و فصل اختالف ميان اين دو نهاد 
بگذارد. بر همين اساس 28 فروردين 90 اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام فرستاده شد تا اين نهاد پايان غائله قانون «از كجا آورده اى باشد» اين طرح 
در اين ايستگاه چهارسال منتظر تصويب ماند نهايتا 9 آبان 94 مجمع تشخيص 

مصلحت نظام با اصالح و تصويب اين طرح پرونده آن را بست.
طرحى با رنگ و بوى قانون قبل

دو سال است كه از تصويب طرح رسيدگى به اموال مسئولين مى گذرد و حاال 
بار ديگر طرحى از همان جنس در مجلس دهم كليد خورده و اين بار نامش شده 

«اعاده اموال نامشروع مسئوالن».
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقى  قضايى كه متولى اين طرح است درباره 
چند و چون اين طرح و اينكه آيا اين طرح همان قانون قبلى است به خبرآنالين 
گفت:«آن قانون كه اميدواريم توسط رئيس قوه قضائيه اجرا شود ناظر به آينده 

است. درحالى كه طرح ”اعاده اموال نامشروع مسُوالن“كه جديدا مطرح شده در 
صورت تصويب مربوط به گذشته است و درصورت تصويب بايد دارايى همه 
مسئوالن و مقامات و مديران كشور در قواى سه گانه و همه مديران حكومتى در 
همه سطوح حكومت از ابتداى انقالب تاكنون مورد رسيدگى قرارگيرد و اموال 
مازاد از حد متعارف به بيت المال برگردد ت اصرف فقر زدايى و اشتغال جوانان 
كشور شود. براساس حرفاى اين نماينده مجلس طرح مذكور به دنبال جبران 
مافات بوده است و اساس را بر گذشته قرار داده است. اگر اصل 142 قانون 
اساسى و اصل 49 اين قانون از ابتداى انقالب تاكنون به درستى اجرا شده بود ما 
ديگر شاهد برخى مديران با دهها شركت تجارى و ثروت هاى صدها ميلياردى 

نبوديم والبته نياز به چنين طرحى هم نداشتيم.
بررسى اموال از 40 سال قبل

دهقان درباره اينكه قرار است اين طرح چه بازه زمانى را دربر بگيرد به خبرآنالين 
گفت: ما به دنبال اين هستيم كه از اول انقالب دارايى مسئوالن ارشد كشور توسط 
هياتى  مورد بررسى قرار گيرد و مسئوالن اليه دوم هم درصورت وجود اطالعات 

موثق وظن قوى مبنى بر تحصيل اموال نامشروع اموال آنها مورد رسيدگى قرار 
گيرد.

او مى گويد« در ابتداى انقالب مسئوالن كشور داراى اعتقادات محكم ترى بودند 
و بيشتر داراى زندگى هاى مردمى بوده اند اما به تدريج دنيا گرايى و اشرافى گرى 
بر برخى از آنها غلبه كرد و اخبار و اطالعات ما اينست كه متاسفانه جمعى نه 
چندان اندك از مسئوالن كشور با سوءاستفاده از موقعيت خود و با رانت خوارى 
ثروت هاى هنگفتى براى خودشان واطرافيانشان جمع آورى كرده اند كه در واقع 
اين گونه اموال نامشروع و متعلق به ملت محروم و پابرهنه است. البته بخش مهمى 
از مسُوالن كشور انسانهاى پاك وساده زيست بوده اند و در برابر موج دنيا طلبى 
و وسوسه ها مقاومت كرده اند  اين طرح در صورت عملياتى شدن مشخص 
خواهد كرد كدام مسوولين  بر اصول انقالب استوار بوده اند و كدام يك از مسير 
حق خارج شده اند و موقعيت خود را طعمه اى براى ثروت اندوزى قرار داده اند.

بررسى اموال فرماندهان نظامى و منصوبان رهبرى
دهقان در پاسخ به اين سوال كه منظور از مسئوالن چه كسانى هستند گفت: در 
اين طرح  مسئوالن كشور به دودسته تقسيم شده اند يك دسته شامل روساى 

قوا ،معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان، استانداران و معاونان و همچنين 
شهرداران شهرهاى مراكز استانها و معاونان آنها مى شود. اليه دوم شامل همه 

مسئولين كشور است.
او دليل اين اليه اليه كردن ها را اينگونه عنوان مى كند: تعداد مقامات اليه اول 
خيلى زياد نيستند و هياتى كه ما در اين طرح پيش بينى كرديم راسا دارايى اليه اول 
را مورد بررسى قرار مى دهد و در صورت وجود اموال مازاد از حدمتعارف آن ها 
را به بيت المال برمى گرداند اما رسيدگى به دارايى مقامات و مديران ذكر شده در 
اليه دوم كه همه مسئوالن كشور را شامل مى شود يك مقدمه دارد و آن وصول 
گزارش به هيات مبنى بر تحصيل اموال نامشروع توسط هر مدير و مسوول و 
صاحب منصب است . وقتى پاى مصاديق به ميان آمد دهقان توضيح مى دهد: 
اين طرح يك طرح جامع است كه همه مسئوالن اجرايى، نمايندگان مجلس، 
قضات،فرماندهان نيروهاى مسلح و همينطور شخصيت هاى منصوب مقام معظم 
رهبرى و... را شامل مى شود درواقع در اليه دوم هيچ مسوولى وجود ندارد كه از 

گردونه اين بررسى ها خارج بماند.
مانعى به نام مصلحت انديشى

پيش آمده كه قانونى تصويب شود و در ميانه راه، مصلحت انديشى ها 
دامنگيرش نشود حاال درمورد اين طرح هم بيم آن مى رود كه باز غبار 
مصلحت ها و رفتارهاى دوگانه مشمولش شود مسئله اى كه محمد دهقان 
هم آن را مى پذيرد و ايراد كار را در عدم نظارت مى بيند. دهقان مى گويد: 
يكى از عواملى كه متاسفانه باعث مى شود برخى قوانين مصوب نتوانند به 
طور كامل اجرا شوند عدم نظارت افكار عمومى است. ما از ابتدا اين موضوع 
را مورد توجه قرار داديم كه اوال  پيش بينى شده كه هيات به صورت مداوم 
گزارش كار خود را به نمايندگان مجلس وعموم مردم بدهند و دو نماينده 
مجلس را ناظر برهيات قرارداده ايم  و البته بايد فضا براى رسانه ها باز باشد تا 
رسانه ها به اين موضوع ورود كنند و نظارتى دقيق از سوى  آنها هم صورت 
بگيرد. به گفته دهقان مديريت اين طرح به دست يك هيات سپرده شده كه 
همين مسئله مى تواند ضمانت اجرايى براى يك قانون باشد. او دراين باره 
گفت: اين هياتى كه در نظر گرفته شده است متشكل از افرادى از قواى سه 
گانه و همچنين نماينده اى از بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى با اذن ايشان پيش 
بينى شده است كه اين مسئله كار را از دست مديريت تك نفره خارج مى كند و به 
يك مديريت چند نفره مى سپارد و از آنجايى كه اين هيات بايد خود گزارش دهد 
يك ضمانت اجرا براى اين قانون محسوب مى شود؛ اما آنچه مسلم است ما نبايد 
از نظارت افكار عمومى و رسانه ها غافل باشيم. مردم بايد بدانند مسئوالنشان اموال 
خود را از كجا اورده اند. به هر حال اين انقالب انقالب پا برهنگان بوده است 
و اين توده مردم بودند كه آمدند و انقالب كردند و كار را به افرادى سپردند؛اگر 
انقالب نمى شد اين افراد در روستاهاى خود كارگرى مى كردند يا نهايتا اگرخيلى 
نخبه بودندبه مقام معلمى مى رسيدند  البته آنهم درصورتى بود كه گوشه زندان 

نمى افتادند.
باز هم يك راه چند ساله پيش روى يك طرح براى مبارزه با فساد

هرچند اين طرح كه به گفته محمد دهقان تا كنون بيش از 100 نماينده پاى آن را 
امضا كردند با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادى قرار است يكه تاز شود اما از آنجايى 
كه پيش از اين شوراى نگهبان با طرح مشابه آن  برخوردى سرد داشته است هيچ 

بعيد نيست اين بار هم پروسه اى به وسعت چند سال پيش روى آن باشد.

مجلس به دنبال شفاف سازى 40 سال مال اندوزى مسئوالن
Bamdadzagros.news@gmail.com

وقتى يك سر قضيه سعيد مرتضوى باشد!
از گفت وگوى على يونسى، وزير اطالعات دولت اصالحات با روزنامه «ايران»، پرسش و پاسخ 
مربوط به ماجراى خانم زهرا كاظمى خبرنگار ايرانى – كانادايى كه در تير 1382 حين بازداشت 
درگذشت،ُ پر رنگ شد و بازتاب گسترده اى در رسانه هاى داخلى و خارجى داشت.14 سال و 8 ماه از 
آن ماجرا مى گذرد اما پرونده هايى از اين دست هيچ گاه اهميت و جذابيت تاريخى و سياسى و حتى 
جنايى خود را از دست نمى دهد خاصه اين كه يك  پاى اين قضيه سعيد مرتضوى دادستان وقت 
عمومى و انقالب تهران است كه اين روزها شايعة اجراى حكم زندان او به خاطر پروندة كهريزك 

در سال 88 نيز بر سر زبان ها افتاده؛ اگر چه خود تكذيب كرده است.
 وقتى يك سر قضيه سعيد مرتضوى باشد – كه با عنوان قاضى مرتضوى ده ها نشريه را بست و 
ده ها روزنامه نگار را به زندان انداخت يا وادار به ترك كشور يا كار كرد – و يك سر ديگر آن زهرا 
كاظمى كه خبرنگار – عكاس و ايرانى – كانادايى بوده و ماجرا را وزير وقت اطالعات و عضو كنونى 
دولت بيان كند رسانه ها احساس مى كنند با طيب خاطر مى توانند به اين موضوع بپردازند يا آن چه 
را از ترس مرتضوى نگفته بودند، مى توانند حاال مطرح كنند. در اين ميان اما انگار اصل قضيه به 
حاشيه رفته تا جايى كه برخى نمايندگان مانند خانم پروانه سلحشورى اين پرسش را به ميان آورده اند 
كه اكنون چه مى توان كرد و بعد از 14 سال چه فايده اى دارد و چرا آن زمان به اين صراحت مطرح 
نشد؟ اين در حالى است كه در آن زمان سعيد مرتضوى چنان اقتدار و ترس آفرينى اى داشت كه 
كسى نمى توانست بگويد باالى چشم تو ابروست و كافى است روايت محمدحسين خوش وقت، 
مدير كل وقت رسانه هاى خارجى وزارت ارشاد را كه مورد وثوق نحله هاى مختلف سياسى است 
از ديدار و در واقع احضار خود با او را در تير 82 و در قالب يادداشت 8 اسفند 96 روزنامة سازندگى 
بخوانيد و با پاسخ مرتضوى به محسن آرمين در 30 تير 1382 مقايسه كنيد تا ببينيد چه فردى بر 
اين جايگاه تكيه زده بود. در آن زمان البته دولت ساكت ننشست و وزارت اطالعات هم بخشى از 
دولت بود اما چون بحث يك مرگ در زندان و پاى يك دولت خارجى به ميان آمده بود و هرگونه 
اذعان به نقش يك مقام رسمى هزينه هاى بسيار بيشترى به بار مى آورد شايد امكان به كار گيرى 
اين صراحت – از منظر سياسى و نه وظايف اخالقى – نبود اما اظهارات محسن آرمين در مقام 
سخنگوى كميسيون اصل 90 تكذيب نشد و نطق او به عنوان يك اصالح طلب شاخص در سينة 

تاريخ ثبت شده و جاى شماتت باقى نمانده است.
در پى انتشار مصاحبه اخير آقاى يونسى البته تقاضاى به جريان افتادن دوباره پرونده هم مطرح شده 
كه موضع درست و دقيق و اخالق مدارانه اى است اما از گفت وگوى خانم پروانه سلحشورى با «عصر 
ايران» – كه در برخى رسانه هاى مشهور يا مدعى رعايت ضوابط حرفه اى، بى ذكر منبع هم نقل 
و بازنشر شده – پيداست كه دو پيام اصلى و شايد مستتر در سخنان وزير اسبق اطالعات دريافت 
نشده و اين را شايد بتوان به حساب جوهره غير سياسى برخى از اعضاى فراكسيون اميد مجلس 
گذاشت كه در عين سالمت نفس و نيت خير مانند همين خانم سلحشورى گاه به ظرايف سياسى 
توجه ندارند و اين قاعده چه بسا درباره خود دكتر عارف هم صدق كند و البته گناه آنان نيست. وقتى 
تيغ تيز رد صالحيت ها امكان انتخاب را محدود مى كند چهره هاى اجتماعى و فرهنگى ناخواسته و از 
سر ضرورت جاى چهره هاى كامال سياسى را مى گيرند. پيام هاى على يونسى را اما هنگامى مى توان 
دريافت كه به زمان انتشار مصاحبه توجه كنيم. پيام نخست اين است كه هر گاه وزارت اطالعات 
از مسير تشخيص اتهامات حساس كنار گذاشته شود يا كامال در جريان نباشد، احتمال بروز فاجعه و 
مشكل وجود دارد و اشاره او به پرونده زهرا كاظمى تنها به عنوان يك مثال است نه اين كه بعد از 
14 سال ناگهان به ياد آورده باشد. اين مورد خاص به سبب هزينه زايى و تبعات بين المللى و مرگ 

يك زن نمونه قابل توجهى است.
پيام دوم را هنگامى مى توان دريافت كه بدانيم درست با سر و صداى محمود احمدى نژاد درباره 
مقامات قضايى هم زمان شده است. ربط قضيه اين است كه در تير 82 سعيد مرتضوى دادستان 
عمومى و انقالب تهران بود و تا تابستان 88 بر اين جايگاه مى نشست و وقتى از دستگاه قضا 
كنار گذاشته شد، كسى كه او را سمت و مسئوليت اجرايى داد و چشم خود را به روى سابقه او 
در دادگاه مطبوعات، پرونده زهرا كاظمى و ماجراى كهريزك بست و به خاطر او با رييس مجلس 
درافتاد، همين آقاى احمدى نژاد بود. اگر پيام روشن على يونسى و نقش تاريخى او در «ملى كردن 
اطالعات» در دولت اصالحات را ناديده بگيريم و تنها بپرسيم «چرا آن موقع نگفتى» به ظرايف 
سياسى و دو پيام آشكار يا پنهان اين مصاحبه توجه نكرده ايم. شايد هم ما اين گونه تصور مى كنيم.

شـت ا د د يا مهرداد خدير 
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يكى از اهالى ما را به خانه اش مى برد  و فرش را كنار مى زند و با فندكش 
زمين را يكپارچه به آتش مى كشد. من و بقيه همراهان از تعجب دهان مان باز 

مى ماند. اين ديگر چه وضعيتى است؟
  مى گويد: «اين گاز است كه از زمين بيرون مى زند، ما توى اين وضعيت 
زندگى مى كنيم. حس بويايى مان از بين رفته و بچه ها آسم گرفته اند. قرار بود 

جاى ديگرى به ما خانه بدهند ولى چند سال است بالتكليف مانده ايم.»
به گفته مسئوالن مسجد سليمان، مناطق «سى برنج»، «نفتون»، «پشت برج» و 
«چاه نفتى» هم همانند دره خرسان است، زمانى نفت در باغچه ها مى جوشيد 
و حاال گاز است كه از زمين بيرون مى زند و مسموم مى كند. وضعيتى كه براى 

مردم و مسئوالن به چالشى بزرگ تبديل شده است.
وقتى 109 سال پيش نخستين چاه نفتى از سوى كمپانى «دارسى» در دره 
خرسان مسجد سليمان به نفت رسيد، منطقه در اختيار طايفه اى از ايل بختيارى 
به نام «سادات قيرى» قرار داشت كه بعدها از سوى شركت ملى نفت خريدارى 
شد و سند مالكيت آن تا پيش از انقالب نيز با شماره پالك «يك» در اختيار اين 

شركت قرار داشت. اما با توجه به پايان رسيدن 
منابع نفتى خانه ها به مهاجران واگذار شد.

دريافتند  انگليسى ها  وقتى  پيش  سال   109
دارد،  سرشارى  نفتى  ذخاير  سليمان  مسجد 
ناچار  نياز،  مورد  تأسيسات  ساخت  از  پس 
منازل  فرودگاه،  تأسيس  و  شهر  توسعه  به 
مسكونى براى كارمندان و كارگران، كارخانه 
يخ و گوگرد سازى و زمين فوتبال و تنيس، 
استخر و سينما شدند. طولى نكشيد كه منطقه 
دره خرسان و نفتون و سى برنج تبديل شد به 
شهرى آباد كه اسم و رسمش همه جا پيچيد 
منطقه  اين  به  زندگى  براى  زيادى  مردم  و 
تحوالت  روند  و  رشد  اما  كردند.  مهاجرت 
بيش از 50 سال به طول نينجاميد و با تحليل 
رفتن منابع نفتى، به گفته اهالى  مسجد سليمان، 
روبه رو  شهرى  با  حاال  و  رسيد  بن بست  به 
هستيم كه 100 هزار جمعيت دارد و با بيكارى 
و كمبود امكانات دست و پنجه نرم مى كند. به 
اين همه خطر نشت گاز طبيعى را هم اضافه 

كنيد كه 12 هزار خانوار را تهديد مى كند.
گفت و گو با اهالى نشان مى دهد، بيشتر ساكنان 
5 منطقه اى كه به آن اشاره كرديم، توانايى مالى 

براى مهاجرت به مناطق امن و بى خطر مسجد سليمان را ندارند و اين كار 
جز با كمك و حمايت شركت نفت، شهردارى، بنياد مسكن و مسئوالن استان 

خوزستان ميسر نيست.
روز جمعه به مسجدسليمان مى رسيم. شهر، يكسره حاشيه اى بيش نيست. 
خشكسالى هم كم مردم منطقه را آزار نداده. روز تعطيلى كنار نخستين چاه 
نفتى خاورميانه، جمعه بازارى برپاست. هر كس براى خودش بساطى پهن 
كرده؛ از لوله آب و شيرآالت گرفته تا بيل و كلنگ و تسبيح و انگشتر. وقتى 
از آنها درباره بوى تخم مرغ گنديده اى مى پرسم كه همه جا هست، مى گويند 

خيلى وقت است شامه شان را از دست داده اند و بويى را احساس نمى كنند.
به  مى سپارد  را  بساطش  دويده  موهايش  و  ريش  به  سپيدى  كه  مردى 
همشهرى اش و كمى آن طرف تر، ما را مى برد به خانه هايى كه 40-50 سال 
پيش يا شايد هم بيشتر از عمرشان مى گذرد. بوى گاز نفس آدم را تنگ تر 
مى كند. از جيبش فندكى بيرون مى آورد و روشن مى كند و شعله اش را مى گيرد 

روى زمين. تكه اى از زمين براى چند لحظه اى آتش مى گيرد.

