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 معمارى شهر ايذه مفهومى 
از معمارى اصيل اين منطقه ندارد

براى شهرى كه ديگر نيست

معتقد نيستم كتابخوان هاي ما كم اند 

استقالل خوزستان در آسيا آبرودارى كرد
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قيمت: 500 تومان

 چرا بايد 
به روحانى راى بدهيم؟

مصطفى تاجزاده 
اولين دليل من براى حمايت از آقاى روحانى كارهاى 
بزرگ اقتصادى است كه در اين دوره انجام شده است.

البته مى دانم كه هنوز مردم به صورت جدى از بيكارى 
برجام  از  بعد  خصوصا  و  هستند  رنج  در  گرانى  و 
انتظار گشايش بيشترى را دارند اما مشكالت موجود 
كه عمده اش از دوران قبل به دولت روحانى به ارث 
رسيده است، نبايد باعث شود كه ما گام هاى بزرگى كه 

برداشته شده را ناديده بگيريم.
 به هر حال دولت توانسته است تورم را از 35 درصد 
منفى  از  را  اقتصادى  رشد  دهد،  كاهش  به 8 درصد 
8/6 به مثبت 5 ارتقا دهد و ثبات و آرامش اقتصادى 
را در جامعه برقرار كند. من به خاطر دارم تا قبل از 
اينكه دولت روحانى روى كار بيايد، يكى از مهم ترين 
سواالتى كه از سال 88 تا 92 از من مى كردند اين 
بود كه ما مختصرى سرمايه داريم، به نظر شما با اين 
سرمايه سكه بخريم يا ارز يا كاال و يا در بانك قرار 

دهيم؟
 اين سواالت نشان مى دهد كه به شدت نسبت به آينده 
نگران بودند و مى دانستند كه ارزش پولشان در حال 
كاهش است، اما با آمدن دكتر روحانى اين بى ثباتى 
رفع شد، براى نمونه امروز دالر تقريبا همان قيمت 
سال 92 را دارد. شما توجه كنيد كه دالر تنها بين سال 
هاى90 تا 92 حدود 400 درصد افزايش داشت و در 
ايران اقتصاد و قيمت ها هم تقريبا بر اساس قيمت 
دالر تنظيم مى شود. قبل از اين اوج گرفتن، حقوق 
من دو ميليون تومان بود؛ يعنى حدودا دو هزار دالر و 
در سال 92 كه آقاى احمدى نژاد دولت را تحويل داد، 
حقوق من حدودا دو ميليون و پانصد هزار تومان بود اما 
چون دالر تقريبا 3500 تومان شده بود ارزش حقوق 

من به حدود هفتصد دالر كاهش پيدا كرده بود.
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 اهواز ،كلكسيون مشكالت تكرارى
 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

 مدير عامل  شركت مهندسى  افق نور جنوب :

بايد نظارت مضاعف بر تاسيسات ساختمان صورت گيرد
 تاسيسات، قلب ساختمان 

مردم به عنوان بهره برداران اصلى ساختمان ها بايد 
ــات ساختمان بيش از پيش توجه  به كيفيت تاسيس
كنند تاسيسات ،قلب ساختمان است و نقش حياتى 
ــر آن ايفا مى كند . مديرعامل  در افزايش طول عم
ــى افق نور جنوب افزود : وجود  ــركت مهندس ش
لوله ها و محصوالت بى كيفيت و بدون استاندارد 
واقعى به همراه مجريان آموزش نديده و كم تجربه 
ــرمايه هاى مردم وارد  ــارت هاى زيادى به س خس
نموده كه لزوم ورود دست اندر كاران و مسئوالن را 
كامال ضرورى كرده است .حسين شيخ زاده تاكيد 
ــى الزم در اين خصوص  ــرد : مردم بايد از آگاه ك
برخوردار شوند تا فرهنگ  استفاده از كاالى داراى 

كيفيت در جامعه ترويج يابد . 
نقش نظام مهندسى  و استاندارد
 در ترويج  كاالى با كيفيت 

ــتان به عنوان يك  نظام مهندسى ساختمان خوزس
سازمان تخصصى  در زمينه اجراى مطلوب مقررات 

ملى ساختمان مى تواند با همكارى اداره كل استاندارد 
زمينه را بر اى آموزش مهندسان و مردم فراهم آورد . 
عضو نظام مهندسى ساختمان خوزستان خاطر نشان 
ــاخت : فعاليت هايى در اين زمينه صورت گرفته  س
ــانه ها به عنوان يكى از  ــت . وى از رس اما كافى نيس
ــى در جامعه ياد كرد و گفت :  ابزار مهم آگاهى بخش
نظام مهندسى ،اداره كل استاندارد ، انبوه سازان ،انجمن 
شركت هاى عمرانى استان و رسانه ها مى توانند در 
ــعه و معرفى فرهنگ استفاده از كاالى استاندارد  توس

نقش آفرين باشند.
نظارت مضاعف 

برتاسيسات ساختمان
اين عضو گروه تخصصى انجمن مهندسان ساختمان 

ــن گفتگو اظهار كرد: نظارت  در بخش ديگرى از اي
ــات مى تواند از هدر رفت انرژى  مضاعف بر تاسيس

ــره برداران  ــرمايه به ــاختمان ها و همچنين س در س
جلوگيرى نمايد.

ــيخ زاده افزود :از سويى ديگر نظام مهندسى مى  ش
تواند با تشويق مهندسان داراى احساس مسئوليت و 
خالق و قانونمند در زمينه رعايت فرهنگ ايمنى  در 
تاسيسات مكانيكى ،الگوهاى مناسبى براى داشتن 
ــاختمان ها براى مردم  يك تاسيسات خوب در س

تعريف نمايد.
تالش در جهت كاهش
 آمار حوادث گاز

براساس آمار ،خوزستان  در ميان 5 استان اول كشور 
در زمينه حوادث گاز قرار دارد كه در اين ميان اهواز 
و ايذه بيشترين آمار را به خود  اختصاص داده اند .

ــن خصوص و  ــيخ زاده افزود : در اي ــين ش حس
براى كاهش آمار اين حوادث بايد تعامل بيشترى 
ــى ساختمان ،شركت ملى گاز  مابين نظام مهندس
ــازان و البته رسانه ها  از  ــهردارى ها ،انبوه س ،ش
ــراء ضوابط و  ــت و اج ــوزش و تقوي ــق آم طري
ــى گاز ايجاد  ــتفاده صحيح از تجهيزات ايمن اس

شود .
ــركت افق نور جنوب ،مردم و   به گفته مديرعامل ش
ــان و همه آنهايى كه در خصوص تاسيسات  مهندس
ساختمان نقش دارند بايد احساس مسئوليت كنند تا 

بيش از اين شاهد تكرار اين حوادث نباشيم. 

ايجاد بانك اطالعات
 مشاوران مكانيك 

ــاختمان خوزستان در بخش  عضو نظام مهندسى س
ــراى  ارتقاى رفاه  ــنهاد داد ب ــن گفتگو پيش ــى اي پايان
ــردم ،بانك  ــواالت م ــخگويى به س ــى و پاس عموم
ــتان  ــاورين و متخصصين مكانيك اس اطالعات  مش

تشكيل و در اختيار مردم قرار گيرد.  

نظام مهندسى مى تواند با تشويق مهندسان داراى احساس مسئوليت 
و خالق و قانونمند در زمينه رعايت فرهنگ ايمنى  در تاسيسات مكانيكى ،الگوهاى 
مناسبى  براى داشتن يك تاسيسات خوب در ساختمان ها براى مردم تعريف نمايد

***
 ،مردم و مهندسان و همه آنهايى كه در خصوص تاسيسات ساختمان نقش دارند

 بايد احساس مسئوليت كنند تا بيش از اين شاهد تكرار اين حوادث نباشيم.
***

براى  ارتقاى رفاه عمومى و پاسخگويى به سواالت مردم ،بانك اطالعات  مشاورين 
و متخصصين مكانيك استان تشكيل و در اختيار مردم قرار گيرد.

شـركت «مهندسـى  افق نور جنوب» به 
عنوان عضو فعال انجمن شـركت هـاى 
عمرانى خوزسـتان در رويكردى جديد 
با ايجاد  يك فروشـگاه جديـد بـا نـام 

فروشـگاه تاسيسـات اكسـين در تالش 
اسـت با معرفى محصوالت داراى 

نشـان اسـتاندارد و كيفيت باال  گامى 
كوچك در ارتقاى كيفيت سـاخت و 

سـاز اسـتان بردارد . اين فروشـگاه در 
حال حاضـر نمايندگى  انحصـارى لولـه 
پوليكا  بارسـا  و نمايندگـى لولـه هـاى 

آب بيست بسـپار اسپادانا را در اسـتان 
دارد. همچنيـن يكـى از نماينـدگان 

فـروش تجهيـزات ايمنـى گاز  (فيـوز 
گازى ، شـير ضد زلزله ،سنسـور گازى، 
شـير برقى،دريچه تامين هـوا)و لولـه و 

اتصاالت اسـتاندارد گاز به همراه واحد 
مشـاوره فنى ميباشـد .

