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دهه فجر؛ 
طليعه نشاط اجتماعى

سيد رضا صالحى اميرى
 دهه فجر بزنگاه بزرگ ترين تحول و تغيير بنيادين در 
ساختار نظام سياسى ايران و جايگزينى نظام جمهورى 
اسالمى با ساختار جديد اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، 
امنيتى، نظامى، منطقه اى و بين المللى است. بررسى ابعاد، 
آستانه  در  اسالمى  انقالب  دستاوردهاى  اضالع  و  اجزا 
چهل سالگى انقالب، به واكاوى و كالبدشكافى عميقى 

نياز دارد.
 آنچه بيش از هر نكته اى اهميت دارد، بازشناسى و بازتوليد 
دستاوردها و ارزش هاى انقالب براى نسل جوانى است 
كه روزهاى انقالب را مشاهده نكرده است. نسل جديد 
بايد بداند رژيم پهلوى نماد ظلم، فساد، تبعيض و شكاف 
با  محدود  عده اى  است؛  بوده  سرزمين  اين  در  طبقاتى 
استفاده از ابزار زور و زندان و با تهديد و استبداد خشن، 

ملتى بزرگ را به گروگان گرفته بودند. 
به بيان ديگر جامعه ايران در دوران پهلوى در تلخ ترين 

ادوار تاريخى اين سرزمين زيست مى كرد.
در اين گفتار، به دنبال كتمان مشكالت و چالش هاى پس از 
انقالب نيستم، اما واقعيت اين است كه مهم ترين دستاورد 
انقالب و نظام برخاسته از آن، فراهم ساختن امكان نقد 
شنيدن  امكان  امروز  است.  تعامل  و  گفت وگو  آزادانه، 
صداى مردم از جانب حاكميت با ابزار مختلف ممكن 
و ميسور است، اما در گذشته هر صداى آزاديخواهى در 
نطفه خفه مى شد. بر اين اساس بايد به دنبال پاسخ به اين 
سؤال باشيم كه فلسفه انقالب چيست و دستاوردهاى آن 

براى نسل امروز كدام است؟ 
شكى نيست كه آسيب ها و چالش هايى نظام مردمى ما را 
تهديد مى كند كه يكى از اصلى ترين چالش هاى موجود، 
شكاف نسلى ميان نسل انقالب و نسل جديد است. از اين رو 
شناخت راهبردهاى ممكن براى امكان تعامل و گفت وگو و 
دستيابى به زبان مفاهمه با نسل جديد گريز ناپذير است و اين 
يكى از مسائلى است كه تاكنون نسبت به آن غفلت داشته ايم. 
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افتتاح 37 پروژه راه و شهرسازى در خوزستان
مديركل راه و شهرسازى خوزستان گفت: 37 پروژه راه و شهرسازى در حوزه هاى راه روستايى،

راه اصلى، درمانى و مسكن مهر در ايام دهه فجر در خوزستان به بهره بردارى مى رسد.
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مديركل راه و شهرسازى خوزستان گفت: 37 پروژه راه و شهرسازى در حوزه هاى راه روستايى،
راه اصلى، درمانى و مسكن مهر در ايام دهه فجر در خوزستان به بهره بردارى مى رسد.

عباس پورسالن در اين خصوص اظهار كرد: اين پروژه ها 
كه با اعتبارى بالغ بر يك هزار و 800 ميليارد ريال در استان 
اجرا شده اند شامل چهار هزار و 239 واحد مسكن مهر، 
14 كيلومتر راه اصلى و 146 كيلومتر راه روستايى در سطح 

استان هستند.
مديركل راه و شهرسازى خوزستان ادامه داد: با بهره بردارى 
از اين پروژه ها براى يك هزار و 147 نفر اشتغال ايجاد 

مى شود.
وى به پروژه هاى درمانى قابل افتتاح در دهه فجر اشاره 
از  يكى  اهواز  سوختگى  سوانح  بيمارستان  گفت:  و  كرد 
پروژه هاى مهم استان به شمار مى رود كه از سال 1382 

عمليات اجرايى آن آغاز شده است كه بهره بردارى از اين 
پروژه بيمارستانى عالوه بر اشتغالزايى مستقيم براى بيش از 
400 نفر تغيير چشمگيرى در فضاى درمانى مصدومان اين 

سوانح ايجاد مى كند. 
وى افزود: همچنين بهره بردارى از اداره استاندارد شهرستان 
خرمشهر از ديگر پروژه هاى دهه فجر است كه اين پروژه 

نيز براى 25 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مى كند.
مديركل راه و شهرسازى خوزستان افتتاح ساختمان اداره 
كل راه و شهرسازى خوزستان در اهواز را يكى ديگر از اين 
پروژه هاى قابل افتتاح دراين مناسبت برشمرد و گفت: اين 

پروژه نيز براى 70 نفر اشتغالزايى ايجاد مى كند.

در دهه فجر 1396:

افتتاح 37 پروژه 
راه و شهرسازى در خوزستان 

مكان:كيانپارس محل دائمي نمايشگاه بين المللي خوزستان
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خوزستان

فرهادى  اصغر  كه  ارتفاع_پست  از  پالنى  در 
فيلمنامه اش را نوشت و حاتمى كيا ساخت، 
نرگس (ليال حاتمى) با لهجه آبادانى در دفاع 
از شوهرش قاسم كه سعى كرد هواپيما را به 

سمت خارج! تغيير مسير بدهد با بغض گفت:
تو از قاسم چى مى دونى؟! فِك كردى قاتِل؟ 
اين  براى  اونم  آدم كشه؟!  دزده؟!  قاچاقچيه؟! 
خوزستانى  كه  تو  كشيده.  زحمت  مملكت 
نيستى! جنگ كه تموم شده برگشتى سر خونه 
زندگيت. ولى اون موقع تازه اول بدبختى ما 
بود. نه كار بود؛ نه آب بود؛ نه برق بود.  … 
ننه يادته وقتى شاهين رو زائيدم قاسم چه حال 
و روزى داشت؟! يه آمپول نبود كه به اين بچه 
كردى  خيال  تو  بود!  سالم  االن  بود  اگه  بزنه! 
قاسم براى خوشگذرونى و عياشى مى خواد بره 
اونور آب؟! اون وقت كه وقِت خوشگذرونيش 
بود تو آبادان كنار جاده آب مى فروخت؛ حمالى 

مى كرد...
براى من كه روزهايى از زندگى ام را روى آسفالت هاى تفتيده اش، 
پاپَتى فوتبال بازى كرده ام و بوى جوى هاى گنديده آبش را نفس 
كشيده ام و هنوز بخشى از عزيزترين انسان هاى زندگى ام آن حوالى 
هستند خوزستان تصوير ديگرى است. چند سالى است كه غبارش 
بسيار غليظ تر شده ولى خوزستان، اين استان غنى، هميشه گرفتار 

فقر بود.

از جنگ و زخم هايش كه بگذريم، از خرمشهر كه هنوز «آباد» نشده 
بگذريم، يقه ات را ول نمى كنند گداهاى سمجى كه تو را به جان همه 
عزيزانت قسم مى دهند براى يك هزارتومانى. بيكارى جوان هايش با 
آن دمپايى هاى بند انگشتى و تى شرت هاى آفتاب سوخته. موج اعتياد 
كه كسى خبردار نشد چطور اين همه جوان را آلوده كرد. اعتصاب هاى 
دم به دقيقه كارگرهاى نيشكر هفت تپه. ميدان هاى مين هنوز پهن و 
آب  مى سوزاند.  را  علفى  هر  كه  ُكشنده اش  گرماى  خونش.  تشنه 

آشاميدنى اش كه تهوع آور است و …
 حال خوزستان خيلى وقت است كه خوب 
نيست. مثل مردى كه در كاخى پر از طال دنبال 
لقمه اى نان مى گردد براى خوردن. ثروتمند اما 
گرسنه. طال نمى خواهد، نان مى خواهد. كار مى 

خواهد. هوا مى خواهد براى نفس كشيدن.

لب_كارون  استان  اين  كه  است  وقت  خيلى 
نخل هايش  خرماى  نيست.  ُگل_بارون  اش،  

مزه خاك مى دهند.
چه بر سر تو آمد خوزستان؟ لب باز كن. حرف 
بزن. مثل نرگس به اين آدم ها كه دلشان برايت 

مى سوزد بگو:
كردى  فِك  مى دونى؟  چى  خوزستان  از  تو 
بوده؟  اين طور  اول  از  نابوده؟پوكيده؟  خرابه؟ 
خوزستان براى اين مملكت زحمت كشيده، 
لب  حاال  داده،  نفت  داده،  خون  خوزستان 
نفس  نداره  هوا  حاال  خورده،  ترك  خودش 

بكشه. برق نداره، آب نداره.
 چه بدكردارى اى چرخ با مردم آن ديار كه هيچ اگر نداشته باشند 
سر سفره، لبخندشان محو نمى شود از روى لب. بچه هايش با آن 
پاهاى برهنه، چشم هاى سياه مهربان و پوست هاى آفتاب سوخته چه 
بدى كردند كه حتى هوا ندارند براى نفس كشيدن، برق ندارند، آب 

ندارند...

لب باز كن خوزستان...
له مقا سـر

شـت ا د د يا

محمد جوروند با اشاره به تصويب كليات اين جشنواره رسانه اى 
اظهار كرد: جشنواره جايزه «عفت فتحى» مهرماه سال 97 و همزمان با 
سالگرد فوت وى در دو بخش تيتر و گزارش برگزار مى شود؛ پس 
از اعالم فراخوان دريافت اثر از سوى دبيرخانه جشنواره، عالقمندان 

مى توانند آثار خود را براى شركت در بخش مسابقه ارسال كنند.
هنرى  فرهنگى  مؤسسه  توسط  نيز  جشنواره  دبيرخانه  افزود:  وى 
ايد ه پردازان كارون (ايپكا) تشكيل شده و پس از رونمايى از پوستر 
آماده دريافت آثار خبرنگاران براى شركت در اين جشنواره است؛ 
خبرنگاران فعال در روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها، 
خبرگزارى ها، پايگاه هاى خبرى داراى مجوز از ارشاد مى توانند آثار 

خود را به دبيرخانه ارسال كنند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان با تأكيد بر لزوم توجه 
هاى  مناسبت  در  آنان  تكريم  و  محلى  هاى  رسانه  خبرنگاران  به 
مختلف افزود: اين جشنواره باعث جلب توجه افكار عمومى به كار 
پر زحمت و مهم خبرنگارى در جامعه مى شود و از سوى ديگر نيز 
منجر به ترغيب خبرنگاران و اتخاذ رويكرد فعاالنه تر آنها در توليد 
خبر، گزارش و تحليل مسائل و چالش هاى اجتماعى استان مى شود.

جوروند در خصوص دليل نامگذارى جشنواره مطبوعات به اسم 
«عفت فتحى» توضيح داد: وى از جمله خبرنگارانى بود كه طى دوران 
فعاليت مطبوعاتى خود فقط به نوشتن و تنظيم خبر در پستوى اتاق 
هاى تحريريه اكتفا نكرد، بلكه با حضور در بطن اجتماع به عنوان 

«شاهد عينى» دردها و مشكالت انسانى پيرامونش را ديده و تالش 
مى كرد تا با استفاده از ابزار و نيروى انسانى رسانه ها به كمك اقشار 

ضعيف بشتابد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان افزود: عفت فتحى با 
پررنگ كردن رويكرد اجتماعى در فعاليت رسانه اى خود  و فعال 
توجه  اجتماعى»  رسانان  امداد   » عنوان  به  خبرنگار  بانوان  كردن 
محروم  نقاط  در  انسانى  هاى  رنج  و   ها  دغدغه  به  را  شهروندان 

خوزستان جلب مى كرد.
وى در ادامه يادآور شد: انتخاب نام اين بانوى فقيد خبرنگار براى 
ساخت  راستاى  در  تواند  مى  خوزستان  در  رسانه  حوزه  جايزه 
الگوهاى رسانه اى متعهد به رسالت اجتماعى و نقش آفرينى فعاالن 

رسانه به ويژه بانوان در حوزه اجتماعى مناسب باشد.
جوروند تشويق خبرنگاران به توليد محتوا به منظور  تأثيرگذارى 
رسانه بر شبكه هاى ارتباطات انسانى و رشد اجتماعى شهروندان، 
ترويج نگاه فراقومى و فرا ايدئولوژيكى در استان و همچنين واكاوى 
زمينه هاى وقوع بحران ها و آسيب هاى اجتماعى در طول سال را از 

ديگر اهداف اين جايزه بزرگ برشمرد.

دهه فجر؛
  طليعه نشاط اجتماعى

ادامه از از صفحه 1
جامعه  در  اجتماعى  نشاط  ايجاد  ديگر،  مسأله 
بويژه نسل جوان است. جامعه اى كه در آن يأس، 
نااميدى و دلسردى توليد و تزريق شود، با انباشتى 
از آسيب هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى مواجه 

خواهد شد. 
البته نشاط الزاماً به معنى شادى كردن نيست، بلكه 
به مفهوم رضايتمندى از مجموعه تحوالت زيستى 
بازار،  اداره،  جامعه،  محيط  تا  خانواده  درون  از 
حمل ونقل و در يك كالم رضايت از سبك زندگى 
نشاط  به  دسترسى  ضرورت هاى  از  يكى  است. 
كه  است  معنا  اين  به  اجتماعى  تخليه  اجتماعى، 
باور داشته باشيم جامعه و نسل جوان نيازمند تخليه 

هيجانات و شور جوانى هستند و سركوب و ايجاد 
مانع براى آن زمينه ساز آسيب هاى گسترده شده و 
پيامدهاى فراوانى براى نظام به وجود خواهد آورد. 
رسيدن به نشاط اجتماعى نيازمند اقدامات همزمان 
در دو سطح نظام سياسى و دولت و متن جامعه 
است و ايجاد بسترهاى الزم براى تحقق اين خواسته 
وظيفه اى خطير است. ورزش و هنر اعم از سينما، 
شعر، موسيقى، تئاتر، نقاشى و… از بسترهاى اصلى 
نشاط اجتماعى محسوب مى شود. رسالت نخبگان 
و رسانه ها خصوصاً رسانه ملى در اين حوزه بسيار 
سنگين است. تصوير انقالب نبايد در ذهن نسل 
جديد، خشن، انسدادى و مخالف با نشاط اجتماعى 
جلوه داده شود. و سخن آخر اينكه بزرگان نظام 
بايد باب گفت وگوى مستقيم با جوانان را گشوده 
و صداى آنان را بشنوند تا از اين رهگذر بتوانيم به 

رهاوردهاى ارزشمندى دست يابيم.

دردناك  و  انگيز  غم  غايت  به  اما  كوتاه  خبر 
بود.»تخريب بخشى از آثار تاريخى شهرستان ايذه 
به دست نگهبان پايگاه ميراث فرهنگى» سالهاست 
ديار  ديرينه  اين  ديرسال  ميراث  دوستداران  كه 
تاريخ ساز و فرهنگ خيز، گفته و نوشته اند كه،بى 
توجهى،تخريب و سرقت آثار تاريخى و فرهنگى 
اين سرزمين،روند شتاب زايى به خود گرفته است.
از سد سيوند تا سدكارون3،از جيرفت تا انديكا»از 
بيستون تا كنگاور،از شمى تا كول فره و.....در بين 
بديل  بى  آثار  و  ها  توانمندى  داراى  كشورهاى 
تاريخى جهان،ايران جزو 5كشور نخست دنياست.
در  و  اول  خوزستان،جزو 3استان  استان  ايران  در 
خوزستان پس از شوش،ايذه توانمندترين در حوزه 
به  است.پرداختن  تاريخى  و  فرهنگى  ميراث  ى 
جايگاه و نقش ميراث فرهنگى در توسعه ى متوازن 
مقايسه  و  درآمدزايى  و  اشتغال  ايجاد  و  پايدار  و 
صنعت  از  همسايه  كشورهاى  با  ما  كشور  درآمد 
توريسم را به مجالى ديگر وا مى نهم.اما نكته جالب 
و در عين حال غم انگيز اين است كه شهرستان ايذه 
با آثار يگانه و بى بديلى چون نقش برجسته هاى 
سلمان،نقش  كمالوند.اشكفت  اژدر»خنگ  خنگ 
برجسته هاى كول فره،تكاب،باجول و.....همچنان 
فاقد اداره ميراث فرهنگى است.سالهاست كه اراده 
اى براى ارتقاء مديريت اين شهرستان از نمايندگى 
به اداره اى مستقل،تاثيرگذار همراه با چارت مورد 
نياز آن نيست.روز پنج شنبه گذشته به همراه نماينده 
مجلس  در  باغملك  و  ايذه  شهرستانهاى  محترم 
داشتيم. فره  كول  از  بازديدى  اسالمى  شوراى 
باران»  و  باد  گزند  از»  جداى  اما  نبود  باوركردنى 
جاهالن،  و  سارقان  اندازى  دست  و  تخريب  آثار 
هويدا بود.اين تخريب بيش از همه در نقش ها و 
سنگ نگاره ى شماره3كول فره به چشم مى خورد.
كسانى كه در سايه ى بى توجهى و كمبود امكانات 
حفاظتى،به جان اين مجموعه ى بى بديل افتاده و با 
ابزارى چون» مته هلتى» اقدام به تخريب آن نموده 
اند.و خالصه نمونه هاى مشابه ديگر كه هر بار از 
گوشه و كنار شهرستان و استان،ديده و يا شنيده 
ايم. اما خبر تلخ تخريب تاريخ و فرهنگ ديرسال 

اين منطقه،اگرچه مصداق بارز بى توجهى و درد 
روزافزون تاريخ ستيزى ناآگاهان است اما در نوع 
خود شگفت انگيز و دردناك نيز مى نمايد.كسى كه 
بر اساس وظيفه ى كارى و ذاتى خود،بايد پاسدار 
آثار تاريخى و فرهنگى ما باشد،شبانه پتك به دست 
مى  متوارى  و  كرده  اقدام  آنها  تخريب  به  نسبت 
شود!!!!وقتى كه نگهبان ما،در پايگاه ميراث فرهنگى 
چنين مى كند تكليف آثار رها شده و بى حفاظت 
ديگر،روشن است كه چقدر تاريك و تلخ خواهد 
سازمان  و  استان  فرهنگى  ميراث  كل  بود.اداره 
ميراث فرهنگى كشور بايد پاسخگوى پرسشهاى 
عمومى  افكار  و  ميراث  ى  حوزه  دوستداران  
شهروندان باشند.سالهاست كه در مجامع جهانى 
فرهنگى  و  تاريخى  افتخارات  ما،از  مسووالن 
آن،درفرهنگ  نقش  و  سرزمين  اين  مردمان 
اند. گفته  ها  سخن  بشرى  ى  جامعه  وتاريخ 

در  تا........اما  كوروش  بشر  حقوق  منشور  از 
داخل كشور،گروهى دوستداران تاريخ و فرهنگ 
نفرين  ى  تازيانه  به  يا  را  سرزمين  اين  ديرسال 
نواخته اند و دوستدارى اين حوزه را معادل كهنه 
گرايى خوانده و يا نازش به مواريث تاريخى و 
از  را  سرزمين  اين  انديش  پاك  نياكان  فرهنگى 
عجيب  پارادوكس  اند.اين  دانسته  كبيره  معاصى 
را، هيچ كسى پاسخگو نيست.اين در حالى است 
كه فهم تاريخ در مقام تاريخ،رويدادى است نو در 
جهان بشرى و يكى از بنيان هاى اساسى مدرنيت 
است.براى رسيدن به خودآگاهى و هويت ملى بايد 
كوشيد تا تاريخ را بفهميم.ملتهاى عصر مدرن داراى 
حافظه ى تاريخى اند كه دستاوردهاى علم تاريخ و 
باستان شناسى زمينه ساز آن بوده اند.ايذه از منظر 
اين داشته ها از نقاط دارا و ثروتمند ايران زمين 
است.خواست جمعى دوستداران ميراث فرهنگى و 
تاريخى ما،توجه بيشتر و همسنگ با توانمندى هاى 
اين شهرستان است.با همه ى نااميدى،اميدوارم كه 
اين مهم انجام گرفته و ديگر شاهد تخريب و بى 

توجهى به ميراث فرهنگى ايذه نباشيم.
«از هركرانه تير دعا كرده ام روان

باشد كزآن ميانه،يكى كارگر شود»
رئيس كميسيون خدمات شهرى، بهداشت و محيط زيست شوراى 
مغزى  تومور  داراى  بيماران  كليه  براى  گفت:  اهواز  شهر  اسالمى 
خوزستان، در بيمارستان گلستان اهواز تنها دو دستگاه راديوتراپى 

وجود دارد كه هميشه يكى از اين دستگاه ها خراب است. 
  فتح اهللا حاجتى در سمينار علمى- فرهنگى حمايت از بيماران ام .
اس استان خوزستان كه در دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز 
برگزار شد، اظهار كرد: درد بيماران مبتال به ام.اس را مى دانم و بارها 
بر بالين بسيارى از اين بيماران رفته ام و درد آن ها را ديده و شنيده ام. 
وى با اشاره به اهميت احداث شهرك سالمت در اهواز، به بازديد از 
شهرك سالمت اصفهان اشاره و تصريح كرد: با توجه به لزوم ايجاد 
چنين شهركى در اهواز، كليپى از شهرك سالمت اصفهان را براى 
كليه اعضاى شوراى شهر اهواز در صحن شورا نمايش دادم و از بدو 
آغاز به كار شوراى پنجم بر راه اندازى شهرك سالمت اهواز تاكيد 
بسيارى كرده ام.  اين عضو شوراى اسالمى شهر اهواز ادامه داد: هنگام 
راى گيرى براى انتخاب شهردار اهواز نيز، به شهردار فعلى گفتم كه 
راى من مشروط بر راه اندازى شهرك سالمت در اهواز است. در حال 

حاضر براى بيماران دچار تومور مغزى استان خوزستان و چهار استان 
ديگر و همچنين كشورهاى اطراف، در بيمارستان گلستان اهواز تنها 
دو دستگاه راديوتراپى وجود دارد كه هميشه يكى از اين دستگاه ها 

خراب است. 
حاجتى افزود: متاسفانه با اين وضعيت، بيماران دچار تومور مغزى 

و ديگر بيمارانى كه بايد راديوتراپى بشوند مدت طوالنى بايد در 
نوبت بمانند و آن دسته از بيمارانى كه بضاعت دارند نيز براى انجام 
راديوتراپى به اصفهان، تهران و شيراز مى روند كه در اينجا عالوه بر 
رنج بيمارى براى فرد چه بسا انتقال و جابجايى خانواده بيمار نيز 

مطرح است. 
وى به ديگر موارد الزام آور براى احداث شهرك سالمت اهواز اشاره 
و عنوان كرد: مساله ديگر ترافيك پزشكان در مناطق كيانپارس و 
سلمان فارسى است و مردم از اين جهت كه در كدام منطقه مى توانند 
كنند  مراجعه  پزشك  كدام  به  و  دريافت  را  خود  درمانى  خدمات 
سرگردان هستند. انشاهللا با احداث اين شهرك سالمت كه شايد كلنگ 
زنى آن در دو نقطه اهواز صورت بگيرد، اين سردرگمى نيز حل شود. 
رئيس كميسيون خدمات شهرى، بهداشت و محيط زيست شوراى 
اسالمى شهر اهواز ادامه داد: آگهى براى جذب سرمايه گذار شهرك 
سالمت اهواز در هفته آينده منتشر مى شود. همين جا آمادگى شورا را 
براى همكارى درباره حل مشكالت انجمن بيماران ام .اس خوزستان 

اعالم مى كنم.ايسنا

بر  استاندارى  بازرسى  مديركل  شريعتى،  دستور  به 
عملكرد سازمان ميراث فرهنگى خوزستان نظارت ويژه 

خواهد كرد!
هاى  سمن  و  فعالين  گسترده  اعتراضات  گرفتن  باال  با 
خوزستان نسبت به عملكرد دو ساله خسرو نشان، مديركل 
دستور  به  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
استاندار خوزستان دجلسه فورى براى رفع مشكالت پيش 

رو در اين حوزه برگزار گرديد.
در اين جلسه كه با حضور نمايندگان سمن هاى شهرهاى ايذه، 
رامهرمز، شوشتر، اهواز، كارون، شوش و اتحاديه صنايع دستى برگزار 
شد ،  دبيران سمن ها با طرح  چالش هاى حوزه هاى فعاليت 
منطقه خود پيشنهادات كاربردى براى رفع معضالت موجود در حوزه 

ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ارايه نمودند 
به گزارش سازه نيوز ،در اين نشست ، فرامرز خوشاب دبير انجمن 
ميراث فرهنگى ايذه گفت : در شرايط فعلى هر چه زود تر بايد 
تغييرات اساسى در مديريت امروز سازمان شكل بپذيريد تا بتوانيم 
شاهد تحوالت زيرساختى و رو به جلو باشيم، زيرا اثار باستانى و 
تاريخى شمال شرق خوزستان در معرض تخريب و تاراج قاچاق 
چيان اين آثار بوده و از همه مهمتر مى بايست پروژه ثبت جهانى ايذه 
جز اوليت هاى ميراث فرهنگى قرار بگيرد و اين مهم  تنها نيازمند 

پيگيرى استاندار و ديگر دستگاه مرتبط دارد.

 در ادامه رضا فريدونى دبير انجمن فرهنگى فانوس بيان كرد؛ براى 
نجات ابنيه هاى تاريخى خوزستان تنها راه حل برون سپارى به 
سرمايه گذار بخش خصوصى و انجمن هاى ميراث فرهنگى در 
مناطق مختلف استان و با نظارت مداوم اداره كل مربوطه مى باشد.  

سپس منصور معتمدى دبير انجمن ميراث فرهنگى رامهرمز نيز افزود: 
وضعيت ابنيه و باغات تاريخى رامهرمز دچار بحران غير قابل جبرانى 
است كه متوليان ميراث فرهنگى و گردشگرى خوزستان پاسخگو 
نيستند و وضعيت ميراث فرهنگى و گردشگرى اين شهرستان چندان 

مطلوب نمى باشد.
 مجيد كيوانى نماينده سابق سمن هاى خوزستان گفت: تغيير مديريت 
امروز سازمان يك در خواست عمومى از سوى همه دلسوزان ميراث 
فرهنگى استان است ولى تا وقتى نظارت بر عملكرد دستگاه هاى 
دولتى بويژه حوزه هاى فرهنگى نباشد تغيير مديريت ها بيهوده است 
در نتيجه استاندارى بعنوان دستگاه نظارتى و حاكميتى دولت بايد 

تمامى امورات اداره كل ميراث فرهنگى و گردشگرى را 
رصد و مديران ان را ملزم به پاسخگويى نمايد. 