احمد مى گويد: «وضعيت مان را مى بينى؟ رفتى پايتخت بنويس شب و روزمان 
با خطر مى گذرد. دو تا از پسرهايم براى هميشه از مسجدسليمان رفتند به 
اصفهان. خيلى ها را مى شناسم به خاطر اين وضعيت مهاجرت كرده اند. اين 
سرزمين آبا و اجداد ماست، دوست ندارم اين را بگويم، اما اگر در توانم بود، 
دست زنم را مى گرفتم و براى هميشه مى رفتم. قرار بود شركت نفت خانه اى 

به ما بدهد ولى چندتا خانه درست كردند و به بقيه نرسيد.»
سراغ مسئوالن شركت بهره بردارى نفت و گاز را مى گيرم، ابوذر شجاعى 
رئيس روابط عمومى اين شركت ما را به محالتى كه گاز از دل زمين 
درباره اين معضل طبيعى مى گويد: «نفوذ گاز  تراوش مى كند، مى برد و 
به سطح زمين يك پديده طبيعى است آن هم به خاطر شكستگى سنگ 
عظيم الجثه اى كه روى ميدان نفتى و گازى مسجد سليمان قرار گرفته. گاز 
از ميان اين شكستگى به سطح زمين راه پيدا مى كند و نمى شود كارى 
كرد. مقدار سولفيد هيدروژن آن زياد است و براى مردم زيان آور است 
و حتى به وسايل زندگى شان آسيب مى زند. بايد به اين نكته اشاره كنم 

كه مسجد سليمان دو مخزن گازى و نفتى دارد. مخزن گازش جزو بزرگ 
ترين مخازن گازى جهان است كه ميزان گاز ترش آن 25 درصد است 
و اين بسيار خطرناك و كشنده است و 3 تا 4 ثانيه استنشاق آن باعث 

مرگ مى شود.
خانه  على مراد در محله دره خرسان است، او هم براى اينكه نامناسب بودن 
وضعيت زندگى شان را نشان بدهد، ما را به خانه اش دعوت مى كند و كف 
خانه اش فندك مى كشد. با نخستين جرقه، زمين روشن مى شود. مى گويد: 
«بوى گاز و نابود شدن ريه هاى مان يكطرف، از بين رفتن اسباب و اثاث منزل 
هم يك طرف. زندگى برايمان نمانده. سيم هاى مسى كولر گازى مدام سوراخ 

مى شود. گاز، يخچال و تلويزيون و بقيه وسايل را هم خراب كرده.
چند وقت پيش يك تيم آمده بود و با دستگاه عجيب و غريبى، گاز توى خانه 
را اندازه گرفتند. يكى از آنها گفت ميزان گاز زياد است و بايد خودمان را به 
دكتر نشان بدهيم و هر چه زودتر محل زندگى  را عوض كنيم. چند روز بعد 
براى چكاپ ريه هاى مان دكتر رفتيم. گاز به ريه من و بقيه خانواده ام آسيب 

جدى زده.»
شجاعى درباره انتشار بوى گاز در خانه هاى دره خرسان و چند محله قديمى 
شهر كه زمانى محل استخراج نفت بوده، چنين مى گويد: «مسجد سليمان 
براى  زمان  آن  و  نداشت  شهرى  گاز  پيش  سال  چند  همين  تا  گذشته  از 
تأمين سوخت براى مصارف خانگى از گازهاى سرچاهى كه تصفيه نشده 
هستند استفاده مى شد. يعنى مردم از لوله هاى اصلى به خانه هاى شان انشعاب 
مى گرفتند. بيشتر اين لوله كشى ها غيراستاندارد بود و مردم از لوله آب و حتى 
شيلنگ استفاده مى كردند. اين گازها اثرتخريب بااليى دارند و بعد از مدتى 

لوله ها را سوراخ مى كردند و به بيرون نشت مى كردند.
از  كه  هستند  خانه  هايى  همين  جمله  از  كرديد  بازديد  شما  كه  خانه هايى 
لوله كشى غيراستاندارد استفاده مى كنند. معموالً اين لوله ها در عمق 5 يا 10 
سانتيمترى از سطح زمين قرار دارند و با توجه به فرسودگى تحت تأثير گاز 
سرچاهى دچار نشت شده اند. البته بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه 90 درصد 
از اين انشعابات قطع شده و شركت گاز با لوله كشى هاى جديد، گاز شهرى 
استاندارد در اختيار مردم گذاشته. سعى داريم 
براى 10 درصد باقيمانده هم شرايط استفاده 
از گاز شهرى را مهيا كنيم ولى نكته اينجاست 
كه بايد خانواده هايى را كه در مناطق خطرناك 
هستند به جاى ديگرى منتقل كنيم كه در حال 

حاضر امكانش نيست.»
دره  مناطق  اهالى  از  بسيارى  كه  مسأله اى 
خرسان و نفتون به آن اشاره مى كنند واگذارى 
ديگر  مناطق  اهالى  به  خانه  محدودى  تعداد 
است. بسيارى از آنها هم خواهان اين هستند 
جاى خانه هاى ناايمن شان خانه ديگرى حتى 
كوچكتر در نقاط ديگر شهر در اختيارشان قرار 

گيرد.
رئيس روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت 
و گاز مسجد سليمان با اشاره به پيشنهاد دولت 
اصالحات براى جابه جايى شهر فعلى مسجد 
سليمان به منطقه اى ديگر و توقف ساخت و 
ساز در اين شهر مى گويد: «با روى كار آمدن 
انجام  برآوردى  وقت  مسئوالن  نهم،  دولت 
دادند و گفتند هزينه جابه جايى شهر زياد است 
و به جاى اين كار ساكنان مناطقى را كه مشكل 
نشت گاز دارند، جابه جا كنيم و براى اين كار 
شركت نفت برآورد هزينه  كرد و قرار شد 120 ميليارد تومان به وزارت مسكن 
و شهر سازى پرداخت كند تا منازل سازمانى هوانيروز را كه خالى از سكنه 
بود، ترميم و مقاوم سازى كنند و در اختيار 5 هزار خانوار قرار دهند. بعد هم با 
چند سال تأخير كه شركت نفت هيچ دخلى در آن نداشت، اين طرح عملياتى 
شد و با گران شدن مصالح ساختمانى و تورم به وجود آمده، وزارت مسكن 
به عنوان مجرى و بنياد مسكن به عنوان پيمانكار توانستند تنها 310 آپارتمان در 
اختيار مردم بگذارند. حتى قرار بود بعد از انتقال ساكنان 5 منطقه اى كه مشكل 
نشت گاز دارند، خانه هاى اين مناطق تخريب و به جاى آنها درختان سازگار 
با شرايط آب و هوايى مسجد سليمان كاشته شود كه تاكنون فقط 110 خانه 

تخليه شده را تخريب كرده ايم.»
بيش از 12 سال است كه مردم مسجد سليمان همچنان منتظر بهبود وضعيت 
زندگى شان هستند. بوى گاز آنها را بيمار كرده و وعده 14 ساله مسئوالن هنوز 
دواى دردى نشده. تالش ما هم براى ارتباط و پاسخگويى مسئوالن گذشته 

به نتيجه اى نرسيد.

شهر آشنايى كه غريب ماند
حميد حاجى پور

خبـر

Bamdadzagros.news@gmail.com

انتقال آب خوزستان بى معناست
نائب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: در ابتدا بايد مشكالت كمبود آب 
شرب و كشاورزى در منطقه خوزستان رفع شود و تا زمانى كه مشكل اين 

استان حل نشود، انتقال آب به ساير استان ها بى معناست.
مسعود پزشكيان، در حاشيه ششمين آئين اهداى جايزه ملى شهيد رهنمون در 
خصوص اقدامات مجلس در بحث رفع مشكل ريزگرد در استان خوزستان 
منابع  ساير  و  ارزى  صندوق  از  مختلفى  اعتبارات  منظور  همين  به  گفت: 
تخصيص داده شده تا بتوان در بحث آب و توسعه فضاى سبز در كانون هاى 
ريزگرد فعاليت هايى را انجام داد. اما اين نكته نيز قابل ذكر است كه مشكل 
ريزگرد با اين رديف و اعتبارات حل نخواهد شد، زيرا به انجام برنامه هايى در 
خارج از كشور نيازمند است. برنامه ريزى در اين خصوص نيز زمان بر است.

نائب رئيس مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: پيگيرى موضوع ريزگرد 
در خارج از كشور بايد از سوى مسئوالن انجام شود و بستر هايى براى حل 
اين معضل نيز فراهم شود. پزشكيان همچنين در خصوص موضوع انتقال 
آب كارون گفت: دولت و مجلس به شدت در رابطه با مسائل آب در اين 
منطقه و نحوه انتقال آن پيگير هستند؛ با نمايندگان خوزستان و وزارت نيرو 
صحبت هايى صورت گرفته است. در ابتدا بايد مشكالت كمبود آب شرب و 
كشاورزى در منطقه خوزستان رفع شود و تا زمانى كه مشكل اين استان حل 

نشود، انتقال آب به ساير استان ها بى معناست.

ساالنه 6 هزار نفر در خوزستان سرطان مى گيرند
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز با اشاره به رشد 
بيمارى سرطان در كشور  گفت: در حال حاضر ميانگين سرطان در خوزستان 

6 هزار مورد جديد در سال است.
على خدادادى در سومين سم پوزيوم  ايمونوسل تراپى در سرطان كه امروز 
پنج شنبه (10اسفند) در دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز برگزار شد  
اظهار كرد: اميدواريم حركتى كه آعاز شده نتيجه بخش باشد و بتوانيم نهايت 
استفاده را از حركات علمى كه در زمينه استم سل تراپى (Stem cell) انجام 

مى شود، نهايت استفاده را ببريم.
 وى افزود: سرطان يكى از معضالت جهان و سومين عامل مرگ و مير در 
كشور ماست. آمارها نشان مى دهد تا سال 2030 بيش از 22 ميليون مورد 
جديد در جهان و 120 هزار مورد در ايران داشته باشيم. در خوزستان نيز در 
دوسال گذشته آمار باالى پنج هزار مورد بوده است اما ميانگين در حال حاضر 

6 هزار مورد جديد در سال در خوزستان است.
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز ادامه داد: اكنون 
روش هاى نوينى براى درمان سرطان طراحى شده است. از مباحثى كه مطرح 
است ايميون سل تراپى يكى از روش هاى جديد است كه مى تواند مشكل گشا 

باشد.
كار  كشور  در  تنوانستيم  كنون  تا  چرا  كه  سوال  اين  طرح  با  خدادادى 
انجام  زيادى  تحقيقات  ما  كرد:  عنوان  دهيم   انجام  زمنيه  اين  در  زيادى 
كه  ساختارهايى  با  اكنون  اما  برسانيم  كاربردى  مراحل  به  و  داده ايم 
ما  باشيم.  داشته  گفتن  براى  حرفى  دنيا  در  اميدواريم  آمده  وجود  به 
ساختارهايى داريم اما متكى به تشكيالت دولتى هستند در حالى كه در 
ساير كشور ها بر سازمان هاى خصوصى و سازمان هاى مردم نهاد هستند.

وضعيت مخازن سد دز و 
كرخه هنوز بحرانى است

رئيس امور آب منطقه شمال غرب خوزستان گفت: با وجود بارندگى هاى 
اخير، شرايط ذخيره آب در مخازن سد دز و كرخه در وضعيت بحرانى قرار 

دارد
محمد سجاديان عنوان كرد: ميزان بارش در ماه هاى اخير مناسب نبوده و 
اين موضوع محدوديت  هايى براى كشت بهاره و تابستان در سطح استان به 

دنبال داشته است.
وى افزود: در سال جارى بارش هاى اخير در مقياس سال آبى حدود 50 
درصد كاهش يافته است؛ اميدوار هستيم تا در هفته هاى پيش رو بارش باران 
به اندازه اى باشد كه كمبود آب در مخازن سد دز و كرخه را تا حدودى 

جبران كند.
رئيس امور آب منطقه شمال غرب خوزستان شرايط مخازن سد كرخه و دز 
را بحرانى دانست و افزود: در اين زمان ميزان ذخيره آب درياچه اين دو سد 

تا شرايط مطلوب بيش از دو ميليارد متر مكعب فاصله دارد.
وى با اشاره به تنش 50 درصدى بارش  باران در جامعه آمارى گفت: حجم 
كل آب موجود در درياچه سد كرخه 950 هزار متر مكعب بوده؛ اين مسئله 
به اين معناست كه در اين زمان امكان برداشت كامل از آب در پشت ديواره 

سد دز وجود ندارد.
سجاديان اظهار كرد: با توجه به خشكسالى پيش آمده در سال هاى اخير، 
احتمال كشت بسيار محدود و يا عدم كشت بهاره در حوزه آبى شمال غرب 

خوزستان بسيار زياد است.

پيش بينى كمبود حدود 1200 مگاوات برق 
در زمان پيك در خوزستان

مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان گفت: بر اساس سناريوى پيك در 
نظر گرفته شده براى خوزستان، در زمان پيك حدود 1200 مگاوات كمبود 

براى مصرف داريم كه اين ميزان كمبود مربوط به محدوديت توليد است. 
روز  كه  خشكسالى  بحران  با  مقابله  ستاد  جلسه  در  دشت بزرگ  محمود 
كرد:  اظهار  شد،  برگزار  خوزستان  استاندارى  در  اسفندماه)   9) چهارشنبه 
آماده سازى تجهيزات برق براى تابستان سال آينده از خرداد ماه 97 آغاز 

مى شود و تا پايان شهريورماه نيز ادامه خواهد داشت.
وى افزود: در اين مدت پيك مصرف برق  در استان خوزستان بر اساس 
سناريوى 6 درصد رشد، 8800 مگاوات پيش بينى شده است. در اين راستا در 

دو بخش توليد و مصرف برق اقدامات الزم را انجام داده ايم.
مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان با اشاره به ميزان برق توليد 
نظر  در  پيك  سناريوى  اساس  بر  داد:  ادامه  خوزستان،  استان  در  شده 
1200مگاوات  حدود  پيك  زمان  در  خوزستان،  استان  براى  گرفته شده 
محدوديت  به  مربوط  كمبود  ميزان  اين  كه  داريم  مصرف  براى  كمبود 

توليد در زمان پيك است.
دشت بزرگ افزود: براى مديريت اين 1200مگاوات برق و عدم خاموشى، 
چند راهكار پيشنهاد مى شود. همچنين بحث تعطيلى ادارات در ساعت 13 

بايد به صورت جدى پيگيرى شود. 
وى با بيان اينكه تبعيت ادارات از  بحث خاموشى برق در سال جارى 30 
درصد بوده است، ادامه داد: انتظار داريم تا با پيگيرى هايى كه صورت مى گيرد، 
سال 97 اين رقم به 50 درصد برسد. اگر 50 درصد ادارات با تعطيلى ساعت 
13 موافقت و همراهى الزم را داشته باشند، پيش بينى مى شود كه از  400 

مگاوات بار مصرف برق ادارات در ساعات پيك، پيك زايى كنيم. 
مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان گفت: اگر مصرف برق شركت هايى 
مانند فوالد خوزستان در قالب طرح ذخيره عملياتى مديريت شود، 230 
مگاوات پيك زايى خواهيم كرد. همچنين روى توليد 400 مگاواتى نيروگاه 

فجر حساب باز كرده ايم كه در اين شرايط بحرانى مى تواند به ما كمك كند.

مردم مسجد سليمان مى گويند نشت گاز دمارشان را درآورده و خيلى هايشان آسم گرفته اند. نزديكى هاى «دره خرسان» در مسجد سليمان بوى گاز هر غريبه اى را به سرفه مى اندازد
 ولى محلى ها اين بو را احساس نمى كنند. بويى شبيه تخم مرغ گنديده كه سينه آدم را تنگ مى كند و كمى بعد حالت تهوع. 

در حالى تاالب هاى شهرستان ايذه به يك خطر براى تبديل 
شدن به كانون ريزگردها تبديل شده اند كه اين شهرستان همواره 
از داشتن دستگاه سنجش ميزان آلودگى هوا محروم بوده است و 

لزوم نصب آن احساس مى شود.
تاالب هاى شهرستان ايذه به وسعت حدود 60 كيلومتر مربع 
با نام هاى ميانگران و بندون كه روزگارى به هم پيوسته بودند 
اين سال ها سير قهقرايى را به همراه ورود زباله و فاضالب هاى 
شهرى طى مى كنند. ضمن اينكه در تصميمى عجيب و بى سابقه 
تاالب بندون به راه و شهرسازى واگذار كه در حال حاضر با 
مسائل متعددى از جمله رهاسازى زباله و زمين خوارى هاى 
اطراف مواجه است؛ به گونه اى كه تمامى فاضالب شهرى، 
روستايى و فعاليت هاى كشاورزى اطراف و بخشى از زباله هاى 
رهاشده شهرى و روستايى  وارد اين تاالب ها مى شود. اين 
و  شرب  آب  تغذيه  منبع  همواره  شيرين  آب  تاالب هاى 
كشاورزى شهرستان بوده اند و به عنوان منطقه حفاظت شده 
يكى از معدود زيستگاه هاى پرندگان بومى و مهاجر بوده است.