گفتگـوى بامـداد  زاگـرس 
با حسـين شـيخ زاده مدير عامل

 شـركت مهندسـى  افق نور جنوب 
،عضو پايه يك سـازمان نظام مهندسـى 
سـاختمان خوزسـتان و انجمن شـركت 
هاى عمرانى خوزسـتان و عضو گروه 
تخصصـى مكانيـك انجمـن مهندسـان 
سـاختمان اسـتان را در ادامه بخوانيد :

روز جهانى كار و كارگر گرامى بادروز جهانى كار و كارگر گرامى بادمعلم ،اى آينيه تمام نماى عشق و محبت و ايثار هرروزت مبارك بادمعلم ،اى آينيه تمام نماى عشق و محبت و ايثار هرروزت مبارك باد

چه كسـى 
دروغ گفت؟

فروشگاه تاسيسات ساختمانى اكسين
مديريت: برادران شيخ زاده

اهواز ،بلوار معلم، صددستگاه، 
نبش خيابان 4 ايثار، جنب بانك ملى ، آپارتمان سهراب 1
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خوزستان
له  مقا سـر

خبـــر

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور با 
بيان اينكه ما موفق شديم 37 درصد كل 
مدارس كشور را با همت خيرين احداث 
داخل  در  خير  هزار   650 گفت:  كنيم، 
كشور و يك  هزار خير در سراسر جهان 

اين هدف مقدس را حمايت مى كنند.
نوزدهمين  در  حافظى  محمدرضا   
استان  مدرسه ساز  خيرين  جشنواره 
خيرين  مشاركت  رويكرد  (با  خوزستان 
مدرسه ساز در ايمن سازى مدارس)  با بيان 
اينكه قدرت به زور بازو و ثروت نيست 
كه  است  دانش  و  علم  كسب  به  بلكه 
آموزش و پرورش و خيرين اين زمينه را 
فراهم مى كنند، اظهار كرد: 20 سال است 
كه حركت خيرين مدرسه ساز در كشور 
آغاز شده است و اولين خير مدرسه ساز 
سال   35 در  كه  بودند  راحل  امام  نيز 
گذشته وقتى مبلغى را براى مدرسه سازى 
فرمودند  را  جمله  اين  دادند،  اختصاص 

«همه كشور بايد مدرسه شود».
وى تصريح كرد: در حال حاضر به همت 
مدارس  كشور  سراسر  در  نيك انديشان 
زيبايى ايجاد  و افتخارات بزرگى حاصل 
شده است. ما موفق شديم 37 درصد كل 
مدارس كشور را با همت خيرين احداث 
كنيم كه 650 هزار نفر در داخل كشور و 
نزديك به يك هزار نفر در سراسر جهان 

اين هدف مقدس را حمايت مى كنند.
كشور  مدرسه ساز  خيرين  جامعه  رئيس 
افتخار آفرين  با بيان اينكه خيرين واقعاً 
دانشگاه ساز،  خيرين  گفت:  بوده اند، 
خيرين راه و ترابرى، خيرين كتابخانه ساز 
خيرين  تبع  به  مردمى  تشكل هاى  و 

مدرسه ساز به وجود آمده اند.
حافظى با اشاره به ديدار دو سال گذشته 
خود با رهبر انقالب، خاطرنشان كرد: در 
فرمودند  رهبرى  معظم  مقام  ديدار  اين 

پس از انقالب، جامعه خيرين مدرسه ساز 
پديده مباركى است و بايد اين امر سازنده 
در كشور استمرار يابد. اكنون شاهد هستيم 
كه مردم گروه گروه به امر مدرسه سازى 
كسب  براى  الزم  بستر  تا  مى كنند  ورود 

دانش فرزندان عزيز كشور فراهم شود.
وى با يادآورى اين موضوع كه در دين 
مقدس اسالم نيز فضيلت دانش باالتر از 
هر عبادت ديگر است، گفت: نماز ستون 
دين، اما فضيلت كسب دانش باالتر از اقامه 
نماز و زيارت خانه خدا است؛ بنابراين 
آن ها كه در اين عرصه تالش مى كنند نيز 

مشمول اين فيض عظيم خواهند بود.
رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور با 
بيان اينكه اين حركت خيرين نه تنها در 
كشور بلكه در بيرون از مرزها نيز جريان 
ملت  از  درصد   10 كرد:  تصريح  دارد، 
ايران در كشورهاى سراسر جهان زندگى 
در  ناگزير  ملت  فرزندان  اين  و  مى كنند 
گاهى  مى خوانند؛  درس  بيگانه  مدارس 
زبان مادرى را فراموش مى كنند و مليت 
خود را به دست فراموشى مى سپارند و از 
سوى ديگر در مدارس بيگانه، عليه كشور 

خودشان آموزش مى بينند.
نيست  قادر  هم  دولت  افزود:  حافظى 
هيچ اقدامى براى حل اين معضل انجام 
دهد، اما خيرين به اين عرصه نيز ورود 
كرده اند و براى ايرانيان مقيم خارج كشور 
و برون مرزى، مدرسه تأسيس مى كنند كه 
فرزندان ملت حداقل زبان مادرى و مليت 
خود را حفظ كنند و اين حركتى بزرگ و 

فراگير است.
وى با اشاره به اينكه دولت در سال گذشته 
200 ميليارد تومان براى امر مدرسه سازى 
اختصاص داد، عنوان كرد: اين در حالى 
است كه تنها كمك نقدى خيرين در اين 
حوزه 900 ميليارد تومان بوده است و به 
عبارتى خيرين 4,5 برابر اعتبار دولت در 

اين عرصه مشاركت كردند.
كشور  مدرسه ساز  خيرين  جامعه  رئيس 
اين  در  را  خوزستان  استان  همچنين 
حوزه افتخارآفرين توصيف كرد و گفت: 
خوزستان پس از تهران بزرگترين استان 
مى شود.  محسوب  مدرسه سازى  امر  در 
است؛  افتخارآفرين  نيز  ما  خيرين  تعداد 
طبق  در  را  خود  اندوخته  كه  افرادى 
اخالص گذاشته اند و براى بسترسازى در 

جهت كسب دانش فعاليت مى كنند.

حافظى با اشاره به بازديد خود از يكى 
از دانشكده هاى فنى، اظهار كرد: در اين 
بازديد دانشجويى به من معرفى شد كه 
در يكى از اين مدارس خيرساز تحصيل 
كرده و 12 اختراع در حوزه هاى مختلف 
اختراعات  از  يكى  بود؛  رسانده  ثبت  به 
برجسته وى دارويى بود كه براى خنثى 
ساخته  شيميايى  تسليحات  اثر  كردن 
از  قبل  دارو  اين  اگر  كه  نحوى  به  بود. 
يك حمله شيميايى استفاده شود، ديگر 
تسليحات شيميايى هيچ گونه اثر سوء بر 
انسان نخواهد گذاشت. در حالى كه اين 
را  انسان  بدن  بافت هاى  همه  تسليحات 

متأثر كرده و از بين مى برد.
وى خاطرنشان كرد: اين نمونه اى از نتايج 
كارهاى خيرين است و شاهد هستيم كه 
اين سرمايه گذارى نتيجه بهينه اى در كشور 
در  گذشته  سال  دو  مى آورد.  وجود  به 
كنگره جهانى يونسكو شركت كردم كه 
براى  آموزش  يونسكو،  جهانى  دستور 
را  اقدام  اين  كشورها  برخى  بود.  همه 
به عنوان بستر توسعه پايدار انجام دادند و 
اكثر كشورها گفتند كه به خاطر فقر مالى 
نتوانستند آن را عملى كنند. اين در حالى 
كوچك  قلك هاى  با  ما  كودكان  كه  بود 
خود مدرسه مهرورزان را در جنوب تهران 
تأسيس كردند و مبلغ اين قلك ها از 200 

تومان تا 25 هزار تومان بود.
كشور  مدرسه ساز  خيرين  جامعه  رئيس 
گفت: بعضى از اين دانش آموزان كه 200 
تومان در قلك خود انداخته بودند، براى 
آنكه جلوى ديگر همكالسى هايشان شأن 
خود را حفظ كنند، قطعات آهنى، پيچ، 
ميخ و ... را در قلك هايشان انداخته بودند. 
من آنجا گفتم كه ارزش اين 200 تومان 
از 80 ميليارد تومان كمك آقاى خيامى 
در انگلستان بيشتر است؛ زيرا اين خيران 
بخشى از اموال خود را در اين راه انفاق 
مى كنند، اما دانش آموز همه اندوخته خود 

را در قلك نهاده بود.
واقعيت  اينكه  بيان  با  همچنين  حافظى 
اين است كه خيرين يك فضاى فيزيكى 
احداث مى كنند و ظرفى به وجود مى آورند 
هستند،  دانش آموزان  آن  مظروف  كه 
تصريح كرد: اگر معلماِن دلسوز نباشند، 
در  و  ندارد  ارزشى  مظروف  و  ظرف 
واقع انسان سازان واقعى در كشور معلمان 

گرانقدر هستند.