 دبير انجمن ميراث فرهنگى نوژان كارون تاكيد كرد : اين 
انتقاد نيز بر استاندارى وارد است كه در مدت اين دوسال 
در چندين جلسه انتقادات و مستندات خود را نسبت به 
بحران آن اداره كل و اوضاع ناخوشايند ميراث فرهنگى 
كل  اداره  و  سياسى  معاونت  به  خوزستان  گردشگرى  و 
امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى منتقل و ارائه داديم 
ولى تاكنون پاسخ قانع كننده دريافت نكرديم! در پايان اين نشست 
استاندار با بيان ويژگى هاى ميراث فرهنگى و تاريخى و جاذبه هاى 
گردشگرى خوزستان قول مساعدت و پيگيرى را براى حل مشكالت 

اين حوزه را داد 
 براساس دستور كار جلسه و تاكيد غالمرضا شريعتى مقرر شد مدير 
كل امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى و انجمن ميراث فرهنگى، 
و  پيگيرى   را  دولت  هيات  مصوبه  گردشگرى  و  دستى  صنايع 
همچنين براى  شفاف سازى و پيگيرى مطالبات سمن هاى اين 
حوزه با هماهنگى شهاب رزمى، مديركل بازرسى  بر عملكرد 
مديريت و حقوقى استاندارى بعنوان حلقه ارتباطى بين استاندارى 
و سمن هاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان 
نقشى پر رنگ تر و ارتباطى نزديك با انها و نظارت  ويژه بر آن اداره 

كل داشته باشد.

 حاجتي رئيس كميسيون خدمات شهري و سالمت شوراى شهر خبر داد:

انتشار آگهى جذب سرمايه گذار شهرك سالمت اهواز در هفته آينده

به دستور استاندار خوزستان انجام مى شود :

 بازرسى ويژه برعملكرد ميراث فرهنگى خوزستان

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان خبر داد:

برگزارى نخستين جايزه رسانه اى عفت فتحى در خوزستان
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان از برگزارى نخستين جشنواره رسانه اى «عفت فتحى» با هدف 

تشويق و ترغيب خبرنگاران براى ارائه آثار حرفه اى در حوزه مسائل اجتماعى خبر داد.

سركار خانم مريم عيدى وندى
همكار گرامى

مصيبت وارده  را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده 
و براى آن عزير علو درجات الهى را مسئلت مى داريم.

سعيد كيوانى، كوروش صالحى، سهيال باورى

جناب آقاى مهندس على عيدى وندى
مديريت محترم فني و اجرايي اداره كل راه و شهرسازي خوزستان

مصيبت وارده راه به شما تسليت گفته و از درگاه خداوند سبحان براى 
آن مرحومغفران و رحمت الهى و براى حضرتعالى و ديگر سوگواران صبر و 

شكيبايى درخواست مى نمايم.
تحريريه بامداد زاگرس

سركار خانم فا طمه خاكجسته
تحمل سوگ فقدان مادر صبرى الهى را مى طلبد ما را 

در اين غم سترگ و جانكاه شريك بدانيد.
تحريريه بامداد زاگرس

احسان محمدى

دردناك است كه انگار فقط فاجعه ما را براى چند دقيقه از خواب بيدار مى كند. اينكه بايد آتش نشان ها در آوار پالسكو بسوزند تا ياد بگيريم
 نبايد مزاحم تلفنى آتش نشانى بشويم! بايد چند جوان در كردستان يخ بزنند تا بدانيم كولبرى چيست! بايد سيستان و بلوچستان را سيل ببرد تا به هوش بياييم

 آنها هم جزو نقشه ايران هستند، بايد اهواز ِگل باران شود تا بفهميم خوزستانى ها از صبح تا شب با پيت حلبى ضرب نمى گيرند و لب كارون، چه ُگل بارون نمى خوانند! 

ماشاهللا براتى

«باز هم تخريب،باز هم سكوت»

همكار ارجمند
 سركار خانم سهيال باورى

پيوندتان را با تقديم هزاران گل سرخ تبريك گفته
و زندگى پر از عشق، محبت و سالمتى را برايتان آرزو ميكنيم

تحريريه هفته نامه بامداد زاگرس



شهردار حق ارائه گزارش تخلفات
 به شوراى شهر را دارد

محمود صادقى ، نماينده مردم تهران، با اشاره به اظهارات اخير شهردار تهران درباره تخلفات 
شهردار سابق با تاكيد بر اينكه اگر جرم جنبه عمومى داشته باشد، مدعى العموم مى تواند ورود 
كرده و آن را پيگيرى كند، گفت: به عنوان مثال مواردى هم كه اخيرا شهردار تهران مطرح 
و گزارش كرد، مصداق همين موضوع است و بخشهايى از آن كه جنبه عمومى دارد توسط 
مدعى العموم قابل پيگيرى است. البته در اين موارد شهردار خود مى تواند طرح دعوى 
كرده و پيگيرى هاى قضايى را انجام دهد. در مواردى كه جرم جنبه عمومى پيدا مى كند، 
در صورتى كه شاكى خصوصى ورود كند بايد برخوردها و پيگيرى ها توسط دستگاه قضايى 
انجام شود. به نظر مى رسد شهردار تهران اين حق را دارد كه به شوراى شهر تخلفات را 

گزارش دهد./ ايسنا

اعالم آمادگى نهضت آزادى
براى برقرارى آشتى ملى!

هاشم صباغيان وزير كشور دولت موقت درباره گفت وگو ميان احزاب و موضوع آشتى ملى اظهار 
كرد: ما اتفاقا اين موضوع را پيگيرى مى كنيم كه مجموعه هاى مختلف با هم جمع شوند و 
روى محورهاى مشتركى كه نسبت به آن توافق دارند فعاليت كنند. اين يكى از راه هايى است كه 
دنبالش هستيم ولى امكانات اجازه نمى دهد. بعضا مى شود كه فردى با ما يك عكس مى گيرد و 
بعد به ما مى گويد كه به خاطر همين عكس مزاحم من شده اند در اين شرايط چه كارى مى شود 
انجام داد. راهش اين است كه يك عده را دعوت كنيم و جلسه مشتركى برگزار شود به طورى 
كه جمعيت هم زياد نباشد. 20 نفر دور هم باشند و بحث كنند كه چگونه مى شود مشكالت را 
حل كرد. نهضت آزادى آمادگى اين را دارد كه بانى اين گفت وگوى و آشتى ملى شود. ما اجراى 

اين امر را در برنامه خود داريم./ اعتمادآنالين

تشكيل پارلمان اصالحات منتفى شد
محمود ميرلوحى، عضو شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان گفت: بنا شد تعداد 
اشخاص حقيقى نصف اشخاص حقوقى باشد» ، «مساله بعدى اين بود كه اشخاص حقيقى 
چطور بايد انتخاب شوند؟ كه دو شيوه مطرح شد؛ يك شيوه مدل قبلى است كه سازوكارى 
خود شوراى عالى يا شوراى مشورتى پيشنهاد دهند. ديگرى هم اين بود كه 400 تا 500 
نفره از اصالح طلبان از سراسر كشور جمع شوند و اشخاص حقيقى را انتخاب كنند. البته 
اينكه اسم اين جمع چه باشد معلوم نبود و برخى آن را پارلمان اصالحات نام دادند. اما 
به هرحال دوستان در شوراى عالى به اين جمع بندى رسيدند كه جمع كردن 400 نفر از 
سراسر در مدت باقى مانده تا انتخابات مجلس كار راحتى نيست؛ بنابراين به اين نتيجه 
رسيدند كه اشخاص حقيقى با سازوكار ديگرى انتخاب و به شورا ملحق شوند.» شكل گيرى 
پارلمان اصالحات در شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان منتفى شده و اين شورا اين 

پيشنهاد را رد كرده است./ اعتماد آنالين

عزل شهردارى كه با كودكان كار عكس گرفت
محمد پرهام عضو شوراى شهر بروجرد از عزل سرپرست شهردارى بروجرد به خاطر بدرفتارى 
با كودكان كار خبر داد و گفت: پس از آنكه سرپرست شهردارى بروجرد برخورد بسيار نامناسبى 
با كودكان كار داشت ما در شوراى شهر جلسه فوق العاده برگزار كرديم و از ايشان در اين باره 
توضيح خواستيم كه توضيحات ايشان براى اعضا قانع كننده نبود. ديروز آقاى ياراحمدى سرپرست 
شهردارى را به خاطر مردم ايران و كودكان كار از سمت خود عزل كرديم. چندى پيش تصوير 
پنج كودك دستفروِش بروجردى كه توسط شهردارى بروجرد به دليل فروش آبنبات دستگير شده 
بودند در فضاى مجازى منتشر شد و انتقاد فعاالن حقوق كودك را به دنبال داشت./اسكان نيوز

احتمال شيوع سالك در مناطق زلزله زده
رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر هيچ نوع بيمارى، 
مناطق زلزله زده را تهديد نمى كند. با گرم شدن هوا ممكن است بيمارى هايى مانند سالك در 
مناطق زلزله زده شيوع پيدا كند. لزوم جمع آورى سريع آوار، زباله و فاضالب در مناطق زلزله زده 

به شدت احساس مى شود و بايد هر چه سريع تر در اين باره اقدامات الزم صورت گيرد./ وبدا

اين صدا و سيما، صدا و سيماي وقاحت است
پروانه سلحشورى نماينده مجلس گفت: وقتي مردم نان براي خوردن ندارند كارشناس سيما 
پيشنهاد ماساژ پاي آقايان را با شير مي دهد. مجلس شوراي اسالمي عليرغم مخالفت تعدادي 
از نمايندگان در برنامه ششم توسعه، 7 دهم درصد از بودجه عمومي را به صدا و سيما اختصاص 
داد. در بودجه 97 هم كه كليات آن به تصويب رسيد قرار بر اين است150 ميليون دالر از منابع 

صندوق ذخيره ارزي به اين نهاد اختصاص يابد/عصرايران

يك كارگر براى خريد آپارتمان 
در تهران به 128 سال زمان نياز دارد !

مجيد گودرزى ، يك مدرس دانشگاه در گفت و گويى اظهار داشت: اگر خانواده اى كارگرى 
بخواهد با 20 درصد پس انداز حقوق خود، يك واحد آپارتمان 70 مترى با ميانگين قيمت چهار 
ميليون و 100هزار تومان فعلى تهران خريدارى كند، اين خانواده به 278ميليون تومان وجه نقد 
نياز دارد كه با اين فرض ما ماهيانه 186هزار تومان پس انداز دارد و براى خريد اين واحد مسكونى 

به 128 سال زمان نياز دارد./وقايع اتفاقيه

امام خمينى را در مجموعه اى 
از زينت ها و تشريفات محدود كرده ايم

اكنون كه انقالب اسالمى وارد چهلمين سال عمر خود مى شود، شايسته است به اين سئوال 
پاسخ بدهيم كه آيا كسانى كه در اين 39 سال در مناصب مختلف نظام برآمده از اين انقالب 
قرار داشتند و دارند به امام خمينى اقتدا كردند و واقعا خادم ملت بودند و هستند؟ پاسخ اين سئوال، 
مطلق نيست. اجماال مى توان گفت هرچه از عمر انقالب و نظام جمهورى اسالمى مى گذرد، 
ميزان خادم بودن مسئولين و صاحب منصبان كاهش مى يابد و بر آقائى آنها افزوده مى شود. 
ويژگى خادم، اينست كه با مردم و در كنار مردم است و درد مردم را ميفهمد و ويژگى آنان كه 
خادم نيستند اينست كه لحظه به لحظه از مردم فاصله مى گيرند و نمى توانند بزرگوارى مردم را 
حفظ كنند.كسانى كه در خانه هاى گران قيمت زندگى مى كنند، با ثروتمندان حشر و نشر دارند، در 
مهمانى هاى اشراف شركت مى كنند، مهمان سفره فقرا نمى شوند و يا فقرا به سفره آنها راه ندارند، 

نمى توانند خادم مردم باشند./ روزنامه جمهورى اسالمى

وعده هاى كم نظير روحانى به مردم كرمان
 رييس جمهور در بدو ورود به سيرجان به مردم اين شهر وعده داد كه طرح هاى كم نظيرى در اين 
استان افتتاح خواهد شد.حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى كه به كرمان سفر كرده، در بدو 
ورود به اين استان در جمع خبرنگاران ضمن ابراز خرسندى از حضور در جمع مردم غيور استان 
كرمان، گفت: در اين سفر غير از اينكه با مردم بزرگ اين استان هم در سيرجان و هم در كرمان 
مالقات خواهيم داشت، در شوراى ادارى و اجتماع مردمى نيز حضور پيدا مى كنيم و از نظرات آنها 
استفاده خواهيم كرد.وى افزود: طرح هاى مهمى در اين سفر افتتاح مى شود كه شايد از لحاظ رقم، 
حجم و اهميت از افتتاح هاى كم نظير در تاريخ سال هاى اخير در كشور باشد. امروز اعالم خواهد 
شد كه چه مقدار طرح و پروژه افتتاح مى شود و قول هايى هم به مردم براى سال هاى پيش رو و 
پروژه هايى كه مدنظر است، مى دهيم.رييس جمهور در پايان ضمن تبريك فرا رسيدن دهه فجر 

ابراز اميدوارى كرد كه اين سفر براى آينده استان كرمان شكوفايى به ارمغان بياورد./ايسنا

واكنش ميرسليم به تبرئه شدن سعيد طوسى
سيد مصطفى ميرسليم با اشاره به پرونده سعيد طوسى در توييتر خود نوشت: وقتى يك خادم 
قرآنى متهم مى شود، پرونده را نمى توان با محكوميت اوليه يا تبرئه در تجديد نظر خاتمه يافته 
تلقى كرد.حفظ حرمت قرآن ايجاب مى كند ادعاى شاكيان يا دفاعيات متهم ، هر دو، در اعادة 

دادرسى بدقت رسيدگى شود.
در اواخر دولت احمدى نژاد، زنان را به خانه فرستادند

جلودارزاده يادآور شد: سياست ورزى زن و مرد ندارد بلكه سياست ورزى بايد براى حق، عدالت ورزى، 
آزاديخواهى و خيرخواهى باشد تا حركت در مسير صراط مستقيم صورت بگيرد.وى با تاكيد بر 
اينكه در عصر پيامبر(ص) اسالم ديوار محدوديت ها براى زن شكسته مى شود، بيان كرد: وقتى 
انقالب در حال شكل گرفتن بود از انديشه امام (ره) درخصوص حضور زنان در انقالب آگاه بوديم 

و مى دانستيم ايشان قائل به محدوديتى براى زنان نيست. همه روزهاى انقالب زن و مرد چون 
مسير امام را طى مى  كردند با يكديگر طى مى كردند.اين عضو كميسيون اجتماعى مجلس با بيان 
اينكه تفكرى در برخى از اليه ها وجود دارد كه مانع از حضور زنان در جامعه مى شود، گفت: در 
اواخر دولت احمدى نژاد، زنان را به خانه فرستاده بودند و مى خواستند حذف كنند در حالى كه 
زنان بايد تقويت شوند زيرا تقويت آنها موجب تقويت خانواده مى شود اما با اين وجود زنان 

را ديگر نمى توان از راه رشد و پيشرفت نگه داشت./ايلنا 

پشت پرده سكوت احمدى نژاد در اغتشاشات
سكوت احمدى نژاد پس از جنجال ها و رفتارهاى ساختار شكنانه اش، كمى عجيب به نظر 
مى رسد. هرچند برخى اطرافيانش اخيرا تحركاتى را براى برپايى تجمع آغاز كرده اند.حجت 
االسالم محمدتقى رهبر، عضو جامعه روحانيت مبارز، درباره سكوت احمدى نژاد و اقدام 
اطرافيان او براى گرفتن مجوز تجمع مى گويد: ايشان دو دور نماينده ملت بوده اند؛ رئيس 
جمهور بوده اند؛ سرد و گرم روزگار چشيده اند؛ تلخ و شيرين هاى روزگار را ديده اند؛ توصيه 
من به ايشان اين است كه بهتر آن است كه از بعضى از اطرافيان تأثير نپذيرند و مستقل و 
سنجيده فكر كنند. به ويژه آنكه مقام معظم رهبرى هم ايشان را به عنوان عضوى از مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، منصوب كرده اند.وى گفت: بايستى اعتماد رهبرى را ارج بگذارد و 
در شان و جايگاه فردى كه مصالح نظام را مى خواهد، عمل كند. بايستى آقاى احمدى نژاد 
جايگاه خودشان را بشناسند. اميرالمؤمنين مى فرمايند: «خدا رحمت كند فردى را كه قدر 
خود را بداند و جايگاه خويش را بشناسد.» اين حرف بزرگى است و همه بايستى در آن تدبير 
كنند. آنچه را كه در كمال احترام خطاب به آقاى احمدى نژاد مى گويم -چون با توهين و 
برخورد بد، مخالفم- اين است كه بايستى به اين موارد توجه كنند. برخى از اطرافيان ايشان 
مسئله هايى دارند كه نبايد اين موارد به حساب آقاى احمدى نژاد گذاشته شود. مصالح نظام 
ايجاب مى كند هم شان خودشان و هم مصالح نظام را پاس بدارند. انسان بايستى خودش 

را در مقابل گفتارش، مسئول بداند./نامه نيوز

بازديد نمايندگان از زندان ها ادامه مى يابد
نايب رييس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس خبر داد كه قرار است بازديد نمايندگان 
مردم از زندان ها ادامه داشته باشد.محمد كاظمى در خصوص بازديد اخير نمايندگان از زندان 
اوين، گفت: اگر اين بازديد زودتر انجام مى شد خيلى بهتر بود. هماهنگى ها براى بازديد از 
زندان اوين زمان بر بود، ولى در همان اوايل كه اعتراضات مردمى آغاز شد از مقامات مسئول 
قوه قضاييه درخواست كرديم كه زمينه بازديد را فراهم سازند.وى افزود: اما هماهنگى ها 
به طول انجاميد اما در مجموع اين بازديد مفيد و موثر بود و اثر مثبتى گذاشت.نايب رييس 
كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى خبر داد: هيات مربوطه در اين باره 
تصميم گرفته كه در استان هايى كه تعداد بازداشتى ها هنوز قابل توجه است حتما از زندان ها 

بازديد داشته باشند./ايسنا

برف، «آخوندى» را راهى مجلس كرد
عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى از حضور عباس آخوندى و معاونان وى در 
كميسيون عمران خبر داد.محمدرضا رضايى كوچى، عضو كميسيون عمران مجلس شوراى 
اسالمى عباس آخوندى و معاونان وى در وزارت راه و شهرسازى خبر داد و گفت: مشكالت 
ناشى از بارش برف اخير روز شنبه با حضور وزير راه و شهرسازى در كميسيون عمران مورد 
بررسى قرار خواهد گرفت.وى با اشاره به ناكارآمدى وزارت راه و شهرسازى در مديريت 
بارش برف اخير اظهار داشت: فرودگاه ها و بزرگراه هاى كشور دچار مشكالت زيادى شدند 

كه ناشى از مديريت ضعيف وزارت راه و شهرسازى بود./مهر
ضرغامى سرش براى رياست جمهورى درد مى كند

محمدجواد ابطحى عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس درباره ديدارهاى اين روزهاى 
عزت اهللا ضرغامى مى گويد: سر ضرغامى براى رئيس جمهور شدن درد نمى كند و او صرفًا 
مى خواهد بگويد كه واقعاً روى اصول هستم و اشخاص هم براى من فرقى نمى كنند. اگر 
آقاى ضرغامى به دنبال فضاسازى براى انتخابات رئيس جمهورى بعدى باشد. رأى ايشان 
بيش از آقاى الريجانى خواهد بود. او مى خواهد خود را از آن برچسب هاى دگماتيسم 
كه مى زنند نجات دهد يعنى بگويد كه ما واقعاً روى اصول هستيم و اشخاص هم براى 
مافرقى نمى كنند، ما تابع حق هستيم و هر جا حق باشد همان جا مى رويم. بعد هم با اين 

افراد صحبت مى شود شايد از مواضعى دست بردارند، مانند آقاى ابطحى(خنده) البته من 
نه، ابطحى اصالح طلب. شايد ضرغامى در تالش است تا زمينه سازى كند براى ايجاد يك 
وفاق ملى كه در آينده انتخاباتى كه برگزار مى شود يك انتخابات پرشور و وحدت آفرين 

باشد. / اعتمادآنالين

موتور محرك دموكراسي توده هاى مردم هستند
ابراهيم اصغرزاده گفت: دليل انفعال اصالح طلبان اين است كه قطب نماي خود را گم كرده 
و تحليل غلطي از اجتماع دارند. دموكراسي در دنيا وامدار توده هاي مردم و پوپوليسم چپ و 
انقالب هاست. موتور محرك دموكراسي توده هاي مردم هستند؛ همين توده هايي كه از آن 
وحشت داريم. اصالح طلبان پذيرفته اند كه به نفع نيروهاي موتلف خود كه نيروهاي ميانه رو 

بودند، سكوت كنند!/ اعتماد

زنهايى كه كار مى كنند، نبايد
 درآمد خود را به شوهرشان بدهند

محسن رهامى روحانى اصالح طلب در پاسخ به اين اظهار نظر اخيرا يك روحاني(حجت االسالم 
ماندگارى) در يك برنامه تلويزيوني تأكيد كرد كه زنان اگر كار مي كنند هم بايد پول خود را به 
مردان بدهند تا آنها با صالح ديد خود هزينه هاي زندگي را تأمين كنند. گفت: اين كامال خالف 
شرع و عقل است. قرآن صراحتا مي فرمايد كه خانم ها مالك آن چيزي مي شوند كه خودشان 
كسب مي كنند و آقايان نيز مالك آن چيزي مي شوند كه خودشان كسب مي كنند. آقايان حقي در 
دخالت در درآمد خانم ها ندارند. روحاني كه در تلويزيون صحبت مي كند الزم است كه اول آيات 
قرآن را بخواند و بعد اظهارنظر كند. هيچ دليلي ندارد كه خانم ها درآمد خود را به آقايان بدهند. البته 

اينكه با هماهنگي هم خرج كنند يك اصل درست در زندگي مشترك است. /اعتماد

«كليد» كه در دست رئيس جمهور است، نه من!
رئيس مجلس با سرعت نسبتا بااليى جلسه امروز مجلس را اداره كرد و نه تنها كليات اليحه 
بودجه 97 را در مدت كوتاهى از تصويب مجلس گذراند، بلكه به رغم تذكرات متمادى نمايندگان، 
وارد بحث جزئيات اليحه بودجه نيز شد. جهانبخش محبى نيا نماينده مياندوآب يكى از نمايندگانى 
بود كه چندين بار در جلسه امروز تذكر داد و معترض به مديريت الريجانى بود. او در اعتراض 
به اينكه تذكراتش پذيرفته نمى شد و وارد دانسته نمى شد، خطاب به رئيس مجلس گفت: من 
از شما عاجزانه و ملتمسانه استدعا دارم كه كليد «وارد است» را در هيأت رئيسه و مغز مبارك 
روشن كنيد. خواهش ميكنم تذكر ما را به خاطر امام حسين و حضرت ابوالفضل بپذيريد تا آرام در 
خدمتتان باشيم و دل نگران و مشوش نباشيم. على الريجانى هم درحالى كه مى خنديد، گفت: ما 
از خدايمان است كه شما آرام باشيد! اما «كليد» دست من نيست! دست رئيس جمهور است! من 

هيچ وقت درباره كليد صحبتى نكرده ام. /خبرآنالين

انگار عارف در كره ماه يا سوئيس زندگى مى كند
صادق زيباكالم، استاد دانشگاه و تحليل گر مسائل سياسى مى گويد: آقاى عارف و بسيارى از 
اصالح طلبان دچار يك اعتماد به نفس كاذب شده اند. آقاى عارف چنان از انتخابات سال 98 
صحبت مى كنند كه انگار تنها مسأله مهم آنها انتخابات و رد صالحيت هاست. انگار ايشان در 
كره ماه يا سوئيس زندگى مى كنند. ايشان اصال متوجه اين نيستند كه از اعتماد عمومى نسبت به 

اصالح طلبان و فراكسيون اميد كاسته شده است. /نامه نيوز

آمار دو تابعيتى ها باال رفت
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اينكه گزارش هيأت تحقيق و 
تفحص مجلس درباره مديران 2 تابعيتى و داراى گرين كارت تحويل هيأت رئيسه مجلس شده، 
گفت: به نظر ما مديران 2 تابعيتى و داراى گرين كارت بيشتر از 100 نفر هستند. عالء الدين 
بروجردى نماينده بروجرد درباره سرنوشت تحقيق و تفحص مجلس درباره مديران 2 تابعيتى و 
داراى گرين كارت، تصريح كرد: اين گزارش كه در آن نام 100 مدير، مقام و مسئول دو تابعيتى 
در آن ذكر شده، بعد از قرائت در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى تحويل هيأت رئيسه 
مجلس شد. وى افزود: تصميم گيرى درباره اين گزارش از اختيارات هيأت رئيسه مجلس است و 
هيأت رئيسه مجلس تصميم مى گيرد كه اين گزارش در صحن مجلس قرائت شود يا نه. /الف
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سى سيا

جنجال بر سر بودجه ميلياردى شوراى نگهبان چند هفته اى است كه 
فضاى سياسى و رسانه اى را درگير كرده است، بودجه اى كه خصوصا 
بخش انتخاباتى آن در سالى كه هيچ انتخاباتى برگزار نمى شود بيشتر 

محل سوال و ابهام شده است.
پس از آنكه همهمه چند برابر شدن عوارض خروج از كشور، حذف 
برخى يارانه بگيران و باال رفتن قيمت حامل هاى انرژى در اليحه 
بودجه 97 خوابيد، بحث بودجه شوراى نگهبان آن هم در سالى كه قرار 

نيست انتخاباتى در آن برگزار شود جنجال به پا كرد.
عليزاده طباطبايى نخستين فردى بود كه جرقه اين بحث را زد. او در 
گفت وگويى عنوان كرد: در سال 1367 بودجه شوراى نگهبان 6 ميليون 
تومان بود. وظايف شوراى نگهبان عوض نشده اما بودجه آن 20 هزار 
برابر شده است. حساب و كتاب اين وكيل پايه يك دادگسترى از دخل 
و خرج شوراى نگهبان، به توييت يكى از چهره هاى اصولگرا هم تبديل 
شد. محمد مهاجرى از متن اليحه بودجه  سال 97 به اين نكته رسيد 
كه در اين سال هيچ انتخاباتي برگزار نمي گردد اما مبلغى ميلياردى براي 

نظارت شوراي نگهبان در نظرگرفته شده است. 
همين دو اظهارنظر كافى بود تا سخنگوى شوراى نگهبان در اولين 
نشست خبرى خود در جمع خبرنگاران از در انتقاد وارد شود. او 
گفت«فرد ديگرى كه خودش را حقوقدان مى داند، گفته است كه 
بودجه سال 97 شوراى نگهبان نسبت به سال 67 چند برابر شده؛ 
بايد به اين فرد گفت آيا حقوقى كه شما در سال 67 مى گرفتيد با 
االن يكى است؟ يا قيمت منزلى كه شما در باالشهر داريد از سال 
67 تا االن تغيير نكرده است!؟» كدخدايى جواب توييت مهاجرى 
را هم اينگونه داد: «برخى به اشتباه يك رقم 50 ميليارد تومانى را 
اعالم كرده اند و گفته اند در سالى كه انتخابات برگزار نمى شود، اين 
بودجه براى شوراى نگهبان در نظر گرفته شده، در حالى كه اين 
توهين به كارشناسان سازمان برنامه و بودجه است. چرا كه آنها 
خودشان دقت دارند و مى دانند كه چه چيزى را بايد براى شورا 

در نظر بگيرند.» 
بودجه اى به انداره پول توجيبى مسئوالن!