عالوه بر اين ظرفيت هاى كم نظير گردشگرى اين تاالب ها 
كه در جوار خود آثار باستانى و تاريخى و فرهنگى  بى نظيرى را داراست بدون 
ساماندهى و برنامه ريزى به حال خود رها شده است، ظرفيتى كه مى تواند در رونق 
اقتصاد شهرستان ايذه بسيار اثر گذار بوده و بخش مهمى از مشكل اشتغال جوانان 

اين شهر را حل كند.
مديريت ضعيف بر تاالب ميانگران و واگذارى غير اصولى تاالب  بندون به اداره راه 
و شهرسازى كه در نوع خود در جهان كم نظير است سبب شده تا اين تاالب هاى 
روزگارى زيبا به داليل مختلف تبديل به كانون هاى مساعد ريزگرد شود تا جايى كه 
منجر به تعطيلى مدارس شود و اخيرا و در بهمن ماه96 به شكل بى سابقه اى تاالب 

بندون دچار طوفان گرد و خاك شد
 گرد و خاكى كه همچنان از ديد مسئوالن پنهان مانده و اين غفلت عامدانه نسبت 
به وضعيت تاالب هاى ايذه مى تواند فجايع محيط زيستى را رقم بزند، از اين جهت 
كه تاالب هاى ايذه جزو معدود تاالب هايى است كه با ساكنان و محل سكونت 
شهروندان شهر ايذه و جوامع محلى روستاهاى اطراف يك اكوسيستم مشترك را 

تشكيل داده است.
هر گونه تغييرات منفى در اين تاالب ها مى تواند خطراتى متوجه شهروندان كند، از 
پديده ريزگردها گرفته تا احتمال شيوع بيمارى هاى مختلف، از اين جهت كه تاالب 
ميانگران محل ورود فاضالب هاى مختلف و از جمله پساب هاى بيمارستانى و 

زباله هايى از اين دست است.
 همان گونه كه مديران استانى دستگاه هاى مسئول در هياهوى با پول آميخته بحران و 
كانون هاى ريزگرد در دشت هاى خوزستان و تاالب هايى كه روزگارى آب داشتند، 
جنگل هاى شمال خوزستان و بلوط زارها را به فراموشى سپرده اند، تاالب هاى ايذه 
را نيز در طرح هاى مبارزه با ريزگرد  فراموش كرده اند، فراموشى كه در مديران كل 
استان نسبت به  ايذه مسبوق به سابقه بوده است تا جايى كه يكى از مديران كل استان 

در خصوص طرح 550 هزار هكتارى استان بيان داشت كه ايذه را فراموش كرديم!
از همه اين ها كه بگذريم تاالب هاى شهرستان ايذه به شدت مستعد تبديل شدن به 
كانون هاى ريزگردى هستند كه در كنار مناطق مسكونى و جمعيتى حدود 150 هزار 
نفر واقع شده اند و اگر اقدامات پيشگيرانه و عالج بخشى چون تامين حقابه تاالب ها 
از محل رودخانه يا مخزن سد كارون 3 در دستور كار قرا نگيرد ماجراى كانون هاى 
ريزگرد داخل و فراموش شده ايذه با ساير كانون هاى ريزگردى كه مردم خوزستان 

را رنج مى دهد كامال متفاوت تر خواهد بود.
اين مساله به اين دليل است كه شهرستان ايذه همواره قربانى كانون هاى ريزگرد 
خارجى و دشت هاى خوزستان بوده، اما به دليل عدم وجود دستگاه سنجش آلودگى 
هيچ گاه خطرات اين ريزگردها و پيامدهاى منفى آن بر زندگى مردم شهرستان ايذه 
ديد نشده است. حال با ايجاد كانون هاى جديد در بيخ گوش شهر و مناطق مسكونى 
اين بحران رنگ و بوى ديگرى در ايذه به خود خواهد گرفت كه مى بايست از هم 

اكنون در دستور كار مديريت بحران استان و شهرستان قرار گيرد.
تجهيز ادارات محيط زيست به دستگاه هاى اطفاء حريق براى آتش سوزى هاى 
فصل هاى پيش رو برخورد قاطع با مسببان و عوامل آتش سوزى هاى عمدى، 
بازخواست و توبيخ دستگاه هايى كه زباله ها و پساب ها را به حال خود رها كرده تا 
رهسپار تاالب ها شوند و نيز جلوگيرى از احداث چاه هاى جديد و غير كارشناسى 
شركت هاى آب و فاضالب و تامين آب شرب شهرستان از محل رودخانه كارون 
از جمله اقداماتى است كه مى تواند در كاهش خطر و پيامدهاى منفى اين كانون  اى 

ريزگرد اثر گذار باشد.
هر چند آن گونه كه كارشناسان و فعاالن محيط زيست در همايش هاى مختلف بيان 
داشته اند مطالبه جدى بر بازگردانيدن مديريت تاالب بندون به اداره حفاظت محيط 

زيست وجود دارد.
در پايان يك بار ديگر بر خطرات و پيامدهاى اين كانون هاى ريزگرد تاكيد كرده و 

جاى دارد مسئوالن استانى و شهرستانى توجه جدى در 
طرح مقابله با ريزگردها به كانون هاى فعال و مستعد ايذه 

نيز داشته باشند.
 هژير كيانى اظهار كرد: آمار بارندگى شرايط خشكسالى 
و تداوم حفارهاى غير كارشناسى سازمان آب و برق 
خوزستان در دشت هاى ايذه نه تنها حيات تاالب هاى 
ايذه را با خطر نابودى مواجه ساخته است بلكه پيش بينى 

مى شود سال سختى پيش رو داريم.
وى افزود: در موضوع دفاع غير عامل مى بايست اين 
تاالب هايى كه در اثر سوء مديريت و خشكسالى به 
كانون هاى مستعد بحران تبديل شده اند مورد توجه قرار 
گيرد، چرا كه به شكل بى سابقه اى حتى در بهمن ماه امسال 
از محل تاالب بندون گرد و خاك طغيان كرد و اين هشدار 
جدى ست كه براى پيشگيرى از مخاطراتى كه سالمت 
مردم را متوجه خود مى سازد اقدامات موثرى در دستور 
كار مسئوالن قرار گيرد. دبير انجمن دوستداران طبيعت و 
محيط زيست خوزستان عنوان كرد: در اولين اقدام تشكيل 
كارگروه محيط زيست شهرستان با توجه به مسائل مختلفى كه شهر ايذه و شهرستان 
ايذه با آن مواجه اند تشكيل شود. وى در رابطه با ضرورت تشكيل چنين كارگروهى 
گفت: در دو بخش با تهديدات جدى مواجه ايم، در بخش محيط زيست انسانى 
در حال حاضر امنيت آب شرب نداريم و ذخاير آب هاى زير زمينى به شدت رو 

به كاهش نهاده است و مى بايست تحقيقاتى روى كيفيت آب شرب انجام شود.
كيانى اضافه كرد: رهاسازى زباله ها در كانال هاى روباز شهر به شدت به مردم آسيب 
زده و مى زند ضمن اينكه اين زباله ها به همراه فاضالب هاى شهرى و بيمارستانى 
در نقاط مختلف شهر ايذه ديده مى شود و هيچ دستگاهى خود را پاسخگو نمى داند.
وى بيان كرد: در بخش محيط زيست طبيعى نيز با خطراتى از جمله بيماى 
جنگل هاى بلوط، آتش سوزى هاى متعدد در فصل هاى خشك درون جنگل ها و 
تاالب ها مواجه ايم و ذخاير ژنتيكى ماهيان كارون درون درياچه سد كارون 3 به دليل 
صيد غير مجاز و بى رويه رو به نابودى نهاده است و هيچ نظارت مستمرى بر اين 

روند صيد صور نمى پذيرد.
وى گفت: چنانچه اين كارگروه تشكيل شود مى تواند براى همه اين مسائل 
چاره انديشى كند و به عنوان مثال ساماندهى و تعيين حريم تاالب ميانگران و 
بازگردانيدن مالكيت و مديريت تاالب بندون به اداره محيط زيست را به نتيجه 

برساند.
كيانى افزود: ما به عنوان سازمان هاى مردم نهاد آماده همكارى با تمامى دستگاه هاى 
مسئول در اين زمينه هستيم و از مديران استانى مى خواهيم كانون هاى ريزگرد فعال 
و مستعد تبديل شدن به كانون هاى بحرانى را نيز در دستور كار طرح مبارزه با 
ريزگردها قرار دهند و در اين زمينه تبعيض قائل نشوند چرا كه فرقى نمى كند كانون 
ريزگرد در چه نقطه اى از استان است و ساير نقاط مستعد ريزگرد نيز مى بايست 

مشمول اعتبارات و اقدامات طرح مبارزه با ريزگردها قرار گيرد.

تبديل شدن تاالب هاى ايذه به كانون ريزگرد
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جتماعى ا

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور 
با تاكيد بر ايجاد گفتگوى ملى و شنيده 
درمورد  جوان  نسل  مطالبات  شدن 
حجاب، گفت: بايد زمينه براى شنيده 
شدن ديدگاه هاى مختلف فراهم شود و 
شيوه هاى را در پيش بگيريم كه قانونمند 

و با حداقل برخوردهاى انتظامى باشد.
معصومه ابتكار با بيان اينكه تالش ما اين است كه فضا براى نسل جوان و متولدين دهه 70 
طورى باشد كه بتوانند نظراتشان را مطرح كنند، افزود: اميدواريم ديدگاه ها به سمت گفتگوى 
ملى و مفاهمه از سوى ديدگاه هاى مختلف حركت كند.وى در ادامه با تاكيد بر اينكه در گذشته 
اعمال فشار و اجبار در مورد حجاب در قالب گشت ارشاد صورت مى گرفت، تصريح كرد: در حال 
حاضر با نگاه خوب مقامات اجرايى و نيروى انتظامى اين مسأله ساماندهى شده و ما اين گونه 
برخوردها را قبول نداريم.ابتكار در ادامه با اشاره به برنامه هاى معاونت زنان در هفته زن و تاكيد 
بر رويكرد بهبود و ارتقاى وضعيت زنان و خانواده اظهار كرد: تالش مى كنيم تا با برگزارى اين 
برنامه ها سطح آگاهى عمومى در ارتباط با زن و خانواده افزايش پيدا كند. ما هيچ گاه به دنبال 
ناديده گرفتن مشكالت و انكار آنها نبوده ايم.معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور در ادامه با 
اشاره به اينكه در برنامه هاى معاونت زنان تالش شده است تا همواره نگاهى ملى وجود داشته 
باشد ادامه داد: معتقد هستيم كه موضوع زن موضوعى ملى است و نبايد درگير نگاه هاى خاص، 
باندى و جناحى شود. به همين دليل در اين هفته تالش مى كنيم تا در سطح ملى و با همكارى 
بخش هاى مختلف برنامه هايى فراقوه اى داشته باشيم.ابتكار با اشاره به اينكه در نامگذارى ايام 
هفته زن نسبت به گروه هاى سنى آنان توجه ويژه اى شده است توضيح داد: در اين نامگذارى 
به سنين مختلف كودكان، نوجوانان، جوانان، ميانساالن و زنان سالمند توجه شده است و در اين 
طبقه بندى نيازهاى خاص هر گروه مد نظر قرار گرفته است.ابتكار در ادامه به برنامه هاى استانى 
در حوزه زنان همزمان با هفته زن اشاره كرد و گفت: معرفى مشاغل زنان يكى از برنامه هاى 
ويژه اين هفته بوده است. همچنين روز گذشته اولين همايش مرتبط با هفته زن كه در آن نقش 
فناورى اطالعات در توانمندسازى زنان با همكارى وزارت ارتباطات و معاونت علمى و فناورى 
رئيس جمهور برگزار شد. فضاى مجازى مى تواند زمينه فعاليت اقتصادى زنان را با سهولت 

بيشترى فراهم كند.
ابتكار در ادامه تصريح كرد: در مذاكراتى كه با مراجع انجام شده است به شكل شخصى حضور 
نداشته ام اما گروهى از جانب معاونت فقهى و حقوقى با مراجع گفت وگو كرده بودند. دولت نيز در 
خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها اقداماتى انجام داده است به طوريكه اخيرا شاهد حضور زنان 

در ورزشگاه ها براى بازى بسكتبال تيم ملى بوديم و مشكلى براى حضور زنان به وجود نيامد.
معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور در پايان با اشاره به وضعيت رسيدگى به مناطق زلزله زده 
به ويژه اقدامات انجام شده براى زنان و كودكان اين مناطق نيز گفت: دولت اقدامات خوبى در 
اين مناطق انجام داده است. اگرچه در بعضى موارد كمبودهايى وجود دارد اما مشكالت روستاها 
تقريبا حل شده است. با اين وجود بر اساس مكاتباتى كه انجام داده ايم از دولت و ساير نهادها 
درخواست كرديم تا زنان سرپرست خانوار در همه خدماتى كه به زلزله زدگان ارائه مى شود از 

اولويت برخوردار باشند.

نـان ز

Bamdadzagros.news@gmail.com

آش شور است يا فرهنگ؟
هنوز نتوانسته ايم متناسب با ظرفيت هنر و فرهنگ روز جامعه، ابزارهاى كنترلى را سازگار 
كنيم. هر چه قدر هم پژوهش و علوم انسانى توليد يا باز توليد كنيم راه به جايى نمى برد.

مقطع راهنمايى كه تمام مى شد، يك تكه كاغذ دست همه دانش آموزان مى دادند كه 
امروزمان را تعيين كرد و حاال اگر چه راهنمايى برچيده شده بعد از كالس نهم گويا بحث 

هدايت رشته پيش مى آيد.
ضعيف تر ها به لحاظ نمره، سهم رشته علوم انسانى شدند و تبعيض روانى از همين جا 
شروع مى شد كه با بچه مهندس هاى آن دوره سر از رياضى و فيزيك در مى آوردند علوم 
تجربى ها ژست دكتر مى گرفتند و علوم انسانى ها شبيه سر گردنه بگيرها بايد به وكالت 

و مديريت و...دل خوش مى كردند.
اين روزها اما مدام مى گويند علوم انسانى مهم است. ده نهاد مهم از بودجه عمومى استفاده 

مى كنند كه به توليد علوم انسانى اسالمى دست بزنند.
اگر قرار باشد با مقايسه دبيرستان رفتن دوره شصت و هفتاد به اين نهادها و بودجه اى كه 

مى گيرند نگاه كنيم قطعا ذهن ها بهم خواهد ريخت.
علوم انسانى قرار است تمدن و فرهنگ را دست بگيرد اما مگر فرهنگ و تمدن از طريق 

نهادها و رشته تحصيلى توليد مى شود؟
اين خشم و عصبيت كه در چهره همه مردم ته نشين شده است را با كدام پژوهش مى 
توانند نسخه پيچى كنند كه فردا صبح، از خانه بيرون مى زنيم همه در حال لبخند زدن 

باشند.
بودجه عمومى ناخواسته حواس را مى برد پيش مردمى كه صبح تا شب مى دوند براى 
تأمين حداقل ها، بهبود سطح كيفى زندگى شان اماماليات مى دهند كه هم امنيت داشته 
باشند، هم رفاه اجتماعى تا در داشتن اين ها نشاط اجتماعى و فردى اتفاق بيفتد و بتوانند 
تكامل رفتارى را تحقق ببخشند. اسامى نهاد ها را كه هدف آن ها توليد علوم انسانى است 
را كه مى خوانى در مى مانى تفاوت اين ها با تغيير يك كلمه اى در عنوان شان چه قدر 

خواهد بود؟
اين ليست ده نهاد را بگذاريد كنار آن ليست كه از بودجه عمومى مى گيرند تا فرهنگ را 
بسازند و باز مى مانى اين همه رخوت و زخم از كار زياد اين هاست يا موازى كارى شان 

باعث شده است كه آش فرهنگ بى نمك شود.
اين كه اين نهادها چه ابزارى براى انتقال توليداتشان در اليه هاى فرهنگ دارند سوال 
اساسى است و چه قدر اين سال ها موثمر ثمر بوده اند و چرا حضورشان ملموس نيست و 

سوال ها اتوماتيك طرح مى شود.
صد البته هر فرهنگ براى بررسى و شناخت آسيب ها و چالش هاى پيش رو به پژوهش 
اين  تبديل  براى  ابزارى   ، البته  صد  ها  پژوهش  اين  كنار  در   . دارد  نياز  كاربردى  هاى 

دستاوردها به روش هاى عملياتى چه از راه نظام تربيتى و چه به لحاظ رسانه ها است.
فرهنگ براى بقا و تجربه جنبه هاى مختلف مجبور است در بعضى از ابزار خود به اصطالح 
زير زمينى عمل كند جاى نگرانى دارد. اين كه چرا موسيقى را بايد زير زمينى توليد كرد 
و گالرى را توى زير زمين و يواشكى ديد و كتب را يواشكى دانلود كرد در حالى كه همه 
از سخت گيرى هاى مديريتى ناچار خودشان مخاطب را انتخاب مى كنند كه چه طور پى 

گير فرهنگ باشد.
هنوز نتوانسته ايم متناسب با ظرفيت هنر و فرهنگ روز جامعه، ابزارهاى كنترلى را سازگار 
كنيم. هر چه قدر هم پژوهش و علوم انسانى توليد يا باز توليد كنيم راه به جايى نمى برد.

احساس مى شود بين آن چه در اين نهادهاى پژوهشى علوم انسانى هم چنين نهادهاى 
مرتبط با فرهنگ با جامعه و به خصوص نسل امروز يك فاصله و شكاف وجود دارد كه نياز 

است ابتدا تمركز بر جبران اين فاصله باشد.
ابتداى ترين پاسخ اين است كه بخشى از پژوهش هاى ما در اين راستاست اما واقعيت 
اين است كه اين نهادها مى خواهند بخش عظيمى از جامعه شبيه اين ها رفتار كنند و 

مثل خودشان فكر كنند.
واژه رفتار را اگر تقطيع كنيم چيزى كه بر جمع رفته است مى شود و اين بر مى گردد به 
انباشت خوراك هاى فكر و صد البته تبليغاتى و نمى توان يك شبه تغيير به تصويرى كه 

از او فاصله گرفته اند را انجام داد.
علوم انسانى برآمده از چه گونه نگرستين به زندگى است و نتيجه چندان دل خوش كننده 
نيست چرا كه تضادها شبيه ايستادن بر كيوسك تقسيم مخابرات در حال بيرون زدگى 

است.
مكتب اكسپرسيونيسم به همين بيرون زدگى ها كار دارد. آن چه در ذهنيت است با آن 
چه در عينيت ديده مى شود مغاير است و اين خالصه دردهايى نسلى است كه نمى داند 

ذهنيتش را چطور با عينيت جامعه هماهنگ كند كه مورد غضب واقع نشود.
در توليد علوم انسانى بر پايه دين اسالم ترديدى نيست اما بايد اقتضاى زمان كه كمبود 

نشاط فردى و جمعى است بازنگرى شود و راهكارى براى تبديل به ابزار مدرنيته گردد.

شـت ا د د يا روح اهللا صالحى

اين پژوهش با عنوان «خانه اى روى آب» عصر دو روز پيش در انجمن حمايت 
از حقوق كودكان رونمايى شد و در كنار آن، فعاالن حوزه كودك از راه هاى 
مقابله با ازدواج كودكان سخن گفتند و «طيبه سياوشى»، نماينده مردم تهران در 
مجلس و عضو فراكسيون زنان هم به تشريح تالش هاى اين فراكسيون براى 
وضع قوانينى جهت كنترل اين موضوع سخن گفت. عالوه بر اين احمدى 
اطالعات تازه اى از نتايج اين پژوهش را مطرح مى كند و مى گويد كه بيش از 
61 درصد پاسخگويان پيشينه خانوادگى در زمينه ازدواج موقت نداشتند؛ عدد 

و آمارى كه حكايت از گسترش صيغه محرميت در ايران دارد.
نتايج پژوهشى درباره صيغه محرميت

 در تهران مشهد و اصفهان
احمدى مردم شناسى است كه پيش از اين و در پژوهش هايى به 
بررسى «ازدواج زودهنگام كودكان در ايران» و همچنين «ختنه زنان 
در ايران» پرداخته است. او در كار جديد خود سراغ صيغه محرميت 
كه به عقيده او جاده صاف كن ازدواج موقت است، رفته است. اين 
مردم شناس با استفاده از رويكرد كيفى و كمى و بكارگيرى روش 
زمينه يابى، اين پديده را به طور جامع در سه كالنشهر تهران، مشهد و 
اصفهان در  سال 96- 1395مطالعه كرده   است كه نتايج آن اطالعات 
تازه اى از اين موضوع را آشكار مى كند. او در توضيح روش تحقيق 
خود مى گويد: «به  دليل حساسيت فرهنگى و دينى موضوع پژوهش 
و دشوارى دسترسى به نمونه ها، از روش نمونه گيرى هدفمند استفاده 
شد. اشباع نظرى پس از انجام 100مصاحبه به دست آمد و براى 
اطمينان بيشتر، مصاحبه هاى بيشترى صورت گرفت. پس از انجام 
216 نفر مصاحبه، درباره اشباع نظرى و جامعيت پژوهش به اقناع 
رسيديم. از مجموع 216 نفر مطالعه شده، 35 درصد مرد و 65 درصد 
زن بودند. همچنين به منظور غنى تر كردن مطالعه با كارشناسان مذهبى 
و فقيهان، كارشناسان حقوقى و وكال و دفاتر ثبت ازدواج و طالق 

هم گفت و گو كرديم.»
بيشترين دليل گرايش به ازدواج موقت

يافته هاى اين پژوهش كه به گفته پژوهشگر آن فارغ از هرگونه پيشداورى 
انجام گرفته، داليل مختلفى را براى ازدواج موقت بيان مى كند؛ عوامل اقتصادى، 
روانى و جنسى از علت هاى اصلى و زمينه اى ازدواج موقت هستند. نتايج اين 
تحقيق كه نسخه اى از آن در اختيار «شهروند» قرار گرفته، نشان مى دهد داليل 
اين ازدواج براى زنان و مردان متفاوت است و بيشترين دليل گرايش مردان به 
ازدواج موقت نيازهاى جنسى با 61 درصد است و پس از آن نيازهاى عاطفى 
با 1/31درصد و نيازهاى مادى با 9/8 درصد، در اولويت دوم تا سوم نيازهاى 
جامعه آمارى مردان قرار دارند؛ اما مسأله براى زنان متفاوت است و مهمترين 
عاملى كه  آنها را به ازدواج موقت وا مى دارد، نيازهاى عاطفى با 34/81  درصد 

است. پس از اين عامل نيازهاى جنسى و مادى با 33/9 درصد از عوامل دوم و 
سوم تن دادن زنان به ازدواج موقت است.