ادامه از صفحه 1
چقدر  كه  فهميد  مى توان  ترتيب  اين  به   
قشرهاى  ويژه  به  جامعه  خريد  قدرت 
در  اين،  جز  كرد.  پيدا  كاهش  حقوق بگير 
دولت هاى نهم و دهم ميزان اشتغال ساالنه 
به  روحانى  دولت  در  كه  بود  نفر   14000
كرده  پيدا  افزايش  سال  در  نفر   700000
است. همچنين مى توان به افزايش صادرات 
نفت و پيشى گرفتن صادرات غير نفتى بر 
از  بعد  بى سابقه  امرى  كه  كشور  واردات 
اشاره  ديگر  موارد  بسيار  و  است  انقالب 
كرد. بر اين اساس معتقدم دولت كارهاى 
است  داده  انجام  اقتصاد  عرصه  در  بزرگى 
و البته اعتراف هم مى كنم كه مردم اينها را 
كم مى دانند و انتظار گشايش بيشترى دارند 
كشور  يك  ما  زيرا  دارند،  هم  حق  البته  و 
جز  نداريم  هيچ  راهى  و  هستيم  ثروتمند 

اينكه به مطالبات مردم پاسخ دهيم.
 نوبت ميوه چينى برجام است

دومين دليل راى دادن من به آقاى روحانى 
برجام است كه به تنهايى براى راى دادن من 
به ايشان كافى است. برجام شبح مواجهه را 
از ايران دور كرد. بعد از برجام نه در خارج 
بحث  اين باره  در  هيچ كس  داخل  در  نه  و 
نمى كند و در داخل هم آرامش خوبى برقرار 
شده است. به هر حال تا قبل از برجام ما ذيل 
بند هفت منشور سازمان ملل قرار داشتيم كه 
هر لحظه ممكن بود شرايط بسيار دشوارترى 
بر ما تحميل شود. برجام در زمان آقاى اوباما 
منافع ايران را تامين كرد و اجازه نداد كه 
جامعه ما به سمت ونزوئال شدن پيش رود 
اما امروز برجام حتى در دوره ترامپ هم 
نيازهاى اصلى ايران را تامين مى كند. اولين 
بار است كه ما به رئيس جمهور آمريكا و 
هيچ رئيس جمهور ديگرى اجازه نداديم كه به 
نام جامعه جهانى با كشور ايران برخورد كند.
 اوباما قصد داشت سياست هايش را به علت 
تصويب در شوراى امنيت و به نام جامعه 
توانستيم  ما  و  كند  تحميل  ما  بر  جهانى 
بگذاريم.  سر  پشت  را  رفتارهايى  چنين 
علت راى دادن من به آقاى روحانى نه فقط 
تشكر از برجام بلكه تداوم برجام است. ما 
تمام تعهداتى كه الزم بوده را انجام داديم 

و امروز نوبت ميوه چينى از برجام است و 
درست نيست كه اين فرصت را از دست 
دهيم. سومين دليلى كه من از آقاى روحانى 
حمايت مى كنم اين است كه فضاى سياسى 
به نسبت دوره قبل بازتر شده است كه اين 
فضاى بازتر در دانشگاه و جامعه خود را 

نشان مى دهد.
كه  شهروندى اى  حقوق  منشور  البته   
به طور  هرگز  كرده  ارائه  روحانى  آقاى 
آنچه  با  خيلى  هنوز  و  نشده  اجرا  كامل 
روى كاغذ آمده فاصله دارد اما مسير به 
سمت اجرا شدن و بازتر شدن فضاست. 
در دوره آقاى روحانى بسيارى از احزاب 
نداشتيم  مطبوعات  تعطيلى  و  شدند  احيا 
و مهم تر از همه اينكه فضاى مجازى باز 
اطالع رسانى  انقالب  يك  كه  است  مانده 
در جامعه ما ايجاد كرده است و راه را باز 
كرده كه جامعه با آرامش بتواند به بحث 

درباره مسائل مختلف بپردازد.
 

تحول در فضاى فرهنگى دليل 
راى به روحانى

روحانى  آقاى  از  حمايتم  دليل  چهارمين 
هم  فرهنگى  زمينه  در  ما  كه  است  اين 
شاهد تحول مهمى در دولت آقاى روحانى 
مترجمان  و  ناشران  از  امروز  بوده ايم. 
چند درصد  كه  بپرسيد  كشور  مولفان  و 
كتاب هايشان در اين دوره با مشكل مواجه 
شده است و آن را با دولت قبل مقايسه كنيد. 
همچنين در زمينه تئاتر، سينما و موسيقى 
مى دانم  خوبى  به  البته  عرصه ها.  ديگر  و 
فضايى  اما  هست  بسيارى  موانع  همچنان 
كه به وجود آمده، اصال قابل قياس با دولت 
قبل نيست. به همين دليل انتخاب اكثريت 
قاطع جامعه فرهنگى ما آقاى روحانى است. 
پنجمين دليلم تالشى است كه در اين دولت 
گرفته  صورت  محيط زيست  حفظ  براى 
است. براى مثال مى توان به احياى درياچه ها 
و رودها و تاالب ها اشاره كرد كه حركت 
بسيار بزرگ و ارزشمندى به شمار مى رود. 
دليل ششم به اين واقعيت بر مى گردد كه 
در جامعه ما، اتفاقا دولت روحانى به دليل 
اينكه خودش را نه اصالح طلب مى داند و 

نه اصولگرا و سعى مى كند با مشى اعتدالى 
از همه نيروها و برنامه ها و جناح ها بهره ببرد 
و شرايطى را ايجاد كرده  كه همه حداقلى از 
رضايت را دارند و با وى تضاد آشتى ناپذير 

ندارند، موفق تر و كارآمدتر است.
راى دهندگان  روحانى  آقاى  كه  مى پذيرم   
احزاب  با  هم  طرف  آن  از  اما  دارد  خوبى 
و گروه هاى زيادى مواجه نيست كه به هر 
قيمتى بخواهند او را زمين بزنند. البته هستند 
نيستند.  خيلى  اما  باشند  چنين  كه  كسانى 
هفتمين دليل من اين است كه به روحانى 
راى مى دهم تا بتوانم او را نقد كنم. چرا كه 
اگر نامزد جناح رقيب روحانى راى بياورد، 
تك صدايى در جامعه حاكم مى شود و امكان 
نقد كردن يا منتفى يا مبتذل خواهد شد. به 
خاطر داريد كه زمانى رئيس دولت هاى نهم 
و دهم تصميم گرفت به منتقدان خود جايزه 
كه  منتقدى  بزرگ ترين  سال  آن  در  بدهد. 
جايزه گرفت روزنامه كيهان و آقاى حسين 

شريعتمدارى بود.
 يعنى منتقد را هم از خودشان مى خواستند! 
راى  روحانى  به  خاطر  اين  به  همچنين 
مى دهم كه مهم ترين مسائل كشور به بحث 
علنى و آزاد گذاشته شود. شما مباحثى كه 
صدا و سيما در مورد برجام تدارك ديد را 
با دوران قبل مقايسه كنيد كه هيچ  مناظره اى 
نداشتيم. امروز همه به راحتى در راديو و 
تلويزيون مذاكره كنندگان را مورد انتقاد قرار 
مى دهند. البته من اين را امر مثبتى مى دانم، 
چرا كه معتقدم دموكراسى دو ويژگى مهم 
دارد؛ اول اينكه هر فرد مسئوليت بيشترى 
دارد بايد بيشتر نقد شود و دوم اينكه هر 
مساله اى كه مهم تر باشد بايد بيشتر مورد 

بحث عمومى قرار گيرد.
دو  اين  تا  مى دهم  راى  روحانى  به  من   
ويژگى در جامعه تقويت شود و به روحانى 
مى دهد  رخ  فسادى  اگر  كه  مى دهم  راى 
همان زمان افشا شود و با آن مقابله شود. من 
به روحانى راى مى دهم تا اين فضاى مثبتى 
كه در داخل كشور و در عرصه بين المللى 
طوفان زده  درياى  در  هم  آن  شده،  فراهم 
از  حال  عين  در  يابد.  تداوم  خاورميانه، 
حقوق شهروندى هم برخوردار باشيم./ سر 

مقاله / منبع : بهار نيوز

افتتاح سه بيمارستان جديد خوزستان  در نيمه نخست امسال

خيرين 4,5 برابر دولت در سال 95 مدرسه ساختند

 چرا بايد  به روحانى راى بدهيم؟

زيست  محيط  وضعيت  است؛  معتقد  خوزستان  استاندار 
خوزستان و چالش هاى مرتبط با آن ناشى از يك بى توجهى 

طوالنى مدت در دولت گذشته است.