اما اين پاسخ هاى كدخدايى چيزى نبود كه آتش انتقادات را برافروخته تر 
نكند. او وقتى كه عنوان كرد «كل بودجه شوراى نگهبان از پول 
توجيبى برخى مسئوالن كمتر است» هيزمى تازه بر هيزم اين آتش 
اضافه كرد. او اگرچه قصد دفاع از شوراى نگهبان را داشت اما عمال با 
اين پاسخگويى سيلى از انتقادات را روانه اين نهاد نظارتى انتخابات كرد. 
روزنامه جمهورى اسالمى اولين جايى بود كه انتقادش از اين سخنان 
كدخدايى منتشر شد. اين روزنامه در چاپ روز اول بهمن خود آورده 
است: «بودجه پيشنهادى مربوط به شوراى نگهبان براى سال 1397 
مبلغ 1057 ميليارد تومان است. پيدا كنيد برخى مسئولين را كه پول تو 
جيبى آنها نزديك اين مبلغ است. اگر پيدايشان كرديد ما را هم باخبر 

كنيد تا در روزنامه به مردم معرفيشان كنيم». 

517 ميليون تومان؛ هزينه نظارت بر هر نماينده!
چند ساعت بعد، محمد مهاجرى هم در وبالگ خود در پاسخى بلندباال 
به كدخدايى گفت: آقاى كدخدايى نمى تواند با اين توجيه كه فالنجا 
فالن كس فالن مقدار بودجه دارد، بودجه هنگفت شوراى نگهبان 
را توجيه كند. گيرم همه خالف كنند، آيا اين مجوزى براى شوراى 
نگهبان مى شود؟ مهاجرى البته با محاسبات خود به اين نتيجه رسيد 
كه نظارت و تاييد صالحيت هر نماينده 517 ميليون تومان براى اين 

شورا هزينه در پى دارد. 

نظرات غيرمنصفانه، اشتباهات مضحك
در ميان انبوه انتقادات اينبار روابط عمومى شوراى نگهبان ناچار شد 
تا اطالعيه اى را صادر كند. در اين اطالعيه آمده است: شاهد نظرات 
غيرمنصفانه اي نيز بوديم كه بيش از آن كه برپايه استدالل هاي متقن، 
بيان شده باشد، نتيجه اشتباهات مضحكي حاصل از عدم آشنايي با 
اعداد و ارقامند كه اعتبار برخي رسانه هاي رسمي را زير سؤال برده اند. 

اگر بودجه برخى پول توجيبى است، 
چرا تاييدش كرديد؟

هرچند شوراى نگهبان با انتشار اطالعيه اى در پى تطهير خود 
بود، اما باز هم تعبير پول توجيبى كدخدايى از بودجه اين نهاد، 
عباس  داشت.  همراه  به  را  سياسى  چهره هاى  ديگر  كنايه هاى 
عبدى در يادداشتى خطاب به سخنگوى شوراى نگهبان نوشت: 
سخنگوي محترم اين شورا هرچه سريع تر با ارايه توضيحاتي به 
اصالح يا فهم بهتر اين اصطالح كمك كنند و بفرمايند كه پول 
معناي  همان  منظور  آيا  دارد؟  معنايي  چه  رفته  كار  به  توجيبي 
مصطلح نزد مردم است يا يك اصطالح حقوقي جديد است؟ آيا 
تخصيص اين پول توجيبي بر طبق قانون اساسي و شرع مجاز 
است يا خير؟ اگر خير، چرا تصويب كرده ايد و اگر مجاز است، چرا 

نسبت به آن تعريض شده است؟ 

بودجه  شورا تنها در يك دهه اخير 4.5 برابر شد
پس از آنكه چهره هاى سياسى يك به يك به صف شدند و از بودجه 
شوراى نگهبان و همچنين پاسخ كدخدايى به آن، انتقاد كردند، بايد 
مشخص مى شد كه بودجه اين نهاد در طول سالهاى گذشته چه 
ميزان بوده كه جناب سخنگو حتى آن را با پول تو جيبى مسئوالن قابل 
قياس نمى داند. در گزارشى كه در خبرگزارى خبرآنالين منتشر شد به 
بررسى بودجه يك دهه اخير اين شورا پرداخته شد. در اين گزارش 
آمده: «بودجه شوراى نگهبان از 23 ميليارد و 8126 ميليون در اليحه 
بودجه سال 87 به 105 ميليارد و 7900 ميليون در اليحه بودجه سال 
97 رسيده است. اين اعداد گوياى آن است كه بودجه شوراى نگهبان 

در يك دهه اخير 4.5 برابر شده است.»

تخصيص بودجه نامتناسب با نيازها، صرفاً مربوط به 
شوراى نگهبان نيست

با اين حال نمايندگان هم صاحبان نظرى هستند كه مى توانند در 
خصوص تخصيص چنين بودجه اى به شوراى نگهبان كه خود 
به تصويب آن مى پردازند، اظهارنظر كنند. جالل ميرزايى با بيان 
اين كه رديف بودجه تخصيص يافته صرف هزينه هاى جارى اين 
نهاد مى شود، گفت: به نظر مى رسد، نياز به دقت نظر بيشتر در مورد 
اين دست تخصيص بودجه ها وجود دارد و حقيقت امر آن است كه 
اين مشكل درمورد تخصيص بودجه هاى بعضاً نامتناسب با نياز، 

صرفاً مربوط به شوراى نگهبان نيست. 

دغدغه اى بنام نظارت هاى استصوابى
اما اينكه چرا چنين مبلغى به شوراى نگهبان در سالى كه انتخاباتى 
در آن صورت نخواهد گرفت، تخصيص داده مى شود را يكى از 
نمايندگان مجلس بخوبى تبيين كرد. بهرام پارسايى سخنگوى 
فراكسيون اميد گفت: اين دغدغه ميان نمايندگان وجود دارد كه اگر 
با بودجه شوراى نگهبان مخالفت كنند دوره بعد تاييد صالحيتشان با 
مشكل روبرو مى شود. او البته انتقاد ديگرى هم به كدخدايى وارد كرد و 
گفت: صراحتا اعالم كنند كه پول تو جيبى كدام مسئول بيش از بودجه 

شوراى نگهبان است تا ما هم كه نمى دانيم، بدانيم. 

در سال بدون انتخابات، بودجه صرف آموزش مى شود
حاشيه ها بر سر بودجه شوراى نگهبان همچنان ادامه داشت، تا بار ديگر 
فردى از همين نهاد از جايگاه پاسخگويى بلند شود. سيامك ره پيك 
معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان درباره بودجه اى كه با 
عنوان نظارت بر انتخابات به اين نهاد اختصاص پيدا كرده است گفت: در 
سالى كه انتخابات نيست، اين بودجه صرف جلسات آموزشى و نگهدارى 
شبكه چندصدهزار نفرى مى شود. پاسخى كه به نظر نمى رسد مهر 

پايانى بر حاشيه سازى ها بر سر بودجه ميلياردى اين نهاد باشد.

پرونده «بودجِه جنجالى» 
شوراى نگهبان همچنان روى ميز

Bamdadzagros.news@gmail.com

حجاب حداكثرى، حجاب حداقلى
فكر مى كنيد اين جمله را 12 سال پيش كدام چهره سياسى بر زبان آورده است: 
برخورد دولت در مسأله حجاب بايد حداقلى باشد و به ميزانى كه جامعه تأييد مى 

كند...
 « برخورد دولت در مسأله حجاب بايد حداقلى باشد و به ميزانى باشد كه جامعه 
اين برخورد را تأييد كند يعنى اين حق را و باالتر از آن وظيفه را براى دولت قايل 
باشد كه حفظ حداقل حجاب را خواستار باشد. از همين رو بايد برخى تنگ نظرى 
ها را كنار گذاشت و برخورد دولت نبايد طورى باشد كه مردم احساس كنند دولت 
در امور خصوصى مردم دخالت مى كند. برخوردهاى نامعقول با امر حجاب سبب 

شده برخوردهاى قانونى هم واكنش ايجاد كند.»
تصور مى كنيد عبارات باال سخنان كيست؟ اينها عين سخنان سردار محمد باقر 
قاليباف در برنامه انتخاباتى سال 1384 است كه در ويژه نامة همايش سراسرى 
ستادهاى كشورى با عنوان «زندگى خوب، برازندة ايرانى» در 5 ارديبهشت 1384 
توزيع شد و اصول گرايان حامى ايشان نيز كمترين اعتراضى نكردند و نگفتند 
حكومت بايد حداكثرى برخورد كند نه حداقلى و بيانيه صادر نكردند و موضع 

نگرفتند.
اين روزها كه بحث حجاب دوباره درگرفته - و البته بحث بسيار حساسى است و 
بيم آن مى رود كه دچار سوء تعبير شود - اشاره به همين نكته كه 12 سال پيش 
آقاى باقر قاليباِف اصول گرا - كه سه بار از طرف اصول گرايان كانديداى رياست 
جمهورى شد - مطرح كرد كفايت مى كند تا بگوييم آن قدريك طرف به دنبال 
برخورد حداكثرى بوده كه حاال طرف مقابل ديگر به حداقل هم رضايت نمى دهد 
و چاره كار هم گرفتن و تهديد نيست چرا كه بازداشت زن و بچه مردم به خاطر 
ُشل بودن يا افتادن شال و روسرى صورت خوشى ندارد و مذهبى ها هم رضايت 

نمى دهند و جامعه زنان را بر پايه پوشش دوپاره مى كند.
تظاهرات انقالب سال 1357

 واقعيت اين است كه حكومت ها نمى توانند به دنبال حداكثرسازى باشند و ناگزيرند 
به حداقل ها بسنده كنند و جاهايى حتى چشم خود را ببندند چرا كه اگر حكومت ها 

در پى اِعمال حداكثرى باشند حداقل ها را هم از دست مى دهند. 
در قضية حجاب نيز بايد دقت و تفكيك كنيم كه يك بحث شرعى و عرفى داريم 

و يك موضوع سياسى و حكومتى و قانونى.
اگر شخص بر پاية اعتقادات يا متناسب با فرهنگ و عرفى كه پذيرفته بايد حجاب 
را رعايت كند اندازه و نوع آن در اختيار خودش بايد باشد و نمى توان مطالبه 
حداكثرى داشت كما اين كه حكومت نمى تواند پليس بگذارد تا ببيند كى نماز مى 

خواند و كى نمى خواند يا وقتى نماز مى خواند چگونه مى خواند.  
اگر هم بحث قانون مطرح است در قانون به صراحت آمده چنانچه شخص بى 
حجاب باشد 50 هزار تومان جريمه مى شود و اصطالح بد حجاب و بد پوشش 

هم در قانون نداريم.
به نظر مى رسيد زنان و حكومت بر سر حداقل حجاب (اكتفا به شالى بر سر و 
مانتوهايى كه ديگر مانند روپوش مدرسه نيست) به توافق رسيده بودند اما در يك 
طرف قضيه كسانى كافى نمى دانستند و مدام خواستار حداكثر سازى و سخت گيرى 
و كسرنمره و كسر حقوق و جريمه بودند در حالى كه حداكثر سازى كار پليس و 
حكومت نيست و اين روحانيون هستند كه بايد با وعظ و خطابه اين موضوع را 
دنبال كنند هر چندكه در قضيه اخير يك واعظ در كاشان ديديم كه پليس با نوع 
وعظ او هم انگار كار دارد و اگر سابق بر اين مداحان ذيل روحانيون بودند حاال 

انتظار دارند روحانيون مداحان را مدح كنند.
به سخن آقاى قاليباف بازمى گرديم و بر اساس آن احتمال مى دهيم كه توافق 

بر سر حجاب حداقلى شايد زمينه اى براى واكنش هاى روزهاى اخير باقى نمى 
گذاشت.

معلوم است كه دخترى كه تنها يك شال روى سرش مى اندازد و دوست دارد 
بخشى ازمويش ديده شود  به حجاب سفت و سختى كه در مدرسه به او آموزش 
داده اند و در سريال هاى ايرانى هم ديده خيلى باور ندارد ولى چون قانون مكلف 
كرده رعايت مى كند همان طور كه اتومبيل خود را زير تابلوى توقف ممنوع نمى 
گذارد  چون از جريمه و مجازات مى ترسد اما به همين شال بسنده مى كند. حاال 
اگر با اين وجود باز هر روز و هر جا به او گير دهند كه نه، اين كافى نيست يا 
مواخذه كنند كه چرا سفيد است و سياه نيست، چرا شال است و روسرى نيست، 
چرا روسرى است و مقنعه نيست و چرا مقنعه است و چادر نيست او را به واكنش 
وامى دارند و به نقطه اى مى رساند كه توافق حداقلى را بر هم مى زند و اين چالش 
در دستگاه هاى تصميم گير درمى گيرد كه مطابق قانون قبض جريمه 50 هزار 
تومانى براى او صادر كنند يا نگاه صرفا مذهبى داشته باشند يا قضيه را سياسى 

تلقى كنند و به صنم هاى قبلى يك ياسمن هم اضافه شود. 
اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد  كه دخترانى هم احساس كردند و مى  كنند 
كه موضوع فراتر از حجاب شرعى - به مثابه حايلى ميان دو جنس - است زيرا 
وقتى با كاله و بارانى خود را مى پوشانند مقبول نمى افتند و احساس مى شود به 
جز چادر سنتى و پرسابقه ايرانى تنها شكل خاصى مد نظر است كه قدمت آن به 
50 سال نمى رسد. اينجاست كه در دختران و زنانى اين تلقى ايجاد مى شود كه 
انگار بايد يك يونيفورم طراحى شده ر بپوشند و قضيه از حجاب به يونيفورم هايى 
مانند بلوك شرق تغيير ماهيت مى دهد حال آن كه اگر بحث صرفا حجاب باشد 
اين همه اصرار بر تيره پوشى چرا و چرا لباس هاى محلى اقوام مختلف ايرانى در 
جاهاى غير محيط خود عمال پذيرفته نمى شود يا اصال چرا محصل دبيرستان و 
دانشجوى دانشگاه و كارمند اداره همه بايد مثل هم و مانتوى سورمه اى به تن 

كنند؟ آخر اينجا كه كره شمالى نيست.
راهكار همان است كه 12 سال پيش آقاى قاليباف هم گفته بود. كارى نداريم با 
هدف انتخاباتى بيان شد يا نه اما يادمان باشد آن زمان تازه از فرماندهى نيروى 
انتظامى به سوداى رياست جمهورى كنار رفته بود و تجربه پليسى در ناكامى در 
برخوردهاى حداكثرى را هم بازمى گفت و جداى اينها سخن درستى است و چه 
بسا اگر طرفين بر سر حداقل به توافق رسيده بودند و طرف صاحب زور اين همه 
اصرار بر حداكثر طلبى نمى كرد كار به اينجا نمى رسيد كه پوشش - كه همه 
جاى دنيا تابع عرف و سنت و فرهنگ است- به يك مشكل سياسى تبديل شود.
كافى است كنار يك مدرسه دخترانه بايستيد تا ببينيد پوشش بچه ها در بيرون به 
باورهاى خودشان يا نوع تربيت خانوادگى يا نوع مدرسه كه دولتى است يا خاص يا 
غير انتفاعى يا نوع منطقه بستگى دارد و تهديد هر بامداد خانم ناظم به كسر نمرة 
انضباط و انذار دادن هاى هر نيمروز معلم تربيتى در بيرون ديوارهاى بلند مدرسه 
ها رنگ مى بازد و بچه ها دنياى ديگرى دارند و مدام از خود مى پرسند چرا هيچ 
يك از دختران و زنانى كه در فيلم ها و برنامه هاى تلويزيونى مى بينند اين گونه 
لباس نمى پوشند وحتى بازيگران تلويزيون ايران هم در فضاى مجازى به شكل 

ديگرى هستند؟
سوء تفاهم نشود. موضوع اين نوشته حجاب حداقلى در بحث هاى قانونى و 
سياسى است و نه بحث هاى اعتقادى و دينى. طبيعى است كه  شرع و باورها در 
ميان باشد خيلى ها به كمتر از حداكثر رضايت نمى دهند هر چند كه بر سر اين 
حداكثر هم اختالف نظر وجود دارد كما اين كه مرحوم آيت اهللا آذرى قمى مى 

گفت «حتى چادر هم حجاب برتر نيست. حجاب برتر خانه نشينى زن است».

شـت ا د د يا مهرداد خدير
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كارون

ــت آن چيزي كه  از منظر عدالت محيط زيس
اشاره  مي توانم  ريزگردها  موضوع  با  رابطه  در 
ــت محيطي  ــت كه بي عدالتي زيس كنم اين اس
ــت. البته فقط در خوزستان  قابل مشاهده اس
ــود و در مناطق  ــن بي عدالتي ديده نمي ش اي
بلوچستان  و  ــتان  سيس ــتان  اس مانند  ديگري 
ــاي  بحران ه از  ــه  ك ــه اي  جامع ــم  مي بيني
ــگاه  ــد؛ هيچ ن ــر پذيرفته ا ــت محيطي تاثي زيس
سياستگذاران  به  كافي  اندازه  به  ــان  صداي ش

ــت ــيده اس نرس

بر اثر فرآيند توسعه بخشي از جوامع در كشورهاي 
اين  نتيجه  در  كه  ديدند  آسيب هايي  مختلف 
آسيب ها جنبش هاي عدالت محيط زيست شكل 

گرفت. تاريخچه شكل گيري ادبيات عدالت محيط زيست به 
دهه 80 ميالدي بر مي گردد اما در ايران ما هنوز دراين باره كار 

چنداني نكرده ايم و انگار كه خواب بوده ايم.
مليت،  نژاد،  از  فارغ  كه  هستند  اين  پي  در  جنبش ها  اين 
همه  تا  كنند  ايجاد  برابري  فرصت هاي  و...  اجتماعي  طبقه 
بگذارند.  تاثير  تصميم گيري ها  ساختار  روي  بتوانند  ذي نفعان 
با  رابطه  در  كه  چيزي  آن  زيست  محيط  عدالت  منظر  از 
موضوع ريزگردها مي توانم اشاره كنم اين است كه بي عدالتي 
خوزستان  در  فقط  البته  است.  مشاهده  قابل  زيست محيطي 
اين بي عدالتي ديده نمي شود و در مناطق ديگري مانند استان 
بحران هاي  از  كه  جامعه اي  مي بينيم  بلوچستان  و  سيستان 
اندازه  به  صداي شان  تاثير پذيرفته اند؛ هيچگاه  زيست محيطي 
كافي به سياستگذاران نرسيده است و به همين ترتيب قدرت 
ندارند.  هم  را  زيست  محيط  سياستگذاري  بر  تاثير گذاري 
محيطي  زيست  بي عدالتي  كه  بگويم  روشن  خيلي  بايد  پس 
يك  ريزگردها  مساله  همين  است.  واقعيت  يك  ما  كشور  در 

بحران غيرقابل حل نبوده است اما رويكردهاي مناسبي براي 
ما  است.   نشده  گرفته  پيش  در  مساله  حل  برنامه  به  رسيدن 
بايد عدالت را در سطوح متفاوتي بررسي كنيم. مثال در سطح 
ممكن  كه  برمي گردد  موضوع  اين  به  عدالت  مساله  منطقه اي 
مشترك  آبريز  حوضه  از  كشور  يك  نامناسب  استفاده  است 
موجب بحران براي كشور همسايه شود. همان طور كه حقابه 
محيط زيست به هورالعظيم تخصيص نيافت و موجب بروز 

خشكي و در نهايت ورود گرد و غبار به كشور شد.
نقشي  مصيبت  از  بخشي  شكل گيري  در  ايران  كه  مي بينيم 
نداشته اما مورد بي عدالتي زيست محيطي قرار گرفته است. اما 
در سطح ملي ماجرا فرق مي كند و طرح هاي ما بوده كه بحران 
حلقه مفقوده اي  مسائل  اين  حل  براي  است.  كرده  تشديد  را 
وجود دارد كه شانس موفقيت مداخله ها را پايين مي آورد. در 
كنار راه حل هاي فني آنچه ناديده گرفته شده، «جلب مشاركت 

ذي نفعان» است.
وقتي  زيست  محيط  نظريه پردازان  از  بسياري  نظر  اساس  بر 
گروهي از جامعه توانايي تاثير گذاري بر ساختار محيط زيست 

را ندارد و نمي تواند مشاركت كند مجبور مي شود 
اين  اگر  حتي  دهد  تن  كالن  سياست هاي  به 
سياست ها به ضرر جوامع محلي باشد. در كشور 
آب  منابع  مديريت  و  ريزگردها  مساله  دو  در  ما 
گروه هايي  صداي  و  افتاده  اتفاق  اين  كه  مي بينيم 
كه از اين بحران تاثير مي پذيرند؛ به خوبي شنيده 

نمي شود. 
وقتي دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره بحران 
آب حرف مي زند يعني اين بحران ها آنقدر جدي 
چالش  به  را  ملي  امنيت  است  ممكن  كه  هستند 
خردمندانه ترين  و  مطمئن ترين  از  يكي  بكشند. 
راه ها براي كاهش اين مخاطرات با فراهم كردن 
تا  است.  ذي نفع  طرف هاي  همه  مشاركت  زمينه 
بود  نشده  تشكيل  آب  عالي  شوراي  كه  سال 94 
اتخاذ  باال  از  آب  حوزه  در  تصميم ها  تمام  عمال 
تاكنون  زمان  آن  از  حداقل  حاال  مي شد.  ابالغ  و 
جلسه هاي  در  صنوف  و  استان ها  نمايندگان 
شوراي عالي آب شركت مي كنند و قدري وضعيت بهتر شده 
ممكن  نفعان  ذي  بدون مشاركت  حقابه  تعيين  كه  چرا  است 

نيست.
گسترده تري  شكل  به  و  چارچوب مند  بايد  اقدامات  اين  اما   
دنبال شوند. متاسفانه در كشور ما سرمايه اجتماعي از دست 
رفته است. بخشي از تشديد و حاشيه هاي اجتماعي بحران آب 

برگرفته از نبود اعتماد است. 
اگر بنا است مشكل ريزگردها و آب حل شود ابتدا بايد اين 
شكاف ترميم شود. راه ترميم اين شكاف از برقراري عدالت 
مي شود.  فراهم  مردم  واقعي  دادن  مشاركت  و  محيط زيست 
پيدا  يقين  بايد  ديده اند  آسيب  كه  صنوفي  ساير  و  كشاورزان 
سازمان هاي  با  دولت  كه  زماني  تا  شده اند.  ديده  كه  كنند 
گفت وگو  محلي  معتمدان  و  اصناف  نماينده هاي  مردم نهاد، 
نكند مشكل ريزگردها حل نمي شود. بازسازي اعتماد عمومي 
در كنار استفاده از راه حل هاي فني واقع بينانه راه خروج از اين 

بحران است.