بيش از 60 درصد پاسخگويان
 پيشينه خانوادگى ازدواج موقت ندارند

يكى از پرسش هاى جدى درباره ازدواج موقت و صيغه محرميت، نوع و 
سبك زندگى خانواده هايى است كه تن به چنين ازدواجى مى دهند و آيا 
اين اتفاق به عنوان يك فرهنگ منتقل مى شود؟ نتايج پژوهش احمدى تا 
اندازه اى به اين پرسش ها پاسخ مى دهد و نشان مى دهد كه 18/61 درصد 
پاسخگويان با پرسش هاى او، پيشينه خانوادگى در زمينه ازدواج موقت 
نداشتند و تنها در 81/38 درصد چنين سابقه  و پيشينه اى وجود داشته است. 

موقت/ ازدواج  «سابقه  مى گويد:  «شهروند»  به  نتايج  اين  درباره  احمدى 
صيغه محرميت در خانواده يكى از عوامل اساسى در تداوم آن است. در 
برخى خانواده ها كه لزوما مذهبى نيستند، درصورتى كه اين رفتار در ميان 
اعضاى خانواده مشاهده شده باشد، به عنوان هنجارى پذيرفته شده در ميان 
ساير اعضاى خانواده تكرار مى شود. براساس نظريه يادگيرى اجتماعى، 
اعضاى خانواده از طريق يادگيرى و الگوپذيرى اين نوع رابطه زوجيت، 
بدون توجه به آثار و پيامدهايى كه مى تواند به دنبال داشته باشد، آن را 
به عنوان راهكارى براى تأمين نيازهاى جنسى خود، منطقى و درست تلقى 
سابقه  پژوهش،  اين  به  پاسخگويان  از  بااليى  اين كه  درصد  اما  مى كنند» 
خانوادگى درباره ازدواج موقت نداشتند، مى تواند به معناى افزايش اين 

پديده هم باشد.

ازدواج موقت؛ تسهيل  كودك - همسرى
پژوهش احمدى نتايجى دارد كه خود اين پژوهشگر آن را پديده اين تحقيق 
مى داند: «در اين پژوهش عشرت طلبى و تسهيل كودك - همسرى به  عنوان 
پديده محورى ازدواج موقت صيغه محرميت شناسايى شد.» او در توضيح اين 
نتايج مى گويد: «همان طور كه مشخص شد، ازدواج موقت را معموال مردان 
متمول، براى زندگى موازى و به دليل تنوع طلبى و كامجويى بيشتر و رفع 
نياز جنسى انجام مى دهند. همچنين در خانواده هاى سنتى و مذهبى، صيغه 
محرميت براى دختران و پسران نوجوان و كودكان به منظور تنظيم رفتار جنسى 

فرزندانشان به  عنوان راهكار شرعى و قانونى انتخاب مى شود.»
او مى گويد كه شرايط سخت قانونى ارتباط دختر و پسر هم يكى ديگر از داليل 
ازدواج موقت است: «براساس مشاهدات ميدانى و مصاحبه ها مشخص شد، 
برخى از جوانان كه گاه حتى استقالل مالى هم ندارند، به منظور رهايى از 
مشكالت قانونى ارتباط دختر و پسر نامحرم در محيط هاى عمومى جامعه 
ايران، ساده تر شدن تهيه مكان و رزرو هتل و... از صيغه استفاده مى كنند، در 
حالى  كه اعتقادى به آن ندارند و الزامات آن مانند نگه داشتن عده را رعايت 
نمى كنند.» يافته هاى كّمى اين پژوهش نشان مى دهد كه 36/84 درصد (نزديك 
به 37 درصد)  از پاسخگويان زير سن 18 سالگى، ازدواج موقت را تجربه 
كرده اند كه اين آمارها نشان مى دهد  درصد چشمگيرى از صيغه هاى محرميت 
و ازدواج هاى موقت زير 18 سال صورت گرفته و زمينه كودك - همسرى را 
تسهيل كرده است. عالوه بر اين، احمدي با اشاره به ماده 1041 قانون مدنى عقد 
نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام 
شمسى را منوط به اذن ولى به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح 
مى داند، توضيح مى دهد: «على رغم وجود اين ماده قانونى در بسيارى از موارد، 
صيغه محرميت كه همان ازدواج موقت است و تفاوتى در بعد شرعى و قانونى با 

هم ندارد، حتى زير سن قانونى جارى مى شود.»
تبعات ازدواج موقت درباره كودكان

نتايج تحقيق احمدى نشان مى هد كه نزديك به بيش از 36 درصد افرادى كه 
اقدام به ازدواج موقت يا صيغه محرميت مى كنند، كمتر از 18 سال دارند. او 
درباره تبعات اين موضوع هم مى گويد: «اين صيغه محرميت تبعاتى دارد كه 
اصلى ترين آنها تسهيل كردن پديده ازدواج كودكان است. يكى از موارد متعددى 
كه معموال اتفاق مى افتد اين است كه اين كودكان زمانى كه با هم محرم 
مى شوند، وارد ارتباط جنسى قبل از ازدواج مى شوند و خانواده پس از اطالع 
از اين وضع مثل آگاهى از دست دادن بكارت و يا باردارى احتماال دو راهكار 
را پيش مى گيرد؛ سقط جنين يا اين كه بچه ها را به ازدواج دايم هل مى دهند. اين 
جداى از اثرات روحى و تخريبات روانى است. طبيعتا صيغه محرميت امكان 
رابطه جنسى را به اين كودكان مى دهد اگر چه نيت اصلى خانواده ها اتفاق افتادن 

رابطه جنسى نيست چون خانواده ها مى خواهند رابطه بچه ها شرعى باشد.»

بيشترين دليل گرايش به «صيغه» در ايران
«آخه آدم توى اين سن چى مى فهمه؟! يه روز از مدرسه اومدم خونه، گفتن تو بايد با اين ازدواج كنى. ديگه هم مدرسه نرفتم. من مى گم يه ذره پخته تر شى. اگه نه، زبون مرد روت درازه. 

هر چى مى گه بايد گوش كنى تا بچه اى.» اين توضيحات نوجوان 22 ساله اى است كه اكنون ساكن مشهد است. او در 12 سالگى به صيغه محرميت همسر كنونى اش در آمده و در همين سال ها تالش كرده 
به جاى كودكى كردن، دل همسرش را به دست آورد. اين زن يكى از 216 نفرى است كه «كاميل احمدى» براى پژوهشى مردم شناسانه درباره صيغه محرميت و ازدواج موقت در ايران با او گفت و گو كرده است؛ 

تحقيقى جامع كه اطالعات تازه اى درباره اين موضوع و همچنين تأثير آن در گسترش ازدواج كودكان در ايران دارد.

البد پسربچه اى را كه به عنوان «نابغه ده ساله» در يك برنامه صبحگاهى 
تلويزيون حاضر شد و گفته مى شد مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه، 
ياد  به  تسالست،  ماشين هاى  آينده  طراح  و  تهران  فنى  مجتمع  مدرس 
داريد؛ كودكى كه تنها چند روز بعد از اين برنامه با پيگيرى روزنامه نگاران 
از منابع متعدد ثابت شد كه نه تنها از تسال بلكه از هيچ كجاى ديگرى 
دعوت به همكارى نشده،  نوبخت به او حكم مشاوره نداده و هيچ كدام 

از 16 اختراعى كه مدعى اش بود ثبت نشده! 
داستان اين پسربچه ده ساله كه حداقل بعيد است بعد از شوى تلويزيونى 
اخيرش روزهاى راحتى را پشت سر گذاشته باشد،  تنها يكى از هزاران 
داستان پدر و مادرهايى است كه مى خواهند از بچه هايشان «نابغه» بسازند!  
نظير  خاص  مدارس  انحالل  براى  پرورش  و  آموزش  تصميم  طرفى  از 
ظاهرا  دانش آموزان  جداسازى  براى  سياست ها  كه  داد  نشان  تيزهوشان 
جانب  از  الاقل  «نابغه سازى»  نيست  قرار  و  شده  تغييراتى  دستخوش 

دستگاه هاى رسمى به عنوان يك سياست تربيتى پيگيرى شود.
حتما شما هم با پدر و مادرهايى روبه رو شده ايد كه مدعى اند فرزندانشان 
فوق العاده باهوش و تيزهوش و نخبه و نابغه هستند. بعضى ها براى اين 

بعضى ها  مى كنند،  اشاره  بچه ها  گوش  شكل  به  استدالل 
موبايلشان را دست بچه مى دهند تا نشان دهند او با چه 
الكترونيكى  دستگاه  يك  جگر  و  دل  مى تواند  سرعتى 
كلمات  تعداد  به  هم  بعضى ها  و  بكشد  بيرون  را  پيچيده 
بچه هايشان  كه  سواحيلى  و  آلمانى  و  فرانسه  و  انگليسى 

مى دانند افتخار مى كنند!
سواى اينكه پدر و مادرها اين روزها اصرار دارند به همه 
ثابت كنند كه بچه هايشان نابغه هستند،  تب برطرف نشدنى 

«نابغه كردن بچه ها» هم هر روز تندتر مى شود.
تنها يك جست و جوى ساده در اينترنت كافى است تا براى 
پيش از باردارى تا 18 و 20 سالگى بچه ها دستورالعمل هايى 
مثل  عنوان هايى  از  كنيد؛  پيدا  نابغه  كودك  «ساختن»  براى 
«اسپرم و تخمك در چه سنى بچه اى باهوش تر به وجود 
مى آورند» گرفته تا دستورهاى غذايى براى پدران و مادران 
براى  آمادگى  كالس هاى  باهوش تر،   بچه هاى  داشتن  براى 
تربيت بچه هاى نابغه، چگونه نوزاد خود را باهوش تر كنيد، 
چگونه كودك خود را چندزبانه بار بياوريد،  چگونه آينده 
بچه ها را با شركت در كالس لگو و پازل و فلسفه كودكان 

و حل مساله و ... تضمين كنيد! كودكستان ها و دبستان ها و دبيرستان هايى 
هم هستند كه از شما مى خواهند با پرداخت شهريه چند ده ميليونى و خريد 
خروار خروار كتاب و جزوه كمك كنيد آينده بچه هايتان تضمين شود. اينها 

همه بخشى از «تجارت نخبه پرورى» در ايران هستند!
كه  مى دهد  نشان  است  معروف  اثرفلين  به  كه  مفصلى  تحقيقات  نتايج 
رشد آى كيو در نسل هاى پى در پى به صورت خطى اتفاق مى افتد، نه به 
صورت جهشى؛ يعنى ممكن است بچه هاى ما نهايتا كمى از ما باهوش تر 
باشند اما بسيار بعيد است كه يك «نسل» از بچه ها به صورت جهشى،  از 
پدر و مادرهايشان بسيار بسيار باهوش تر باشند. البته حتى همين افزايش 
خطى هوش در طول نسل هاى پى در پى از طرف برخى محققان مورد 
پرسش قرار گرفته است و استدالل اين است كه با طوالنى شدن مدت 
آموزش و كالس ها و اطالعات بيشترى كه بچه هاى هر نسل نسبت به 
نسل قبلى دريافت مى كنند،  عملكرد بهتر آنها در آزمون هاى هوش الزاما 
ناشى از افزايش هوش بچه ها در هر نسل نيست! با اين حال،  توضيح دادن 
نتايج علمى تحقيقات دانشگاهى براى پدر و مادرهايى كه همچنان اصرار 

دارند بچه هايشان نابغه هستند يا نابغه خواهند شد، چندان مفيد نيست. 
كودكان  رشته  در  طباطبايى  عالمه  دانشگاه  استاديار  رضايى  سعيد  دكتر 
استثنايى در اين باره مى گويد: «خيلى وقت ها پدر و مادرها مى خواهند با 
تاكيد بر اينكه بچه هايشان فوق العاده هستند در واقع ضعف هاى خودشان 
مى شوند.  خانواده ها  هم چشمى  و  چشم  ابزار  بچه ها  گاهى  بپوشانند.  را 
گاهى والدين به هر ابزارى متوسل مى شوند كه مثال بچه شان در مدرسه 
عالمه حلى درس بخواند، در صورتى كه وقتى در مدرسه كار مى كنيد 
مى بينيد كه شايد ده  دوازده درصد بچه ها آن مايه اوليه را دارند و باقى 

با مسائلى كه در پشت پرده در جريان است، وارد اين مدرسه شده اند.»
«اصرار بر اينكه بچه هاى ما بسيار باهوش هستند و به آب و آتش زدن پدر 
و مادر براى اينكه از بچه ها نابغه بسازند،  بيشتر ناشى از ضعف شخصيتى 
خود پدر و مادر است، چون پدر و مادرى كه سالمت روان خوبى دارند، 

فرزندشان را در معرض چنين استرس هايى قرار نمى دهند.»
دكتر مانى رفيعى،  مدرس دانشگاه در اين باره مى گويد: «اگر بخواهيم به 
صورت آسيب شناسانه به مساله پدر و مادرهايى كه مى خواهند هر طور 
مى رسيم به سندوم مونشه  جا بزنند بپردازيم،  را نابغه  شده بچه هايشان 

هاوزن نيابتى. پدر يا مادرى كه دچار اين اختالل است براى جلب توجه 
به خودش،  گاهى بچه اش را مثال عمدا مسموم مى كند و به بيمارستان 
مى برد. اين مى تواند در سوى ديگر هم رخ دهد و مبتاليان به اين اختالل 
جلب  تا  دهند  قرار  آسيب زا  موقعيت  در  عمدا  را  فرزندشان  مى توانند 

توجه كنند.»
اگر شما هم در اين سال ها تالش كرده ايد از بچه هايتان نابغه بسازيد يا 
در حالى كه مى دانيد نمره آنها از 17 بيشتر نمى شود اينجا و آنجا اصرار 
كرده ايد كه اگر به مدرسه ديگرى مى رفت نابغه مى شد و در اين مدرسه 
كه هست همه با او لج هستند و معلم هايش او را دوست ندارند و ...،  
دو  يك  نيابتى  هاوزن  مونشه  بر  عالوه  نشويد.  خودتان  سالمت  نگران 
جين دليل ديگر هم وجود دارد كه باعث مى شود پدر و مادرها بخواهند 
به اصرار، بچه هايشان را نابغه كنند. يكى از آن داليل همان طور كه دكتر 
رضايى هم به آن اشاره كرد،  خودنمايى با استفاده از بچه هاست. وقتى 
فضاى كمى براى نمايش «خود» وجود داشته باشد و عرصه هاى رقابت 
در مادياتى مانند خانه و ماشين خالصه شود،  بچه ها يكى از عرصه هاى 

با  كه  طور  همان  مادرها  و  پدر  مى شوند.  «مصرف»  و  «طبقه»  نمايش 
لباس ها و ماشين هاى جديد و بازيگرهاى تئاتر عكس سلفى مى گيرند، با 
سردر مدارس و جشن آخر سال مهدكودك ها هم سلفى مى گيرند و عالوه 
بر ثبت يك لحظه خوب خانوادگى، تاكيد كنند كه «ما» خانواده اى هستيم 
كه بچه اى باهوش داريم، «ما» مى توانيم هزينه چند ميليوينى يك مدرسه 

خاص را بپردازيم و «ما» با «ديگران» فرق داريم!
عالوه بر اين بايد به اين مساله هم توجه كرد كه در سال ها و دهه هاى اخير، 
يكى از عمده ترين راه هاى تغيير وضعيت زندگى همه ما «درس خواندن» 
بوده است و اين درس خواندن از گلوگاه تنگى به نام «كنكور» گذشته است 
و پدر و مادرهايى كه خودشان با استرس آسيب زاى كنكور رو به رو بوده اند 
و شايد حتى در اين امتحان چيزى كه مى خواستند را به دست نياورده اند،  حاال 
مى خواهند تمام توانشان را روى بچه هايشان سرمايه گذارى كنند تا بچه ها 
بتوانند از اين سد راحت تر بگذرند و به انگشت شمار دانشگاه هاى تراز اول 
كشور راه پيدا كنند. آقاى رفيعى در اين باره مى گويد: «در يك بررسى كلينيكال 
روى بيش از 20 نفر متولدان اواخر دهه 60 و 70، به اين نتيجه رسيديم كه 
تقريبا هيچ كدام از كنكور بدون بحران نگذشته اند. در اينجا من يك وضعيت 
آسيب زا مى بينم. پدر و مادرهايى كه خودشان از اين ماجرا 
آسيب ديده اند، حاال همه تالششان را مى كنند كه بچه ها براى 
اين رقابت آماده تر باشند. تالش براى وارد كردن بچه ها به 
مدارس خاص تا حدودى ناشى از همين است كه در اين 
مدرسه ها آينده و دانشگاه بچه ها تضمين مى شود. من اطمينان 
دارم كه اگر آزمايشى طراحى شود كه به پدر و مادرها بگوييم 
مصرف يك داروى خاص در دوران جنينى باعث مى شود 
بچه شما عملكرد بهترى در كنكور داشته باشد،  عده زيادى 

طالب آن دارو خواهند بود.»
به  نه  هستند،  بيمار  نه  خيلى وقت ها  البته پدر و مادرها 
دنبال خودنمايى و نه نگرانى هاى  غيرمنطقى درباره آينده 
بزرگ  بچه شان  وقتى  كه  نگرانند  تنها  بلكه  دارند  بچه ها 
ديگر  بچه هاى  با  را  خودش  بكند،  شكايتى  و  گله  شد،  
و  مدرسه  فالن  و  امكان  فالن  اگر  بگويد  و  كند  مقايسه 
فالن كالس را برايش فراهم مى كردند موفقيت بييشترى 

به دست مى آورد.
وينى كات،  روانشناس انگليسى وقتى با نگرانى هاى فراگير 
پدرها و مادرها در مورد بزرگ كردن فرزندانش رو به رو 
شد،  ايده تازه اى براى آرام كردن والدين ابداع كرد: «پدر و مادرِ به اندازه 
كه  است  والدين  از  دسته  آن  اضطراب  براى  چاره اى  اين  خوب»!  كافى 
فكر مى كنند در مراقبت از فرزندانشان كم مى گذارند و به همين دليل دچار 
وسواس و استرس هاى اضافه مى شوند. وينى كات پيشنهاد داد كه پدران و 
مادران بپذيرند كه آنچه در توان دارند براى بزرگ كردن بچه هايشان كافى 
است و نبايد نگرانى هاى اضافه به خودشان راه بدهند يا تالش كنند مثل پدر 
و مادرهاى ديگر باشند و همه امكاناتى كه همه بچه هاى ديگر دارند را يك جا 

براى فرزندشان فراهم كنند.
دكتر رضايى معتقد است اگر بچه اى داشته باشيد كه نمره 15 مى گيرد اما تفريح 
و بازى اش را كرده، وقت خوبى با خانواده گذرانده و در يك كالم شاد زندگى 
كرده است، موفق تر هستيد تا اينكه بچه اى افسرده و تحت استرس بار بياوريد 
كه از بهترين دبيرستان ايران فارغ التحصيل شده و به بهترين دانشگاه كشور 
مى رود. شايد وقت آن رسيده باشد كه به جاى اصرار بر كسب موفقيت پشت 
موفقيت و آويزان كردن مدارك و مدارجمان از ديوار اتاق پذيرايى، فقط به 

داشتن يك زندگى شادتر فكر كنيم!