- آخرين اقدامات استاندارى براى مقابله با ريزگرد ها 
وضعيت محيط زيست در خوزستان و چالش هاى مرتبط آن 
ناشى از يك بى توجهى طوالنى مدت است. اينكه دولت قبل 
چه اقداماتى انجام داد و يا اصوال اين مساله براى آنها حايز 
موضوع  خبرنگار  دوستان  است  بهتر  را  خير  يا  بود  اهميت 
خصوص  اين  در  مستند  و  باشند  داشته  ديگر  گزارش  يك 
تحقيق كنند، اما دولت تدبير و اميد براى حل بحران ريزگردها 
برنامه ريزى هاى مدونى را انجام داده است كه بخشى از آن 
داخلى و بخشى از آن خارجى است. اين يك كار بزرگى است 
كه دولت شروع كرده است كه 42 هزار هكتار اول كه فوق 
بحرانى است در رأس فعاليت ها قرار بگيرد. ما 350 هزار هكتار 
كانون فعال و 100 هزار هكتار كانون بحرانى داريم كه مستعدند 
به بيابان تبديل شوند. برنامه دولت اين است كه در سال 96 ، 
42 هزار هكتار فوق بحرانى را زير كشت نهال ببرد. كار عظيمى 
شروع شده و برنامه ما اين است كه تا پايان فروردين امسال 8 
هزار هكتار را زير كشت ببريم كه البته ادامه آن به فصل پاييز 

موكول خواهد شد.

چه  خوزستان  استان  در  هوا  آلودگى  با  مبارزه  براى  
كمك هايى از مراكز دانشگاهى گرفته ايد؟

ما يك كميته فنى متشكل از اساتيد دانشگاه شهيد چمران، 
جنگل بانى  مركز  اساتيد  و  خوزستان  استان  آب  كارشناسان 
تشكيل داديم تا در بحث مبارزه با بيابان زدايى فعاليت كنند. 
دستگاه مجرى اين فعاليت وزارت كشاورزى است، جهاد نصر 
ناظر و حمايت كننده اين طرح استاندارى و سازمان حفاظت 

محيط زيست استان است.
بسيار  پژوهش هاى  استان  دانشگاهى  مراكز  همكارى  با  ما 
دادند.  ارائه  ما  به  علمى  طرح  يك  و  داديم  انجام  مثبتى 
برخى مى گويند كه ما از پتانسيل دانشگاه ها براى برخورد 
با موضوع ريزگردها استفاده نكرديم كه من اين موضوع را 

رد مى كنم و احتماال آنها از اقدامات ما باخبر نيستند. بايد 
به اين نكته اشاره كنم كه هر پيشنهادى كه به دست ما در 
مورد مبارزه با ريزگردها برسد به كميته فنى ارائه مى دهيم 
تا بررسى كنند، حتى برخى از پيشنهادها كه بسيار نوين بود 
با مشورت كميته فنى تصميم گرفتيم كه يك هكتار يا نيم 
هكتار را براى انجام طرح اين محققان در اختيار آنها قرار 
دهيم تا اگر از طرح خود نتيجه گرفتند در دراز مدت با آنها 

همكارى داشته باشيم.

- با توجه به ورود ريزگردها به استان خوزستان براى برخى 
از مردم مشكالت تنفسى به وجود آمده است، چه اقداماتى 

براى اين بيماران انجام داده ايد؟
ما با وزارت بهداشت، ستاد اجرايى فرمان امام (ره) و صنايع 
فوالد خوزستان تفاهم كرديم تا يك بيمارستان نيمه تمام كه 
متعلق به فوالد خوزستان است را تكميل كنيم تا به «بيمارستان 
بيمارى هاى تنفسى» تبديل شود. از ديگر مسائلى كه براى حل 
مشكل تنفسى شهروندان خوزستان انجام شده است، بايد به 
اقدامات فرهنگى و راه هاى جلوگيرى از تشديد بيمارى اشاره 
كنيم كه تا حدود زيادى هم به موفقيت هاى خوبى دست پيدا 
كرده ايم. ما در سال هاى گذشته با باران هاى اسيدى كه مشكالت 

تنفسى بسيارى براى شهروندان خوزستانى به وجود آورده بود، 
مقابله كرديم. ما با تحقيقات خود متوجه شديم كه عامل اين 
بيمارى ها گرده افشانى گياهى به نام «كونوكارپوس» مى تواند 
باشد كه در سال دو بار گرده افشانى مى كند. در بارندگى اول اين 
گردها باعث حمالت آسم مى شد. پس از آن تصميم گرفتيم 
قبل از گرده افشانى اين درختان را هرس كنيم. برخى مسئوالن 
شهرى با اين اقدام ما مخالفت كردند، اما ما با هرس درختان آمار 

مصدومان را كاهش داديم.
- مشاركت زنان در انتخابات شوراها چگونه بود و تا چه 
اندازه از ظرفيت زنان در بدنه استاندارى خوزستان استفاده 

شده است؟
يكى از اولويت هاى دولت تدبير و اميد، مشاركت زنان در امور 
سياسى، اجتماعى استان است . هم اكنون مشاور استاندار در 
بخش آى تى و فناورى، نماينده تام االختيار استاندار در امور 
شهروندى فرماندار شهرستان كارون (براى اولين بار بعد از 
مسئوالن محيط زيست، درمان و  بخشداران،  برخى  انقالب) 
دهياران خانم هستند كه نشان مى دهد ما نگاه ويژه اى به مشاركت 
بانوان در امور مختلف داريم و همچنان اميدواريم تا مشاركت زنان 

در امور سياسى و اجتماعى زنان ادامه داشته باشد.

معاون دفتر ثبت جهانى آثار طبيعى و فرهنگى كشور با بيان اينكه آثار 
گردشگرى ايذه ارزش ثبت جهانى را دارد گفت: زيرساخت هاى 
ايذه مناسب ثبت جهانى آثار آن نيست و الزم است مديريت شهرى 

به معضالت زيرساختى موجود نگاه ويژه اى داشته باشد.
فيروزه ساالرى با اشاره به اقدامات انجام شده براى ثبت جهانى اين 
شهرستان اظهار كرد: فرآيند ثبت جهانى آثار باستانى و جاذبه هاى 
شهرستان ايذه يك روند مفصل دارد كه تشكيل پرونده يك بخش 

و جزء كوچكى از آن است.
وى با بيان اينكه براى تكميل پرونده ثبت جهانى ايذه در مرحله 
بررسى هاى اوليه هستيم افزود: آثار تاريخى شهرستان همگى ارزش 
جهانى شدن را دارد و از اين رو در فهرست موقت جهانى ثبت 

شده است.
معاون دفتر ثبت جهانى آثار طبيعى و فرهنگى كشور تصريح كرد: 
با توجه به اينكه پروسه رسيدن به ثبت جهانى پيچيده است و صرفًا 
تنها سازمان ميراث فرهنگى متولى آن نيست، از اين رو انتظار مى رود 
تمام ادارات شهرستان براى محقق شدن اين امر پاى كار آمده و 
وظايف خود را به درستى انجام دهند. ساالرى بيان كرد: براى ثبت 
جهانى ايذه فعاليت هاى ميدانى وسيع، ساماندهى سايت؛ حفاظت از 
آثار ملى در شهرستان بايد در سطح جهانى باشد تا نظر كارشناسان 
را به خود جلب كند. وى با بيان اينكه بسترسازى مناسب بايد در 
ايذه صورت گيرد و زيربنا و تجهيزات فراهم شود گفت: مديريت 
شهرى از جمله شهردارى بايد با سازمان ميراث فرهنگى هماهنگ 

باشد و هرچه تعامل بيشترى صورت گيرد فرآيند ثبت جهانى 
سريع  تر انجام خواهد شد.