بي عدالتي محيط زيست  در قبال مردم خوزستان
 صديقه نصيري

شـت ا د د يا
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سيدرحيم آقازاده

در سال هاي اخير مهر تعطيلي بر پيشاني چند موزه ديگر هم 
را  آن  بسياري  كه  استاني  است.  خورده  خوزستان  استان  در 
بهشت باستان شناسان مي دانند و گنجينه هاي بسياري كه از نقاط 
مختلف آن از جمله شوش و هفت تپه و چغارنبيل به دست 
آمده است، پازل جهان باستان را براي پژوهشگران كامل كرده اند. 
گنجينه هايي كه بخش عمده آنها در موزه هاي ديگر كشورها و 
بخش ديگري هم در موزه هاي تهران يا شهرهاي ديگر نگهداري 

مي شوند. گنجينه شاخص جوبجي
سكوت تنها صدايي است كه الي نخل ها و درختان كهن باغ 
مي پيچد. درختاني كه مدت هاست به حال خود رها شده اند و 
ريشه ها و تنشان بيمار شده. كوشك مياني باغ پر از ويترين هاي 
خاك گرفته اي است كه زماني محل نمايش تمدن كهن و تاريخ 
غني شهر بودند. امروز اما نه حال باغ تعريفي دارد و نه احوال 

كوشك خالي و بي عبور ميان باغ. اينجا عمارت 
صميمي رامهرمز است. عمارتي كه بخشي از 
آن در دوره صفوي و بخشي ديگر در عصر 
سال  چند  تا  شده.  ساخته  قاجارها  حكومت 
پيش كوشك مياني باغ به عنوان تنها موزه شهر 
رامهرمز فعاليت مي كرد، اما دو سالي مي شود كه 
تنها موزه شهر تعطيل شده و اين تنها سرنوشت 
اين موزه نيست. در سال هاي اخير مهر تعطيلي 
استان  در  هم  ديگر  موزه  چند  پيشاني  بر 
خوزستان خورده است. استاني كه بسياري آن 
را بهشت باستان شناسان مي دانند و گنجينه هاي 
بسياري كه از نقاط مختلف آن از جمله شوش 
و هفت تپه و چغارنبيل به دست آمده است، 
پازل جهان باستان را براي پژوهشگران كامل 
كرده اند. گنجينه هايي كه بخش عمده آنها در 
موزه هاي ديگر كشورها و بخش ديگري هم 
در موزه هاي تهران يا شهرهاي ديگر نگهداري 

مي شوند. گنجينه شاخص جوبجي كه در سال 86 در يكي از 
روستاهاي رامهرمز كشف شد، تا به حال در رامهرمز به نمايش 
درنيامده است و براي نخستين بار در نمايشگاهي در بن آلمان 
به نمايش درآمد و بعد به انبار موزه ملي منتقل شد تا اطالع 
ثانوي كه باز نقاب از چهره بردارد و روايتگر بخشي از تاريخ 

خوزستان شود.
 اشياي ارزشمند و گنجينه هاي شاخصي از سرزمين خوزستان 
شايسته  كه  موزه اي  هنوز  غني  استان  اين  اما  آمده اند،  بيرون 
كل  اداره  مدير  كارگر،  محمدرضا  ندارد.  باشد،  گنجينه هايش 
موزه هاي كشور در خصوص اهميت منطقه خوزستان در حوزه 
ميراث فرهنگي مي گويد: «خوزستان از نظر اهميت در موزه هاي 
اين  از  استان  اين  شايد  و  است  بي بديل  ما  تمدني  و  تاريخي 
منظر به تنهايي قابل مقايسه با تمام كشور باشد. البته در طول 
زمان موضوعاتي در اين استان اتفاق افتاد كه نتايج آن را امروز 
شاهديم. ما تجربه جنگ را در اين استان داشتيم كه چند سال 
خدمت رساني به خوزستان را مختل كرد. البته از نظر موزه ها 
اين  از  بخشي  هرچند  دارد،  وجود  خوزستان  در  كاستي هايي 
بايد  را  آن  از  بخشي  و  است  مشترك  كشور  كل  در  كاستي ها 
بررسي كرد.» مجتبي گهستوني، فعال ميراث فرهنگي خوزستان 
در رابطه با وضعيت موزه هاي خوزستان مي گويد: «اهواز به عنوان 
مركز استان حتي يك موزه براي نمايش آثار تاريخي و باستاني 

كشف شده در استان ندارد.
جنگ  زمان  در  كه  داشته  وجود  قديم  از  موزه  يك  آبادان  در 
غيرفعال شد و بعد مجددا فعال شد كه البته مشكالت و مسائل 
خاص خود را دارد. در مسجد رنگوني ها يك موزه اسناد خطي 
موزه  يك  دزفول  است.  شده  غيرفعال  حاضر  حال  در  كه  بود 

مردم شناسي در حمام كرناسيون دارد. شوش با آن حجم اشياي 
مكشوفه در اين منطقه يك موزه تاريخي دارد كه به نسبت ارزش 
اشيا و اهميت شوش اصال موزه مناسبي نيست و در واقع يك 
صورت  موزه  اين  در  جانبي  فعاليت هاي  و  است  راكد  موزه 
نمي گيرد. يك موزه هم در هفت تپه وجود دارد كه در دهه چهل 

ساخته شد و در زمان جنگ غير فعال شده است.
شوشتر هم يك موزه مردم شناسي كوچك دارد. در بهبهان موزه اي 
بود كه چند سالي است تعطيل شده، در رامهرمز هم همين طور. 
مسجد سليمان يك موزه دارد كه چند سالي است در يك محوطه 
باستاني ايالمي فعال شده، اما شرايط خوبي ندارد. ساختمان موزه 
يكي از خانه هاي شركت نفت است كه در واقع روي يك سايت 

باستاني ساخته شده است.
استان  باستاني  محوطه هاي  نسبت  به  خوزستان  موزه هاي 

تعدادشان بسيار كم است. كاوش هايي در سال هاي اخير انجام 
كجا  اشيا  اين  اما  شده،  بسياري  اشيا  كشف  به  منجر  كه  شده 
مي روند؟ سرنوشت شان چيست؟ اينكه مي گويند 100 هزار شي 
در قلعه شوش داريم، اينها كجا نمايش داده مي شوند؟ برنامه اي 
براي نمايش آنها هست؟ چرا اهواز به عنوان مركز استان موزه 

تاريخي ندارد؟»
از  خبر  فرهنگي  ميراث  موزه هاي  كل  اداره  مدير  سويي  از   
بهره برداري موزه منطقه اي خوزستان تا دو سال آينده مي دهد و 
مي گويد: «ساخت موزه منطقه اي خوزستان در شهر اهواز در حال 
انجام است. ساخت اين موزه به صورت جدي دنبال مي شود و 
اعتبارات خوبي هم براي آن در نظر گرفته شده است. ايجاد اين 
موزه اتفاق مهمي در حوزه ميراث فرهنگي استان است. به واسطه 
اهميت اين منطقه از كشور و كشفياتي كه در آن صورت گرفته، 
تمركز خوبي براي تاسيس اين موزه وجود دارد. به نظر مي رسد 
كه ايجاد اين موزه گام بزرگي در جهت ارتقاي سطح موزه هاي 

خوزستان است.
از طرف ديگر اعتبار خوبي براي بازسازي موزه آبادان در نظر 
گرفته شده است كه در اختيار ميراث فرهنگي خوزستان قرار 
موزه هاي  از  يكي  و  است  آبادان  نماد  موزه  اين  است.  گرفته 
قديمي كشور محسوب مي شود.» كارگر در خصوص انتقاداتي كه 
كارشناسان ميراث فرهنگي به جانمايي موزه منطقه اي خوزستان 
دارند، مي گويد: «ساخت اين موزه را سازمان آب آغاز كرد و بعد 
بناي آن را در اختيار ميراث فرهنگي قرار داد. بخشي از كار پيش 
رفته بود كه بنا به ميراث فرهنگي واگذار شد. ما در واقع وارث 
اين موزه بوديم. عده اي از كارشناسان هم معتقدند اگر رودخانه 
طغيان كند يا اتفاقي مشابه بيفتد ممكن است به بنا و آثار آسيب 

برسد كه اين موضوع را هم معمار و طراح بنا در نظر گرفته اند و 
پيش بيني هاي الزم را انجام داده اند.»

 گسترش حفاري هاي غيرمجاز
 عالوه بر مشكل تعطيل شدن موزه هاي خوزستان، معضل ديگري 
موضوع  دارد،  وجود  استان  اين  فرهنگي  ميراث  حوزه  در  كه 
مديركل  نشان،  خسرو  گفته  به  است،  حفاظت  يگان  نيروهاي 
ميراث فرهنگي خوزستان، مشكل نيروهاي حفاظت در اين استان 
يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي اين استان در موزه ها و 
محوطه هاي باستاني است. برخي موزه هاي استان به دليل نبود 
نيروي حفاظت تعطيل شده اند و بعضي ديگر هم تنها با حضور 
اين  ارزشمند  باستاني  محوطه هاي  مي شوند.  اداره  نگهبان  يك 
استان پر از ردپاي حفاران غيرمجاز است و اشياي بسياري از اين 
مي شوند  خارج  غيرقانوني  صورت  به  منطقه 
و كمبود نيروي حفاظت ميراث فرهنگي هم 
بر اين مساله دامن مي زند. گهستوني در اين 
رابطه مي گويد: «عالوه بر محوطه هاي باستاني 
موزه ها هم شرايط خوبي از نظر حفاظتي ندارد، 
موزه هفت تپه نه نگهبان دارد نه نيروي يگان 
حفاظت ميراث، با توجه به اينكه بيرون از شهر 
هم قرار گرفته و يك موزه تاريخي است كه 
واقع  چغازنبيل  و  هفت تپه  جهاني  پايگاه  در 
شده، ضرورت حضور نيروهاي يگان حفاظت 
به شدت احساس مي شود. عالوه بر اين يك 
بانك غني از نقش برجسته هاي عيالمي و كتيبه 
در اين موزه قرار دارد، اما با اين حال از نظر 
حفاظتي مشكل دارد. با اينكه هنوز در هفته 
تپه كاوش صورت مي گيرد اما اين موزه فضاي 
خيلي محدودي براي نگهداري اشيا در اختيار 

دارد.

 آفت به جان تنها باغ
 ثبت ملي شده خوزستان

 در ميان موزه هاي تعطيل شده خوزستان ماجراي تعطيلي موزه 
رامهرمز و باغ صميمي بيش از ديگر بناها نگران كننده و تلخ 
است. باغ صميمي تنها باغ سنتي استان خوزستان است كه در 
فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است. با اين حال، اين باغ در 
اين روزها با مشكالتي نيز روبه رو است. محمد علي نژاد، مدير 
ميراث فرهنگي رامهرمز در مورد وضعيت باغ صميمي مي گويد: 
«دو سال پيش، نبود اعتبارات مجبورمان كرد باغبان ها را مرخص 
كنيم. حاال دو سال است كه باغ با درختان چندصد ساله اش به 
حال خود رها شده. اين باغ حدود 400 سال قدمت دارد و متعلق 

به دوره صفوي است. قارچ و انگل به درختان باغ زده است.»
درختان كنار، پرتقال، نارنج، انار، كاج، زيتون، انجير، بيد و نخل 
باغ در حال تسليم شدن به آفاتي هستند كه بي توجهي به جان 
ريشه ها و شاخ و برگ شان انداخته است، علي نژاد در اين رابطه 
مي گويد: «در حال حاضر شناسنامه درختان باغ را تهيه كرده ايم، 
اما كارشناسان جهاد كشاورزي كه بررسي كردند، گفتند باغ در 
حال نابودي است و امسال تنها فرصت نجات درختان است.» 
گنجينه هاي  بر  عالوه  كه  است  استان هايي  از  يكي  خوزستان 
كه  توجهي  قابل  ديني  و  فرهنگي  و  قومي  تنوع  با  تاريخي، 
دارد، قابليت اين را دارد كه موزه هاي شاخص مردم شناسي و 
قوم شناسي را در شهرهاي مختلف خود داير كند، موزه هايي كه 
مي توانند نمايانگر غناي فرهنگ و تمدن اين استان باشند كه اين 

روزها از تمامي جهات مورد كم لطفي قرار گرفته است.

در  كه  ديجيتالى  تابلوهاى  در 
چهارراه هاى پرترافيك قرار دارند 
مجاز  حد  دهنده  نشان  عددى 
آلودگى هواست عدد 150 (ظاهراً 
شايد  ميكروگرم)  پنجاه  و  يكصد 
شهرها  براى  يعنى 150  عدد  اين 
و مكان هايى كه هميشه از هواى 
خوب و پاكيزه بهره مند بوده اند 
اين  ساكنان  و  باشد  مناسبى  عدد 
شهرها و حتى درختان و جانوران 
مى  زندگى  ها  مكان  اين  در  كه 
كنند با افزايش حدنصاب آلودگى 
حالشان گرفته شود به سرفه بيفتند 
و اگر اندكى ميزان آلودگى بيشتر 
هم  درمانى  مراكز  راهى  شود 

خواهند شد.
و  يكصد  ما  ديار  و  شهر  در  اما   
يا  پنجاه  و  هزار  و  عددى  پنجاه 
پنج هزار و پنجاه بشود باز براى ما 
رقمى نيست مگر نه اينكه در روز 
اخبار  از  بعضى  طبق  پاك  هواى 
آلودگى هوا پنجاه شصت برابر شد 
چرا به درصد نمى گوييم ده برابر 
حد مجاز يعنى ده برابر يكصد و 
پنجاه مى شود يك هزار و پانصد به 

عبارتى چند هزار درصد.
مشغول  اگر  است  معلوم  خب   
نگاه  با  باشيد  اخبار  كردن  گوش 
اخبار  مجازِى  صفحات  به  كردن 
آلودگى  كه  شويد  متوجه  و  هوا 
هواى امروز يا ديروز شصت برابر 

حدمجاز يا شش هزار درصد شده 
به  و  افتيد  مى  سرفه  به  بدجورى 
هم  چشم  و  گلو  سوزش  عطسه، 
دچار مى شويد و سرتان گيج مى 
رود دلتان مى خواهد در كنج خانه 
باشيد تا اينكه كارهاى روزانه تان 
عزيزان  دست  باز  دهيد  انجام  را 
چنين  اين  كه  نكند  درد  مسئول 
تمهيد انديشيده اند اما اين تمهيد 
به طور كامل جواب نمى دهد بايد 
و  درست  تمهيد  يك  كرد،  كارى 

حسابى، يك فكر بكر.
 حاال بكرِبكر هم نبود اشكالى ندارد 
جورى باشد كه اينقدر (دل) ما با 
شنيدن اخبار آلودگى هوا بهم نريزد 

و حالمان هم.
در  كه  تر  پيش  خيلى  تر،  پيش   
رودخانه شهرمان آب فراوان جارى 
بود، زمستان يا بهار رودخانه طغيان 
مى كرد (كارون) كه االن بى رمق 
و خسته است سيالبى ميشد و چه 

سيالبى.
 چندين روز پشت سر هم رودخانه 
سيالبى بود و هرروز از روز پيش 
سيالبى تر و گاه خطر ورود سيل 
شد  مى  حس  ها  خانه  و  شهر  به 
مسئولين هم بيكار نبودند و حاشيه 
مى  خاكى  هاى  ديواره  را  رود 
ساختند كه مبادا آب وارد شهر شود 
در سالى كه سيالب بيشتر از هميشه 
بود نگرانى مردم هم بيشتر شده بود.
 در كنار پل هاللى شهر يك برج 
برج  يك  بود  شده  ساخته  آجرى 
مدور به ارتفاع تقريبى سه متر چه 
براى  و  ساخته  را  برج  اين  كسى 
چه منظورى ساخته مشخص نبود 
اما وقتى رودخانه سيالبى مى شد 
اهالى شهر مى گفتند اگر اين برج، 
يا  آب  برود  آّب  زير  برج  كامل 

سيل شهر را فرا مى گيرد و مردم 
از روى پل و ساحل رود با نگرانى 
به اين برج چشم مى دوختند كه 
چه مقدار ديگر مانده كه برج بطور 
كامل در آب فرو رود يك مسئول 
اوضاع  از  بازديد  براى  كه  محترم 
بود  آمده  شهر  به  سيالب  و  سيل 
و نگرانى مردمان را حس كرده بود 
دستور داد كه ارتفاع اين برج بيشتر 
شد و حدود يك متر به ارتفاع آن 
اضافه شود به اين صورت به اين 
آسانى اين شاخص يا اين برج در 
آب غرق نمى شد و خيال مردم هم 
هايشان  خانه  به  سيالب  ورود  از 

راحت مى شد!
به  درود  با  خواهيم  مى  ما  حاال 
روان اين مسئول و بى اجازه ايشان 
روش  اين  از  كه  بدهيم  پيشنهادد 
هم  هوا  آلودگى  مواقع  در  عالى 
استفاده شود عدد يكصد و پنجاه را 
خط بزنيم اين براى اهالى شهر ما 
عددى نيست و بجاى آن حدنصاب 
هواى مجاز را عدد ديگرى اعالم 
كنيم مثًال بجاى 150 عدد 1500 يا 
3500 يا بيشتر را حد نصاب اعالم 
كنيم به اين صوت هرچه قدر هوا 
آلوده شود باز ميزان آلودگى يا كم 
از  شد  نخواهد  اعالم  اصًال  يا  و 
اين بهتر چه مى خواهيم و چون 
آلودگى هوا زياد نيست و كم است 
خود  سركار  به  توانند  مى  مردم 

بروند كاسبان دكانشان را باز كنند.
دانش  و  نشوند  تعطيل  ادارات   
بروند  تحصيلى  مراكز  به  آموزان 
همه چيز بجاى خود نه سرفه اى 
نه سوزش گلويى و نه تنگى نفس 
كار  عادى  روال  به  هم  بيمارستان 
خود را ادامه مى دهند و همه چيز 

آروم و بخوانيم همه چى آرومه.

هايى  كلنگ  تلخ  روايت 
كه در محله هاى مختلف 
اهواز زده مى شود و هر روز 
روياى مردم براى اجراى اين 
پروژه ها به سراب نزديك تر 

مى شود…..
يكى از موضوعاتى كه طى 
سال هاى اخير در كالنشهر 

اهواز مشاهده شد، كلنگ زنى هايى 
بود كه باهدف آغاز عمليات احداث 
طرح ها و برنامه هاى عمرانى به بستر 
زمين زده شد، امرى ميمون و مبارك 
يا  بنا  تبديل شدن  و  تأمين  نويد  كه 
زمينى به طرحى كارآمد و سازنده را 
مى دهد و گام اوليه براى آغاز فرآيندى 
از  حاكى  كه  مى شود  محسوب 
پيشرفت و توسعه هر چه بيشتر است.
پروژه هاى شاخص بخش عمرانى 
شهردارى اهواز شامل قطار شهرى، 
پروژه شهيد بندر، پل واليت، كوى 
زردشت ؛ اصالح جاده ساحلى شرقى 
و شش سراى محله كه تقريبا در سال 
هاى گذشته غير فعال بودند با انتخاب 
كتانباف بعنوان شهردار اهواز مجدد 

فعال و اجرايى شدند.
طرح هايى كه با شور، شوق و شعف 
بسيار آغاز شد اما انگونه كه از شواهد 
پيداست بدليل پيچ وخم هاى ادارى، 
اعتبارى و…….پروژه هاى مذكور 
به كندى پيش مى روند و بعضى از انها 
بدليل تامين اعتبار مانند سالهاى اخير 

دوباره تعطيل شده اند.
افتتاح  يا  زنى  كلنگ  كه  همانطور 
افتخارآميز  سابقه  عمرانى،  طرحى 
در پرونده مديريتى مسئوالن قلمداد 
مى شود، عدم كاميابى در اتمام يك 
و  كاميابى  مى تواند  پروژه،  و  طرح 
توفيقات مديران را در اذهان و افكار 

عمومى كمرنگ سازد.
در حالى  كه ركود اقتصادى در كشور 
حاكم است و پروژه هاى دولتى را 
تحت تاثير قرارداده، در كالنشهرهايى 
مانند اصفهان ؛ تبريز ؛ مشهد و…..با 
سياست هاى جديد همچنان چرخ 
به  گذشته  از  تر  سريع  را  عمرانى 
معضل  اين  بر  تا  درآورده  چرخش 

غلبه كنند.
؛  دركالنشهراهواز  چگونه  حال 
شهردارى انتظارات و مطالبات بحق 
شهروندان را براورده نمى كند؛ سوالى 
در  اجرايى  مديران  قطعا  كه  است 

شهردارى بايد پاسخگو باشند.
در  شهر  اسالمى  شوراى  اعضاى 

دوره پنجم، تأكيد بسيارى براى ارائه 
محورى  برنامه  اساس  بر  خدمات 
داشته و بارها در گفتگو با رسانه هاى 
استان از اقدامات عمرانى و فرهنگى 
بر اساس برنامه هاى تدوين شده خبر 

داده اند.
پيگيريهاى خبرنگار خوزستان سرافراز 
اگرچه درباره پروژه هاى مهم عمرانى 
ولى  رسيد؛  نتيجه  به  شهردارى  در 
پروژه هاى مشكل دار تحت مديريت 
در  اينكه  بر  عالوه  اهواز  شهردارى 
خواب به سر مى برند، از دادن قطره اى 

اطالعات پرهيز مى كنند.
پروژه هايى كه سال هاست خفته اند و 

گويى گرد مرگ بر آنها پاشيده اند.
طرح هاى  اخير،  سال  درچند 
براى  شهردارى  توسط  بيشمارى 
عمران و آبادانى كلنگ زنى و گاها 
اگر  رسيدندكه  بردارى  بهره  به 
بگذاريم  كنار  را  ها  پروژه  برخى 
مديران  ضعف  و  كم كارى  ،متوجه 
و البته شايد نبود اعتبار الزم براى 
طرح ها  اين  رسيدن  سرانجام  به 
مى شويم. پروژه هايى كه روزى  قرار 
بود تا محيطى بهتر، آرام تر و زيباتر 
مردمانى  آسايش  و  زندگى  براى 
متأسفانه  آورند،كه  فراهم  صبور 
به  مسئولين  درسكوت  روزها  اين 

فراموشى سپرده شده اند.
در  فرهنگى  امكانات  نبود  سالها 
مناطق هشتگانه از جمله زيرساخت 
هاى  پارك  ورزشى،نبود  هاى 
مناسب براى استفاده خانواده ها،عدم 
و…باعث  فرهنگى  مراكز  وجود 
شد ساكنان اين مناطق عمال شاهد 
مشكالت فرهنگى در محيط اطراف 
خود باشند. از سال92 كلنگ زنى 
به  شهردارى  در  فرهنگسرا  شش 
زمين زده شد وحال پس از گذشت 
از  شهرى  مديران  4سال  از  بيش 
مناطق  در  فرهنگسرا  يك  افتتاح 
محروم اهواز مانند مالشيه ؛ كوى 
فرهنگيان ؛ پرديس ؛ اخراسفالت و 

….عاجز هستند.
امروز و به همين راحتى بايد پروژه 
هايى كه آمال و آرزوهاى كودكان 

آن  به  شهر  اين  جوانان  و 
هوا  روى  شد  زده  گره 
معلق باقى بمانند تا ثابت 
شود كه كلنگ هاى نمادين 
مسئولين براى ساكنين اين 
نمى  نان  و  آب  محالت 

شود.
معيارى  چه  براساس 
مناطق حاشيه نشين و محروم اهواز 
تفريحى  مناسب  فضاى  يك  نبايد 
همه  باشند؟آيا  داشته  سرگرمى  و 
پارك ها بايد درمراكز خوش نشين 
و مرفه نشين شهر متمركز شوند؟آيا 
فقط ساكنين كيانپارس و مناطق مرفه 

نشين محترم هستند؟!
پايدار  توسعه  معناى  اينست  آيا 
رفاه  و  متوازن،رشد  جانبه  همه  و 

يكنواخت؟
چرا به راحتى به مردم وعده هايى 
برنمى  آن  اجراى  از  كه  دهيد  مى 

آييد؟
قابل  هاى  تالش  از  نظر  صرف 
تحصين شهردارى و شوراى شهر 
در آسفالت نمودن خيابانها و معابر، 
سنگ فرش و پياده روسازى، جدول 
اقدامات  جوبها،  اليروبى  گذارى، 
ارزنده  كار  ها  ده  و  زيباسازى 
انجام  كه  گفت  بايد  ديگر  شهرى 
اين امورات وظيفه ذاتى شهردارى 
ها مى باشد و مردم شهر اهواز چشم 
انتظار آغاز عمليات اجرايى پروژه 

هاى مهم شهردارى هستند.
به  شهرى  مديريت  مسئوالن 
پروژه  بازسازى  و  مرمت  فكر 
هاى  پروژه  آغاز  و  ناتمام  هاى 
باشند  شهر  اين  در  الذكر  فوق 
وانمود  طورى  برخى  خواهشًا  و 
و  هستند  مردم  فكر  به  كه  نكنند 

در حال خدمت به آنها.
به نظر براى رفع مشكالت موجود 
، ابتدا بايد مديران اليق و متخصص 
و  باشند  داشته  ورود  حوزه  اين 
مديرانى كه پس از چند سال پاسخى 
جز نبود و كمبود بودجه دارند از ميز 
جدا شده و جاى خود را به افراد تازه 

نفس و كاردان بدهند.
گفتنى است در راستاى تنوير افكار 
عمومى، اين پايگاه خبرى بزودى 
گزارشى كامل در خصوص پروژه 
هاى عمرانى نيمه تمام در مناطق 
اطالع  به  شهردارى  هشتگانه 
رساند./  خواهد  شهروندان  عموم 

خوزستان سرافراز

خوزستان با تمدني كهن بي بهره از موزه
 فرزانه قبادي  

يك راه حل ساده براى كاهش آلودگى هواى بيش از حد آلوده

چرخش كند چرخ پروژه هاى عمرانى در اهواز



باالخره استراتژى ايران در رويارويى با حوادث چيست؟
سال ها است كه ما در كشور به صورت گسترده و متوالى شاهد سوانح گوناگون از جمله زلزله، سيل، خشكسالى، يخ زدگى 

محصوالت كشاورزى و .... هستيم.
بارش ساده برف كه در ماه دوم زمستان انتظار آن را داريم و از ده روز پيش كامال به امدن ان اگاهي داريم، تمام شاكله 
شهرهايمان را بهم مي ريزد و اگر كمي دقت هم كرده باشيم بايد متوجه شويم كه سهم زيادي در حقيقت بسيار زيادي از 
توان و اعتبارات كشور هر ساله صرف كمك و يا بعبارتي بازسازي بصورت حداقل براي حركت دوباره چرخ زندگي مردم 