بايد «نابغه» باشى!

اقدامات دولت براى 
حضور زنان در ورزشگاه ها
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6
اقتصادى

ــك و هزينه  ــرايط جديد بازار با يك «پيش حركت» ريس  از اين رو با توجه به ش
ــكل گيرى دو  ــد اوراق خود را كاهش دهند. تغيير چندين فاكتور منجر به ش خري
امتياز ويژه در بازار وام اوراق مسكن شده است. فاكتور اول به تغييرات قيمتى وام 

اوراق مسكن بازمى گردد.
ــال جارى تا قبل از  ــكن از ابتداى س قيمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانى مس
انتشار گواهى سپرده با سود 20 درصد در بانك ها(قبل از دست كم يك هفته اخير) 
به طور متوسط 75هزار تومان بود. به طورى كه نوسانات قيمت اوراق مسكن تا قبل 
ــه روز اخير  از يك هفته اخير در كانال 70 هزار تومان در گردش بود؛ اما در دوس
ــكن با ريزش 13درصدى به كانال 60 هزار تومان وارد و قيمت  قيمت اوراق مس
ــان  ــيد. قيمتى كه از ديدگاه كارشناس هر فقره اوراق به حدود 65 هزار تومان رس
ــب ارزيابى مى شود و  ــكن براى خريداران مصرفى ملك مناس و فعاالن بازار مس

به عنوان امتياز ويژه براى آنها محسوب مى شود.
اما فاكتور ديگرى كه بر روند دسترسى به وام اوراق مسكن تاثيرگذار است پروسه 
ــت. در حال حاضر  ــعب بانك اس ــكيل پرونده و خريد اوراق در ش 45 روزه تش
اگرچه بسيارى از خريداران مسكن دسترسى به وام اوراق مسكن را به عنوان يك 
ــترس تلقى مى كنند؛ اما بررسى ها نشان مى دهد از زمان مراجعه  وام آنى و زوددس
به شعب براى تشكيل پرونده و خريد اوراق حدود 45 روز زمان براى دستيابى به 
وام اوراق مسكن نياز است. در كنار پروسه زمانبر دستيابى به اين وام، رفتار دوگانه 
برخى شعب در خصوص راهنمايى خريدار براى مراجعه به كارگزارى براى خريد 

اوراق مسكن نيز قابل تامل است.
در حالى كه بانك عامل بخش مسكن به خريداران مسكن تاكيد دارند خريد اوراق 
خود را از شعب بانك انجام دهند، اما برخى از شعب به خريداران پيشنهاد مى دهند 

ــزارى  ــد اوراق از كارگ خري
ــه نفع  ــدى ب ــر زمان بن از نظ
ــوى  ــد بود. از س ــا خواه آنه
ــى سخت و  ديگر بوروكراس
منجر  پرونده  تشكيل  پيچيده 
ــدن زمان زيادى از  به تلف ش

خريداران مسكن مى شود.
ــر وام اوراق  ــال حاض در ح
ــادل 140  ــن رقمى مع زوجي
ــت كه 120  ميليون تومان اس
ــون تومان از محل خريد  ميلي
ــره اوراق 500 هزار  240 فق
تومانى و 20 ميليون تومان آن 
به صورت وام بدون سپرده به 
به  مى شود.  پرداخت  خريدار 
ــا قيمت كنونى  ــن ترتيب ب اي
ــد اوراق  ــه خري اوراق، هزين

120 ميليون تومانى حدود 16 ميليون تومان برآورد مى شود.
ــك وام 20 ميليون تومانى نامرئى  ــا نكته مهم در پرداخت اين نوع وام وجود ي ام
براى پرداخت به خريداران است. تحقيقات نشان مى دهد از مجموع 140 ميليون 
ــپرده و بدون نياز به خريد اوراق  تومان وام، 20 ميليون تومان به صورت بدون س
مى تواند در اختيار خريدار قرار گيرد، اما به دليل محدوديت منابع، برخى از شعب 
ــح مى دهند به متقاضى  ــوع وام ندارند از اين رو ترجي ــى به پرداخت اين ن تمايل

دريافت وام اين نوع وام را معرفى نكنند.
با توجه به شرايط كنونى بازار، خريداران مسكن در سال 97 كه به صورت قطعى 
ــرايط فعلى در بازار  ــال آينده را دارند مى توانند با توجه ش قصد خريد ملك در س
وام اوراق مسكن، هم اكنون اقدام به خريد اوراقى كه داراى اعتبار دو ساله است، 

كنند. اين اقدام دو امتياز براى خريدار به ارمغان مى آورد.
ــى به وام اوراق را كاهش مى دهد  ــت آنكه ريسك پروسه 45 روزه دسترس نخس
ــكن به تشكيل پرونده اقدام  ــوده مى تواند پس از خريد مس و خريدار با خيال آس
كند. دومين امتياز قيمت پايين وام اوراق مسكن در شرايط كنونى است كه سبب 
ــترى از وام در  ــه كمتر خريدار براى خريد اوراق، مبلغ بيش ــود به دليل هزين مى ش
اختيار وى قرار گيرد. بررسى ها نشان مى دهد اگرچه پذيرش كاهش قيمت اوراق 
ــه عامل در كاهش 13  ــت، اما هم اكنون س ــوار اس ــكن براى فعاالن بازار دش مس

درصدى قيمت اوراق تاثيرگذار بوده است.
دشوارى پذيرش كاهش قيمت اوراق از سوى فعاالن بازار به علت تجربه دوره هاى 
ــته است كه همزمان با رونق معامالت قيمت اوراق نيز روند افزايشى را طى  گذش
مى كرد. به عنوان مثال در سال هاى 92 و 93 كه بازار در وضعيت پايان دوره رونق 
ــيد، اما اكنون سه عامل سبب  قرار گرفت قيمت اوراق تا مرز 100 هزار تومان رس

ــكن، قيمت اوراق نيز  ــى در معامالت مس ــده كه با وجود ايجاد تحرك اساس ش
كاهش پيدا كرد.

در اين ميان يك سوء برداشت نيز ميان فعاالن بازار مسكن وجود دارد كه اگرچه 
ــتفاده از  ــت، اما حجم تقاضا براى اس خريد و فروش امالك افزايش پيدا كرده اس
وام 140 ميليون تومانى اوراق مسكن زياد نيست. اما آمار هاى رسمى در پاسخ به 
ــان مى دهد: تعداد افرادى كه با وام اوراق مسكن در 10 ماه   ــت نش اين سوءبرداش
نخست امسال در كل كشور ملك خريدارى كرده اند در مقايسه با مدت مشابه سال 
ــت. به عبارت ديگر آمار رسمى نشان مى دهد  ــته، 15 درصد رشد داشته اس گذش
ــت امسال بيشتر  ــكن، 15 درصد در 10 ماه  نخس ــتفاده از وام اوراق مس ميزان اس
شده است. براساس آمار در 10 ماهه امسال 85 هزار فقره وام مسكن به خريداران 

مسكن پرداخت شده است.
ــت. عامل  ــكن موثر بوده اس ــه عامل در كاهش قيمت اوراق مس در عين حال س
ــازار مبادله امتياز وام  ــش قابل توجه حجم عرضه اوراق جديد به ب ــت افزاي نخس
ــت. بررسى ها نشان مى دهد ميزان انتشار و عرضه اوراق مسكن  اوراق مسكن اس
ــال بين 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته  ــاب ممتاز امس ــى از منابع حس ناش
افزايش يافته است. به عبارت ديگر درحالى كه عرضه اوراق بين 20 تا 30 درصد 
ــكن در 10 ماه نخست امسال  ــتفاده از وام اوراق مس افزايش پيدا كرده، ميزان اس
15 درصد رشد كرده است. دومين عامل به متنوع شدن سبد تسهيالت مسكن در 
ــال جارى باز مى گردد. به عبارت ديگر، تا قبل از امسال فقط وام اوراق مسكن  س
در اختيار خريداران ملك بود اما در حال حاضر بخشى از تقاضا در جريان خريد 
ــكن از نيازهاى تسهيالتى خود را از مسير وام صندوق مسكن يكم و... تامين  مس

مى كنند.
ــن حوزه  ــمى در اي آمار رس
ــگار ما  ــار خبرن ــه در اختي ك
ــان مى دهد در  قرار گرفته نش
ــر فقط 60 درصد  حال حاض
ــكن  ــاى خريد مس كل وام ه
پرداختى به متقاضيان از سوى 
ــكن  ــك عامل بخش مس بان
مربوط به وام اوراق است. به 
عبارت ديگر 40 درصد ديگر 
تسهيالتى  ساير  از  خريداران 
ــكن  ــك عامل بخش مس بان
مسكن  صندوق  وام  همچون 

يكم و... استفاده مى كنند.
ــومين عاملى كه منجر به   س
ــكن  ريزش قيمت اوراق مس
در چند روز اخير شده است 
ــود بانكى  به ماجراى نرخ س

بازمى گردد.
بررسى ها نشان مى دهد: عامل مهمى كه باعث شده قيمت اوراق كاهش پيدا كند، 
ــرمايه گذاران بازار اوراق بوده است. در  ــوى س افزايش ميل به فروش اوراق از س
بازار اوراق، سمت تقاضا خريداران مسكن و سمت عرضه سرمايه گذارانى هستند 
كه به قصد كسب سود، اين اوراق را خريدارى مى كنند اما طى چند روز گذشته با 
ــار گواهى سپرده بانكى با نرخ سود 20 درصد، بسيارى از سرمايه گذاران اين  انتش

بازار به سمت بازار جديد گواهى سپرده سوق پيدا كرده اند.
ــان به خريداران مصرفى مسكن سال  ــوى كارشناس يكى از نكات مهمى كه از س
ــود باز هم  ــال جارى توصيه مى ش ــده براى خريد اوراق در روزهاى پايانى س آين
ــان پيش بينى مى كنند  ــت. كارشناس ــت پايين اين اوراق در اين بازه زمانى اس قيم
ــال آينده به خاطر سود 20درصدى گواهى  ــده منابع بانك ها در س قيمت تمام ش
ــد و با توجه به آنكه منابع بانك محدود است  ــته باش ــپرده، تغيير صعودى داش س
ــد يا آنكه حداقل  ــار اوراق نيز كاهش پيدا كن ــت حجم عرضه و انتش ــن اس ممك
ــت كه مطابق با پيش  بينى ها معامالت خريد و  افزايش پيدا نكند اين در حالى اس

فروش مسكن روندى صعودى را طى خواهد كرد.
ــال آتى قيمت اوراق با تغييرات صعودى مواجه  ــت در س در نتيجه ممكن اس
ــول متقاضيان خريد  ــه به رفتار معم ــان با توج ــود. به اين ترتيب، كارشناس ش
ــپس به خريد اوراق  ــكن در بازار كه ابتدا اقدام به خريد ملك مى كنند، س مس
اقدام مى كنند توصيه مى كنند در شرايط موجود در صورتى كه خريد ملك آنها 
ــال آينده قطعى است و اعتبار اوراق مسكن نيز دو ساله است، اين رفتار  در س
ــكن در روزهاى  ــر دهند و پيش حركت خود را براى خريد اوراق مس را تغيي

ــال آغاز كنند. پايانى س

سيگنال جديد «وام»
 براى متقاضيان مسكن

دو امتياز تازه به وجود آمده در بازار وام اوراق مسكن، عالمت جديدى به متقاضيان مصرفى قطعى ملك در سال 97 نشان داد. 
بازار وام اوراق مسكن در روزهاى پايانى سال جارى به سه دليل دچار تغييرات جديدى شده كه نتيجه آن به وجود آمدن دو امتياز براى آن دسته از 

خريداران مصرفى مسكن است كه بنا دارند در سال آينده وارد بازار شده و از مسير خريد وام 140 ميليون تومانى اوراق، صاحبخانه شوند.

خبـر

سال 1396 به روزهاى پايانى خود نزديك مى شود و اعالم يكى از مهم ترين 
و تعيين كننده ترين نرخ ها براى كارگران به هفته هاى آتى موكول شده است. 
طبق گفته نمايندگان كارگرى و كارفرمايى، در حال حاضر جلسات شوراى 
عالى كار و ستاد مزد تا تعيين تكليف وضعيت تامين اجتماعى و بند «ز» تبصره 
7 اليحه بودجه تعيين است. اين خبر را على خدايى و اصغر آهنى ها، از 

اعضاى شوراى عالى كار به خبرآنالين دادند.
در جريان بررسى اليحه بودجه سال 1397 كل كشور در مجلس شوراى 
اسالمى بند «ز» تبصره 7 اليحه بودجه مبنى بر واريز سهم درمان صندوق 
تأمين اجتماعى به خزانه دارى كل كشور تصويب شد. اين مصوبه مجلس، 
انتقاد و واكنش اعضاى كارگرى و كارفرمايى شوراى عالى كار را در پى 
داشت؛ تا اين كه با تنظيم نامه اى با اشاره به اين كه «سازمان تأمين اجتماعى 
مصداق بارز حق الناس و بين النسلى است»، واريز منابع تأمين اجتماعى به 
خزانه دارى كل كشور را دست اندازى به سهم كارگران و كارفرمايان عنوان 

كردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره7 اليحه بودجه شدند.

فاصله دستمزد و تورم
ميزان افزايش دستمزد هر ساله يكى از مهم ترين نرخ هايى است كه كارگران 
چشم انتظار آن هستند. بررسى وضعيت افزايش دستمزد در يك دهه گذشته 
نشان مى دهد حداقل دستمزد در سال 1390، يعنى آغاز موج تورمى در 
اقتصاد ايران، كمترين افزايش را شاهد بود. حداقل دستمزد در اين سال 
افزايشى تك رقمى در محدوده 9 درصد را شاهد بود، اما نرخ تورم در اين 
سال به 21,5 درصد رسيد. در سال 1391 نيز حداقل دستمزد در شرايطى 
افزايشى 17,5 درصدى را تجربه كرد كه نرخ تورم پا را از محدوده 30 

درصدى فراتر گذاشته و نرخ 31,5 درصدى را به ثبت رساند.
 در اين دهه اما بيشترين ميزان افزايش دستمزد در سال هاى 1392 و 1393 
اتفاق افتاد. حداقل دستمزد در اين سال ها برابر با 25 درصد رشد كرد. با اين 
حال، رشد دستمزد در سال 1392، از نرخ تورم عقب افتاده بود و دستمزد 
در شرايطى افزايش 25 درصدى داشت كه تورم باالتر از 34 درصد بود. 
در سال 1393 اما ميزان افزايش حداقل دستمزد 10 درصدى بيشتر از نرخ 

تورم ثبت شده در اقتصاد ايران بود.  
از سال هاى 1393 تاكنون نيز دستمزد 
همواره رشدى بيش از تورم را تجربه 
كرده است، اما با اين حال هنوز فاصله 
حداقل دستمزد با حقوق مكفى در 
ايران باالست و از اين رو تدابير اتخاذ 
شده در اين حوزه بر تداوم اين روند 

داللت دارد. 

قدرت خريد پايين 
كارگران

ايران  اسالمى  جمهورى  كار  قانون 
بر  مزد،  تعيين  نحوه  درباره  صراحتا 
تعيين دستمزد كارگران بر اساس تورم 

اعالمى و با توجه به هزينه هاى معيشت كارگرى طبق تبصره دوم ماده 41 
تأكيد دارد. براساس گزارش بانك مركزى، نرخ تورم در دوازده ماه منتهى 
به بهمن ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهى به بهمن ماه 1395 معادل 9.9 
درصد است.  بر اين اساس، على ربيعى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
معتقد است كه «افزايش ميزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سياست دولت 
است» به گفته وى، «صادقانه بايد گفت مردم و كارگران قدرت خريد خوبى 
ندارند و افزايش دستمزدها هم اين كاهش قدرت خريد را جبران نمى كند.» 
ربيعى متذكر مى شود: «افزايش دستمزد باعث افزايش قدرت خريد مردم و 
در نهايت افزايش توليد مى شود.» معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى نيز با ذكر اين نكته كه رقم خط معيشت 2 ميليون و 450هزار تومان 
است، مى گويد: «مجلس درصدد تصويب طرحى است كه به موجب آن 

حداقل دستمزدها براى سال آينده با نرخ بيشترى افزايش يابد.»
احمد مشيريان در حاشيه نشست تخصصى گفت وگوى اجتماعى سه جانبه 
عنوان مى كند: «وقتى كه مجلس براى كارمندانى كه زير 2 ميليون تومان 
حقوق مى گيرند افزايش 15 تا 18 درصدى تصويب مى كند، قطعا اين 
موضوع روى تصميمات شوراى عالى كار براى افزايش مزد كارگرى 
اثرگذار خواهد بود.» وى با تاكيد بر اينكه افزايش بن خواروبار كارگرى در 
سال  97 منتفى است و بيشتر روى حداقل حقوق و مزد مبنا متمركز خواهيم 
شد، متذكر مى شود: «با وجود اين كه تورم 4 سال گذشته 45 درصد بود، اما 

دستمزد بيش از نرخ تورم يعنى 75 درصد افزايش يافت.»