ساالرى با بيان اينكه مساله حفاظت از آثار و همچنين نگهدارى آن 
به ميراث فرهنگى مربوط مى شود و ساير حوزه ها به بخش مديريت 
شهرى ربط دارد خاطرنشان كرد: حساسيت هاى يونسكو براى ثبت 
جهانى آثار با توجه به باال رفتن تعداد از اثرهاى ثبت شده باال گرفته 
است و از اين رو آثار جديدى كه براى ثبت جهانى ارسال مى شوند 
بايد از تمام جوانب از جمله مديريت شهرى بهره كافى و جهانى 

را برده باشند.
وى با بيان اينكه بايد تاثيرات محيطى بر كتيبه ها و آثار باستانى 
موجود در شهرستان به حداقل برسد عنوان كرد: فضاى محوطه 
سايت، مشخص كردن مسير گردشگرى، حفاظت از آثار موجود 
در شهرستان، آموزش و معرفى آثار موجود بايد انجام شود؛ زيرا 
امكانات و زيرساخت هاى موجود در ايذه در حد يك اثر جهانى 
نيست و بايد با انجام برنامه ريزى هاى منظم و دقيق اين امر صورت 

بگيرد.
اين مسؤول با اشاره به ضعف هاى موجود در سطح شهر ايذه و 
براى گردشگرى آن بيان كرد:  تنها ثبت جهانى نمى توانند يك 
راهكار مناسب براى جذب گردشگران باشد و اين شهرستان با 
وجود ظرفيت هاى بيكران گردشگرى از جمله گردشگرى فرهنگى 
و طبيعى هنوز وضعيت و كيفيت مطلوبى را ندارد و اين يك مانع 

بزرگ براى جذب گردشگر در اين شهرستان بوده است.
ساالرى ادامه داد: سيستم ترافيك شهر، امنيت و توسعه راه هاى 
منتهى به جاذبه هاى گردشگرى و بحث اسكان و اقامت گردشگران 
نيز بايد مورد توجه ادارات متولى در سطح شهرستان باشد. وى با 
بيان اينكه براى گوشزد كردن وظايف ادارات مختلف شهرستان 
جلسه اى با حضور فرماندار صورت گرفت افزود: متاسفانه در 
شهرستان ايذه با وجود قدمت بسيار زياد الگوها و نمادهاى شهرى 
در آن رعايت نشده و همچنين در سطح روستاها و هيچ نشانى 
از ساختمان ها و سازه هاى مربوط به آياپير وجود ندارد و تمام 
زيرساخت ها و ساختمان سازى ها به سبك امروزى پيش رفته و 

جغرافيايى نامشخصى طراحى شده است.
وى با بيان اينكه در جلسه صورت گرفته مشخص شد كه ديد 
مسؤوالن شهرستان براى محقق شدن ثبت جهانى ايذه مثبت است 
بيان كرد: الزم است هر يك از ادارات مسؤول و متولى در امر 
مديريت شهرى با توجه به مسئوليت خود براى ورود گردشگر و 

ثبت جهانى ايذه ورود كنند.
وى ادامه داد: مقرر شد اداره ميراث فرهنگى شهرستان در يك 
تفاهم نامه همه موارد را براى مسؤوالن متولى تعريف كنند و پس از 

امضاء آن را به اجرا در آورند.
ساالرى با بيان اينكه آثار موجود در سطح شهرستان ايذه همچنان 
در زمينه حفاظت فيزيكى جاى كار دارد گفت: مطالعات علمى كار 
هنوز روال جدى به خود نگرفته و هنوز گزارشى منسجمى براى 
آن انجام نشده است و در اين زمينه نيز بايد اقدامات زيادى صورت 

گيرد و راه درازى در پيش داريم.
وى با بيان اينكه در زمينه حفظ فيزيكى آثار بايد از تجربيات 
كشورهاى ديگر و همچنين از تجربيات داخلى از جمله استفاده 
شود توضيح داد: هر استان و شهرستانى كه خواهان ثبت جهانى 
آثار خود است بايد آن را به شوراى سياست گذارى ارائه دهد و اين 
شورا پس از بررسى تمام جوانب و كار اقدام به تكميل پرونده كرده 
و آن را براى ثبت جهانى يونسكو ارجاع مى دهد و در اين بين اثرى 
به عنوان سهميه كشور ارسال خواهد شد كه تمام ابعاد وضعيت 
زيرساختى را رعايت كرده باشد. وى با بيان اينكه ثبت جهانى آثار 
شهرستان ايذه نيازمند يك همت همگانى است خاطر نشان كرد:  به 
واسطه وجود اين آثار باستانى و تفريحى در يك منطقه بايد منافع آن 
به تمام مردم شهر برسد، اينكه مردم در كنار يك از سر هيچ رضايتى 
از وجود آن نداشته باشند و از اين رو هدف اصلى ثبت جهانى آثار 
رساندن اين اثرها و محيط آن به استانداردهاى جهانى براى حفاظت 
و نگهدارى است و از اين رو مى توان از طريق جذب گردشگر به 
رونق يك منطقه اميدوار بود. ساالرى با بيان اينكه معمارى موجود 
در شهر ايذه هيچ مفهومى از معمارى اصيل اين منطقه ندارد ادامه 
داد: الزم است از داشته هاى سنتى موجود در منطقه در معمارى 
شهرى نيز استفاده شود و اين امر بايد توسط شهردارى و مسؤوالن 

متولى نهادينه شود.
وى با اشاره به مشكالت موجود در شهر ايذه كه باعث عدم زيبايى 
آن شده است اظهار كرد: انباشت زباله در گوشه خيابان ها، وجود 
بوى نامطبوع زباله در كنار برخى از آثار گردشگرى، عدم وجود 
تابلوهاى شهرى راهنماى مسافران كه گاها خود مردم ايذه را هم 
سردرگم مى كند، عدم وجود آسفالت مناسب و ديگر امكاناتى كه 
الزمه اوليه يك شهر هستند باعث مى شود كه مسئوالن متولى امر 
در شهرستان تالش جدى ترى براى رفع آن و همچنين جذب 

گردشگر در سطح اين شهر انجام دهند.

ــتان، راه  ــاون، كار و رفاه اجتماعي خوزس ــر كل تع مدي
ــاي تعاوني توليدي  ــركت ه اندازي مجدد و بازيافت ش
ــده  ــل مختلف از چرخه توليد خارج ش ــه به دالي را- ك

ــمرد. ــر لوحه كار مديريت تعاون برش اند- س

رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
اجتماعي خوزستان، سيدنور محمدپور در نشست با كاركنان 
مديريت حوزه تعاون و توسعه اشتغال و كارآفريني گفت: ان 
تعاوني  هاي  از شركت  زيادي  تعداد  تحقق اين امر  با  شاا... 
را  خود  مجدد  كار  و  احيا  مختلف  هاي  درعرصه  توليدي 
شروع خواهند كرد.  وي با توجه به اهميت اجراي برنامه 
هاي مقاومت اقتصادي، مقوله هاي توليد و اشتغال را كه از 
سرفصل هاي كليدي و وظايف جاري اداره كل است، بسيار 
مهم دانست و با تشريح برنامه هاي انجام شده براي تحقق 
بكارگيري  اهميت  گذشته،  سال  در  آمده  عمل  به  اقدامات 
استان،  بالقوه  هاي  پتانسيل  مبناي  بر  نوين  هاي  شيوه 
ضرورت توجه و تمركز هر چه بيش تر معاونت هاي تعاون 
توسعه و اشتغال و كار آفريني را براي ايجاد اشتغال جديد، 
اسمي  ظرفيت  به  و  فعال  نيمه  توليدي  واحدهاي  تقويت 

رساندن آن ها گوشزد كرد.
و  آفرينان  كار  آموزش  گسترش  ضرورت  بر  وي 
و  ها  دانشگاه  و  كل  اداره  ميان  پيوند  ايجاد  و  كارجويان 
كانون  نظير:  تحقيقاتي  و  پژوهشي  عالي،  آموزش  مراكز 
و  فني  كل  اداره  فناوري،  و  علم  پارك  استان،  نخبگان 

نهادهاي مرتبط براي ايده  حرفه اي، اتاق تعاون و ساير 
ايجاد  زمينة  كردن  فراهم  و  نوآوري  و  خالقيت  پردازي، 
هاي  بخش  در  ها  فعاليت  دادن  سوق  و  جديد  مشاغل 
انقالب  فرزانه  رهبر  پيام  و  كرد  تاكيد  توليدي  و  زيربنايي 
را لبيك گفت و از كاركنان خواست با تالش مضاعف و 
بهره وري باال، زمينة خدمت رساني دولت تدبير و اميد به 
مردم خوزستان و جبران كاستي ها و رساندن سطح و ميزان 
خدمات و اقدامات اداره كل در همه زمينه ها را تا سطح 

استان هاي پيشرو و برخوردار فراهم آورند. 
وي بر لزوم پيگيري سامانه رصد در سال جديد تاكيد كرد و 
گفت: تعهد اشتغال از سوي دستگاه هاي متولي در استان به 

ِجد و به صورت ماهانه رصد و پيگيري خواهد شد. 
و  اصولي  ريزي  با برنامه  كرد:  اميدواري  اظهار  پور  محمد 
علمي و همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي، در پايان سال 
جاري آمار ميزان بيكاري در خوزستان تك رقمي شود كه 
اين امر مساعدت و همكاري ساير دستگاه هاي متولي در 
كاهش بوروكراسي اداري و حدف مقررات زايد و نيز كمك و 
مساعدت بانك هاي عامل را مي طلبد كه ان شاا... با پشتيباني و 

هدايت استاندار محترم، اين امر تحقق مي يابد.