اسيب ديده براي شروع مجدد تقريبا از صفر در مناطق درگير مي شود.
اين سهم زياد منابع كشور هم، جبران خسارات حاصله را نمي كند و از سوي ديگر توان توسعه كشور را با بحران روبرو 
مي كند، اعتبارات در مراحل گوناگون براي مثال بجاي ايجاد يك بزرگراه، حال بايد صرف چادر و كنسرو و وامهاي مختلف 
و .... كه حداقل زندگي بازماندگان را هم در بسياري از موارد تامين نمي كند ! در عمل صرف هيچ و پوچ كردن منابع 
كشور؟ هنوز كشور در بم بعد از زلزله اين شهر از سال ها پيش مشكالت فراواني دارد و عمال بايد در برنامه هايش به آن 
برسد ! ديروز كرمانشاه و خدا مي داند فردا كجا ... هر بار داستان تكرار مي شود گويي ما از سوانح قبلي چيزي اصال ياد 
نگرفته باشيم. حال يك سوال اصلي در اينجا مطرح مي شود واقعا برنامه كشور در رابطه با اينگونه حوادث چيست ؟ در 
برخي كشور ها صبر مي كنند تا اتفاقي رخ دهد و بعد بتناسب ان شروع به عمليات مورد نياز مي كنند. كه بحر حال تاوان 
سنگيني را مجبور به پذيرش هستند. اين يك روش شناخته شده در دنيا مي باشد و عموما كشور هاي فقير در دنيا ناچارا 
از اين روش براي مقابله بهره مي برند! برخي كشور ها با تلفيق روش اول و ايجاد ساختاري محدود براي مواجهه با سوانح 
برنامه ريزي محدود مي كنند، عموما اين كشور ها نيز داراي توانايي مالي خوبي جهت برخورد كامل با موضوع را ندارند لذا 
حداقل ممكن را از قبل برنامه ريزي كرده و بيشتر توجه خود را به زمان بعد از رخداد حادثه معطوف مي دارند كه مسلما 
باز خسارات عمده اي را به ناچار متحمل مي شوند . كشورهاي در حال توسعه و بخصوص كشورهاي پيشرفته بدليل عدم 
تصور تحمل هزينه هاي خسارات وارده و عمال از دست دادن چرخه توليد خود هر چند براي زمان كوتاهي، سرمايه گذاري 
سنگيني بر روي مديريت قبل از حادثه و به حداقل رساندن ضايعات بعد از حادثه را اولويت قرار مي دهند و عمال در شرايط 

بعد از حادثه كمترين هزينه را بابت خسارات مستقيم و هم غير مستقيم متحمل مي شوند.
بنا به تيوري معتبري در دنيا برخي معتقدند كه دو گروه اول همواره در سيكل فقر و عقب ماندگي اقتصادي باقي مانده و 
هر ساله تمام منابع توسعه اي خود را صرف برگشتن به ابتداي سال قبل نموده و در چرخه باطل ماندگار مي گردند. حال 
اينكه گروه سوم در ابتدا هزينه نسبتا سنگيني را يك مرتبه تحمل و سپس هر بار بعد از حوادث، ديگر نيازي به بازگشت 
به سر چرخه را ندارند و بدينوسيله انرژي باقيمانده صرف توسعه و پيشرفت مي گردد. يك نگاه ساده به اين موضوع و 
كشور هاي دنيا، حاكي از صحت اين فرضيه بسيار ساده، معقول و منطقي است. علي رغم شناخت اين موضوع در كشور 
بعد از سالها بحث و گفتگو مجلس محترم بالخره روش كشورهاي پيشرفته را قبول و قانوني جامع براي مديريت بحران 
تصويب كرد كه شامل تمام چرخه مديريت بحران است ولي عمال انچه مالحظه شد در اين سالها باز همان روش تسليم 
و رويارويي با حادثه در زمان بحران در قالب امداد و نجات و بازيازي محدود عمل شد. البته ناگفته نماند كه سازمان 
مديريت بحران با تمام اين مشكالت عمال حمايت هاي الزم از جمله حمايت قانوني و مالي را از سوي دولت و مجلس 
عمال دريافت نكرد؟ حتي بتصور حقير هنوز ساختار بطور كامل مشخص نيست مثال نقش وزارت كشور چيست و نقش 
سازمان برنامه در اين وادي كجا قرار ميگيرد؟ نميشود بودجه يكجا و اعتبارت در انجا تعريف شود و استانداري ها جاي 
ديگر كارهاي ستادي را انجام دهند ؟ اين موضوع را بنده در كتاب مديريت بحران خودم كه در سال 1374 بچاپ رساندم 
بخوبي فكر ميكنم حل كرده بودم و ريس ستاد بحران را مقام عالي كشور يعني ريس جمهور ديده بودم، عينا انروز اين 
مشكل را بصورت كامل مي ديدم ! كه در قانون مصوب، اين مقام به وزارت كشور تغيير يافت. بحر حال بنظر مي رسد كه 
كشور بايد نسبت به اين مهم و بالخره خط مشي اجرايي خود را مشخص نمايد تا دوباره يك سال ديگر در داخل سيكل 
باطل نباشيم. كشور بايد برنامه خود را اعالم و نسبت به مولفه هاي مطرح در داخل ان بطور كامل رويه مشخص انتخابي 
خود را تعريف نمايد؛ جايگاه امادگي كجاست، جايگاه كاهش خطرات كجاست، جايگاه اموزش كجاست، جايگاه امداد و 
نجات كجاست، جايگاه بازسازي چيست، عادي سازي و روان سازي امور كجاست، توسعه ملي جايگاهش چيست در اين 

فرايند، پيشگيري و بهبودي چه مى شود و ..
بيمه حوادث چگونه تعريف مي شود ؟ ايا بيمه ساختمان ها براي حوادثي همچون زلزله اصال معني كاربردي دارد بخصوص 
در ”كشور ما“ ؟ يا كدام بيمه اي در كشور بعد از زلزله برقرار است كه توان پرداخت چنين هزينه هايي را داشته باشد يا 
محدوده درست ان حداقل تعريف شود. آنچه امروز بخصوص در حوادث سخت چند ماه اخير مشاهده شده است و هنوز 
در خاطرها باقي است قبل از فراموش شدن در ذهن ها، حاكي از نا كارامدي يا در بهترين حالت عدم تعريف و تفكيك 
وظايف و سر درگمي در بخش هاي سيستم مديريت بحران كشور است. يادمان نرود ما قرار نيست جزو كشورهايي 
بحساب بياييم كه همواره بدور خود در داخل سيكل بيهوده و فرسايشي رويارويي حوادث بطريق كشور هاي عقب افتاده 
عمل كنيم! بالخره بايد يك روش منطقي و قابل قبول با شرايط كشور انتخاب و برنامه هاي كوتاه، ميان و طوالني مدت 

براي ان تعريف و فعاليت كنيم تا عمال مستقل از افراد و مديران وقت به صورت سيستماتيك جلو رود.
كار درستي نيست كه بعد از هر بحران كوچك تا بزرگ (پالسكو تا زلزله كرمانشاه) شدت بحث ها در كشور جدي شود و 
در اندك زماني مشغول مسايل ديگر شويم تا رخداد بحران زاي بعدي ! منابع محدود كشور در حال حاضر بجاي جايگزيني 
اندك خسارت ها بهتر است در راستاي اصالح امور مربوطه و صرف توسعه ملي براي ايندگان شود. امروز در خبرها ديدم 
وزير محترم بهداشت از شهرداري مطالبه زمين براي ساخت بيمارستان كرده اند !!! يعني دوباره جاذبه براي تهران يعني 
دوباره افزايش جمعيت يعني دوباره اسيب پذيري باالتر !!! نمي دانم يا دانشمندان اين كشور بسيار دروغگو هستند يا همه 
ما از مسول و مردم و متخصصان مشكل شنوايي داريم ! خدا به همه ما رحم كند. از يك طرف متخصصان كشور در 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله هشدار هاي جدي مي دهند از طرف ديگر انگار نه انگار، حتي برخي اين عزيزان را متهم 
به تشويش اذهان مردم و ايجاد وحشت مي كنند و ميفرمايند بگذاريد مردم زندگي كنند ! باور بفرماييد اين زندگي تا 
شروع تيك اوليه لرزه نگار در شهر ها و كشور ادامه دارد بعد از ان تيك به گونه ديگري خواهد بود. مردم امروز چادر نشين 

كرمانشاه هم ساعت 21:47 روز زلزله يك ثانيه قبل از تيك اوليه زلزله بر همان باور بودند و داشتند زندگي مي كردند !
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جتماعى ا

مخالفت تند يك نماينده مجلس درباره استخدام زنان
درست در روزى كه خبر استخدام 300 زن در وزارت 
رسانه ها  در  نخستين بار  براى  عربستان  دادگسترى 
منتشر شد، يك نماينده مجلس با اشتغال زنان در 

ايران مخالفت كرد.
تصميم هاى  راستاى  در  عربستان  كه  اين  از  بعد 
جديدش، بسيارى از موانع قانونى را براى زنان از جمله 
ممنوعيت رانندگى يا ممنوعيت حضور در ورزشگاه ها 
كنار گذاشت، حاال نوبت به استخدام آنها در وزارت 

دادگسترى رسيده است. 
دادگسترى  وزير  صمعانى،  وليد  تصميم  دنبال  به 

عربستان مبنى بر ايجاد فرصت هاى شغلى براى زنان سعودى، منابع عربستان از تصميم اين وزارت خانه درباره 
استخدام 300 زن خبر دادند. اين اقدام براى نخستين بار در تاريخ وزارت دادگسترى صورت مى گيرد و زنان 
عربستانى استخدام شده در قسمت مطالعات اجتماعى، قضايى، حقوقى و دستيار امور ادارى فعاليت خواهند كرد.

پيشتر هم صمعانى تاكيد كرده بود كه وزارت دادگسترى مايل است زنان را در اين وزارت خانه استخدام كند، زيرا 
اين امر در تسهيل ارائه خدمات به زنان در زمينه قضايى و جمع آورى اسناد حائز اهميت است.

در عين حال، در چنين شرايطى كه ديگر كشورها راه توسعه را با حضور زنان باز مى كنند، ابوالفضل ابوترابى، 
نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون در كانال تلگرامى اش نسبت به اشتغال زنان واكنش نشان داده و گفته: 

استخدام زنان مشكل بزرگى است.
او در كانال تلگرامى اش اينطور نوشته: «تا زمانى كه مرد بيكار و تحصيلكرده هست، چه لزومى دارد كه بانوان 
مشغول به كار شوند. بيش از 60 درصد استخدامى هاى سال قبل و امسال، بانوان هستند و اين معضل بسيار 
بزرگى است. زمانى كه پسر بيكار و تحصيلكرده داريم، اولويت استخدام با آنهاست تا بتوانند تشكيل خانواده 
بيكار  پسر  يك  با  ازدواج  به  حاضر  هم  خانم  همان  و  مى شوند  كار  مشغول  بانوان  آن  جاى  به  اما  بدهند. 

نيست.»
 اما محدثه هادى، حقوقدان و وكيل نجف آبادى، در يادداشتى، نسبت به اين اظهارات نوشته است: با هر كالم 

سطحى شما، حيثيت شهر ما مخدوش مى شود.
 او در اين يادداشت تاكيد كرده: آقاى ابوالفضل ابوترابى، نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون! اظهارنظر 
عجيب اخيرتان را كه در تضاد با اصل بيست و هشتم قانون اساسى و اطالق آن درباره تمام ايرانيان فارغ از 
جنسيت آنهاست، خواندم. فرموده بوديد تا زمانى كه مرد بيكارى وجود دارد، لزومى به اشتغال بانوان نيست! 
بنظرم رسيد كه شما از آن نسلى هستيد كه بعيد نيست اگر روزى دستتان و زورتان برسد بگوييد كه تا زمانى كه 

مرد زنده وجود دارد، چه لزومى دارد كه زن زنده وجود داشته باشد! 
اين حقوقدان همچنين اشاره داشته: شما حقوقدان باسابقه اى كه يك كرسى قانونگذارى را در مجلس شورا به 
لطف موكلينتان اشغال كرده ايد و در عصر پيشرفت و رسانه با حدس همكارى داعش با پاول دوروف، سوداى 
تعطيلى تلگرام در سر مى پرورانيد، بهتر است محتاطانه تر سخن بگوييد چرا كه پشت هر كالم سطحى شما، 

حيثيت شهر ماست كه مخدوش مى شود.
 محدثه هادى در ادامه اين يادداشت آورده است: محض اطالعتان زنان ايرانى، نيمى از جمعيت اين كشور 
هستند. محدود كردن آنها همانقدر مضحك است كه محدود كردن مردان. پسنديده تر است كه به جاى محروم 
كردن زنان از حقوق انسانى و اجتماعى شان، فرصت ها را برابر كنيد و دولت را به انجام تكليف مصرح در اصل 
بيست و هشتم قانون اساسى واداريد و انرژى و هزينه را در آموزش خانواده ها و به روز كردن كليشه ها صرف 
كنيد و تأثير آن را در تحول رسوم غلط و كاهش آمار اختالفات، مشاهده و لمس كنيد. به اميد برقرارى اخالق 

و انصاف.

نـان ز
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سازمان ملل متحد نسبت به آوارگى 50 ميليون كودك 
در 51 كشور مختلف جهان به دليل خشونت، بالياى 

طبيعى و فقر هشدار داد.
حدود 84 درصد از كمك هاى مالى يونيسف در سال 
2018 ميالدى (سه ميليارد دالر) به كشورهاى قربانى 
سودان  نيجريه،  يمن،   عراق،  سوريه،  مانند  خشونت 
جنوبى و جمهورى دموكراتيك كنگو اختصاص يافته 

است.
به گفته مدير برنامه هاى اضطرارى سازمان يونيسف، 
117 ميليون نفر در سراسر دنيا كه در شرايط اضطرار 
زندگى مى كنند به آب شرب سالم دسترسى ندارند و 
در بسيارى از كشورهايى كه تحت تاثير جنگ هستند 
مرگ ومير كودكان در اثر بيمارى هاى ناشى از آب ناسالم 
و بهداشت نامناسب نسبت به تاثير مستقيم خشونت، 

بيشتر رخ مى دهد.
تنها حدود 4.1 ميليون كودك در عراق، 11.3 ميليون در يمن، 1.1 
ميليون در فلسطين، 5.3 ميليون در سوريه و 11 ميليون كودك سورى 

آواره در ديگر كشورهاى منطقه به كمك هاى فورى نيازمندند.

يك عضو آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد براى آوارگان 
فلسطينى در خاور نزديك (UNRWA) در رابطه با وضعيت 
از  ميليون  يك  حدود  گفت:  فلسطينى  كودكان  بار  فاجعه 
هستند.  غذايى  فورى  كمك هاى  نيازمند  فلسطينى  پناهندگان 

همچنين وجود نيروهاى اشغالگر در سرزمين هاى 
با  را  فلسطينى ها  از  بسيارى  فلسطين،  اشغالى 
باالى  سطح  و  بشر  حقوق  مكرر  نقض  بحران 

مى كند. خشونت مواجه 
به عالوه بيش از 690 هزار نفر از مسلمانان ميانمار كه 
شامل 255 هزار و 300 كودك است با فرار از ايالت 
راخين ميانمار به بنگالدش، در شرايط سختى به سر 

مى برند و نيازمند كمك هاى فورى هستند.
هزار   720 حدود  روهينگيايى،  كودكان  احتساب  با 
كودك در بنگالدش به اين كمك ها نيازمندند. طبق 
در  كودك  هزار   60 حدود  ملل،  سازمان  گزارش 
كره شمالى به علت تحريم هاى بين المللى عليه اين 
كشور از گرسنگى شديد رنج مى برند. اين تحريم ها 
همچنين دريافت كمك هاى سازمان ملل را به تعويق 

مى اندازد.
به گزارش خبرگزارى آناتولى تركيه، در كره شمالى حدود 18 ميليون 
نفر با معضل ناامنى غذايى مواجه اند كه در اين ميان 200 هزار كودك 

از سوء تغذيه شديد رنج مى برند.

25 درصد كودكان جهان در درگيرى و بحران زندگى مى كنند

شـت ا د د يا فريبرز ناطقى الهى

شمشاد اختر افزود: مساله طوفان هاى گرد و خاك 
به تازگى بسيار مورد توجه كارشناسان قرار گرفته 
روزافزون  مشكل  اين  شاهد  نقاطى  در  و  است 
جدى  جويى  چاره  آن  مورد  در  بايد  كه  هستيم 

صورت گيرد.
وى اظهار كرد: اين موضوع در مدت زمان كوتاه به 
وجود نيامده است كه انتظار داشته باشيم در مدت 
زمانى كوتاه نيز حل شود. حل اين مشكل نيازمند 
همكارى هاى منطقه اى و فرا منطقه اى است. 
ما به اتفاق كشورهاى عضو و زير چتر حمايتى 
سازمان ملل تمام تالش خود را خواهيم كرد تا به 

اين موضوع رسيدگى شود.
اختر، همچنين چشم انداز مثبتى را در خصوص 

راه حل هاى مبارزه با ريزگردها بيان كرد.
طى  گفت:  نيز  اپديم  مركز  خصوص  در  وى 
سال هاى گذشته براى استقرار تاسيس مركز اپديم 

در  است  قرار  مركز  اين  گرفت؛  صورت  زيادى  بسيار  تالش هاى 
راستاى توسعه مديريت اطالعات باليا فعاليت داشته باشد. 

اختر با بيان اين كه مركز اپديم (مقر آسيا و اقيانوسيه توسعه مديريت 
اطالعات باليا) به پيشنهاد جمهورى اسالمى ايران و پس از فاجعه بم( 
زلزله بم در سال 1382) شكل گرفته است، ادامه داد: در پى تالش هاى 

مضاعف و مستمر و همكارى و حمايت دبيرخانه اسكاپ و 60 كشور 
عضو، امروز اين تالش به بار نشست. 

معاون دبيركل سازمان ملل افزود: موضوع مديريت اطالعات باليا و 
كاهش خطرات بالياى طبيعى از اهميت بسيارى برخوردار است. اين 
موضوع به ويژه در آسيا اهميت بيشترى دارد چراكه بر اساس آمار اين 
منطقه ،پرمخاطره ترين منطقه از نظر بالياى طبيعى در دنيا شناخته شده 

است و باليايى همچون زلزله، سيل، ريزگردها و 
خشكسالى در اين منطقه بسيار ديده مى شود. 

وى با اشاره به اهميت داده ها و اطالعات در زمينه 
پيشگيرى از باليا خاطرنشان كرد: دو نكته در اينجا 
حائز اهميت است؛ يكى اينكه چطور بتوانيم از 
پيشرفت هاى علمى مان در خصوص هشدار پيش 
از وقوع باليا استفاده كنيم. اين موضوع به ويژه در 
كشورهاى آسيب پذير منطقه بسيار مهم است و 
نكته دوم موضوع تاب آورى و مقاوم سازى است؛ 
تاب آورى در مقابل باليا به صورتى كه تلفات 

انسانى و خسارات اقتصادى كمتر شود. 
شمشاد اختر افزود: مساله بالياى طبيعى تنها به يك 
كشور منحصر نيست و همكارى هاى ملى، منطقه 
اى و فرامنطقه اى را طلب مى كند. بايد به دقت 
همه جوانب كار برسى و طراحى شده و در اجراى 

آن قدم هاى محكمى برداشته شود.
توسعه  اقيانوسيه  و  آسيا  مقر  تاسيس  تفاهم نامه  ايرنا،  گزارش  به 
مديريت اطالعات باليا(اپديم) امروز سه شنبه در هتل اسپيناس 
پالس تهران به امضاى محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهورى 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه و «شمشاد اختر» معاون دبير كل 

سازمان ملل متحد رسيد.

مساله ريزگردها با حمايت سازمان ملل بررسى مى شود

يك فوق تخصص گوارش و كبد بزرگساالن از روبرو شدن با يك 
سونامى از افراد مبتال به كبد چرب در آينده اى نزديك خبر داد و تصريح 
كرد: هر چند در گذشته، سن شيوع كبد چرب بين 40 تا 50 سال بوده 
ولى هم اكنون 30 درصد از كودكان به دليل چاقى، كم تحركى و رژيم هاى 

سرشار از كربو هيدرات و قند، مستعد اين عارضه هستند .
دكتر «شهاب رحيم پور» با اشاره به ابتالى قريب به 30 درصد مردم دنيا 
به بيمارى كبد چرب، اظهار كرد: شروع سن اين بيمارى به ويژه در 
كشورهاى در حال توسعه، بسيار پايين آمده و قشر نوجوان و جوان را 

نيز در برگرفته است.
وى در مورد شدت بروز اين بيمارى گفت: رسوب چربى در  بيش از 
5 درصد كبد مرحله آغازين و نرمال كبد چرب، رسوب 5 تا 30 درصد 
چربى در كبد سطح متوسط تا شديد اين بيمارى و باالى 30 درصد 

مرحله شديد آن خواهد بود .
اين فوق تخصص كبد بزرگساالن ادامه داد: ابتال به عارضه كبد چرب در 
چند مرحله اتفاق مى افتد كه ابتدايى ترين آن رسوب چربى در سلول هاى  

كبد و يا به اصطالح مرحله NAFLD است كه در اين 
مرحله 25 درصد از سلول هاى كبدى در صورت عدم درمان،  
ملتهب و وارد مرحله اى تحت عنوان NASHD   مى شوند.

وى ادامه داد: مرحله بعدى كه در صورت عدم درمان روى 
مى دهد مرحله فيبروز كبدى يا سفت شدن 25 درصد از 
سلول هاى ملتهب NASHD   است كه در اين صورت 
5 درصد از اين بيماران نيازمند پيوند كبد مى شوند .رحيم پور 
بروز عالئم بيمارى كلبد چرب را هميشه به منزله ى ابتال به 
اين بيمارى نمى داند و تصريح مى كند:به عنوان نمونه بسيارى 
از هپاتيت ها مانند هپاتيت نوع C   با عالئم كبد چرب ظاهر 
مى شوند لذا بروز چنين عالئمى را تا قبل از بروز التهاب كبد، 
در دسته بيمارى كبد چرب ساده تعريف مى كنيم و به عبارتى 

عنوان مى شود كه كبد فرد، چربى گرفته است.
وى در ادامه كبد چرب را يك زنگ خطر براى پى بردن به 
ديگر امراض در بدن دانست و افزود: افرادى كه دچار كبد 
چرب هستند، بيشتر دچار بيمارى هايى چون امراض قلبى 

و عروقى مى شوند و اين در حالى است كه بيشتر آنها نه از عارضه 
كبد چرب بلكه از ديگر بيمارى ها فوت مى كنند لذا موضوع كبد چرب 
به عنوان يكى از نشانه هاى بروز بيمارى هاى سيستماتيك، موضعى 
نگران كننده است. وى به بيمارى هاى ناشى از ابتال به كبد چرب نيز اشاره 
و اظهار كرد: قريب 40 درصد مبتاليان به كبد چرب، دچار بيمارى ديابت 

و 60 درصد مبتاليان به ديابت نيز دچار كبد چرب هستند .
وى در اين رابطه خاطرنشان مى كند: البته كسانى كه مبتال به ديابت و 
بيمارى هاى كبدى و سوابق فاميلى ابتال به كبد چرب هستند نيز مستعد 

ابتال به اين بيمارى هستند .
اين فوق تخصص گوارش همچنين با بيان اين كه كيست هاى تخمدانى 
و اختالالت قاعدگى در زنان مبتال به كبد چرب بيشتر مشاهده مى شود، 
ادامه داد: در مردان نيز بيمارى هايى مانند پوكى استخوان و بيمارى هاى 

كليوى در مبتاليان به كبد چرب شايع تر است .
وى از روبرو شدن با يك سونامى از افراد مبتال به كبد چرب در آينده اى 
نزديك خبر داد و با اعالم نگرانى از اين موضوع، و تصريح كرد: هر چند 

در گذشته، سن شيوع كبد چرب بين 40 تا 50 سال بوده ولى هم اكنون 
30 درصد از كودكان به دليل چاقى، كم تحركى و رژيم هاى سرشار از 

كربو هيدرات و قند، مستعد اين عارضه هستند.
و  كورتون ها  روماتيسمى،  داروهاى  مصرف كنندگان  رحيم پور 
استروئيدهاى آنابوليك كه براى بدنسازى و افزايش حجم عضالت به 
كار مى روند را مستعد كبد چرب خواند و با بيان اين كه هر كدام از 
سندروم هاى متابوليك از عالئم استعداد به كبد چرب است، افزود:  فشار 
خون باال، مقاومت به انسولين در خون، چربى انباشته� اضافى در اطراف 
شكم و سطوح افزايش يافته ى چربى خون كه عمدتاً در كبد چرب 
مشاهده مى شود، خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى، سكته و ديابت را نيز 

افزايش مى دهند .
وى 85 درصد مبتاليان به كبد چرب را شامل افراد چاق دانست و با 
اشاره به اين كه انواع چاقى ها به ويژه چاقى ناحيه شكم ريسك ابتال به 
كبد چرب را باال مى برد، گفت: اين ريسك در مردان با دور كمر بيش از 

102 و زنان با دور كمر 88 سانتى متر بيشتر است .

وى در مورد توده بدنى نيز كه به اصطالح علمى «بى.ام.آى» خوانده 
مى شود و نقش آن به عنوان يكى از نشانه هاى استعداد ابتال به كبد چرب، 
گفت: اگر نسبت وزن به مجزور قد در افراد بيش از 25 باشد، فرد در حال 

چاق شدن و اگر باالى 28 باشد، زنگ خطر ابتال به كبد چرب است .
رحيم پور افراد مبتال به ديابت نوع 2 را نيز زيرگروه افراد مستعد كبد 
چرب عنوان كرد و گفت: افراد با قند خون ناشتاى 100 تا 120 عالوه 
بر ديابت مستعد كبد چرب نيز هستند چرا كه عامل مشترك مقاومت به 

انسولين در هر دو عارضه، دخالت دارد .
اين فوق تخصص همچنين با اشاره به ابتالى 50 درصد افراد با چربى 
خون باال به كبد چرب، بيان كرد: چربى ها شامل كلسترول و انواع 
ترى گليسيريدها هستند كه البته ترى گليسيريدها، چربى هايى با عوارض 
كم بوده ولى فرد را در ابتال به بيمارى هاى كبدى و كبد چرب مستعد 
مى كنند. وى در اين مورد افزود: سطح مناسب چربى هاى خوب يا 
اچ.تى.ال بايد در مردان بيش از 40 و در زنان بيش از 50 درصد باشد تا 

ريسك خطر ابتال به اين امراض پايين بيايد .