 پيش بينى روند تعيين حداقل
 دستمزد براى سال آينده

در اين ميان، على خدايى، عضو شوراى عالى كار در تحليل و پيش بينى 

روند تعيين حداقل دستمزد براى سال آينده، به مالك هاى تعيين مبلغ 
حداقل دستمزد اشاره مى كند و مى گويد: «براساس ماده 41 قانون كار، در 
بند اول توصيه شده كه حداقل مزد با احتساب تورم افزايش يابد كه يك 
بند غيرالزام  آور است، اما بند دوم كامال الزام آور است و در آن تاكيد شده 
كه حداقل دستمزد بايد بتواند زندگى آبرومند يك خانوار كارگرى با تعداد 
معين را تامين كند. به اين ترتيب مالك تعيين حداقل دستمزد برخالف روال 

گذشته بايد «سبد حداقل معيشت خانوار» باشد.»
خدايى با اشاره به خبر اعالم شده از سوى معاون وزير كار مبنى اينكه 
خط فقر ملى 700هزار تومان است، متذكر مى شود: «ما نمايندگان كارگرى 
براساس ميزان اعالمى كالرى الزم براى زندگى هر فرد از سوى انسيتوى 
تغذيه ايران، خط گرسنگى را محاسبه مى كنيم كه اين رقم در سال گذشته 
850هزارتومان و در سال آينده بيش از 950هزارتومان است و واژه «خط فقر 
ملى» نيز يك واژه جديد و تصنعى است و هيچ تعريفى از آن وجود ندارد.»
و  ميليون  گذشته 2  سال  در  معيشت  سبد  كه  نكته  اين  ذكر  با  وى 
489هزارتومان تعيين شد و قرار است براساس قيمت هاى بهمن ماه دوباره آن 
را به روزرسانى كنيم، يادآور مى شود: «ما نمايندگان كارگران خطاب به دولت 
و نمايندگان كارفرمايى اعالم آمادگى كرديم كه حاضريم با يك فرمول بندى 
دقيق، شكاف يك ميليون و 300هزارتومانى (دريافتى حداقلى فعلى) با نرخ 

سبد معيشت حداقل خانوار را پركنيم.» 

دليل افزايش دستمزد
حميد نجف، يك كارشناس اقتصادى معتقد است «اگر وضع حقوق 
و دستمزدها بهبود يابد، هم قدرت معيشت مردم افزايش مى يابد و هم 
اقتصاد از حالت ركود خارج خواهد شد.» وى درباره لزوم افزايش حقوق 
و دستمزدها، مى گويد: «اگر حقوق ها را 5 درصد هم افزايش بدهيم، باز هم 
تورم ايجاد مى شود، بنابراين چه به دستمزد اضافه كنيم چه نكنيم، افزايش 
تورم را داريم. منتها بايد ببينيم كه اگر دستمزد را افزايش مى دهيم، از آن طرف 
چه تاثيرى در بازار كار و توليد و اقتصاد مى گذارد.» اين كارشناس اقتصادى 
عنوان مى كند: «در شرايط ركود به سر مى بريم كه تداوم آن به ضرر اقتصاد 
مملكت است و بايد هرچه سريع تر از 
اين ركود خارج شويم. اگر حقوق و 
دستمزدها بهبود يابد، هم قدرت خريد 
و معيشت مردم بهتر مى شود و هم 
چرخه اقتصاد به حركت درمى آيد.»  
نجف تصريح مى كند:حقوق حداقلى 
كارگران تنها براى خورد و خوراك 
مصرف مى شود و در نهايت به بيستم 
برج نرسيده تمام مى شود و پاسخگوى 

نيازهاى معيشتى خانوارها نيست.»

دستمزد كارگران
 چقدر بايد باشد؟

با  دولت  «همراهى  دارد  تاكيد  كارگرى  فعال  يك  ميان،  اين  در 
تورم  نرخ  از  بيشتر  درصد  چند  دستمزد  افزايش  براى  كارگران 
كارساز نيست و دولت بايد براى باال رفتن قدرت خريد كارگران 

چاره  اساسى بينديشد.»
حميد حاج اسماعيلى مى گويد: «در سال هاى گذشته با وجود اين كه تالش 
شده تا دستمزد كارگران در شوراى عالى كار دوسه درصد بيشتر از 
نرخ تورم افزايش يابد، ولى متاسفانه اين كار قدرت خريد كارگران 
را افزايش نداده، بنابراين تغيير خاصى كه از آن به عنوان يك رويكرد 

جديد در فرايند تعيين مزد كارگران ياد كنيم، اتفاق نيفتاده است.»
وى تصريح مى كند: «آنچه مهم است، اين كه ما بايد دنبال اين باشيم 
كه وضعيت معيشتى خانوارهاى كارگرى نسبت به گذشته رفته رفته 
شرايط بهترى پيدا كند .با وجود اين كه هر سال در شوراى عالى كار  
دستمزد كارگران نسبت به نرخ تورم افزايش داده مى شود، ولى فقيرتر 
شدن كارگران را شاهد هستيم كه نشان مى دهد كارگران در كشور مزد 
واقعيشان را دريافت نمى كنند و شرايط اقتصادى با ثباتى براى تامين 

معيشت آنها نيست.»
حاج اسماعيلى در عين حال پيش بينى كرد «دستمزد سال آينده كارگران 
بين 12 تا 15 درصد افزايش يابد.» به گفته وى، «با توجه به شرايطى كه 
در سال هاى گذشته وجود داشته، افزايش مزد كارگران با اين درصدها 
قابل پيش بينى است، ولى ما بايد به دنبال تغييرات ديگرى در شرايط 

اقتصادى باشيم تا وضع معيشت كارگران به طور جدى تقويت شود.»
او تاكيد مى كند: «نبايد در شوراى عالى كار تنها دنبال اين مساله باشيم 
كه دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزايش بدهيم، بلكه هدف ما بايد 
رفع معضالت ساختارى و ريشه اى در بازار كار باشد تا وضعيت كارگران 

بهبود يابد.»

دستمزد كارگران در سال 97 چقدر مى شود؟
برخى فعاالن كارگرى معتقدند «در شوراى عالى كار تنها نبايد دنبال اين مساله باشيم 

كه دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزايش دهيم، بلكه هدف بايد رفع معضالت ساختارى
 و ريشه اى در بازار كار باشد تا وضعيت كارگران بهبود يابد.»



يكشنبه-13 اسفند 1396 15 جمادى الثانى 1439
4  مارس2018      سال دوم- شماره78 Bamdadzagros.news@gmail.com 7

ورزش
خبـر

وزير ورزش براى واگذارى باشگاه 
استقالل و پرسپوليس اعالم آمادگى كرد

رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه وزير ورزش 
براى واگذارى اين دو باشگاه به بخش خصوصى اعالم 
آمادگى كرده است گفت: اكنون منتظر نامه كتبى وزير 
ورزش به وزير اقتصاد هستيم و به محض رسيدن اين نامه 

اقدامات الزم در اين جهت را انجام خواهيم داد.
سازى  خصوصى  سازمان  رئيس  حسينى،  پورى  على 
در پاسخ به اين سؤال كه خصوصى سازى باشگاه هاى 
استقالل و پرسپوليس به كجا رسيده است در برنامه چوب 
خط شبكه افق گفت: در اين رابطه 4 نوبت مزايده برگزار 
كرديم و به رغم خود در نوبت چهارم به مراحل پايانى آن 
رسيده بوديم كه به يك باره در مرادادماه 94 هيات وزيران 
مصوبه اى را توليد كرد كه در آن اليحه مطرح شد كه 
اين دو باشگاه مشمول اليحه سالمت، آموزش و فرهنگ 

هستند و بعدا واگذار خواهند شد.
او با بيان اينكه على رغم اينكه سازمان خصوصى سازى 
مراحل پايانى واگذارى را طى مى كرد و همه اقدامات الزم 
و مورد نياز را به درستى طى كرده بود گفت:  اما اكنون 
متأسفانه هيچ كس مسئوليت اين عدم واگذراى را به گردن 
نمى گيرد و اين سبب شد كه عامل اصلى عدم توفيق در 
اين زمينه را سازمان خصوصى سازى ببيند در صورتى كه 

در اين ماجرا بى تقصير بود.
رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه وزير ورزش 
در دو ماه گذشته اعالم آمادگى براى واگذارى اين دو 
باشگاه به بخش خصوصى كردند گفت: اكنون منتظر نامه 
كتبى وزير ورزش به وزير اقتصاد هستيم و به محض 
انجام  را  جهت  اين  در  الزم  اقدامات  نامه  اين  رسيدن 
خواهيم داد و به محض اينكه مصوبه مرداد 95 لغو شد 
سازمان خصوصى سازى اقدامات الزم را براى واگذارى 

انجام خواهد داد.

چرا عربستان در آسيا
 امپراطورى دارد؟!

مهاجم اسبق تيم ملى فوتبال ايران گفت: ما مى توانيم بر سر 
قضيه عربستان و ميزبانى از فيفا كمك بگيريم و AFC را 

تحت فشار قرار دهيم.
جيانى  با  فوتبالى ها  ميهمانى  جمع  در  عزيزى  خداداد 
اينفانتينو در خصوص حضور رئيس فيفا در ايران اظهار 
داشت: ما بايد بتوانيم از وجود او در كشورمان امتيازهاى 

زيادى به دست آوريم.
 وى در خصوص بحث ميزبانى براى بازى هاى آسيايى 
اظهار داشت: به نظر من با توجه به شرايطى كه در ايران 
برقرار است بحث ميزبانى به ايران تعلق نمى گيرد. ما به 
خاطر عدم حضور خانم ها براى بازى هاى آسيايى مشكل 
و  عربستان  قضيه  سر  بر  مى توانيم  ما  همچنين  داريم. 
ميزبانى از فيفا كمك بگيريم و AFC را تحت فشار قرار 
دهيم. چرا بايد عربستان در آسيا يك امپراطورى داشته 
باشد و ايران با توجه به اين سبقه تحت تاثير عربستان قرار 
بگيرد و بازى ها را در زمين بى طرف ببازد. من فكر مى كنم 
بازى ها در زمين بى طرف به نفع عربستانى ها بوده و آنها 
از اين موضوع سود مى برند. استقالل و پرسپوليس اگر در 

ايران بازى كنند نتايج جور ديگر خواهد بود.
عزيزى در خصوص حضور بانوان به ورزشگاه و تاثير 
اينفانتينو در اين خصوص اظهار داشت: به نظر من هيچ 
زيرساختى براى ورود خانم ها به ورزشگاه وجود ندارد. 
خانم ها خيلى راحت مى توانند با جدا شدن قسمت ها در 
ورزشگاه حاضر شوند و بايد به اين مسئله توجه شود كه 
فوتبال براى خانم ها هم هست. به نظر من اين موضوع 
ربطى به فدراسيون نداشته و رده هاى بااليى بايد در اين 

خصوص تصميم گيرى كنند.
پرسپوليس  داشت:  اظهار   86 دربى  خصوص  در  وى 
شرايط نسبتا خوبى داشته ولى استقالل در 3-4 هفته اخير 
فوق العاده بازى مى كند. از زمانى  كه شفر به اين تيم آمده 
استقالل كامال تغيير كرده و بسيار شرايط خوبى دارد و به 

نظر من اين دربى بازى سختى خواهد بود.
جام  و  كى روش  كارلوس  خصوص  در  عزيزى 
جهانى 2018 در روسيه نيز اظهار داشت: براى اين 
تيم آرزوى موفقيت مى كنم ولى بسيار راه دشوارى 
بازى  در  ما  اگر  گفته ام  نيز  قبال  من  داشت.  خواهند 
خوبى  شانس  برسيم  پيروزى  به  مراكش  مقابل  اول 

براى صعود داريم.
وى در خصوص تمديد قرارداد كى روش و حاشيه هايى 
در خصوص قرارداد بستن وى با تيم هاى ديگر، نيز اظهار 
داشت: ما هر موقع در مورد كى روش حرف مى زنيم او در 

يك جايى با يك تيمى به توافق رسيده است. 
خدمتى كه كى روش به فوتبال ما كرده مسئله اى است كه 
ابدا نمى توان از آن گذشت. ما در سيستم خط دفاعى فراتر 
از آسيا بازى مى كنيم ولى يكسرى مشكالت بيرونى مربى 
ما داشته كه بايد آن حل شود. به نظر من بايد بحث فنى 
دست كى روش باشد و چيزهاى ديگر به عهده فدراسيون 

فوتبال واگذار شود.

رسول خادم از رياست
 فدراسيون كشتى استعفا كرد

اين  رياست  از  كشتى  فدراسيون  رئيس  خادم  رسول 
فدراسيون استعفا كرد.

رسول خادم رئيس فدراسيون كشتى بعد از حواشى ايجاد 
شده مبنى بر رويارويى با كشتى گيران رژيم صهيونيستى از 

سمت خود استفا كرد.
خادم در اواخر مهرماه 92 و با حكم سيدرضا صالحى 
اميرى سرپرست وزارت ورزش و جوانان به سرپرستى 
فدراسيون كشتى منصوب گرديد و در تاريخ 14 دى ماه 
92 در انتخابات فدراسيون كشتى رسما به عنوان رئيس 
در  سال   4 از  بعد  و  شد  انتخاب  فدراسيون  اين  اين 
انتخابات دوره جديد فدراسيون كشتى در 28 آبان ماه سال 
جارى به مدت 4 سال و براى دومين بار با 100 درصد آرا 

به عنوان رئيس فدراسيون كشتى انتخاب شده بود.

سواالت بى پاسخ در مورد باخت پرسپوليس
صدرنشين هفدهمين دوره رقابتهاى ليگ برتر كه در آستانه قهرمانى اين مسابقات نيز قرار دارند

 در دربى تهران نمايشى دور از انتظار داشتند و سه امتياز را به رقيب دادند.

در بين مبدل پوش دخترى 13 ساله
 و زنى 40 ساله بوده كه هيچ يك

 هراسى از بازداشت نداشتند!
بازى دربى حدود 35 دختر و زن بازداشتى داشت كه پليس به 
بهترين نحو و با برخوردى كامال دوستانه ساعاتى مهمان شان 

بود و بعد از دربى آنها را به خانه هاى شان فرستاد.
بازى دربى 86 ، بازى متفاوت تر از هميشه اى بود براى خانواده 
ها. مسابقه اى كه در آن به خاطر حضور رئيس فيفا ، وزارت 
ورزش بر اساس قولى كه در ابتداى دولت داده بود ، تالش 
زيادى كرد تا اين حصار ورود بانوان به استاديوم هاى فوتبال 

شكسته شود.
آنها حداقل مى خواستند بتوانند حقى كه يك دهه شده به 
ناحق از دختران خبرنگار سلب شده را به آنها برگردانند. حقى 
كه پيش از اين و در همه سال هايى كه ورود به ورزشگاه ها 

براى بانوان ممنوع بود ، به دليل مسئوليت كارى دختران خبرنگار ، براى 
شان محدوديتى وجود نداشت اما بعد از آن مكاتبه احساسى محمود احمدى 
نژاد براى آزادى بى قيد و شرط ورود خانم ها به ورزشگاه ، از اين خانم هاى 
خبرنگار هم سلب شد و در روز دربى درحالى كه 11 آى دى كارت دخترانه 
صادر شده بود تا شايد اين دخترها بتوانند براى انجام ماموريت شان به 
تماشاى بازى بنشينند ، اين اجازه محدود هم با فشار مسئولين تامين امنيت 
بازى از آنها سلب شد. دولت نتوانست حصار ورود بانوان را بشكند اما تمام 
اخبارى كه در رسانه ها و فضاى مجازى در اين باره منتشر مى شد ، درباره 
ورود بانوان بود. درباره اينكه ورزشگاه جايى خانوادگى است. از كنفرانس 
خبرى اينفانتينو با وزير تا استوديوى پخش شبكه سه براى دربى در اين 
باره بحث شد. تلويزيون پخش زنده مصاحبه وزير را به دليل پرسش سئوالى 
درباره بانوان قطع كرد اما پيروز قربانى كارشناس بازى خيلى صريح گفت 

فوتبال فستيوالى است كه بايد خانوادگى به تماشايش نشست.
 اين ها اما همه خارج از محدوده آزادى بودند. ورزشگاه اما دخترانى را به 
خود تجربه كرد كه آمده بودند براى رسيدن به چيزى كه حقش مى دانند اما 
هنوز زيرساخت هاى قانونى اش آماده نيست. يا به قول مسعود سلطانى فر 
، وزير ورزش:«زيرساخت هاى فرهنگى و بستر فرهنگى آن فراهم نيست. 
ما مشكل امكانات براى بانوان نداريم اما بايد بتوانيم نهادهايى كه مخالف 

هستند را قانع كنيم.»
دختران آزادى اما مى آيند براى اينكه بروند چيزى را ببينند كه دوستش 
دارند. براى شان خيلى مهم نيست كه چه مشكالتى سر راه شان قرار مى 

گيرد. اين بار اما مسئوالن برقرارى امنيت بازى هم در مقابل اين حضور انگار 
زير فشارى جدى تر بودند چون سخت تر گرفته بودند.

آنها غير از ممانعت از ورود دختربچه هاى نرسيد به سن تكليف كه همراه با 
پدران شان به ورزشگاه آمده بودند و با چشمانى اشكبار در اين سنين كودكى 
، با بغض محدوديتى كه دليلش را درك نمى كنند ، ناچار به بازگشت شدند 

و جايى در ميان ضيافت پسرانه 100 هزار پسرى نداشتند.
گروه هاى ديگر اما آنهايى بودند كه براى حضورشان ، طعم بازداشت را هم 
چشيدند. يك گروه حدودا ده نفره از فعاالن ورود بانوان به ورزشگاه ها كه 
با پوشش هاى دخترانه رفته بودند تا وارد ورزشگاه شوند. ميرشان همان در 
غربى بود و همان جا پليس هاى بانوان خواستار بازگشت شان شدند و به 
گفته خود آنهايى كه دقايقى بعد بازداشت شدند ، برخورد ابتدايى خانم هاى 
پليس با آنها خيلى متين بوده و گفتند اگر نروند خانه هاى شان ممكن است 
بازداشت شوند. آنها هم محل را ترك مى كنند و در مسير رفتن به سمت 
كمپ تيم هاى ملى و دور شدن از ورزشگاه بودند كه گروه ديگرى از 
لباس شخصى ها ، مانع از رفتن شان مى شوند و برخالف ميل تيم پليس 
برگزارى بازى ، حكم به دستگيرى اين دختران داده مى شود. يعنى پليس 
در ابتدا تمام تالشش براى ممانعت از برخورد سلبى با اين دختران را مى 
كند. نمى خواسته كسى را بازداشت كند و فرصت براى رفتن را هم در 

اختيارشان مى گذارد اما ...
گروه ديگر از بازداشت شده ها اما دخترانى مبدل پوش بودند كه اين روزها 
تعدادشان خيلى زياد شده است. آنهايى كه به سيم آخر زده اند و دارند مى 

روند و بازى ها را مى بينند. حدودا ده نفرى از بازداشت شده 
ها هم از اين طيف بودند. آنهايى كه به گفته بازداشت شده ها 
، از دختر 13 ساله تا زن 40 ساله در ميان شان بود. فقط در 
طول بازداشت ، صورت هاى شان را پاك كرده بودند و همان 
طور بدون استرس ، بدون حتى قطره اى اشك و ترس براى 
مثال دخترك 13 ساله ، برنامه هاى بعدى شان را هم مرور مى 
كردند! گروه بعدى اما دخترانى بودند كه نه جنبه فعاليت مدنى 
براى خود قائل بودند و نه مثل اين مبدل پوش ها براى سد 
شكنى حاضر بودند. اين گروه عشق فوتبال هايى بودند كه 
پرچم به دست مى آيند و تقريبا در همه دربى ها در اطراف 
ورزشگاه هستند. آنها هم در زمانى كه پليس مامور به برخورد 

شده بود ، به بازداشتگاه موقت آورده شده بودند.
چند ساعتى در برخورد مناسب نيروهاى تامين امنيت بازى ، 
اين دختران نگه داشته شدند و بعد بر اساس اعالم وزير كشور 

، همگى به خانه هاى شان برگشتند.
بى شك در اين بين ، اين نه پليس است كه مانع ورود بانوان مى شود و نه 
وزارت ورزش. آنها مامور به انجام مسئوليت هستند. اين چالش اما همچنان 
به دليل عدم تشريح صحيح درباره مزاياى تماشاى فوتبال خانوادگى به نهاد 
هاى ذى ربط ، به بحرانى براى كشور بدل شده است كه اگر همين حاال 
خودمان حلش نكنيم ، دوباره بهانه اى خواهد شد در دست نهادهايى بين 
المللى چون فيفا ، نهادهاى حقوق بشر و دشمنان هميشگى ايران خارج 
از مرزها. آنها كه خيلى ساده از اين ابزار به عنوان چماق در واليبال ليگ 
جهانى عليه مان استفاده مى كنند. بدون شك اينفانتينو و تيم همراهش 
در بازگشت از ايران ، مسئله محدوديت حضور بانوان را به عنوان يك ابزار 
عليه ما ، بيش از قبل استفاده مى كند و حاال كه ديگر عربستان هم اين 
حصر را برداشته ، ما به عنوان تنها كشور داراى محدوديت در اين زمينه ، 
با فشارهايى مضاعف روبرو خواهيم بود. اين چيزى است كه نياز به تدبير 
مسئوالن ارشد كشور دارد. بى ترديد همان مسئله اى است كه مسعود 
پزشكيان درباره اش گفت:«بايد ما مسئوالن كمى جدى تر در اين زمينه 
وقت بگذاريم. زيرساخت هايش را فراهم كنيم و برويم با مسئوالن ارشد 
مذهبى هم صحبت كنيم. فقه ما فقهى مترقى است و اين مسئله را با اجتهاد 

و احكام ثانويه شرعى مى توان حل كرد.»
باشد كه اين درايت در دل مسئوالن اين دولت و اين مجلس ايجاد شود 
تا به قولى كه در روزهاى تبليغات انتخاباتى براى حل مسئله ورود بانوان به 
ورزشگاه ها داده اند عمل كنند و دربى 86 آخرين دربى پسرانه آزادى باشد.