 معمارى شهر ايذه مفهومى 
از معمارى اصيل اين منطقه ندارد

آثار گردشگرى ايذه ارزش ثبت جهانى را دارد

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان خبر داد:

راه اندازي مجدد و بازيافت تعاوني هاي توليدي سر لوحه كار مديريت تعاون

تاسيس بيمارستان تنفسى در خوزستان
مشكالت زيست محيطى استان ناشى از عملكرد دولت قبل است



جريمه 50 هزار فرانك سوئيسى تيم ملى ايران
تيم ملى ايران به خاطر پرتاب نارنجك از سوى هوادارانش به سمت بازيكن 
تيم ملى چين در بازى قبلى انتخابى جام جهانى 2018، 50 هزار فرانك سوئيس 
با  حياتى  بازى  در  ميزبانى  مى تواند  قبلى  شايعات  برخالف  اما  شد  جريمه 

ازبكستان را در حضور تماشاگران انجام دهد. گل اين خبر را منتشر كرد.
نامه  سردار سليمانى و پاسخ وزير بهداشت

وزير بهداشت در پاسخ به نامه سردار سليمانى كه در آن از تالش هاى كاركنان 
خدوم وزارت بهداشت در تامين دارو و تجهيزات پزشكى براى رزمندگان 
مجروح جبهه مقاومت تشكر كرده بود، نوشت: خدمت به كسانى كه براى 
امنيت و سالمت مردم جانفشانى مى كنند، افتخارى بزرگ است. رويداد اين 

خبر را منتشر كرد.
امارات يك ايرانى را به 10 سال حبس محكوم كرد

يك دادگاه اماراتى يك ايرانى 46 ساله را به اتهام تالش براى نقض تحريم هاى 
ايران از طريق ارسال يك ژنراتور برق و ديگر تجهيزات به اين كشور به 10 
سال حبس و سپس اخراج از امارات محكوم كرد. اين دادگاه مدعى است كه 
اين ژنراتور مى تواند در برنامه هسته اى ايران مورد استفاده قرار گيرد. اين فرد 
كه مديرعامل يك شركت نفت و گاز در ابوظبى است و نام «S.M.E.Z» از او 
منتشر شده، تالش كرده تا اين ژنراتور را با اسناد جعلى از طريق بندر جبل على 

در دبى به ميانمار و از آنجا به ايران منتقل كند. فارس اين خبر را منتشر كرد.
واكنش آيت اهللا مكارم به مجرى ستاد روحانى

آيت اهللا مكارم شيرازى در بيانيه اى در واكنش به اهانت مجرى افتتاحيه ستاد انتخاباتى 
حسن روحانى در ايالم اعالم كرد:در اخبار آمده بود كه در يكى از ستادهاى انتخاباتى 
اهانت شديدى به مقام شامخ حضرت ثامن الحجج(ع) شده و مقام واالى امامت 
توسط يك فرد خبيث به سخريه كشيده شده است. اين كار جدا از مسائل انتخاباتى از 
زشت ترين و منفورترين كارهاست و ما شديداً آن را محكوم مى كنيم. هر چه سريع تر 
مرتكب آن محاكمه و مجازات شود تا حريم واالى امامان ملعبه دست افراد آلوده و 

جنايتكار نگردد. فارس اين خبر را منتشر كرد.
عذرخواهى مجرى قندپهلو از مردم لرستان

شهرام شكيبا مجرى برنامه قندپهلو در گفت وگو با فارس: حكايتى در برنامه 
خواندم كه موجب سوءتفاهم و دلخورى برخى از مردم لرستان شده و از 
اين بابت از مردم عزيز وطنمان عذرخواهى مى كنم.مطلبى كه خواندم يكى از 
كتاب هاى خواندنى ادب فارسى نوشته آقاى دكتر على اصغر حلبى بود كه ايشان 
در اين كتاب حكايتى را عيناً از كتاب امثال حكم دهخدا نقل كرده است. متأسفانه 
اين بخش حكايت را عده اى گزينش و در فضاى مجازى پخش كرده اند و پس 
و پيش آن مشخص نيست. ماجرا طورى رقم خورده و اين شائبه پيش آمده 
كه من از جانب خودم چيزى گفته ام كه البته اينجا من تقصيركار هستم و بايد 
درباره شخصيت هاى تاريخى و اهل حكايت بيشتر تحقيق مى كردم. من هميشه 
مخالف شوخى هاى قوميتى هستم و اگر گفت وگوهاى پيشين من را دوستان 
در فضاى مجارى جست وجو كنند متوجه مى شوند كه من بيش از طنزنويسى 
دوستان را به خاطر شوخى هاى قوميتى منع مى كنم. فردا در ويژه برنامه قندپهلو 
كه به مناسبت سوم شعبان از رسانه ملى پخش خواهد شد، از دوستان عزيزم 

عذرخواهى خواهم كرد.
استارت واگذارى تراكتورسازى زده شد

با موافقت فرمانده كل سپاه، طرح واگذارى باشگاه ورزشى تراكتورسازى تبريز 
آغاز شد. روند واگذارى با حفظ ساختار مديريتى موجود به صورتى انجام 

مى شود كه همچون سال هاى گذشته تيم با ثبات و آرامش به كار خود ادامه 
دهد.در همين راستا پيش بينى هاى الزم براى تامين اعتبارات مورد نياز باشگاه 
در سال هاى آتى صورت گرفته و انتظار مى رود اين واگذارى تاثير مطلوبى در 
بهبود شرايط تيم سرخ پوش شهر تبريز داشته باشد. ايانا اين خبر را منتشر كرد.

درخواست وزارت خارجه آمريكا از ايران
 براى آزادى دو زندانى آمريكايى

مارك تونر، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اى اعالم كرد: هيات هاى 
ايرانى و آمريكايى در جريان كميسيون مشترك اجراى برجام در روز سه شنبه 
يكديگر را مالقات كردند. آمريكا از طرف ايرانى خواسته است تا سيامك و باقر 
نمازى كه به جرم جاسوسى زندان هستند را آزاد كند. ما از ايران درخواست 
مى كنيم تا اين دو زندانى را هرچه سريع تر آزاد كند. هيات  آمريكايى هم چنين از 
ايران خواسته است با آمريكا جهت بازگرداندن و آزادى رابرت لونيسون مأمور 
اف.بى.آى كه ده سال پيش در جزيره كيش ناپديد شد، همكارى كند. سيامك 
و باقر نمازى دو متهم به جاسوسى هستند و هر كدام به ده سال حبس محكوم 

شده اند. ايرنا اين خبر را منتشر كرد
توصيه عارف به اصالح طلبان 

محمدرضاعارف رييس فراكسيون اميد گفت: عقالنيت مبتنى بر خرد جمعى 
و حفظ انسجام، رويكرد اصالحات در انتخابات 29 ارديبهشت است، نبايد 
اجازه دهيم هيچ گونه اختالف ناشى از انتخاب افراد در ليست هاى انتخاباتى 
اصالح طلبان براى شوراهاى شهر به انسجام جريان اصالح طلب آسيب وارد 
تابوت  به  را  ميخ  آخرين  كه  بود  آن  دنبال  به  مقطعى  در  رقيب  كند.جريان 
اصالحات بزنند، ولى موفق نشدند، وقتى جريان رقيب با انسجام اصالح طلبان 
رو به رو شدند طبيعى است كه اگر بتوانند آن را بر هم مى زنند، به همين 
دليل نبايد اجازه دهيم هيچ گونه اختالف ناشى از انتخاب افراد در ليست هاى 
انتخاباتى اصالح طلبان براى شوراهاى شهر به انسجام به دست آمده موجود 
آسيب وارد كند.در تهران نزديك به 200 نفر واجد شرايط حضور در ليست 
انتخاباتى اصالح طلبان در شوراى شهر هستند. انتخاب 21 نفر از ميان آنها را 
بسيار دشوار است. شوراى عالى سياست گذارى به اين نتيجه رسيده است كه در 
تهران و مراكز استان ها به ارائه ليست هاى واحد بپردازد اما در ساير شهرستان ها 
و بخش ها به اين موضوع ورود نكند.سابقه جريان اصالحات به عنوان جريانى 
ريشه دار در انقالب نشان داده است كه اگر مديريت صحيح انجام شود اين 

جريان مى تواند 70 درصد از مردم را بسيج كند. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

ولنگارى «فضاى مجازى» ذائقه مردم را تلخ كرده است
روز  يك  ما  گفت:  مجازى  فضاى  تهديدات  به  اشاره  با  مشهد  جمعه  امام 
گفتيم كه اين فضاى مجازى فضاى فاسدى است و اين آزاد بودن در حرمت 
شكنى ارزش ها و سوزاندن و از بين بردن هنجارها درست نيست.وى بيان 
كرد: ولنگارى در فضاى مجازى اين كشور وجود دارد كه متاسفانه در عرصه 
محدوديت آن اقدام نشده و اين ذائقه مردم واليت مدار ما در سراسر كشور 
جريحه دار ساخت.امام جمعه مشهد مقدس خاطرنشان كرد: كانديداهاى رياست 
جمهورى بايد اين قول را به مردم بدهند كه چشم به داخل داشته باشند و چشم 