وى فشار خون باالى 13 روى 8,5 را نيز از عالئم ديگر استعداد به كبد 
چرب مطرح كرد و افزود: فشار خون باال، ريسك ابتال به ساير امراض 

قلبى و عروقى و به دنبال آن كبد چرب را نيز باال مى برد .
رحيم پور با اشاره به اين كه در 80 درصد از موارد ابتال به كبد چرب بدون 
عالمت اتفاق مى افتد، گفت: هر چند عارضه هاى نامبرده در بدن، افراد را 
مستعد كبد چرب مى كنند اما اين بيمارى اكثر مواقع بدون هيچ عالمت 
و نشانه اى در بدن بروز مى كند هر چند كه در 30 درصد از اين افراد نيز 
عالئمى مانند خستگى، بى حالى و كم حوصلگى و احساس ناراحتى در 

باالى سمت راست شكم را نيز مى توان مشاهده كرد.
وى با اشاره به اين كه كبد ارگان نجيبى است و تا زمانى كه بيش از 
90 درصد آسيب نبيند، كار خود را به بهترين نحو انجام مى دهد، گفت: 
برخالف بيمارى هاى كبدى، بيمارى هاى قلبى بسيار جدى هستند لذا 
افراد مبتال به كبد چرب بايد به سيستم هاى قلبى و عروقى خود بيشتر 

توجه كنند .
اين فوق فوق تخصص در مورد روش هاى اشتباه مقابله با اين بيمارى در 
افراد نيز اظهار كرد: اكتفا به سونوگرافى امرى اشتباه است زيرا 
شدت بيمارى را نشان نمى دهد و بايد براى پى بردن به شدت 

التهاب، از بيمار نمونه بردارى شود.
وى با تاكيد بر اين كه البته روش هاى درمانى سر خود و بدون 
تشخيص پزشك مانند مصرف قرص هاى چربى  عملى كامًال 
اشتباه است، افزود: درمان اين بيمارى با يك قرص و متكى 
بودن به درمان با مصرف انواع ويتامين ها و ديگر قرص ها 
تنها يك اشتباه است چرا كه درمان اين بيمارى بايد در رژيم 

غذايى فرد و تغيير در سبك زندگى او اعمال شود .
رحيم پور با اشاره به روش هاى درمانى مناسب بر اساس 
تشخيص پزشك، گفت: كاهش وزن در درمان اين بيمارى، 
اولويت دارد و با رژيم غذايى انجام مى شود اما كاهش وزن 
ناگهانى يعنى كم كردن وزن به ميزان بيش از يك كيلوگرم در 
هفته با رژيم هاى غذايى سخت، عوارض كبد چرب را باال 
مى برد . اين فوق تخصص در اين رابطه ادامه داد: الغرشدن 
براى كوتاه مدت با قرار دادن بالن در معده كه به مدت 6 تا 
9 ماه انجام مى شود به كاهش وزن فرد منجر خواهد شد اما تداوم آن به 

خود فرد و رژيم غذايى او، پس از آن بستگى دارد .
وى با بيان اين كه اعمال جراحى «باى پس» و   اِسليو   از شايع ترين 
اقدامات براى الغرى هميشگى ذكر كرد و گفت: اين اعمال تنها به 

تشخيص پزشك در بيماران كبد چرب  و چاق صورت مى گيرد .
اين فوق تخصص ادامه داد: تحقيقات نشان داده كه مصرف چربى امگا 
3 موجود در ماهى، روغن زيتون و كنجد در صورت عدم حساسيت، 
گردو، داروهاى ليورگل به دليل تركيبات سيلى مارين، افزايش فيبرها، 
آووكادو، زنجبيل، دارچين، زردچوبه، سبزيجات و ميوه جات در رژيم 
غذايى اين افراد بسيار موثر بوده، هر چند الزمه آن مراجعه ابتدايى به 
پزشك تغذيه است . رحيم پور در پايان ضمن توصيه اكيد به ورزش 
هفتگى به مدت حداقل 150 دقيقه، مصرف روزانه 2 تا 3 فنجان قهوه 
تلخ را نيز موثر دانست و گفت: جايگزين كردن اين مقدار قهوه به جاى 
چاى به ويژه براى يزدى ها كه از مصرف كنندگان عمده چاى به ويژه به 

روش ناصحيح و داغ هستند، تاثيرگذار خواهد بود .

بروز سونامى مبتاليان كبد چرب در آينده اى نزديك

معاون دبيركل سازمان ملل، حل مشكل ريزگردها را نيازمند همكارى هاى منطقه اى و فرامنطقه اى دانست
 و گفت:  مساله ريزگردها با چتر حمايتى سازمان ملل متحد بررسى مى شود.



يكشنبه-15بهمن 1396 17 جمادى الثانى 1439
4 فوريه2018      سال دوم- شماره76

جدول

پاسخ جدول شماره 5097

طراح:عليرضا سجادى فر       شماره 5098

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

از باال به پايين
 1- نوعى كشت- راهنمايى كردن- مسبوق به هم ريخته   2- نوعى ماهى- كاشت دندان  3- كيميا- عامدانه- انديشه 
 4- گرفتارى و دربندبودن- پاك كردن- يك چهارم  5- واحد بازى تنيس- پوشه يا پرونده بزرگ و محكم- نام 
فرشته اى است موكل بر دين و تدبير امور   6- هافبك اسپانيايى منچستريونايتد- جداكننده حق از باطل- آب بند 
ــاز  9- نشان افتخار-  ــيحيان- جادوگر  8- عملى در كشاورزى- سمينار- دندان س  7- لوس- عبادتگاه مس
ــبق  ــتى و دنائت- تنها  11- مدافع اس ــتيك- وفاكردن به عهد  10- عدد يك رقمى- پس حركتى در ژيمناس
ــى زبان- مشاهده و رويت  ــده  12- نيستى- دوشنبه انگليس  ملى و منچستر يونايتد- گوش به زنگ- عوض نش
ــتان  14- نام يكى از نبردهاى جنگ جهانى دوم- از غدد مترشح داخلى    13- بخشنده- رزمايش- سرانگش

15- صندلى دندان پزشكى- رسوا- خالص

از راست به چپ
 1- هر يك از هفت فرشته آيين زردشتى - اثر موسيقايى يك اركستر  2- حرف تأكيد- بى نام تو كى كنم باز- از 
نخست وزيران هند  3- اثر فدريكو گارسيا لوركا- رهبر و راهنما- فاقد امنيت  4- نويسنده و منشى- از بخش هاى 
ورزش ووشو- خداحافظى بيگانه  5- يازده- نى لبك- پست و فرومايه- يادداشت  6- آزاد- شيون- مطابق روز 
 7- از رؤساى جمهور اسبق فرانسه- كبوتر صحرايى- جانشين  8- از پادرامدن از فرط خستگى  9- خدمتكار 
پير- پرچم- كاشف قانون جاذبه  10- سردسير- شماره بين المللى كتاب- تزوير  11- تكرار حرفى- وحشت- نان 
ــب مانده- پايتخت ايتاليا  12- پس از اين- نام قديم ويتنام- پايتخت سرى النكا  13- پرسه زن- زودرنج-  از ش
همدم  14- از شهرهاى آذربايجان شرقى - غربال سيمى- ايل هاى كوچنده  15- كشتن با نيت قبلى- مهمان 

بدون دعوت

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

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

جدول كلمات متقاطع

1 9
8 6 1 7 3

4
7 9 3

6 1 5
2 8

6 4 2
5 2 8

3 4

195436872
846217359
732859416
518793264
469182735
327645198
654378921
971524683
283961547 74

75

6
اقتصادى

اين تصويب پس از آن صورت گرفت كه 6 نماينده موافق و مخالف، سخنگوى 
دولت و رئيس كميسيون تلفيق بودجه نظرات خود درباره اين اليحه را مطرح كردند. 
نمايندگان بالفاصله پس از تصويب كليات، بررسى جزئيات درآمدى تبصره هاى 

اليحه بودجه 97 را آغاز كردند.
اما اين بار چه چيزى نمايندگان را به موافقت و تصويب گزارش كميسيون تلفيق 
از اليحه بودجه 97 سوق داد؟عالوه بر آنكه كميسيون تلفيق در بازنگرى گزارش 
نخست خود از اليحه بودجه، برخى تبصره هاى مهم و مناقشه برانگيز را اصالح كرد، 
روز گذشته نيز اظهارات محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه و غالمرضا 
تاجگردون رئيس كميسيون تلفيق، برخالف جلسه روز يكشنبه، نمايندگان را به 
سمت همگرايى براى تصويب اين اليحه سوق داد. شايد مهمترين موضوعى كه 
اين افراد براى جلب رضايت نمايندگان بر آن تاكيد كردند، اصالح دو موضوعى بود 
كه نمايندگان آن را به عنوان ايرادات فنى گزارش نخست كميسيون تلفيق از اليحه 

بودجه مى خواندند: موضوع هدفمندى يارانه ها و كاهش انتشار اوراق.
شرايط خاص كشور و تداوم پرداخت يارانه

محمدباقر نوبخت ديروز در اظهارنظر خود درباره گزارش كميسيون تلفيق از اليحه 
بودجه 97 در صحن علنى مجلس با تاكيد بر اينكه اصالحات بودجه در كميسيون 

تلفيق در راستاى تامين نظر دولت بود، اين امر را قابل دفاع خواند و تاكيد كرد كه تصميم 
افزايش رديف درآمدى هدفمندى يارانه ها، دست مجريان را از سال 97 براى حل مشكل 
پرداخت يارانه ها به خانواده هاى كم درآمد باز كرد؛ ما مى توانيم منويات مجلس براى پرداخت 

يارانه ها و صرفه جويى در يارانه پردرآمدها را اجرايى كنيم.
على الريجانى، رئيس مجلس هم در جلسه علنى ديروز مجلس، اعالم كرد: تالش بر اين 

است كه به تمام افراد نيازمند يارانه تعلق گيرد.
اگر چه سخنگوى دولت و رئيس مجلس به گونه اى سخن گفته اند كه مى توان از آن 
برداشت كرد كه كماكان مى توان به حذف يارانه افراد پردرآمد و تعلق گرفتن يارانه صرفا 
به نيازمندان واقعى به آن اميدوار بود اما غالمرضا تاجگردون به گونه اى صحبت كرد كه از 

آن اينگونه استفاده مى شود كه به داليلى بنا نيست يارانه كسى حذف شود.
غالمرضا تاجگردون در دفاع از گزارش كميسيون متبوعش درباره اليحه بودجه 97، با 
تاكيد بر اينكه در اين اليحه به خواست عامه مردم توجه شد و اجازه نداديم حقوق ملت 

ضايع شود، تاكيد كرد: كشور شرايط خاص دارد و مى خواهيم اقتدار و ثبات داشته باشيم.
او با بيان اينكه در موضوع يارانه ها همواره به دولت مى گفتيم آن را ساماندهى و يارانه ها 
را حذف كند، گفت: دولت اين كار را كرد و گفت كه مى خواهد 34 ميليون نفر را حذف 
كند. شرايطى پيش آمد كه امكان حذف يارانه نيست. تاجگردون تاكيد كرد: ما قاطعانه 
مى گوييم اگر چه مى خواستند و مى خواستيم يارانه را حذف كنيم، اما امروز همه عوامل را 
جمع كرديم كه يارانه را پرداخت كنيم. شفاف تر از اين نمى توان گفت. ما منابع را تجهيز 

كرديم تا بتوانيم تداوم يارانه را داشته باشيم. رئيس كميسيون تلفيق مجلس در مورد افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى نيز با اشاره به گاليه نمايندگان درباره اينكه چرا قيمت حامل هاى 
انرژى را اصالح نكرديد، گفت: نمايندگان در اين كميسيون به اتفاق نظر داشتند كه قيمت 

حامل هاى انرژى فعال افزايش پيدا نكند و اين شفاف است.
استقبال دولت از كاهش انتشار اوراق

تاجگردون درباره كاهش سقف انتشار اوراق مشاركت هم تاكيد كرد: ما از رقمى كه در 
گزارش نخست كميسيون تلفيق تصويب شده بود، هم پايين تر آمديم و اوراق مشاركت 
را ساماندهى كرديم. نوبخت نيز در اظهارات خود درباره كليات گزارش تلفيق از اليحه 
بودجه به موضوع كاهش سقف انتشار اوراق مشاركت در تبصره 5 اليحه اشاره كرد و 
گفت: كميسيون تلفيق، سقف انتشار اوراق را به سقف مورد نظر دولت بازگرداند؛ برخى 
نگران بودند كه كاهش سقف، موجب ايجاد مشكل در اجراى طرح هاى عمرانى شود، 
اما اين مشكل ايجاد نخواهد شد.پس از اين اظهارات، كليات گزارش كميسيون تلفيق از 
اليحه بودجه سال 97 كل كشور به راى گذاشته شد و اين بار با راى موافق 69 درصدى 
نمايندگان، به تصويب رسيد. مجلسى ها پس از آن، بالفاصله بررسى جزئيات درآمدى 

تبصره هاى اليحه بودجه را آغاز كردند.
تعيين سقف منابع صادرات نفت

 نمايندگان ديروز با تصويب بند (ب) تبصره يك اليحه بودجه، سقف منابع حاصل از ارزش 
صادرات نفت و ميعانات گازى و خالص صادرات گاز را براى سال آينده تعيين كردند. 
نمايندگان با تصويب اين بند مقرر كردند در سال آينده «سقف منابع حاصل از ارزش 

صادرات نفت، ميعانات گازى و خالص صادرات گاز، معادل 95 هزار و 614 
ميليارد تومان و منابع مربوط به 3 درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازى 
براى مناطق و شهرستان هاى نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته، معادل 

5 هزار و 80 ميليارد تومان تعيين مى شود.»

شرط برداشت از حساب ذخيره ارزى
مجلسى ها همچنين با تصويب تبصره اى از بخش درآمدى اليحه بودجه به 
دولت اجازه دادند در صورت كاهش درآمدهاى نفتى از حساب ذخيره ارزى 
براى جبران مابه التفاوت برداشت كند. بر اين اساس چنانچه منابع دولت از 
صادرات نفت، ميعانات گازى و خالص صادرات گاز در سال 1397 كمتر از 
100 هزار و 711 ميليارد تومان باشد، به دولت اجازه داده مى شود از محل 
50 درصد حساب ذخيره ارزى براى تامين مابه التفاوت حاصل شده اقدام 
كند.محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از اين تبصره 
گفت: حساب ذخيره ارزى جدا از صندوق توسعه ملى است. دولت ابتدا سهم 
صندوق توسعه ملى از درآمدهاى نفتى را واريز و سپس اضافه درآمدهاى 

نفتى را به حساب ذخيره ارزى واريز مى كند.
 او افزود: از سال 78 پس از برنامه سوم توسعه براى جلوگيرى از تاثير نوسانات ارز 
بر بودجه كشور تصميم گرفتيم حسابى را نزد بانك مركزى ايجاد كنيم كه هر سال 
اضافه درآمد نفتى به اين حساب واريز شود. طبق اساسنامه حساب ذخيره ارزى اگر 
درآمدهاى نفتى در سقفى كه مجلس تعيين كرده تحقق نيابد، دولت مى تواند براى 
جبران اين موضوع از 50 درصد رقمى كه در حساب ذخيره ارزى وجود دارد استفاده 
كند؛ بنابراين تصويب اين تبصره در واقع قوت بخشيدن به اساسنامه حساب ذخيره 

ارزى است.
سهم استان هاى نفت خيز

نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه اى ديگر از بخش درآمدى بند «الف» تبصره 
يك اليحه بودجه 97، سهم شركت ملى نفت، استان هاى نفت خيز و مناطق محروم 
از صادرات نفت و ميعانات گازى را تعيين كردند.بر اين اساس بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران مكلف است در طول سال 97 و متناسب با وصول مناسب، بالفاصله 
نسبت به واريز اين وجوه يعنى سهم 5/ 14 درصدى شركت ملى نفت ايران از كل 
صادرات نفت و ميعانات گازى و نيز سهم سه درصدى استان هاى نفت خيز، گازخيز 
و كمتر توسعه يافته طبق جزء 3 بند «الف» ماده 26 برنامه ششم توسعه اقدام كند.

طبق جزء 3 بند «الف» ماده 26 برنامه ششم توسعه، از سهم سه درصدى استان هاى 
نفت خيز و كمتر توسعه يافته به ترتيب يك سوم از اين درآمد به مناطق نفتى و دوسوم 

به بنادر، شهرستان ها و مناطق محروم اختصاص مى يابد.

رشد نجومى ارزش بيت كوين در سال 2017، اين پديده ديجيتالى را به يكى از مهم ترين 
داستان هاى اقتصادى اين سال تبديل كرد. روند صعودى بيت كوين در اين سال با ثبت 
قيمت 1000 دالرى آغاز شد و با شيب عمودى تداوم يافت. پلكان قيمتى ارز ديجيتالى 
يكى پس از ديگرى فتح مى شد تا اينكه در ماه پايانى سال، قيمت 20 هزار دالرى را نيز 

به خود ديد.
جوالن ارزهاى رمزنهاد در سال 2017، منتقدان زيادى از جمله بانكداران را به تالش 
و  دولت ها  بانكداران،  تالش  واداشت.  پديده  اين  فراتصور  رشد  از  پيشگيرى  براى 
برخى از ارگان هاى پولى بين المللى تا پايان سال گذشته نتيجه خاصى نداشت؛ اما با 
پايان سال 2017 ميالدى، سخت گيرى دولت ها، جهت گيرى محكم نهادهاى پولى 
بين المللى و ظهور نقاط ضعف ارزهاى ديجيتالى، روند نزولى به بيت كوين تحميل 
كردند. قيمت هر بيت كوين در ماه ابتدايى سال 2018 در پاره اى از زمان ها به زير 10 

هزار دالر نيز كشيده شد.
با اين تفاسير، داليل افت محسوس قيمت بيت كوين (به همراه ساير ارزهاى رمزنهادى 
مانند ريپل و اتريوم) از جنبه هاى متفاوتى قابل بررسى هستند. مهم ترين اين جنبه ها 
در روزهاى اخير، موضع گيرى نهادهاى بانكى مهم از جمله صندوق بين المللى پول، 
بانك  سوئيس و بانك انگلستان، سرقت تاريخى از شركت بزرگ ژاپنى و ممنوعيت 
گذشته،  سال  در  بيت كوين  با  طال  مقايسه  هستند.  فيسبوك  در  بيت كوين  تبليغات 
تئورى جايگزينى طالى فيزيكى با طالى ديجيتالى را مطرح ساخته بود. «انجمن 
طالى جهانى» در رابطه با اين مقايسه، موضع مخالف خود را طى پژوهشى منتشر 
بازار  ارزش  نوسان كمتر،  به سود طال نوشته شده،  بيشتر  كه  اين پژوهش  كرد. در 
بيشتر، نقدشوندگى باالتر، قدمت زياد، اعتمادپذيرى و قانونمندى طال به عنوان محاسن 

فلز زرد در مقابل بيت كوين معرفى شده اند.

مقايسه طالى فيزيكى و طالى ديجيتالى
جوالن بيت كوين در سال 2017، باعث شد برخى كارشناسان، اين پديده را به عنوان 
نامزد جايگزينى طال در سيستم پولى بين المللى معرفى كنند. فلز زرد در سال 2017 
نزديك به 13 درصد تقويت شده بود؛ اما بيت كوين و برخى ديگر از ارزهاى رمزپايه 
بيش از 15 درصد رشد را در كارنامه خود ثبت كردند. مقايسه بيت كوين با طال در 
سال گذشته ميالدى تا حدى باال گرفت كه برخى اين ارز را طالى ديجيتالى ناميدند. 

برخى از تحليلگران مواضع خود در خصوص اين قياس را با موافقت يا مخالفت منتشر 
كرده اند. در ميان پژوهش هاى انجام شده، «انجمن طالى جهانى» ديروز مقاله اى در 
اين باره منتشر كرد. محتواى اين مقاله، تفاوت هاى بنيادى طالى فيزيكى با طالى 
كرده  معرفى  بيت كوين  به  نسبت  را  زرد  فلز  قوت  نقاط  كرده،  بررسى  را  ديجيتالى 
است. از جمله نقاط قوت طال نسبت به بيت كوين كه در اين پژوهش به آنها اشاره 
شده، نوسان قيمت كمتر، نقدشوندگى و ارزش بازار بيشتر، پيشينه امن و قابل اعتماد، 

قاعده مند بودن مكانيزم و نقش پررنگ در ذخاير قانونى بانك هاى مركزى هستند.
درصد  ساالنه 10  كنون،  تا  سال 1970  از  متوسط  به طور  طال  غيرمنطقى:  نوسان   
تقويت را در كارنامه خود دارد و روند ماهانه تغييرات قيمتى در بازار اين فلز گرانبها از 

20 درصد تجاوز نكرده است. به عكس، بيت كوين در سال گذشته بسيار پرنوسان ظاهر 
شد و دامنه اين نوسانات به سال جارى ميالدى نيز كشيده شده است. بيت كوين از 
اوايل ماه دسامبر سال گذشته تا يك ماه پس از آن (آذر تا دى ماه)، تضعيف بيش از 
40 درصدى را تجربه كرد. اين نوسان ماهانه باال، همراه با نوسانات روزانه در بازار اين ارز 
رمزپايه كه در برخى مواقع دامنه اى نزديك به 30 درصد از قيمت كل آن را شكل مى داد، 
بيت كوين را يك ذخيره ناامن نشان مى دهد. نوسان قيمت پايين تر در بازار فلز زرد، جايگاه 

طال به عنوان ذخيره امن را به خوبى نمايان مى كند.
 «نقدناشوندگى» بيت كوين: ارزش بازار كليه ارزهاى رمزپايه ديروز نزديك به 550 ميليارد 

ارزش  دارد.  طال  بازار  ارزش  با  زيادى  فاصله  مراتب  به  بازار  ارزش  اين  شد.  ثبت  دالر 
تراكنش هاى ارزهاى ديجيتالى در بهترين روزهاى خود، روزانه 2 ميليارد دالر آمريكا است. 
اين رقم با اينكه درخور توجه است؛ اما تنها يك درصد از حجم معامالت بازار جهانى طال با 
اين رقم برابرى مى كند. به اين ترتيب، حجم نقدينگى موجود در بازار اونس بسيار بيشتر از 
بازار بيت كوين است. از طرفى نقدشوندگى در بازار ارزهاى رمزنهاد بسيار كمتر از بازار جهانى 
فلز زرد است. يك معامله گر فعال در بازار بيت كوين براى تغيير موقعيت خريد يا فروش خود، 
عالوه بر زمان، هزينه بيشترى را متحمل خواهد شد. در واقع، يك معامله گر در بازار طال 

سريع تر از يك معامله گر در بازار بيت كوين توان نقد كردن دارايى خود را دارد.
پشتوانه مطمئن و قانونمند: طال از دوران باستان تا كنون، ذخيره امن بشر، امپراتورى ها 
بانك هاى  ذخاير  در  دنيا  طالى  كل  از  درصد   6 به  نزديك  است.  بوده  دولت ها  و 
مركزى نگهدارى مى شود كه امنيت باالى اين فلز را نشان مى دهد. حدود 54 درصد 
از طالى موجود در صنعت زيورآالت، 10 درصد در تكنولوژى و 30 درصد به منظور 
را  جوامع  در  طال  نفوذ  عمق  داده ها  اين  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  سرمايه گذارى 
ذخيره  يك  به عنوان  حد  اين  تا  را  طال  آنچه  اوصاف،  اين  با  مى كنند.  خاطرنشان 
امن مطرح ساخته، به قانونمندى آن مربوط مى شود. معامله، ذخيره و استخراج طال 
سال ها است قواعد خاص خود را پيدا كرده است. يكى ديگر از ويژگى هاى منحصر 
به فرد طال، به قدرت استراتژيك آن مربوط مى شود. تغيير در حجم ذخاير فلز زرد، 
از  يكى  به  را  طال  همگى  ژئوپليتيك  تنش هاى  همچنين  و  آن  تقاضاى  يا  عرضه 
اهرم هاى قدرت پولى كشورها مبدل ساخته است. طال در سيستم پولى دنيا به عنوان 
استاندارد قدرتمندى مورد استفاده قرار مى گرفته و بازگشت دوران استاندارد طال از 

سوى بسيارى از اقتصاددانان تشويق مى شود.
 آنچه در گزارش انجمن طالى جهانى به آن اشاره نشده، محاسن بيت كوين نسبت به طال 
يا همان نقاط ضعف فلز زرد نسبت به ارزهاى ديجيتالى است. طال در طول تاريخ همواره 
اهرم قدرت دولت ها و برخى نهادها عليه رقبا بوده است؛ در حالى كه بيت كوين با سوداى 
ايجاد دموكراسى پولى و پايان به سلطه اين دولت ها و نهادها پديد آمده بود. شفافيت در 
شبكه بيت كوين بيشتر از بازار چنداليه طال است و در عصر تكنولوژى جايگزين مناسبى 
براى مكانيزم فعلى پول دنيا قلمداد مى شود. نقاط قوت بسيارى بيت كوين و ساير ارزهاى 
ديجيتالى را پشتيبانى مى كنند؛ اما در پژوهش اين انجمن نشانه اى از آنها يافت نمى شود. 
براى اطالع از مزيت هاى بيت كوين به گزارش «همه چيز درباره بيت كوين» مراجعه كنيد.

زمزمه حذف نشدن يارانه ثروتمندان
سرانجام ، نمايندگان مجلس به كليات گزارش نهايى كميسيون تلفيق از اليحه بودجه سال 96 كل كشور راى موافق دادند؛ گزارشى كه نسخه پيشين آن، طى اقدامى بى سابقه از سوى مجلس دهمى ها رد شد 

و با دستور على الريجانى به كميسيون تلفيق بازگشت.هرچند آمار آراى كليات نخستين گزارش كميسيون تلفيق از اليحه بودجه 97 از راى موافق تنها 39 درصد از نمايندگان حكايت داشت
 اما روز گذشته، نمايندگان با 182 رأى موافق در مقابل 73 رأى مخالف و 6 راى ممتنع، به كليات اليحه بودجه سال 97 كل كشور موافقت كردند.