حضور رئيس فيفا در ايران اتفاق مهمى بود كه 
بهره بردارى مثبت از دستاوردهاى آن مى تواند 
به بهبود شرايط فوتبال ايران در آسيا و جهان 
كمك كند، موضوعى كه تحقق آن در گرو 

تالش و البى هاى مسئوالن فدراسيون است.
اواخر آذرماه امسال بود كه رئيس فيفا در بحبوحه 
ديدار  به  عربستان  و  ايران  فوتبال  مناقشه 
شيخ نشين هاى سعودى رفت و در سفر كوتاه 
خود به شبه جزيره سعودى عالوه بر ديدار با 
پادشاه عربستان، با مقامات فوتبالى اين كشور 

نيز گفت وگو كرد.
در آن روزها پرونده بازى نمايندگان ايران و 
عربستان در كشور بى طرف همچنان باز بود و 
AFC نيز تصميم نهايى خود را نگرفته بود. دو 
ماه بعد از آن، مشخص شد كه تالش مسئوالن 
فدراسيون در مقابل البى سياسى سعودى ها راه 
به جايى نبرده و باز هم راى كنفدراسيون فوتبال 

آسيا به ضرر ايران بود و فدراسيون فوتبال حتى در تعيين ميزبان بازى در 
زمين بى طرف نيز نتوانست حرف خود را به كرسى بنشاند.

بعدها كارشناسان بسيارى از تاثير ديدار اينفانتينو با مقامات سعودى نوشتند 
و اينكه البى به موقع با رئيس فيفا يكى از داليلى است كه باعث شده آنها 

اكثرا در اتفاقات مهم فوتبال آسيا نقش اصلى را بازى كنند.
بعد از گذشت چند ماه، جيانى اينفانتينو با دعوت فدراسيون فوتبال به تهران 
آمد و در حضور 24 ساعته خود برنامه فشرده اى را پشت سر گذاشت. او 
پس از اينكه مورد استقبال مسئوالن فدراسيون قرار گرفت، صبح پنجشنبه 
با وزير ورزش و جوانان ديدار كرد، سپس در نشست پيشكسوتان و جامعه 

فوتبال شركت كرد.
او از ساختمان پك ديدار كرد، در مراسم روز جهانى فوتبال زنان حاضر شد 
و كلنگ افتتاح ساختمان جديد فدراسيون را بر زمين زد، با رييس جمهورى 
ديدار كرد و و دست آخر در ورزشگاه آزادى حاضر شد تا داربى 86 را از 

نزديك ببيند.
به طور كلى، حضور رئيس فيفا در ايران اتفاق مثبتى بود كه در شرايط فعلى 
از هر جهت مى تواند به كمك فوتبال ايران بيايد. در كنار آن، اينكه فدراسيون 
فوتبال توانست با وجود حضور كوتاه مدت اينفانتينو در ايران، برنامه هاى 
مختلفى را با شركت او تدارك ببيند بسيار ارزشمند بود كه از طرفى او را در 
جريان پيشرفت هاى فوتبال ايران قرار داد و از طرف ديگر، طبق برنامه هاى 
مختلف فيفا براى توسعه فوتبال در آسيا موجب حمايت مالى و تجهيزاتى از 

فدراسيون ايران مى شود.
اما مهمترين دستاورد فوتبال ايران از سفر بلندپايه ترين مقام فوتبالى به تهران 
مى تواند در بهبود نقش ايران در تصميم گيرى هاى AFC و گرفتن حق 
باشگاه ها در ميزبانى كه در چند سال اخير به معضل بزرگى تبديل شده، 

خالصه شود.
حضور رئيس فيفا در ايران اتفاق الزم و مهمى بود كه رخ داد اما مهمتر 
از آن اين است كه تاج و همكارانش در جلساتى كه با او برگزار كرده اند 

بتوانند قدرت را به دستان مديران ايرانى براى 
قطعا  برگردانند.  آسيا  فوتبال  در  تاثيرگذارى 
كسى بيشتر از شخص رئيس فدراسيون كه 
مسئوليت نخست را در فوتبال بر عهده دارد از 
 AFC بازى خوردن ايران در تصميم هاى مهم
سرخورده نشد و حال، او اين فرصت را داشته كه 
با استفاده از ديپلماسى فوتبالى و گرفتن امتياز 
از رئيس فيفا به كابوس چندسال اخير فوتبال 

ايران خاتمه دهد.
نكته مثبت در اين ميان صحبت هاى اينفانتينو 
در زمان حضورش در تهران بود كه ايران را 
كشورى كامال فوتبالى معرفى كرد و گفت 
بخاطر عالقه زياد هواداران ايرانى به فوتبال، 
مرد  واقع  در  مى داند.  خودش  خانه  را  ايران 
سوئيسى به اين موضوع كه مهمترين وجه تمايز 
فوتبال ايران با كشورهاى حاشيه خليج فارس 
است به خوبى واقف بوده و مى داند كه سرريز 
حمايت هاى مالى، انسانى و تكنولوژيك به چنين كشورى در واقع كمك به 

توسعه حرفه اى فوتبال و بازگشت سود به خود فيفا است.
بحث ديگر كه در چند سال گذشته يكى از نقطه ضعف هاى ورزش ايران 
بود و وزير ورزش هم در مقطعى به آن اشاره كرد، گرفتن ميزبانى رقابت هاى 
آسيايى و جهانى بود كه قطعا روز گذشته مسئوالن فدراسيون و وزارت در 

حضور رئيس فيفا آن را مطرح كرده اند.
از امروز به بعد مسئوليت تاج و همكارانش در فدراسيون دوچندان مى شود 
چرا كه همه منتظرند ببينند فدراسيون فوتبال از اين فرصت خوب براى 
مطرح كردن مسائل با رئيس فيفا و گرفتن امتياز از او چگونه عمل كرده و 
تا چه حد بر خواسته هاى به حق خود پافشارى مى كند. رويدادها و اتفاقات 
فوتبالى مهمى در پيش است كه ايران مى تواند نهايت استفاده از آنها را 
ببرد و در آينده اى نزديك معلوم مى شود سفر كوتاه اينفانتينو به ايران براى 

فوتبال مان پربار بوده يا خير.

هشتاد و ششمين ديدار تيم هاى فوتبال 
استقالل و پرسپوليس در حالى برگزار شد 
كه حتى طرفداران تيم آبى نيز با وجود 
برترى تيمشان از سطح كيفى اين دربى 
نارضايتى  ميان  اين  در  نيستند.  راضى 
هواداران پرسپوليس از نمايش تيم شان 

بيشتر است و البته حق هم با آنهاست.
منظور برانكو كدام سورپرايز بود؟

سرمربى تيم پرسپوليس در نشست خبرى 
قبل از بازى از سورپرايزى خبر داد كه قرار 
بود در دربى به هواداران تقديم كند. هر 
چه در طول نود و چند دقيقه منتظر شديم 
تا كار ويژه برانكو را ببينيم چيزى مشاهده 
نشد. نه در بعد فنى و نه در بعد تعويض 
هايى كه بايد براى تغيير نتيجه و تغيير 
روند بازى پرسپوليس. حاال برانكو بايد 

پاسخ بدهد كه منظورش در سورپرايز كدام كار و برنامه ويژه بود.
بدترين نيمه اول سرخپوشان

پرسپوليس در نيمه اول بسيار بى برنامه، سردرگم و پراشتباه بود. 
اين تيم كه قبل از دربى هم البته چنين نمايش هايى را در برخى 
ديدارهايش داشت، اين بار با اشتباهات پرتعداد بازيكنانش اين نيمه 
را به بدترين نيمه اول فصل تبديل كرد. هر چند آنها مقابل السد هم 
تقريبا همين نمايش را داشتند اما در نيمه اول ديدار برابر استقالل حتى 

چند پاس سالم هم از بازيكنان اين تيم نديديم.
ضعيف ترين بازيكنان فصل

نمايشى كه بازيكنان پرسپوليس در ديدار برابر استقالل داشتند را بايد 
به عنوان يكى از ضعيف ترين نمايش هاى فصل آنها نامگذارى كرد. 
تقريبا تمامى بازيكنان اين تيم در بازى با استقالل و خصوصا نيمه اول 
ضعيف ترين بازيهاى فصل خود را به نمايش گذاشتند. آنهايى كه 

انتظار مى رفت نمايش خوبى داشته باشند بدتر از بقيه بودند. پاس هاى 
پراشتباه و عجله در رفع مسئوليت و كم انگيزگى در نمايش بازيكنان 

پرسپوليس كامال مشهود بود.
برانكو مى توانست زودتر تعويض كند

يكى از اتهامات فنى كه به برانكو وارد شده است اينكه تركيب تيمش را 
به درستى انتخاب نكرده بود. او بازيكنانى را درتركيب گذاشت نتوانستند 
نمايش خوب و قابل قبولى داشته باشند. هر چند نمى توان به صراحت 
تاكيد كرد اگر بازيكنان نيمكت نشين در تركيب بودند بازهم پرسپوليس 
نمايش بهترى مى داشت. با اين حال برخى اعتقاد دارند برانكو مى 
توانست در همان نيمه اول دست به تعويض بزند و يكى دو بازيكن 

را بيرون بكشد.
شفر بر اشتباه برانكو مهر تاييد شد

سرمربى تيم فوتبال استقالل در نشست خبرى بعد از دربى تاكيد كرد 

كه بازى ندادن به گادوين منشا در نيمه 
اول براى ما خوب شد! طبيعتا منشا با 
قدرت باالى جنگندگى و حمل توپ مى 
توانست خط دفاعى استقالل را آزار دهد و 
حداقل طورى بازى كند كه وريا غفورى 
درون شش قدم پرسپوليس نباشد و گل 
نزند. او مى توانست خط دفاعى استقالل 
را عقب نگه دارد تا آنها در موقع حمله به 
ساير بازيكنان اضافه نشوند. اما برانكو اين 

بازيكن را نيمكت نشين كرد.
چرا به مسلمان بازى نمى رسد؟

در  تماشاگران  كه  انتقاداتى  از  يكى 
كردند  وارد  برانكو  به  ورزشگاه  همان 
و البته پاسخى هم براى پرسش شان 
چرا  كه  است  اين  اند  نكرده  دريافت 
سرمربى پرسپوليس زمانى كه تيمش 
عقب بود و نياز به طراحى حمالت خطرناك داشت به محسن 
مسلمان بازى نداد؟ اتفاقى كه در ديدارهاى اخير رخ داده و برانكو 
حاضر نشده است از اين هافبك ميانى استفاده كند. هنوز پاسخى 
به اين پرسش داده نشده اما به نظر مى رسد مسائل انضباطى در 

تصميم برانكو دخيل است.
پرسپوليس در دوران افت است

نمايشى كه سرخپوشان برابر السد و پس از آن استقالل داشتند نشان 
مى دهد قهرمان زودهنگام ليگ برتر دوران افت فنى و روحى خود را 
سپرى مى كند و مشخص نيست چه زمانى به روزهاى خوب خودش 
بازخواهد گشت. اين تيم ديدارهاى حساسى در ليگ قهرمانان آسيا دارد 
و اگر بخواهد با همين روال به كارش ادامه دهد طبيعتا شانس صعود 
از گروه را هم از دست خواهد داد. برانكو بايد تدبيرى كند كه تيمش از 

اين وضعيت خارج شود.

روايتى از دختران بازداشت شده آزادى

خبـر
در فوالد تركيب دل بخواهى نداريم

برخى   اين   كه  به  واكنش  در  خوزستان  فوالد  فوتبال  تيم  سرمربى 
معتقدند تركيب تيم فوالد با رفاقت و عدم شايسته ساالرى چيده 
مى شود و همين باعث شده كه حس رقابت بين بازيكنان از بين برود 

و تيم دچار افت شود، گفت: ما تركيب دل بخواهى نداريم.
سيداكبر پورموسوى در خصوص بازى با سايپا، اظهاركرد: با توجه 
به اين كه در چهار ديدار خانگى به برد دست پيدا نكرده ايم، اين بازى 
براى ما اهميت بسيارى دارد. متاسفانه در ديدار برابر استقالل تهران، 
متحمل شكست سنگينى شديم كه بايد اين نتيجه را جبران كنيم، البته 

اين شكست ها در ورزش طبيعى است.
وى ادامه داد: باخت مقابل استقالل از اين نظر بد بود كه با اختالف 
سه گل و آن هم در خانه شكست خورديم. با تمام احترام براى 
استقالل و هواداران آن، واقعيت اين است كه اختالف تيم ما و تيم 
بزرگ استقالل تهران اينقدر نبود. به هر حال اين باخت را مى پذيريم 
و بابت اين شكست نيز از هواداران عذرخواهى كردم. ان شاءاهللا تمام 
تالش مان را مى كنيم تا در شش هفته باقى مانده نتايج را جبران كنيم.

سرمربى تيم فوتبال فوالد خوزستان در پاسخ به اين سوال كه آيا از 
نتايج تيم در هفته هاى اخير راضى بوده ايد؟ گفت: مطمئنا اين نتايج 
راضى كننده نبوده است؛ در نيم فصل اول تا اين هفته از رقابت ها 15 
امتياز كسب كرده بوديم و اكنون 11 امتياز به دست آورديم، يعنى 
چهار امتياز از برنامه مان عقب افتاده ايم و ان شاءاهللا با تالش بيشتر 

بازيكنان، اين امتيازات را هم جبران خواهيم كرد.
وى درباره اين  كه برخى  معتقدند تركيب تيم فوالد با رفاقت و عدم 
شايسته ساالرى چيده مى شود و همين باعث شده كه حس رقابت 
بين بازيكنان از بين برود و تيم دچار افت شود، عنوان كرد: تمام 
تركيب تيم بر اساس آمادگى بازيكنان چيده مى شود. در برخى مواقع 
انتخاب  را  تركيب  داريم،  حريف مان  از  كه  آناليزى  اساس  بر  نيز 
مى كنيم. فرقى هم نمى كند كه چه بازيكنى وارد زمين شود. هميشه 
تالش كرده ايم از بهترين ها در زمين استفاده كنيم و البته برخى مواقع 

نيز همين بهترين ها در روز بازى شرايط خوبى ندارند.
پورموسوى افزود: پس دليلى ندارد كه گفته شود تركيب دل بخواهى 
داريم و اصال اين موضوع درست نيست. من  با هماهنگى كادرفنى، 
تركيب را انتخاب مى كنم، البته خودم به عنوان سرمربى مى توانم 
اين اختيار را داشته باشم كه به تنهايى تركيب را مشخص كنم ولى 
از آنجا كه كادر فنى ما مجرب است، براى انتخاب بازيكنان در هر 
بازى اين كار با مشورت صورت مى گيرد و خدا را شكر تا اين جا نيز 
نتيجه خوبى حاصل شده است.  سرمربى تيم فوتبال فوالد خوزستان 
در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه شما از ابتداى فصل 
قول كسب سهميه نداده بوديد ولى توانستيد شايستگى هاى خود 
و تيم را نشان دهيد، آيا فوالد در ادامه باز هم مى تواند خود را به 
عنوان تيم هاى مدعى براى كسب سهميه معرفى كند؟ گفت: عمكلرد 
خوب كادر فنى و بازيكنان، كمى انتظارات را باال برد و اكنون طبيعى 
است كه مردم انتظار كسب سهميه آسيايى را داشته باشند ولى بايد 
بپذيريم شرايط خيلى سخت است، هر چند رسيدن به اين مهم دور 
از دسترس هم نيست و ما اميد داريم. مى دانم بازيكنانم اين توانايى 
را دارند كه در شش هفته باقى مانده، فوالد را به روزهاى اوجش 

برگردانند تا نشان دهيم توانايى انجام هر كارى را داريم.