به بيرون نداشته باشند.
اعالم اسامى داوطلبان تأييد  صالحيت  شده

 انتخابات ميان دوره اى مجلس
شده  صالحيت   تأييد   داوطلبان  اسامى  اعالم  از  نگهبان  شوراى  سخنگوى 
انتخابات ميان دوره اى مجلس به وزارت كشور خبر داد.عباسعلى كدخدايى 

سخنگوى شوراى نگهبان از اعالم اسامى داوطلبان تاييد صالحيت  شده انتخابات 
ميان دوره اى مجلس در 4 حوزه انتخابيه خبر داد و گفت: اسامى اين افراد امروز 
طى نامه اى از سوى شوراى نگهبان به وزارت كشور ارسال شده است. وى 
ميان دوره اى  انتخابات  براى  صالحيت شان  كه  داوطبانى  از  دسته  آن  افزود: 
مجلس در 4 حوزه انتخابيه «اصفهان»، «اهر و هريس»، «مراغه و عجب شير»، 
«بندرلنگه، بستك و پارسيان» شكايتى دارند، مى توانند مراتب اعتراض خود 
را از 9 ارديبهشت تحويل هيئت مركزى نظارت بر انتخبات دهند.انتخابات 
ميان دوره اى مجلس در 4 حوزه انتخابيه «اصفهان»، «اهر و هريس»، «مراغه و 
عجب شير»، «بندرلنگه، بستك و پارسيان» همزمان با انتخابات رياست جمهورى 
و شوراهاى شهر و روستا در روز جمعه، 29 ارديبهشت امسال برگزار مى شود.

به جبهه نجات راى بدهيد
دبيركل حزب كارگزاران سازندگى گفت: امروز يك جبهه نجات در كشور 
داريم كه درجنگ به داد دولت رسيد. همين جبهه نجات، سازندگى را بعد از 
جنگ سرلوحه قرار داد. جبهه نجاتى كه اصالحات را دركشور آغاز كرد و امروز 
بر قامت اعتدال و تدبير به ميدان آمده است. اميد است كه با راى مردم اين جبهه 

نجات همچنان براى كشور آينده ساز باشد.
ليست اصولگرايان براى شوراى شهر نهايى مى شود

رئيس ستاد ليست خدمت در پنجمين دوره انتخابات شوراى شهر تهران گفت: 
شهر  شوراى  اصولگراى  اعضاى  نفره  نهايى21  ليست  تكليف  امروز  عصر 
مشخص مى شود.پرويز سرورى رئيس ستاد ليست خدمت در پنجمين دوره 
انتخابات شوراى شهر تهران درباره ليست اصولگرايان شوراى شهر، اظهار كرد: 
ما امروز انتخابات داخلى در سطح محالت براى پنجمين دوره انتخابات شوراى 
شهر تهران را داريم و ليست اعضا را به محالت عرضه مى كنيم و بعد از راى 
گيرى انشاهللا بتوانيم به ليست قطعى برسيم.وى ادامه داد: ما مرحله احزاب و 
گروه ها را گذرانده ايم و نظرات شان اخذ شده و ما به يك ليست با 63 نفر 
عضو رسيده ايم كه اين 63 نفر اسامى شان به محالت عرضه مى شود و از خود 
محالت هم اسامى اخذ شده است و مجموعا به اين تعداد رسيده ايم كه امروز 
بعد از راى گيرى محالت به ليستى با تعداد 21 نفر نهايى خواهيم رسيد.عضو 
شوراى شهر تهران اضافه كرد: عصر امروز تكليف ليست نهايى21 نفره اعضاى 
اعضاى اين  تاكيد كرد:  اصولگراى شوراى شهر مشخص مى شود.سرورى 
ليست 21 نفره شامل اصولگرايان و مستقلينى مى شود كه از طيف هاى مستقل 
هستند، نيروهاى ارزشى و انقالبى در اين ليست به تعداد 63 نفر حضور دارند.

اعالم حمايت اتحاديه جامعه اسالمى دانشجويان از رئيسى
اتحاديه جامعه اسالمى دانشجويان در نشست سراسرى خود با انتشار بيانيه اى 
جمهورى  رياست  دوره  دوازدهمين  انتخابات  در  رئيسى  االسالم  حجت  از 
اعالم حمايت كرد.اتحاديه جامعه اسالمى دانشجويان در بيانيه پايانى همايش 
ارديبهشت 96 اعالم كرد: امروز كشور ايران در شرايطى قرار دارد كه رسيدگى 
به امور معيشتى و زندگى مردم بايد بيش از پيش در راس وظايف دولت قرار 
گيرد اما 4 سال اخير فضايى را ايجاد كرد كه نه تنها مشكالت اقتصادى، مسير 
حل شدن را طى نكرد بلكه بيش از پيش در منجالبى از مشكالت فرو رفت كه 

معيشت و امور مردم را نشانه گرفته است.
ناف عده اى با نمى توانيم بريده شده

حوزه  در  قاليباف  آمارهاى  در  برخى  تشكيك  از  اننقاد  با  نفت  اسبق  وزير 
پتروشيمى، گفت:يك عده در اين كشور نافشان را با نمى شود و نمى توانيم 
بريده اند.رستم قاسمى وزير اسبق نفت با اننقاد از تشكيك برخى در آمارهاى 
قاليباف در حوزه پتروشيمى، گفت:يك عده در اين كشور نافشان را با نمى شود و 

نمى توانيم بريده اند.وى با بيان اينكه ظرفيت نصب شده پتروشيمى كشور حدود 
64 ميليون تن است كه امروز كمتر از 50 ميليون تن توليد مى شود، افزود: اين 
ظرفيت نصب شده كشور با واحدهايى كه در حال ساخت داريم در صورت 

اتمام، به باالى 100 ميليون تن ظرفيت نصب خواهيم رسيد.
ستاد مشترك انتخاباتى روحانى و جهانگيرى

«حسين مرعشى» سخنگوى حزب كارگزاران سازندگى پيرامون بيانات روز 
گذشته مقام معظم رهبرى مبنى بر اينكه «نامزدها به مردم قول بدهند براى بازكردن 
گره ها نگاهشان به بيرون از مرزها نباشد»، اظهار داشت: ايشان سياست گذار 
عالى كشور هستند و حتما دوستانى كه در صحنه اند به سياست هاى كلى نظام 
كه توسط رهبرى بيان مى شوند پايبندند آن كسانى كه مدعى واليت مدارى و 
تبعيت بودند دستشان رو شد.رئيس شوراى ستاد انتخابات اصالح طلبان درباره 
كانديداتورى جهانگيرى در انتخابات، گفت: جهانگيرى براساس درخواست 
اول  كانديداى  كه  روحانى  كنار  در  كه  شد  كانديدا  اصالح طلبان  مجموعه 
اصالح طلبان است بتواند ديدگاه هاى ما را براى مردم تشريح كند و متناسب 
با شرايط سياسى روز كارهاى تكميلى و مكملى را با روحانى داشته باشد. وى 
در پاسخ به اينكه اگر جهانگيرى كانديداى جدى است پس چرا تاكنون ستاد 
انتخاباتى تشكيل نداده و از وى فعاليت هاى جدى اى هم مشاهده نمى كنيم، 
اظهار داشت: همين ستاد روحانى ستاد جهانگيرى هم است البته يك ستاد 
انتخاباتى كوچك هم طى يكى دو روز آينده تشكيل خواهد شد. مرعشى درباره 
اينكه مشخص است كه چه كسانى در اين ستاد فعاليت مى كنند گفت: خودشان 

جزئيات را اعالم خواهند كرد.
واكنش به اعتصاب بازيكنان پرسپوليس

على اكبر طاهرى سرپرست باشگاه پرسپوليس گفت: بايد با مردم روراست 
صحبت كنيم. استقاللى ها سفته و چك به بازيكنان داده اند اما ما به آن ها پول 
نقدى داده ايم. كسى به اندازه ما به بازيكنان پول نداده است.وى در خصوص 
اينكه آيا بازيكنان را بابت اين موضوع جريمه مى كنيد يا نه افزود: جريمه 
نمى كنيم اما كار آن ها خوب و شايسته نبود. هواداران ركن اصلى باشگاه هستند 

و دل آن ها بابت اين موضوع به درد آمده است.
صداوسيما در مناظره مالحظه رئيس جمهور بودن روحانى را كرد

مشاور سياسى محمدباقر قاليباف معتقد است كه صداوسيما در اولين مناظره 
انتخاباتى مالحظه رئيس جمهور بودن حسن روحانى را كرده است.حسين 
مناظره  اولين  برگزارى  از  خود  ارزيابى  در  ايسنا،  با  گفت وگو  در  قربانزاده 
انتخاباتى بين كانديداها، گفت: صداوسيما در اين مناظره به نفع آقاى روحانى 
وقت بيشترى اختصاص داد و مالحظه رئيس جمهور بودن ايشان را كرد.وى 

مدعى شد : صداوسيما در اين مناظره به ساير كانديداها ظلم كرد.
بيانيه پايانى نشست ضدايرانى شوراى همكارى خليج فارس

شوراى همكارى خليج فارس روز گذشته با هدف آنچه «دفاع از امنيت منطقه» 
و «يكسان سازى مواضع در برابر ايران» خوانده شد، در رياض، پايتخت عربستان، 
تشكيل جلسه داد.در اين نشست كه با حضور وزراى خارجه، كشور و دفاع 
شش كشور عضو اين شورا شامل عربستان سعودى، امارات متحده عربى، 
بحرين، قطر، عمان و كويت تشكيل شد، وزير كشور بحرين در ادامه ادعاهاى 
رژيم آل خليفه، ايران را به دست داشتن در ناآرامى هاى داخلى اين كشور متهم 
كرد. به گزارش رسانه هاى عربى، اين نشست با وجود اختالف مواضع اعضاى 
شوراى همكارى خليج فارس درخصوص ايران در نهايت با صدور بيانيه اى 
پيرامون لزوم مقابله با مداخالت خارجى در امور داخلى كشورهاى عضو اين 

شورا به كار خود پايان داد.