خبـر
پشت پرده خريد خودپرداز

 توسط داللها چيست؟
اين روزها در هر مكان عمومى و بعضا خصوصى كه قدم بگذاريد بى توجه به 
ميزان تردد افراد، دستگاه هاى پرشمار خودپردازى را مى بينيد كه متعلق به بانك هاى 

مختلفى هستند و به ظاهر براى ارائه ى خدمت خودپرداز قد علم كرده اند.
يك  ورودى  البى  مانند  خصوصى  بسيار  فضاهايى  در  خودپردازها  از  بعضى 
آپارتمان يا حتى يك زيرپله نصب شده اند كه گذر افراد به غير از ساكنين آن  
ساختمان غير ممكن است. ولى علت نصب اين دستگاه ها در اين مكان هاى كم 
تردد با توجه به هزينه ى باالى خريد و پشتيبانى هريك از اين دستگاه ها چيست؟

از سال 1395 بانك ها آغاز به واگذارى دستگاه هاى خودپرداز به اشخاص كردند 
و در سال 1396 اين روند با شتاب بيشترى ادامه پيدا كرد و اكنون به يك كسب و 
كار تبديل شده است. واگذارى دستگاه هاى خودپرداز به اين صورت است كه 
غالبا دفاتر پيشخوان دولت يا اشخاص حقيقى، اين دستگاه ها و لوازم جانبى آن را 
خريدارى مى كنند و سپس با بانك عامل وارد قرارداد مى شوند. شخص خريدار 
اين دستگاه ها، بايد قسمتى از سرمايه خود را براى خريد و قسمتى از آن را براى 

شارژ پولى دستگاه و سرمايه در گردش، هزينه كند.
اين  تمامى  كه  است  اين  مى شود  مطرح  رابطه  اين  در  كه  مهمى  موضوع  اما 
دستگاه ها لزوما به منظور ارائه خدمات نصب نمى شوند. بعضى از اين دستگاه ها 

مورد سوء استفاده اجاره كنندگان شخصى قرار مى گيرند.
بعضى مخاطراتى كه از اين دستگاه هاى خودپرداز شخصى نشات مى گيرند عبارتند از:

1- پولشويى:
از آنجا كه فرد متقاضى دستگاه خودپرداز، پس از خريد اين دستگاه، خودش 
ورودى پول را تامين مى كند، در نتيجه مرحله جاى گذارى ممكن است با ورود 
پول كثيف و غير قانونى به دستگاه انجام  شود و با هر بار شارژ دستگاه، پول كالن 
غير قانونى، به صورت خرد وارد بازار مالى مى شود؛ همچنين تراكنش هاى غير 
نقدى مانند انتقال پول از حسابى به حساب ديگر يا خريد شارژ و پرداخت قبوض 

نيز در گردش اين پول غير قانونى نقش خواهند داشت.

2- پول تقلبى:
از آنجايى كه مسئوليت پول  گذارى دستگاه هاى خودپرداز شخصى، بر عهده صاحبان 
آن ها است، اگر بانك عامل از صحت وضعيت حقوقى و قانونى طرف قرارداد خود به 
درستى مطلع نباشد، امكان كالهبردارى بيشتر مى شود. به اين صورت شخص حقيقى 
ممكن است پول كثيف و جعلى را با پول اصل مختلط كرده و در دستگاه قرار دهد و 
از اين روش براى خارج كردن پول جعلى استفاده كند. مردم نيز با اعتماد به برند بانك 

عامل خودپرداز، از اين دستگاه ها پول جعلى را برداشت مى كنند.

3- تراكنش جعلى:
افتتاح چند حساب ، گرفتن كارت هاى  اين دسته كالهبردارى ها با استفاده از 
بانكى و حتى پرداخت پول به ازاى اجاره ى كارت هاى بانكى ديگران و همچنين 
با  دستگاه  دارنده  كالهبردارى،  اين نوع  در  مى شود.  انجام  نفر،  چند  استخدام 
گماشتن چند نفر و داشتن چندين كارت بانكى، به برداشت پول از حساب و يا 
انتقال كارت به كارت پول، دريافت موجودى و ساير تراكنش هايى كه امكان انجام 
روزانه آنها وجود دارد، اقدام مى كند. بنابراين از آنجا كه به ازاى هر تراكنش، پولى 
به وى تعلق مى گيرد هر روز تعداد اين تراكنش ها را افزايش مى دهد تا درآمد 

بيشترى داشته باشد.

4- تخريب دستگاه  رقباى همجوار:
تراكنش هاى  افزايش  هدف  با  گاهى  شخصى  خودپرداز  دستگاه هاى  صاحبان 
خودپردازشان و به دنبال آن كسب سود بيشتر، اقدام به تخريب خودپردازهاى 
مجاور خود با روش هاى گوناگون مى كنند. اين اقدامات تخريب گرايانه خسارات 

زيادى را به صاحبان خودپردازها و همين  طور عامه مردم تحميل مى كند.  

5- بى ضابطگى قانونى:
صاحبان اين دستگاه ها اشخاص حقيقى محسوب مى شوند، اما اين امر از وظيفه 
بانك عامل چيزى كم نمى كند و همچنان بايد بر تراكنش هايى كه توسط اين 
دستگاه ها انجام مى شود نظارت كافى داشته باشند. از جمله اين تكاليف اين است 
كه بانك، مانند هر موقعيت ديگر كه از صحت اطالعات هويتى اشخاص براى 
انجام عمليات بانكى برداشت از حساب، نقد كردن چك، گرفتن وام و غيره 
اطمينان حاصل  كند و بايد اطالعات مطمئن و به روزى نيز از وضعيت قانونى و 
حقوقى شركت هاى پيمانكار و همچنين اشخاص حقيقى كه خواستار كرايه كردن 
دستگاه هاى خودپرداز هستند، داشته باشد. اما كار زمانى سخت تر مى شود كه 
شركت هاى پيمانكار، دستگاه هاى خودپرداز را به اشخاصى ديگر واگذار مى كنند 
كه بانك ها از اين افراد بى خبرند و اطالعاتى نيز از آنها در دست ندارند و در 

صورت وقوع كالهبردارى، شناسايى آنها بسيار دشوار مى شود.
با توجه به مخاطرات ذكر شده بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بايد نظارت 
جدى ترى بر اين روند داشته  باشد و با صدور مجوزهاى الزم جلوى سوءاستفاده 
و گردش غيرمولد مالى را بگيرد. به نظر مى رسد راه حل اين موضوع در واگذارى 
اين خودپردازها به اشخاص حقوقى و با اخذ مجوز از از بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران است كه اين اشخاص حقوقى نيز طى روالى مورد اعتبار سنجى 

دقيق قرار بگيرند.

سيد مجتبى موسوى

كمر بيت كوين شكست
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ورزش
خبـر

رقابت ورزشكاران خوزستانى در مسابقات 
انتخابى پرس سينه استان

رقابت هاى انتخابى پرس سينه خوزستان به مناسبت دهه فجر برگزار مى شود. 
اظهاركرد:  استان  بدنسازى  و  پرورش اندام  هيات  سرپرست  قاسمى،  اردوان 
اين مسابقات 13 بهمن ماه در رده هاى سنى نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و 

پيشكسوتان به ميزبانى باشگاه ملى حفارى برگزار مى شود.
وى با بيان اين كه نفرات برتر اين رقابت ها در مسابقات پرس سينه كشور كه از 
24 تا 27 بهمن ماه با عنوان جام فجر در اهواز برگزار خواهد شد، شركت مى كنند، 
گفت: جا دارد از آقاى سپهرى مديرعامل شركت ملى حفارى، آقاى كريمى 
مديرعامل باشگاه حفارى و آقاى حيدرى مديركل ورزش و جوانان خوزستان، بابت 

حمايت هايى كه داشته اند، قدردانى كنم.
سرپرست هيات پرورش اندام و بدنسازى خوزستان بيان كرد: بهمن و اسفندماه 
از ماه هاى پركار هيات پرورش اندام و بدنسازى استان محسوب مى شود و در 
ادامه نيز رقابت هاى مچ اندازى، پرورش اندام و قوى ترين مردان خوزستان، اعزام به 
مسابقات پرورش اندام كشور و ميزبانى از مسابقات پرس سينه كشور را پيش رو 

داريم.
وى خاطرنشان كرد: خوزستان از پتانسيل خوبى در تمام رده هاى سنى رشته 
پرس سينه برخوردار است و نفرات خوبى در سطح كشور داريم. به دنبال اين هستيم 
كه خوزستانى   ها در مسابقات كشورى پيش رو نيز، حداكثر مدال ها را ازآن خود كنند.

ادامه خداحافظى هاى اينستاگرامى آبادانى ها
دروازه بان تيم فوتبال نفت آبادان پس از شكست تيمش در نيمه نهايى جام حذفى 

برابر استقالل تهران، از مردم آبادان خداحافظى كرد. 
سوشا مكانى پس از شكست تيمش در نيمه نهايى جام حذفى برابر استقالل 
تهران، با قرار دادن پستى در صفحه شخصى اش در اينستاگرام از مردم آبادان 
خداحافظى كرد. برخى ها خروج هاى اشتباه سوشا مكانى را علت باخت امروز 
نفت آبادان برابر استقالل تهران و كنار رفتن اين تيم از جام حذفى مى دانند كه 
اين موضوع ناراحتى اين دروازه بان را در برداشت و نهايتا تصميم به خداحافظى 

از نفت آبادان را گرفت.
مكانى در اينستاگرام خود نوشته است ”از سكوت من سو استفاده نكنيد. مثل برخى 
براى مردم مظلوم و پاك آبادان كيسه ندوختم. مرد هستم و بابت اشتباهى كه داور 
و ديگران مرتكب شدند، از همه عذرخواهى مى كنم و بدون هيچ چشم داشتى 
شما را به خداى بزرگ مى سپارم. اگر ريالى پول هم گرفته باشم، آن را به باشگاه 

برمى گردانم تا بيشتر از اين تيم با من از كورس قهرمانى جا نماند.
من به ايران آمدم كه با شما به قهرمانى برسم. نشد و من شرمنده شدم. همه شما 
را به خداى بزرگ مى سپارم و دست تك تك شما را مى بوسم. برادر كوچكتان 

را حالل كنيد. يا حق.“
پيش از اين نيز فراز كمالوند و كرار جاسم نيز به صورت اينستاگرامى براى چند 

روزى از مردم آبادان خداحافظى كرده بودند.

در چه صورتى خرمشهر ميزبان
 فينال جام حذفى فوتبال نخواهد بود؟

رييس كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال با اشاره به مشكالت ورزشگاه اروندان 
خرمشهر، ميزبان فينال جام حذفى، گفت: اگر مشكل نور و چمن ورزشگاه برطرف 
نشود، قبل از بازى مرحله نيمه نهايى تيم هاى استقالل خوزستان و خونه به خونه، 

در خصوص مكان بازى فينال تصميم گيرى مى شود. 
سعيد فتاحى در جمع خبرنگاران درخصوص برگزارى بازى فينال جام حذفى در 
ورزشگاه اروندان خرمشهر، اظهاركرد: طبق آن چه آقاى حيدرى، مديركل ورزش 
و جوانان خوزستان گفته، قرارداد بازسازى زمين چمن اين ورزشگاه  منعقد شده 

است و از چند روز ديگر كارهاى بازسازى آغاز مى شود.
وى با بيان اين كه عالوه بر چمن، نور اين ورزشگاه نيز با مشكل مواجه است، 
گفت: از اين ورزشگاه بازديد مى كنم و اگر پيشرفت كرده باشد و بتوانند نواقص 
ديگر را هم رفع كنند، قطعا فينال در ورزشگاه اروندان خرمشهر برگزار مى شود. 
همچنين قول داده اند كه مشكل نور ورزشگاه با كمك منطقه آزاد برطرف شود.

رييس كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال در پاسخ به اين سوال كه در صورت 
برطرف نشدن اين مشكالت آيا ميزبانى در ورزشگاه ديگرى انجام خواهد شد؟ 
گفت: اگر مشكالت برطرف نشود، قبل از بازى مرحله نيمه نهايى جام حذفى 
دو تيم استقالل خوزستان و خونه به خونه (18 اسفندماه) در اين خصوص 

تصميم گيرى خواهيم كرد.

در جام تختى روى اشتباه تكنيكى
 طال را از دست دادم

فرنگى كار خوزستانى وزن 60 كيلوگرم تيم ملى گفت: در فينال مسابقات بين المللى 
جام تختى در مصاف با كشتى گير قرقيزستانى در حالى كه مى توانستم به مدال طال 

برسم، روى اشتباه تكتيكى و نداشتن تمركز الزم، شكست خوردم. 
مهرداد مردانى در خصوص كسب مدال نقره مسابقات بين المللى جام تختى، 
اظهاركرد: در كشتى اول برابر فرنگى كار آذربايجانى كه قهرمان جوانان جهان 
بود به برترى رسيدم.  در دومين مصاف نيز كشتى گير آذربايجانى را كه دارنده 
نشان برنز اميدهاى جهان بود، شكست دادم و در ديدار ما قبل فينال هم فرنگى كار 

قزاقستانى را كه عنوان نايب قهرمانى جهان را داشت، از پيش رو برداشت.
وى بيان كرد: در فينال نيز در مصاف با اوزور ژوژوپبيكوف، كشتى گير قرقيزستانى 
در حالى كه مى توانستم به مدال طال برسم، روى اشتباه تكتيكى و اين كه تمركز 
الزم را نداشتم، شكست خوردم. من آن طور كه بايد كار مى كردم، كار نكردم، زيرا 
از وقتى كه روى تشك رفتم به اين فكر مى كردم كه در زمان نخست در خاك 
حريف ننشينم و همين موضوع تمركزم را برهم زد. يك ماه ديگر مسابقات آسيايى 
را داريم و بايد با همين حريف قرقيزستانى كشتى بگيرم و آن جا كشتى مدنظرم 

را خواهم گرفت.
اين فرنگى كار خوزستانى با اشاره به سطح باالى اين دوره از مسابقات و حضور 
عنوان دار هاى جهان در جام تختى نيز  عنوان كرد: تمامى حريفان من در اين 
پيكارها از عنوان دارهاى اروپا و آسيا بودند. امسال كشتى گيران خوبى در اين 
مسابقات شركت كرده بودند. من چهار دوره در جام تختى كشتى گرفته ام ولى 
سطح مسابقات امسال با تمامى دوره هاى قبل متفاوت و از كيفيت بااليى برخوردار 
بود.وى در ادامه درخصوص فشردگى مسابقاتى كه پشت سرگذاشته است و تاثير 
اين موضوع بر عملكردش، گفت: پس از رقابت هاى جهانى فرانسه، در ليگ 
شركت كردم و مسابقات مختلفى را پشت سر گذاشتم و  به دليل همين فشردگى، 

بدنم آمادگى الزم را نداشت.
مردانى درباره بيمار شدن چند فرنگى كار تيم ملى به دليل آلودگى هواى خوزستان 
و تاثير آن بر عملكرد اين كشتى گيران نيز عنوان كرد: پيش از آغاز مسابقات در 
ماهشهر اردو زديم كه در همان شب نخست، 17 كشتى گير راهى بيمارستان شدند 

و همين باعث تحليل رفتن بدن آن ها شد.
وى بيان كرد: اگر امسال تيم ملى نسبت به سال هاى گذشته مدال كمترى به 
دست آورد، به دليل متفاوت بودن كيفيت مسابقات امسال و همچنين بيمار شدن 

كشتى گيران و كاهش انرژى آن ها بود.
اين فرنگى كار اهل شهرستان ايذه درخصوص تغيير قوانين كشتى و انجام 
وزن كشى در دو روز برگزارى مسابقات نيز گفت: باتوجه به اين موضوع بايد از 
ساعت 6 صبح بيدار مى شديم و تا هشت وزن كشى انجام مى شد. از ساعت 10 
صبح نيز سوت آغاز رقابت ها زده مى شد كه اين شيوه بسيار بد است. تغيير قوانين 
هميشه بوده است و من براى دومين بار بود كه با اين شيوه كشتى  مى گرفتم. به 

نظرم خيلى راحت به اين شيوه عادت خواهم كرد.
وى با بيان اين كه برگرداندن قانون خاك به كشتى فرنگى باعث جذابيت بيشتر 
كشتى مى شود، عنوان كرد: فن  هاى خوبى در خاك وجود دارد و برگرداندن اين 

قانون اقدام خوبى بود.

قائدى! اميدوارم در فينال براى ما بازى كنى

معصومه رحيمى  در خصوص شرايط نامناسب 
سوى  از  حمايت  عدم  و  مالى  نظر  از  تيم  اين 
مسووالن باشگاه و استان، اظهاركرد: تيم مان از 
نظر مالى مشكل پيدا كرده و از زمانى كه مديرعامل 
باشگاه تغيير كرده است، نمى دانيم طرف حساب 
مان اداره كل ورزش و جوانان خوزستان، هيات 
را  ما  و مسووالن  است  باشگاه  يا  استان  فوتبال 

پاس كارى مى كنند. 
وى بيان كرد: تنها مى توانم بگويم كه براى استان 
خوزستان جاى تاسف است كه نمى تواند يك تيم 
بانوان را اداره و از ما حمايت كند. هيچ كسى به ما 
اهميت نمى دهد. تيم هاى بانوان استان هاى ديگر 
نيز با مشكل مواجه هستند ولى مسووالن شان اين 

مشكالت را برطرف مى كنند.
كاپيتان تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان با بيان 
اين كه از باشگاه مى خواهيم كه حمايت مان كند، 

گفت: مسووالن باشگاه پيش از هر بازى به ما شوك مى دهند 
و مى گويند ممكن است كه ديگر تيم دارى نكنيم. از زمانى 
كه مديرعامل باشگاه تغيير كرده است، با چنين مشكالتى 
دست و پنجه نرم مى كنيم. واقعا اين گونه رفتار كردن درست 

نيست.
وى بيان كرد: ما با ترس و لرز وارد زمين مى شويم و در 
حالى كه در نيم فصل دوم عملكرد بهترى نسبت به نيم فصل 
خراب  را  ما  روحيه  باشگاه  مسووالن  ولى  داشته ايم  اول 
مى كنند. يعنى بانوان اين قدر  ارزش ندارند كه مسوولى 

براى آن ها هزينه كند؟ يعنى در استان خوزستان هيچ كسى 
نيست كه به ما كمك كند؟

رحيمى عنوان كرد: واقعا  تمام تيم از اين وضعيت ناراحت 
است و چرا تيمى كه با غيرت كار مى كند و تمام اعضاى 
آن يكدل هستند را اين گونه رها مى كنند و مى گويند ممكن 

است تيم دارى نكنيم.
وى افزود: ما با عنوان باشگاه استقالل در ليگ برتر شركت 
مى كنيم ولى از ما حمايت نمى شود. ما مشكالت زيادى 
داريم؛ براى بازى هفته گذشته برابر خرم آباد نيز با پيگيرى 

اعزام  داشت،  تيم  سرپرست  كه  بسيارى  هاى 
شديم كه شرايط اسكان و تغذيه مان بسيار بد بود. 
ما به هتل نرفتيم و در خوابگاهى كه اصال وضعيت 
خوبى نداشت، اسكان داشتيم و بازيكنان تيم تا 

صبح از سرما يخ زدند! 
اين بازيكن تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان 
خاطرنشان كرد: اين هفته نيز بازى مهمى با ذوب 
آهن داريم و در حالى كه انتظار مى رفت با توجه به 
نتايج خوبى كه در نيم فصل دوم گرفته ايم،  شرايط 
بهتر شود ولى خبرى از بهتر شدن وضعيت نيست. 

واقعا اين نوع رفتار با تيم بانوان درست نيست.
وى بيان كرد: يعنى در استان خوزستان كه داراى 
منابع مالى بسيارى است، كسى نمى تواند از عهده 
هزينه يك تيم فوتبال بانوان كه زياد هم نيست، 
بربيايد. اگر ارگانى مبلغ جزيى به ما كمك كند، 

مشكالت ما حل خواهد شد.
رحيمى در پايان نيز گفت: حتى روز گذشته دكتر فتحى، 
فيزيوتراپ باشگاه تماس گرفت و گفت كه باشگاه اعالم 
كرده كه بازيكنان تيم بانوان ديگر براى فيزيوتراپى به مركز 
درمانى او نروند و اين تصميم در حالى گرفته شده است كه 
شش بازيكن تيم ما مصدوم هستند. خود من از ناحيه مچ پا 
با مصدوميت مواجه هستم و به فيزيوتراپى نياز دارم. ما براى 
ديدار با ذوب آهن مجبوريم كه با چنين شرايطى بازى كنيم. 
سوال من اين جا است كه مگر بانوان چه فرقى با آقايان 

دارند كه ما را از فيزيوتراپى محروم مى كنند؟

دختر استقاللى كه هفته گذشته با شمايلى مردانه 
وارد استاديوم شده بود از آرزويش كه ديدن 

شهرآورد است گفت.
پارس  استقالل  ديدار  تصاوير  همه  ميان  در 
جنوبى يك عكس بيش از همه دست به دست 
شد. عكسى كه هفته هاى قبل ورژن قرمزش 
با  پوش  آبى  دختركى  حاال  و  بوديم  ديده  را 
كرد.  جلب  خود  به  را  نگاهها  مردانه  شمايل 
او كه دوستانش مى گويند مدتهاست تصميم 
داشته كه حضور در ورزشگاه آزادى و تشويق 
استقالل از جايگاه هشت را تجربه كند حاال اين 
تجربه را عملى كرده و با گريمى مردانه راهى 
استاديوم آزادى شده است؛ نامش سميرا است 

و سال هاست به طور حرفه اى تكواندو كار مى كند و يك 
فوتبالى پيگير است. گفت و گوى خبرآنالين با اين دختر 

استقاللى را در ادامه بخوانيد.
شنيدم ورزشكار حرفه اى هستى.

بله. تكواندو كارم و از بچگى يعنى حدود 16 سال پيش به 
طور مستمر در اين ورزش بوده ام.

و عالقمند به فوتبال؟
فوتبال ديدن را خيلي دوست دارم؛ حتى همه فوتبال هاى 

روز اروپا را هم دنبال مى كنم.
و استقاللى دو آتيشه؟

صدرصد! عاشق استقالل هستم.
چه شد كه به فكر رفتن به استاديوم افتادى؟

من هميشه دوست داشتم بازى تيمم را از نزديك ببينم و 
هيجان حضور در جو استاديوم را تجربه كنم كه خوشبختانه 
اين اتفاق افتاد و واقعا هم در استاديوم هيجان عجيبي داشتم. 
برخالف تصور خيلي ها جو استاديوم خيلي بد نبود كه هيچ 
اتفاقا عالي بود. خيلي وقت بود به اين فكر ميكردم كه بروم 

كه باالخره توانستم و خدا هم كمكم كرد.

منقلب نشدى؟
نه اصال!

احتماال استرس زيادى داشتى؟
براى من هيجانش بيشتر از استرسم بود و همين كمكم كرد 

كه استرس را از خودم دور كنم.
مشكوك  و  نخوردى  مشكل  به  بازرسى  هاى  گيت  در 

نشدند؟
چرا؛ شك كردند اما خودم را نباختم و تا آخرين لحظه قوى 
جلو رفتم. فقط اين كه بعد از شادي هر گل مجبور بودم 

سكوت كنم كار سختى بود.
گريم  و  دخترى  كه  نفهميدند  هم  اطرافيانت  حتى  يعنى 

دارى؟
چرا نيمه دومم چندتا از هوادارها متوجه شدند اما خوشبختانه 

همكاري كردند و اتفاقى نيفتاد.
براى گريم چقدر هزينه كردى و اينكه به گريمور گفتى براى 

چه كارى مى خواهى گريم شوى؟
من گفتم مى خواهم بروم استاديوم و ايشان هم قبول كردند. 

هزينه اش هم خيلى زياد نشد.

موهايت كوتاه بود؟
موهايم را كوتاه كرده بودم.

البد تصميم سختى بوده اينكه موهايت را كوتاه 
كنى.

بله. چند ماهى بود كه تصميم گرفته بودم به 
ورزشگاه بروم و براى همين موهايم را در تمام 
اين چندماه كوتاه نگه داشتم. البته كمى دير براى 

رفتن تصميم قطعى گرفتم.
به نظرت اين همه سختى ارزشش را داشت؟

محدود  زندگى  فرصت  ارزيد.  مي  واقعا  بله 
يك  حق  كمترين  استاديوم  به  ورود  و  است 
من  كه  شكر  را  خدا  و  باشد  تواند  مى  خانم 
توانستم بروم. گرچه من به آينده اميدوارم و 
اميدوارم كه راه ورود براى خانم ها باز مى شود و يك روزى 
با پوشش خودمان و به عنوان يك زن وارد آزادى مى شويم.

واكنش ها به كارى كه كردى چگونه بود؟
اظهار نظرها خيلي خوب بود. من تقريبا خيلي از نظرات 
را خواندم. بيشتر آنها درباره جسارت بود و گرفتن حق و 
اين كه همه دوست داشتند جاي من باشند. انتقاد هم بود 

كه طبيعي بود.
خانواده موافق بودند؟

تمام خانواده من استقاللى هستند. آنها خيلى استرس داشتند 
و سعى مى كردند من را منصرف كنند اما پافشارى من آنها را 

قانع كرد و در نهايت برايم آرزوى موفقيت كردند.
باز هم اين اتفاق را تكرار مى كنى؟

هاي  بازي  مخصوصا  بروم  قانوني  بار  اين  دارم  دوست 
آسيايي استقالل را از نزديك ببينم. ايران كلى دخترهاى 
فوتبال دوست دارد و اميدوارم مسوولين اين مجوز را به 

ما بدهند.
و اگر قانونى نشد ؟

من خيلى دوست دارم شهرآورد را از نزديك ببينم.

سرمربى تيم فوتبال استقالل تهران با بيان اين كه رسيدن به فينال 
جام حذفى را به مهدى قائدى تقديم مى كنيم، گفت: قائدى! 