شنيده ايم تيم هاى صعودكننده
 مهندسى شده هستند

سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان با بيان اين كه كمى نگران 
هفته هاى پايانى ليگ يك هستم، گفت: شنيده مى شود، تيم هايى كه 
به ليگ برتر صعود مى كنند، مهندسى شده هستند كه اميدوارم اين 
موضوع صحت نداشته باشد و با نظارت خوب، هر تيمى كه حقش 

است به ليگ برتر راه پيدا كند. 
محمود فكرى در گفت وگو با ايسنا - منطقه خوزستان، در خصوص 
تساوى تيمش برابر ملوان، اظهاركرد: پيش از اين ديدار، مسووالن 
ملوان با انجام مصاحبه هايى در حال متشنج كردن بازى بودند. از 
طرف ديگر نيز اعتراض هايى به قضاوت داوران براى تيم شان در 
هفته هاى گذشته داشتند. متاسفانه وقتى بازى ما با ملوان به پايان 
رسيد، فضاى بدى را براى داور بازى به وجود آورند، در حالى كه 
داورى در مجموع بد نبود و شايد حتى به سود ملوان نيز بود. يك 
پنالتى هم به سود ما گرفته شد كه خطاى صورت گرفته روى بازيكن 

ما كامال واضح بود.
وى ادامه داد: متاسفانه تيم حريف، ضعف هاى خود را به داورى 
نسبت داد و شاهد توهين هاى بسيارى به داورهاى اين ديدار بوديم. 
دوست  كه  كارى  هر  مى دهد  اجازه  خودش  به  كسى  هر  اين كه 
دارد، انجام دهد، خوب نيست. ما در اين بازى شاهد فحاشى ها و 
بى احترامى هاى بسيار هم به همكارانم، هواداران مان و خودم بوديم و 

حتى طرفداران ما كتك خوردند.
سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان گفت: متاسفانه فضاى بدى را 
به وجود آوردند و حتى پيش از بازى بحث دوپينگ را پيش كشيدند؛ 
مبنى بر اين كه افسران ضد دوپينگ براى اين بازى در ورزشگاه 
حضور داشته باشند و تست دوپينگ بگيرند. بحثى كه اصال در مورد 
تيم ما هيچ صحتى ندارد ولى شايد برخى تيم ها بخواهند آن حركت 
رونالدونيويى را انجام دهند؛ يعنى توجه را به سمت ديگرى ببرند و 

خودشان بخواهند كارهايى را انجام دهند.
 وى افزود: متاسفانه با توجه به اين كه به هفته هاى پايانى ليگ نزديك 
مى شويم، فضا بسيار بد شده است و برخى تيم ها مى خواهنتد به 
هر قيمتى، امتياز و نتيجه بگيرند كه اين اصال قشنگ نيست و ضرر 
اين موضوع براى همه است. همه بايد كمك كنند كه در هفته هاى 
پايانى فضاى خوبى بر فوتبال ليگ يك حاكم شود و رقابت سالمى 

داشته باشيم.
سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان گفت: خدا را شكر مى كنم 
كه همچنان صدر جدول هستيم ولى هرچه مى گذرد، كار سخت تر 
مى شود. تيم هايى كه برابر ما قرار مى گيرند، انگيزه دو چندانى دارند 
و اميدوارم بازيكنانم متوجه اين موضوع شده باشند، ضمن اين كه 
بايد تالش، همدلى و رفاقت بيشترى داشته باشيم. به ويژه اين كه از 
هوارداران مى خواهم در بازى هاى خانگى نيز پيش از آغاز مسابقه، 
استاديوم را پر كنند. وجود آن ها دلگرمى بسيار خوبى براى بازيكنان 

است.
فكرى در پاسخ به اين سوال كه آيا مشكالتى كه مدتى پيش داشتيد 
و كمى تيم و هواداران از هم فاصله گرفته بودند، حل شده است؟ 
گفت: خدا را شكر فضاى خوبى بين بازيكنان، كادر فنى و مديريت 
و همچنين هواداران به وجود آمده است. همه متوجه شده اند كه نبايد 
به حريفان فرصت دهيم و بايد يكدلى و رفاقت مان را بيشتر از اين 
كنيم تا ان شاءاهللا با تالش بيشتر بتوانيم به عنوان تيم نخست به ليگ 

برتر صعود كنيم.

نگاهى واقعى به يك سفر و آينده اى مبهم
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در حالى به روزهاى پايانى سال 1396 نزديك مى شويم كه 
وزارت ارشاد عالقه اى به اكران عمومى برخى آثار ندارد.

اقدام احمد نجفى، بازيگر سينما و تهيه كننده فيلم سينمايى 
«من يك ايرانى ام» در مقابل ساختمان شماره دو خانه سينما 
كه در حضور برخى از خبرنگاران و عكاسان صداى اعتراض 
خود را به گوش رئيس سازمان سينمايى و وزير ارشاد رساند، 

روز گذشته يكى از پرحاشيه ترين خبرهاى 
رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى بود كه با 
واكنش هاى متعددى از سوى سينماگران 

نيز مواجه شد.
 در كنار همه واكنش ها، مديركل سينماى 
حرفه اى از دستور رئيس سازمان سينمايى 
براى شفاف سازى در خصوص روند اكران 
فيلم «من يك ايرانى ام» خبر داد. اين مقام 
شفاف سازى  راستاى  «در  گفت:  مسئول 
افكار عمومى ظرف 24 ساعت اطالعات 
مرتبط با روند اكران فيلم سينمايى «من يك 
ايرانى ام» را در اختيار رسانه ها قرار خواهم 

داد.»
اين خبر اميدواركننده اى است كه اعالم 
مى شود و بايد از اين اقدام به موقع و تدبير 
رئيس سازمان سينمايى براى بررسى دقيق 
اعتراض يك سينماگر و دستور آنى براى 
انتشار اطالعات در رسانه ها تقدير كرد. 

اما نكته مدنظر در اين بحث، اكران فيلم «من يك ايرانى ام» 
و حواشى پيرامون رفتار احمد نجفى مقابل ساختمان خانه 
سينما نيست. فرصت خوبى است تا يادآور شويم وقت آن 
رسيده در وزارت ارشاد دستورى براى شفاف سازى در مورد 
آخرين وضعيت فيلم هايى كه در توقيف بسر مى برند صادر 
شود. دستورى كه شايد زودتر از اينها بايد براى احترام به 
افكارعمومى و همچنين سينماگرانى كه براى توليد يك اثر 
سينمايى زحمت كشيده اند صادر مى شد. اين در حالى است 
كه معاون نظارت و ارزشيابى سازمان سينمايى پيش از اين گفته 
بود: «در كميته رفع توقيف فيلم هاى سينمايى حدود 12 فيلم 
مورد بحث و بررسى قرار گرفت و از اين هفته (15 مرداد 96) 
شوراى پروانه نمايش بازبينى مجدد اين فيلم ها را در دستور كار 

خود قرار خواهد داد.»
 

هنوز زمان زيادى از عقب نشينى وزارت ارشاد براى اكران 
فيلم سينمايى «عصبانى نيستم» به كارگردانى رضا درميشيان 
نگذشته است. عقب نشينى كه منجر به نگارش نامه اعتراضى 
120 سينماگر مطرح به رئيس جمهورى شد. آن هم كوتاهى 

و بى توجهى براى اكران فيلمى كه پروانه نمايش دارد و سه تن 
از مديران مطرح سينماى ايران نامه تعهد اكران آن را در آذرماه 
امسال امضا كرده اند. نامه اى كه در مورد آن شفاف سازى نشد 
و الزم است اين روزها وزارت ارشاد دولت دوازدهم كه بنا را 
بر رفع توقيف فيلم هاى سينمايى و تعامل با هنرمندان قرار داده 
بود در مورد بى تعهدى رخ داده به رسانه ها و افكار عمومى 

پاسخگو باشد.
در بخشى از نامه اكران فيلم «عصبانى نيستم» كه به امضاى 
منوچهر  و  زاده  داروغه  محمدابراهيم  رضاداد،  عليرضا 
شاهسوارى رسيده، آمده است: «تاريخ قطعى نمايش اين فيلم 
از نظر سازمان سينمايى 25 بهمن 96 و غيرقابل تغيير است 
و سازمان سينمايى مسئوليت نمايش اين فيلم را برعهده مى 

گيرد.»
همچنين در نامه 120 سينماگر به رئيس جمهورى آمده است: 
«همان گونه كه مستحضريد فيلم سينمايى ”عصبانى نيستم!" 
ساخته آقاى رضا درميشيان پس از دريافت پنج پروانه نمايش 
و اعمال سانسورهاى مختلف و حتى تائيد كميته بازبينى 
آثار توقيفى و تضمين كتبى مديران اين بار به بهانه اعمال 
وزير  نظر  مطابق  جديد  سانسورهاى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى شما از نمايشش 
جلوگيرى به عمل آمده است.از آنجا كه 
بى اعتبار شدن پروانه نمايش و سانسورهاى 
چندباره موجب بوجود آمدن فضاى ناامنى 
در عرصه سينما و تضيع حقوق هنرمندان 
مى شود، ما سينماگران خواهشمنديم دستور 
عصبانى  عمومى  نمايش  جهت  مساعد 

نيستم! صادر شود.»
سال 1396  پايانى  روزهاى  به  حالى  در 
ارشاد  وزارت  كه  شويم  مى  نزديك 
از  آثار  برخى  عمومى  اكران  به  عالقه اى 
جمله دو فيلم سينمايى «عصبانى نيستم» 
به كارگردانى رضا درميشيان و «آشغال هاى 
محسن  كارگردانى  به  داشتنى»  دوست 
اميريوسفى كه هر دو به صورت قانونى 
پروانه نمايش گرفته اند، ندارد و مشخص 
نيست تكليف آثارى كه توانسته اند از سد 
مميزى هاى مدنظر وزارت ارشاد عبور كنند و پروانه نمايش 
بگيرند چه خواهد شد. سرنوشتى كه اگر خوشايند نباشد 
تهديدى براى آينده سينماى ايران و همچنين نسل كاربلد و 
فيلمسازان جوان بااستعدادى است كه با اميد به آينده در شرايط 
سخت توليد و موانع متعدد دغدغه ساخت آثار باكيفيت دارند. 
هر چند فرهنگ با دستور و كار بخشنامه اى بيگانه است اما 
سينماى ايران شايد اين روزها بيش از هر موردى به يك نگاه 
عميق و دستور جدى و فورى براى بررسى همه جانبه برخى 
مسايل و موانع و تجديد نظر در برخى راهبردها نياز دارد، 
موانعى كه ممكن است اميد را از فعاالن اين عرصه بگيرد و 
آن ها را بيش از پيش نسبت به فعاليت در آينده و ساخت آثار 

قابل اعتنا دلسرد كند.

دستورى كه سينماى ايران 
اين روزها به آن نياز دارد

نوشـت عكـس 

لنوشـته د

 دسته گلى زيبا با گلدانى قشنگ برروى ميز كارم چشم را نوازش مى داد
در تبسمى رضايت بخش مشغول به كار شدم
اشك بود كه از چشمهاى خونينم مى ريخت

در بازشد با لبخند شيدايى نگاهم كرد
يكه خورد لبخندش به تلخى رنگ باخت

گفت گريه هايت چيست؟سرخى چشمت براى كيست؟
با اشك گفتم حساسيت به گل دارم عزيز جان!

 گل وگلدان را از پنجره به بيرون پرت كرد وگريه كنان گفت خوبى هم به تو نيامده اين بود رفت كه رفت.
تو بگو گناه من چى بود؟

حساسيت به گل؟

آه.... اى روزگاركج مداربا من چه بد تا مى كنى 
لحظه هاى تنهايى مرا خالى از گلهاى زيبا مى كنى!

مسعود صادقى

حساسيت

من سكوت خويش را گم كرده ام!  /  الجرم در اين هياهو گم شدم                          فريدون مشيرى

تنديس  دريافت  با  خوزستان  فوالد   شركت 
سيمين از پانزدهمين همايش تعالى سازمانى 
كه براى ششمين سال متوالى اين شركت را در 
جايگاه برترين سازمان قرار مى دهد، شركت 

سرآمد كشور شد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس محمد كشانى 
تنديس  خوزستان  فوالد  شركت  مديرعامل 
سيمين تعالى سازمانى را روز دوشنبه 7 اسفند 
ماه در آيين پانزدهمين همايش تعالى سازمانى 
از معاون وزير صنعت، معدن و تجارت دريافت 

كرد. 
اين گزارش حاكيست، همايش پانزدهم تعالى 
سازمانى با حضور مديران و مسئولين وزارت 
صنعت معدن تجارت، سازمان مديريت صنعتى 
و جمعى از مديران عامل بنگاه هاى پيشرو تعالى 
كشور در مركز همايش هاى بين اللملى صدا 

سيما در تهران برگزار شد.
بر پايه اين گزارش، محمد كشانى مديرعامل 
باتفاق محمدحسن عرفانيان آسيايى عضو هيأت 

مديره و نيز جمعى از مديران و كارشناسان فوالد 
خوزستان كه مهران عباس زاده دبيرتعالى سازمانى 
در بين ايشان بود، كسب عنوان سازمان سرآمد 
ملى  جايزه  سيمين  تنديس  دريافت  و  كشور 
موفقيت  اين  و  نهادند  ارج  را  سازمانى  تعالى 
شركت هاى  و  كاركنان  تمامى  به  را  نظير  بى 
و  تبريك  خوزستان  فوالد  گروه  زيرمجموعه 
تهنيت گفتند. گزارش خبرنگار ما حاكيست در 
ادامه همايش ياد شده، مديرعامل شركت فوالد 
خوزستان از سوى مديريت همايش و سازمان 
مديريت صنعتى براى حضور در پنل پرسش و 
پاسخ يافت و ضمن تشريح روند روبه رشد اين 
شركت در مسير تعالى، تجربيات ارزشمند فوالد 
خوزستان در سالهاى اخير را دراختيار مديران 

شركت ها و سازمان هاى حاضر قرار داد.
اينكه  بيان  با  همچنين  كشانى  محمد 

استراتژى هاى شركت فوالد خوزستان به عنوان 
دراز  برنامه  يك  سازمانى  تعالى  پيشگام  بنگاه 
توليد  داشت:  اظهار  مى شود  شامل  را  مدت 
امسال فوالد خوزستان به 3 ميليون و 750هزار 
تن مى رسد كه از اين رقم بيش از دو ميليون 
650 هزار تن شمش فوالد به اقصى نقاط جهان 

صادر مى شود.
شركت  مدت  دراز  ديدگاه  به  اشاره  با  كشانى 
كرد:  تصريح  افق 1404  انداز  چشم  بر  مبتنى 
فوالد خوزستان خود را مقيد مى داند به سهم 
كه  فوالد  تن  ميليون   55 به  رسيدن  در  خود 
و  برسد  بود  خواهد  صادراتى  آن  ميليون   19
اين هدف مهم تنها از طريق سرآمدى محقق 
مى شود كه امروز در فوالد خوزستان شاهد آن 
هستيد. برپايه اين گزارش دبيرتعالى سازمانى 
نيز به خبرنگار ما گفت: هم اكنون شركت فوالد 

حوزه  براى  اى  شايسته  نماينده  خوزستان 
معاون و صنايع معدنى است كه به عنوان سازمان 

سرآمد كشور  جايگاه منحصر بفردى دارد.
مهران عباس زاده ادامه داد: بخش مهمى از اهداف 
استراتژيك فوالد خوزستان در سال 96 محقق 
شده و باعزم جدى و تالش كاركنان و مديران 
حركت رو به جلو و بهبود مستمر با تبعيت از 
دنبال  همچنان  مقاومتى  اقتصاد  سياست هاى 

خواهد شد.
رسمى  وبگاه  از  نقل  به  ما  خبرنگار  گزارش 
سازمان مديريت صنعتى حاكيست از ميان 16 
سازمان و شركت بزرگ كه در سطح تنديس در 
فرآيند جايزه ملى تعالى سازمانى شركت كرده 
بودند، شركت فوالد خوزستان در بخش ساخت 
و توليد، به همراه دو شركت فراسان و توگا، در 
بازه امتيازى باالى 600 موفق به كسب تنديس 
سيمين شدند و جايگاه سازمان سرآمد كشور به 

فوالد خوزستان تعلق گرفت.
تازه  مفقيت   ، حاكيست  ما  خبرنگار  گزارش 
شركت فوالد خوزستان در پانزدهمين همايش 
تعالى سازمانى بازتاب گسترده اى در محافل و 
رسانه هاى جمعى كشور و سايتهاى اطالع رسانى 

تخصصى صنعت فوالد داشته است.
شبكه خبر سيماى جمهورى اسالمى در حاشيه 
همايش مصاحبه اى با مهندس محمد كشانى 
به عنوان مديرعامل اين شركت سرآمد كشور 
يك  شبكه  نيمروزى  اخبار  در  كه  داد  انجام 

منعكس شد.
آقاى كشانى در اين مصاحبه، بر ويژگى مشترى 
مدارى فوالد خوزستان تاكيد نمود و گفت: در 
سال 96 بالغ بر 70 درصد توليدات شركت با 
تكيه بر رضايتمندى مشترى به خارج از كشور 
صادر گشته كه به معناى باالى يك ميليارد دالر 

ارزآورى مى باشد.

حقوق  رعايت  طاليى  تنديس  دريافت  با  خوزستان  فوالد     شركت 
رضايتمندى  پيشگامان  رده  در  متوالى  سال  ششمين  براى  مصرف كنندگان 

مشترى قرار گرفت.
شركت فوالد خوزستان با دريافت تنديس طاليى رعايت حقوق مصرف كنندگان 

براى ششمين سال متوالى در رده پيشگامان رضايتمندى مشترى قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، قائم مقام فوالد خوزستان روز چهارشنبه نهم اسفند 
ماه در هفدهمين آئين روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تهران، 
تنديس طاليى ياد شده را به نمايندگى از تمامى كاركنان پرتالش شركت 

دريافت كرد.
با اهداى اين تنديس كه على مسيبى از محمد شريعتمدارى وزير صنعت، معدن 
و تجارت دريافت نمود، كارنامه افتخارات دوازده ساله شركت فوالد خوزستان 
داراى 10 گواهينامه و 8 تنديس شد كه تعداد شش تنديس طاليى مشترى 

مدارى، جايگاه درخشانى براى اين شركت فوالدساز بزرگ رقم زده است.
اين درحالى است كه امسال در حوزه كاالهاى فلزى و معدنى 52 شركت 

پيشرو با هم رقابت كرده اند.
وزير صنعت، معدن و تجارت طى سخنانى در اين همايش گفت:

امروز روز تجليل از پيشگامان رعايت حقوق مصرف كننده است و هر توليدى 
بدون توجه به نيازهاى مشترى موفق نخواهد بود. لذا بر اساس تاكيدات مكرر 
رهبر معظم انقالب ، ارتقاى سياستهاى حمايت از مصرف كنندگان و توجه به 

استانداردها مورد تاكيد دولت است.
به گزارش خبرنگار ما، محمد  شريعتمدارى سپس در آيين ويژه اهداى تنديسها 
به برگزيدگان همايش هفدهم روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان ، 

باتفاق تنى چند از معاونين و مسئوالن برگزارى همايش شركت كرد.
اين گزارش حاكيست در اين مراسم همچنين مسعود پزشكيان نايب رئيس 
سازمان  رئيس  و  وزير  معاون  نوابى  سيدمحمود  اسالمى،  شوراى  مجلس 
حمايت و جمعى از مسئولين اين سازمان و معاونت بازرسى و رسيدگى آن، 
محسن بهرامى دبير ستاد تنظيم بازار ، حسين ابراهيمى رئيس انجمن ملى 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان، جمع كثيرى از مديران عامل و صاحبان 

صنايع بخشهاى دولتى و خصوصى و كارشناسان حضور داشتند.
بر اساس آمارهاى اعالم شده، شركت فوالد خوزستان طى سال 96 ضمن 
تامين نياز داخل، بالغ بر 70 درصد از توليدات خود را به صادرات اختصاص 

داده و روانه بازارهاى بين المللى  در اقصى نقاط جهان ساخته است.

شركت فوالد خوزستان تنديس طاليى
 رعايت حقوق مصرف كنندگان را دريافت كرد

شركت فوالد خوزستان سازمان سر آمد كشور شد