اميدوارم در فينال براى ما بازى كنى. 
وينفرد شفر بعد از پيروزى تيمش مقابل صنعت نفت آبادان 
درباره داورى بازى و فريادهايش كنار زمين گفت: من هيچ گاه 
درباره داورى صحبت نمى كنم. صحبت هاى من در طول بازى 
هم خطاب به بازيكنانم بود نه داور مسابقه. ما تا االن نباخته ايم 

ولى اگر روزى ببازيم هم درباره داورى حرف نمى زنم.
وى ادامه داد: من عاشق تيمم هستم و بيش از 20 سال است 
كه سرمربى هستم. شخصيت تيم ما بسيار بزرگ و فوق العاده 
است. قبل از اين كه بازى به پايان برسد كمى عصبى بودم چرا 
كه فكر مى كردم شايد بازى را واگذار كنيم. روحيه تيمى و 

كار تيمى ما فوق العاده است و مشكلى براى بازيكن 
جوان ما مهدى قائدى به وجود آمده را مى دانيم. ما 
رسيدن به فينال را به مهدى قائدى تقديم مى كنيم. 
قائدى! اميدوارم در فينال براى ما بازى كنى. اين 
صحبت هاى من كمى هم هيجانى بود. من از ابتداى 
مسابقه براى اين بازى عصبى نبودم. خوشحالم 
وقتى مى توانم مقابل برزيل فوتبال بازى كنم. يادم 
است كه با تيم ملى كامرون، برزيل را در پاريس 

شكست داديم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل تهران افزود: با توجه به 
شرايط ورزشگاه و هواداران حريف، بازى سختى 
برايمان بود و مى دانستيم تيم حريف روى توپ هاى 
بلند برنامه ريزى كرده است اما امروز خط هافبك و 

دفاع ما بسيار خوب كار كرده  است. آقاى كى روش بايد بابت 
حضور اين بازيكنان در تيم ملى بسيار خوشحال باشد. همه 
بازيكنانم از اول تا آخر خوب بودند و به آن ها تبريك مى گويم. 
همين طور ما اين فينال را به هواداران بسيار خوبمان تقديم 
مى كنيم. نه فقط در تهران، نه فقط در ايران بلكه ما در همه جاى 

دنيا هوادار داريم.
وى بيان كرد: مى بينيد كه بازيكن جديد نداريم. مديرعامل 
باشگاه مى خواهد با من صحبت كند و اميدوارم كار را تمام 
كنيم. تيمى كه ما داريم در همه بازى ها با 100 درصد توانايى 

به ميدان مى رود.

شفر گفت: نورافكن هميشه سمت راست بازى مى كرد اما 
در 20 دقيقه آخر از سمت چپ بازى كرد و فشار خوبى به 
حريف آورد اما در كل به جذب بازيكن جديد نياز داريم و 
اميدوارم فردا بتوانيم اين موضوع را حل كنيم. از هواداران و 
حضور آن ها در ورزشگاه هم تشكر مى كنم و خيلى احساس 
خوبى دارم وقتى مى بينم آن ها به ورزشگاه مى آيند و از تيم شان 
حمايت مى كنند. مى دانم كه شايد تيم حريف خيلى خوشحال 
نباشد اما من برايشان آرزوى موفقيت مى كنم. ما يك اشتباه 
داشتيم كه همان توپ برگشت و تبديل به ضد حمله شد و در 

ادامه هم دروازه تيم ما باز شد.
وى افزود: همه بازيكنان تيم ما امروز خوب بودند اما درباره اميد 
ابراهيمى بايد بگويم او بسيار خوب كار كرد و توانايى هايش 

را نشان داد. او ذهنش را امروز به طور كامل آماده بازى كرده 
بود. او يك گام بلند براى جام جهانى برداشته است. كى روش 
بايد بابت بازيكنانى كه در تيم ملى دارد خوشحال باشد. اين 
فقط مربوط به استقالل نمى شود بلكه همه تيم ها را مى گويم و 
اميدوارم تيم ملى در جام جهانى نتايج خوبى بگيرد. من شنيده ام 
محل برگزارى بازى فينال جام حذفى هم 10 تا 15 دقيقه با 

اين جا فاصله دارد. اميدوارم همه شما را در فينال ببينم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل تهران در پاسخ به سوالى پيرامون 
مسائل داورى و اين كه چرا به داورى اين قدر اعتراض مى كرد 
گفت: برايم غافلگير كننده است وقتى خبرنگاران مى گويند چرا 

عليه داور صحبت كردم. آيا شما زبان آلمانى من را متوجه 
مى شديد و مى فهميديد كه كنار زمين چه مى گفتم؟ داور امروز 
بسيار خوب بود. نه تنها داور اصلى بلكه كمك داوران هم 
بسيار خوب كار كردند. من وقتى كنار زمين هيجانى مى شوم به 

بازيكنانم مى گويم كه چرا توپ را از دست داديد؟
وى ادامه داد: داور امروز، فينال المپيك را سوت زده است. او 
داور بسيار با تجربه و خوبى است. نمى خواهم اهالى رسانه 
بگويند من راجع به داور صحبت مى كنم. شايد بتوانم آن 
صحبت هايى كه در كنار زمين به زبان آلمانى انجام مى دادم 
برايتان ترجمه كنم اما برداشت شما از صحبت هايم اشتباه بود. 
بعضى ها به من مى گويند عليه داور عكس العمل نشان دادى اما 
من مى گويم داور امروز بسيار خوب كار كرد. ما امروز برديم 
اما اگر مى باختيم هم درباره داور صحبت نمى كردم 
چرا كه داوران خوبى در فوتبال ايران حضور دارند.

شفر در پاسخ به اين سوال كه آيا براى بازى هفته 
آينده تيمش برابر ذوب آهن تغييراتى در تركيب 
برنده تيم ايجاد خواهد كرد گفت: بارها پيرامون 
اين مساله صحبت كرده ام و گفته ام در بازى هاى 
حذفى سيد مهدى رحمتى دروازه بان ما است و در 
بازى هاى ليگ، حسينى دروازه بان ما خواهد بود. در 
دو بازى قبلى هم صحبت كرديم و قرار شد رحمتى 
اين دو بازى را برايمان بازى كند. بازى امروز براى 
ما بسيار مهم بود در بازى بعدى كه در ليگ است 
حسينى براى ما بازى خواهد كرد. من هميشه با 
بازيكنانم صادقم. وى در مورد اين كه چرا بازيكن 
خارجى مناسب براى تيمش پيدا نكرده تا به اين تيم ملحق 
شود، افزود: يكى از مشكالتى كه داريم اين است كه پنجره 
نقل و انتقاالت بسته شده و فقط بايد بازيكن آزاد جذب كنيم. 
گاهى اوقات بازيكنان بسيار خوب، گران قيمت هستند. مثل اين 
كه شما بخواهيد بنز بخريد قاعدتا بايد پول بيشترى پرداخت 
كنيد. ماشين بنز براى آينده بهتر است. اگر شما بخواهيد بازيكن 
ارزان قيمت بگيريد معلوم نيست چه بازيكنى نصيبتان خواهد 
شد. شايد بازيكنى باشد كه دو ماه يا سه ماه حتى بازى نكرده 
باشد و اگر يك بازيكن حرفه اى باشد در مقطعى كه تيم ندارد 

بايد خودش تمرين كند تا سرحال بماند.

جاى تاسف است كه در خوزستان كسى از ما حمايت نمى  كند

خبـر
يك ميليارد بدهى مالياتى دارم

حال  در  سالگى   18 سن  گفت:در  استقالل  سابق  بازيكن 
بازگشت به خانه بودم كه در يكى از خيابان ها به دليل وجود 
شن و ماسه تعادلم برهم خورد و ماشين چپ كرد كه آن زمان 

براى من هم شايعات زيادى درست كردند.
آرش برهانى گفت: هنوز پولى از استقالل دريافت نكرده ام اما 
بايد به اداره ماليات بروم و با مسووالن صحبت كنم تا به توافق 

برسم.چون مبلغ يك ميليارد بايد به اداره ماليات پرداخت كنم.
وى افزود: در حال حاضر ممنوع الخروج هستم و بايد به خارج 
از كشور سفر كنم اما با پولى كه از استقالل قراراست بگيرم بايد 

تمام آن را به اداره ماليات بدهم.
برهانى ادامه داد: استقالل بازى خوب و حساب شده اى با 
بااليى  كيفيت  از  بازيكنان  و  داد  انجام  آبادان  نفت  صنعت 
برخوردار بودند و از طرفى هم با بازگشت مصدومان استقالل 
شكل تازه اى گرفت و به نظرم منتظرى بهترين بازيكن زمين 

بود.
بازيكن سابق استقالل خاطرنشان كرد: شفر با آمدن خود به 
استقالل نظمى داد كه در اول فصل اين نظم وجود نداشت.البته 
كادر فنى قبلى هم زجمات خود را براى تيم كشيدند و نبايد آن 
را ناديده گرفت اما مهم تصميم شفر است كه به بازيكنان در 

زمين وظيفه داده است.
برهانى اظهار داشت: استقالل نبايد فقط به فكر پرسپوليس و 
رسيدن به صدر باشد شاگردان شفر بايد به دنبال اين باشند تا 
در هربازى سه امتياز را بگيزند و آرام آرام به فكر باالى جدول 
باشند. در فوتبال هراتفاقى ممكن است رخ دهد و بعيد نيست 

آبى ها به قهرمانى برسند.
مهاجم سابق استقالل عنوان كرد: از اتفاقى كه براى قائدى رخ 
داد خيلى ناراحت شدم و اميدوارم او به فوتبال بازگردد.به نظرم 
بازيكنى كه حرفه اى است بايد تمام جوانب را درنظر بگيرد 
تا دچار چنين اتفاق هايى نشود.اما حاال كه اين اتفاق افتاده 
نبايد قائدى را مقصر دانست و نبايد براى اين بازيكن شايعه 

درست كرد.
وى تاكيد كرد: در سن 18 سالگى در حال بازگشت به خانه 
بودم كه در يكى از خيابان ها به دليل وجود شن و ماسه تعادلم 
برهم خورد و ماشين چپ كرد كه آن زمان براى من هم شايعات 

زيادى درست كردند.
برهانى در پايان با اشاره به نظم و مقررات در زمان مربيگرى 
قلعه نويى در استقالل گفت: يادم مى آيد آقاى قلعه نويى به 
همراه جويبارى ساعت 10 شب به صورت سرزده به منزل 
براى  شوند.چون  باخبر  او  حال  از  تا  رفتند  اميرآبادى  مهدى 
اميرخان خيلى مهم بود بازيكنان قبل از تمام بازى ها استراحت 

كنند.

پيام  آقاى گل به گلساز جديد پرسپوليس
نقل  محروميت  بابت   زيادى  نگرانى  پرسپوليس  سرمربى 
بابت   زيادى  نگرانى  پرسپوليس  ندارد.سرمربى  انتقاالتى  و 

محروميت نقل و انتقاالتى ندارد.
نورالهى، در بازى مقابل پيكان مانند بازى با گسترش فوالد ، 
پاس گل داد تا عليپور به عدد 14 در جدول گلزنان ليگ برتر 
برسد و حاال برانكو عالوه بر آقاى گل جديد، يك  گلساز جديد 
هم در تيمش دارد كه به نظر مى رسد زوج خوبى را در آينده 
تشكيل خواهند داد و با توجه به اينكه پرسپوليس تا تابستان قادر 
به جذب بازيكن جديد نيست، اين زوج مى توانند تا حد زيادى 

نيازهاى سرمربى را رفع كنند.

خوشحالم در ماده تخصصى ام مدال گرفتم
نايب قهرمان ماده پرش ارتفاع درباره نتيجه خود در رقابت هاى 
دووميدانى داخل سالن آسيا گفت: حسم قابل وصف نيست و 

از كسب مدال نقره در اين رقابت ها خوشحالم.
سپيده توكلى درباره كسب مدال نقره در رقابت هاى دووميدانى 
داخل سالن قهرمانى آسيا اظهار داشت: نمى دانم كه چه چيزى 
بگويم و اصًال حسم قابل وصف نيست. خيلى خوشحال هستم 

كه توانستم در ماده تخصصى ام مدال بگيرم.
وى با اشاره به رقباى خود افزود: رقيبان خوبى در اين دوره 
از رقابت ها حاضر بودند و حتى در بهترين ركوردهاى فصل 
خودشان نيز حدود يك متر و 88 سانتى متر را برجاى گذاشته 
بودند. رقابت خوبى را با حريفان خودم داشتم و از ركوردى كه 

به ثبت رساندم هم راضى هستم.
توكلى ادامه داد: مى توانستم ركورد يك متر و 83 سانتى متر را 

هم مى توانستم ثبت كنم، اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد.
ركورددار پرش ارتفاع و پنجگانه بانوان ايران درباره رقابت هاى 
آينده خود نيز گفت: اميدوار هستم بتوانم در ماده پنج گانه نيز 

ركورد پرش ارتفاع را دوباره جابه جا كنم.
او در پايان گفت: من اين مدال را مديون خانواده و مربى ام 

هستم كه به من اعتماد كردند.

سامان قدوس در يك قدمى 
كوچ به سلتاويگو

ستاره دومليتى جديد ايران فاصله چندانى با كوچ به الليگا و 
پوشيدن پيراهن يكى از باشگاه هاى سرشناس و قديمى اسپانيا 
ندارد. در فاصله چند ساعت تا بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانى فوتبال در دنيا مذاكرات ميان باشگاه هاى اوسترسوند 
و سلتاويگو براى انتقال ستاره دومليتى ايران به الليگا شدت 
 fotbollskanalen بيشترى به خود گرفت تا جايى كه سايت
رقم  از  اوسترسوند  سران  آمدن  كوتاه  با  شد  مدعى  سوئد 
درخواستى براى سامان قدوس، اين بازيكن در يك قدمى كوچ 

به سلتاويگو قرار گرفته است.
كيندبرگ  دانيل  با  گفتگويى  در   fotbollskanalen سايت 
از  سوئدى  باشگاه  اين  شد  مدعى  اوسترسوند  باشگاه  مدير 
برچسب 50 ميليون كرونى كه روى سامان قدوس چسبانده بود 
كوتاه آمده تا زمينه ترانسفر ستاره ايرانى خود به الليگا و تامين 
بودجه باشگاه براى مسابقات پيش رو و فصل آتى هموار شود. 

نكته اى كه به تاييد مديرباشگاه اوسترسوند نيز رسيد.
بنا به ادعاى رسانه هاى سوئدى ممكن است تا چند ساعت 
ارزش  به  ساله  نيم  و  سه  قراردادى  با  قدوس  سامان  آينده 
تقريبى 20 ميليون كرون سر از الليگا در آورده و پيراهن باشگاه 
سلتاويگو را بر تن كند كه اين اتفاقى بزرگ براى اين مهاجم 
24 ساله و فوتبال ملى ايران در آستانه جام جهانى 2018 روسيه 
خواهد بود؛ چون در اين صورت در يكى از معتبرترين ليگ 

هاى فوتبال دنيا نماينده اى خواهيم داشت.

داستان دخترى كه با ريش به آزادي رفت

كاپيتان تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان با بيان اين كه از نظر مالى شرايط خوبى نداريم و باشگاه نيز پيش از هر بازى با گفتن اين كه ممكن 
است ديگر تيم دارى نكند به ما شوك وارد مى كند، گفت: براى استان خوزستان جاى تاسف است كه نمى تواند يك تيم بانوان را اداره كند. 
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سريال «شهرزاد» كه پخش فصل سوم آن از امروز آغاز شده است، 
مدتى پس از توليد نخستين قسمت هاى فصل اول، به حاشيه رفت و با 

مرور زمان توليد آن در سكوت خبرى ادامه يافت.
و  خبرى  سكوت  در  «شهرزاد»  سريال  سوم  فصل  تصويربردارى 
همزمان با پخش فصل دوم اين سريال از شهريور ماه آغاز شد و 
همچنان نيز ادامه دارد. اما هنوز اطالعاتى درباره تعداد قسمت هاى 
اين فصل و اينكه چند درصد از كار تصويربردارى شده، اعالم نشده 

است.
 فصل اول اين مجموعه با حضور بازيگرانى چون على نصيريان، 
ابوالفضل پورعرب، ترانه عليدوستى، شهاب حسينى، مصطفى زمانى 
و گالره عباسى آغاز شد. اما فصل دوم بدون همراهى بازيگر اصلى 
اين مجموعه على نصيريان در نقش «بزرگ آقا» توليد شد كه به 

اعتقاد بسيارى از مخاطبان عدم حضور كاراكتر 
آسيب هاى  مجموعه  ادامه  در  آقا»  «بزرگ 
سريال «شهرزاد»  داستانى  روند  به  را  زيادى 

وارد كرد.
از  بهره گيرى  با  تا  شد  تالش  كه  هرچند 
در  نونهالى  رويا  همچون  جديدى  بازيگران 
در  كيانيان  رضا  آقا»،  «بزرگ  خواهر  نقش 
تقش «شاپور بهبودى» و امير جعفرى در نقش 
سريال،  اين  دوم  فصل  در  آپرويز»  «سروان 
هم  باز  اما  شود،  پر  آقا»  خالى «بزرگ  جالى 
قسمت  چند  در  حداقل  مجموعه  اين  كميت 

نخست لنگ بود.
از  نخست  فصل  ميانه  از  كه  نيز  پورعرب 
بود  داده  توضيح  باره  اين  در  شد،  جدا  پروژه 
كه «قصه تغيير كرد، عذرخواهى كردم و آمدم 
بيرون. اتفاقات تازه اى كه در سريال مى افتاد را 
دوست نداشتم.»؛ البته پس از جدايى ابوالفضل 

پورعرب از گروه سريال «شهرزاد»، گمانه زنى هايى درباره اختالف 
ميان او و برخى عوامل از سوى رسانه ها مطرح شد.

 مى توان گفت كه حواشى اصلى مجموعه نمايشى «شهرزاد» كه 
تالش مى شد با قطع ارتباط هر چه بيشتر با رسانه ها سرپوشى روى 
آنها گذاشته شود، از اواسط فصل نخست و با اختالف ميان حسن 

فتحى و سيد هادى رضوى (سرمايه گذار) آغاز شد.
در هفدهمين قسمت از فصل اول سريال «شهرزاد»، در يكى از 
صحنه ها در ميان عكس چند تن از مبارزان سياسى چپ بر روى 
ديوار، تصوير حسين شريعتمدارى نيز ديده مى شد كه حواشى زيادى 
را در پى داشت. حواشى پيش آمده پس از توزيع اين قسمت باعث 
شد كه حسن فتحى سكوتش را بشكند و نامه اى منتسب به او 

خطاب به تهيه كننده كار، در شبكه هاى اجتماعى منتشر شود.
سيد  موضوع،  اين  به  رسانه ها  برخى  واكنش  و  اتفاق  اين  پى  در 
هادى رضوى كه به عنوان سرمايه گذار اين پروژه معرفى مى شود، 
عالوه بر مصاحبه هايى كه با برخى از رسانه ها انجام داد و از حسين 

شريعتمدارى عذرخواهى كرد، نامه اى نيز خطاب به او نوشت.
در پى انتشار نامه سيد هادى رضوى در فضاى مجازى و واكنش هاى 
بسيار به آن، حسن فتحى نيز نامه اى خطاب به سيد محمد امامىـ  
تهيه كننده سريال «شهرزاد» ـ نوشت كه سايت رسمى اين سريال 

آن را منتشر كرد.
در بخشى از نامه حسن فتحى به امامى آماده بود كه «متاسفانه 
و  اينجانب  درباره  غيرمسؤول  افراد  رسانه اى  مواضع  انتشار  اخيرا، 
سريال شهرزاد موجب بروز مسائلى گشته است كه در ارتباط با آنها 

تذكر چند نكته ضرورى است ... به سبب اينكه در بدو توافق براى 
ساخت اين سريال، تصور نمودم تنها با جنابعالى به عنوان تهيه كننده 
و سرمايه گذار، همكارى خواهم داشت از اين رو در كمال احترام اگر 
قرار باشد هر فردى به جز شما در مقام تهيه كننده در هر مورد دست به 
تفسير ناصحيح از گفته و ناگفته هاى من بزند با كمال احترام ناگزيرم از 
همكارى براى ساخت قسمت هاى بعدى سريال، انصراف بدهم تا به 
مصداق «گنه كرد در بلخ آهنگرى، به شوشتر زدند گردن مسگرى» 

قربانى موضع گيرى هاى پرحاشيه اين قبيل افراد نشوم.»
سريال  دوم  فصل  تصويربردارى  و  توليد  مرحله  آغاز  حال،  هر  به   
«شهرزاد» با حواشى همراه بود كه باعث شد نام اين سريال نه به داليلى 
هنرى، بلكه اقتصادى در صدر اخبار برخى از رسانه ها و كانال هاى 

تلگرامى قرار بگيرد.
سريال «شهرزاد» كه توانست در فصل اول خود اعتماد از دست رفته 
مخاطبان به شبكه  خانگى را احيا كند، فصل دوم خود را با حواشى آغاز 
كرد كه فارغ از ميزان درستى اين حواشى، باعث شد تا اين اعتماد بار 

ديگر تا اندازه اى خدشه دار شود.
در حالى كه فصل دوم اين سريال پنجشنبه (15 مهر ماه) با حضور شهاب 
حسينى، ترانه عليدوستى، عبداهللا اسكندرى و ديگر عوامل توليد آغاز به 
ـ به دليل  ـ تهيه كننده «شهرزاد»  كار كرد، خبر بازداشت محمد امامى 
دخالت در فساد مالى در كانال هاى تلگرامى دست به دست مى شد. هيچ 
منبع معتبرى اين خبر را تكذيب يا تاييد نكرد، اما اين حواشى تا جايى 
پيش رفت كه برخى از مسؤوالن نسبت به اين اتفاق واكنش نشان دادند.

از خبرها و گزارش هاى پى در پى كه از ابهاماتى براى ساخت ادامه 
نماينده  يك  واكنش  تا  مى داد  خبر  «شهرزاد» 
مجلس درباره سيد محمد امامى و تذكر صنف 
سريال  اين  تا  شد  باعث  همگى  تهيه كنندگان 
در  آن  ساخت  ادامه  و  شود  حاشيه  وارد  بيشتر 
هاله اى از ابهام قرار گيرد. در همين راستا مردم 
هم نسبت به اين حواشى بى تفاوت نبودند و در 
بسيارى از شبكه هاى اجتماعى با نوشتن مطالب 
اعتراض آميز و شركت در كمپين هاى خريد مجانى 
سريال «شهرزاد» اين خواسته خود را مطرح كردند 
كه در صورت اثبات جرم محمد امامى، فصل دوم 
سريال «شهرزاد» رايگان عرضه شود. اما به اعتقاد 
بسيارى، با اين اتفاق فارغ از اثبات جرم تهيه كننده 
«شهرزاد»، اعتماد مردم كه چندان دل خوشى از 
تخلفات مالى ندارند، خدشه دار شد و آينده فصل 
دوم اين پروژه را تا اندازه اى به خطر انداخت. اين 
در حالى است كه مدتى پس از اين اتفاقات محمد 
امامى از بازداشت آزاد شد و بار ديگر به پروژه  
«شهرزاد» بازگشت و توضيح مشخصى هم در اين زمينه به مخاطبان 
داده نشد.  سرانجام فصل دوم «شهرزاد» در تاريخ 29 خرداد ماه با گروه 
جديدى از بازيگران و طبق روال سابق در روزهاى دوشنبه هر هفته توزيع 
شد. در حالى كه اين پروژه همچنان در سكوت خبرى به كار خود ادامه 
مى داد از اواسط توزيع اين كار خبرهايى مبنى بر آغاز تصويربردارى فصل 

سوم نيز به گوش رسيد كه بعدها مورد تاييد قرار گرفت.
اين تاييد درخصوص فصل چهارم سريال «شهرزاد» صورت نگرفت و در 
نهايت اعالم شد كه شهاب حسينى از بازى در فصل چهارم انصراف داده 
است اما اينكه فصل جديد بدون حضور شهاب حسينى كليد مى خورد و 
يا حسن فتحى از خير فصل چهارم اين مجموعه مى گذرد، اتفاقى است 

كه تا چندى ديگر مشخص خواهد شد.

«شهرزاد» صورتش را   با سيلى سرخ نگه داشته است
فصل سوم سريال «شهرزاد» كه قرار بود روز دوشنبه (فصل سوم سريال «شهرزاد» كه قرار بود روز دوشنبه (99 بهمن ماه) توزيع شود، به دليل بارش برف در برخى  بهمن ماه) توزيع شود، به دليل بارش برف در برخى 

استان هاى ايران،  به مدت دو روز به تعويق افتاد تا روز استان هاى ايران،  به مدت دو روز به تعويق افتاد تا روز 1111 بهمن ماه در شبكه نمايش خانگى عرضه شود. بهمن ماه در شبكه نمايش خانگى عرضه شود.

نوشـت عكـس   نجمه مساعدى

نـه بخا كتا

لنوشـته د

كتابى براى آنان كه نياز به روان درمانى دارند

بايد شكست آينه ى خش گرفته را/ اين روزگار طرح مشوش گرفته را
”من“بعد تو توهم محض است.هيچ وقت/چيزى نمانده خرمن آتش گرفته را

ترجمه كتاب «يالوم خوانان» نوشته اروين د. يالوم با 
محوريت هنر روان درمانى بر اساس ماهيت انسانى 

راهى بازار كتاب شده است.
كتاب «يالوم خوانان» نوشته اروين د. يالوم با ترجمه 

حسين كاظمى يزدى از سوى نشر پندار تابان 
منتشر شد. نويسنده كتاب هاى «دروغگويى روى 
مبل»، «دژخيم عشق» «وقتى نيچه گريست» و 
«مسئله اسپينوزا» و يكى از مهمترين چهره هاى 
كتاب «يالوم  در  درمانى،  روان  حوزه  در  جهانى 
خوانان»، گلچينى از مشهورترين آثار خود را ارائه 
داده و آنها را با مقاالتى جديد در مورد نوشتن و هنر 

روان درمانى، تكميل كرده است.
خوانندگان در اين اثر با تنوع در نوشته هاى يالوم 
رو به رو مى شوند كه از قطعات توضيحى در مورد 
بيماران گرفته تا الگوهاى نظرى و البته ادبيات، 
گسترش يافته است. اين گزيده ها كه به دقت 
ويرايش شده اند، شامل بخش هايى از نوشته هاى 
درمان  و  گروه درمانى  حوزه  در  يالوم  استادانه 

از «دژخيم  گلچينى  همچنين  و  اگزيستانسيال 
عشق»، «وقتى نيچه گريست» و «دروغگويى 

روى مبل» است.
يالوم، هم در آثار داستانى و هم در آثار غيرداستانى 
خود از پشت عينك روان درمانى به بررسى ماهيت 
انسانى مى پردازد و به ما نشان مى دهد كه خط ميان 
حقيقت و تخيل، هميشه به راحتى قابل تشخيص 
نيست. عالقه بسيار زياد به روايت، از همان ابتداى 
كار يالوم، انگيزه اى مهم براى او بوده و همين 
اشتياق است كه اين گزيده ها را به همديگر چفت 

كرده است.
كتاب «يالوم خوانان» در 608 صفحه و با شمارگان 
1000 نسخه و به بهاى 42 هزار تومان از سوى 

انتشارات پندار تابان راهى بازار نشر شده است.

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

مهدى غفارزاده