بارزترين جلوه اولين مناظره در جريان انتخاباتى نامزدهاى انتخابات 
رياست جمهورى، بحث رو در روى جهانگيرى و روحانى با قاليباف 

بود.
قاليباف ، در حركتى عجيب برخى اتفاقات مناظرات 88 را كپى كرده و 

تكرار كرد!. 
وى كاغذى را نشان كه برخى از آن با ماژيك بولد شده بود! او كاغذ 
را مقابل دوربين گرفت و گفت كه اين كاغذ متعلق به سايت رئيس 
جمهورى است و حاوى ادعايى است كه روحانى در خصوص 4 
ميليون شغل مطرح كرده و اينجا گفت كه من از يك سايت نامعتبر 

آن را گفته ام. 
كاغذى كه مخاطب آن را نديده و مشخص نيست كه آيا ادعاى قاليباف 
مقرون به صحت است يا نه ؟! كارى كه البته در مناظره جنجالى سال 
88 احمدى نژاد نيز آن را انجام داده بود و كاغذى را مقابل مير حسين 

موسوى گرفت و گفت كه اين متعلق به يك خانم است....
جالب آنكه قاليباف تنها مرتكب اقدام احمدى نژاد نشد و در در همان 

بخش، عين كالم معروف ميرحسين موسوى در سال 
88 و در جريان مناظرات را كه در خصوص احمدى 
نژاد گفته بود، تكرار كرد و گفت: ما با پديده اى روبرو 
هستيم كه مقابل دوربين قرار مى گيرد و دروغ مى 

گويد...
 بي آنكه بخواهيم سياسي باشيم  يا طرفدار اين جناح يا 
آن چهره سياسي، صرفا به واسطه اين كه زبان فارسي 
اول  مناظره  در  آنچه  درباره  توانيم  مي  هستيم،  بلد 
كانديداهاي رياست جمهوري بين روحاني و قاليباف 
گذشت، تشخيص دهيم كه چه كسي رو به دوربين 

سخن دروغ و چه كسي راست مي گفت؟
پس حب و بغض ها را كنار بگذاريم صرفا با دانش 
زبان فارسي و كمي انصاف خدادادي، حرف دو طرف 

را مرور كنيم:
قاليباف: آقاي روحاني به مردم ” قول ” داد ساالنه يك ميليون شغل 

ايجاد كند.
روحاني: من چنين قولي نداده ام.

قاليباف: در سايت خودتان هست.
اما آنچه روحاني گفته بود: اگر در سال 10 ميليون توريست وارد كشور 

شود، 6/13 ميليارد دالر درآمد ارزي و 4 ميليون اشتغال ايجاد مي شود.
 روحاني در آن سخنان اهميت صنعت توريسم را بيان مي كرد و اين كه 
اين صنعت به حدي مهم است كه با رونقش مي توان اشتغالزايي فراواني 
كرد ؛ روحاني در حالي مي كوشيد اهميت توريسم را بيان كند كه برخي 
جريان هاي سياسي كه در اين انتخابات هم كانديدا دارند، مانع از آمدن 
توريست به كشور مي شوند. زماني به اتوبوس توريست هاي آمريكايي 
حمله مي كنند، زماني از ديوار سفارت انگليس باال مي روند و آن را 
غارت مي كنند و زماني هم سفارت عربستان را آتش مي زنند تا مانع از 

آمدن 700 هزار توريست شيعه به مشهد شوند.

انصاف بايد داشت و يك بحث تشريحي در باب اهميت توريسم را كه 
با قيد ” اگر“ همراه است را نبايد وعده انتخاباتي و به قول قاليباف ” قول“ 
شمرد. تمام استادان زبان و ادبيات فارسي و همه انسان هاي منصف 
كه فارسي بلدند را جمع كنيد و ببينيد از كجاي سخنان روحاني درباره 
اهميت اقتصادي توريسم، كه اگر توريست بيايد رونق مي گيريم مي شود 

”قول“ ايجاد 4 ميليون شغل در آورد؟ 
حال چه كسي دروغ مي گويد؟ كسي كه يك بحث تشريحي درباره 
صنعت گردشگري و ميزان اشتغالزايي اش، آن هم در صورت ورود 

گردشگران را وعده انتخاباتي و ” قول“ جا مي زند يا ديگران؟!
جهانگيري نكته ظريفي گفت و قاليباف هم خوب دريافت كه چه مي 
گويد و پاسخي نداد؛ كساني كه به سفارت عربستان حمله كردند و مانع 
از ورود توريست هاي شيعه به ايران شدند، االن در كدام ستاد فعاليت 

مي كنند؟!
اگر اين تندروها بگذارند، توريسم ايران مي تواند آنقدر رونق يابد كه به 
چاه نفت نيازي نباشد ولي چه مي توان كرد در برابر طائفه اي كه نان 

شان در بحران آفريني و تنش زايي است و البته طلبكاري و زل زدن به 
دوربين و ... 

كنايه جالب روحانى به رئيسى در مناظره
در بخشى از مناظره اول، حجت االسالم رئيسى در پاسخ به سخنان 
روحانى كه گفت بايد جوانان نشاط داشته باشند، تاكيد كرد كه بايد براى 
اين نشاط، زمينه ازدواج جوانان فراهم آيد و مشكل مسكن حل شود و  

ما مى توانيم با ايجاد يك ميليون شغل ساليانه اين مشكل را حل كنيم!
روحانى در اين لحظه پاسخ جالبى دارد و گفت چرا مى گوييد يك 
ميليون شغل؟ خوب بگوييد 10 ميليون شغل ايجاد مى كنيم. روحانى 
تاكيد كرد كه ما بايد برنامه داشته باشيم تا مردم از ميان نامزدها اين برنامه ها 
را ديده و گزينه خود را انتخاب كند، نمى شود همينطورى سخن گفت، 
دولت منابع مشخص دارد، منابع درآمدى دولت در نفت و ماليات است 

و درآمدهاى آن مشخص است و برخى وعده ها عملى نيست و .... 
 البته در ادامه مناظره و در بخش دوم و پايانى كه سئواالت مطرح شد، 
بازهم حجت االسالم رئيسى در پاسخ به سئوالى در خصوص رعايت 

موارد اخالقى در حوزه ورزشى به موضوع اقتصادى و اشتغال اشاره 
كرد!!

در بخش يك دقيقه پايانى نيز دوباره حجت االسالم رئيسى به موضوع 
اشتغال يك ميليونى اشاره كرد و گفت به جاى بحث از اصولگرا و 

اصالح طلب بايد از اشتغال سخن بگوييم!
دوئل رو در روى قاليباف و جهانگيرى

رويارويى رو در روى دو نامزد رياست جمهورى كه تبديل به دوئلى 
نفس گير شده از بخش هاى بسيار جالب مناظره است. 

قاليباف در پاسخ به اظهارات جهانگيرى در خصوص حمله به سفارت، 
پاسخ مستقيمى نداد اما در مورد مجوز ساخت شهردارى به جهانگيرى 
گفت كه صدور پروانه ساختمان در كل بافت فرسوده تهران مجانى است 
و هيچوقت به آن نگاه اقتصادى نداشتيم به غير از منطقه 12 كه شما از 
آن بازديد كرديد و متعلق به وزارت اقتصاد است، وى به جهانگيرى 
گفت كه كاش اخالق را رعايت مى كرديد، قاليباف دوباره به موضوع 
كانديداتورى جهانگيرى انتقاد كرده و گفت اين اقدام صادقانه نيست 
و پديده انتخابات ماست كه يك نامزد پوششى در 
حمايت از فرد ديگرى بيايد. او ابراز تاسف كرد كه چرا 
جهانگيرى كه يك مدير اجرايى است، اسير بازى هاى 

سياسى مى شود.
جهانگيرى كه پشت تريبون قرار داشت، در پاسخ به 
قاليباف شروع طوفانى داشت و گفت كه با برخوردهاى 
گازنبرى و تشكيل گروه ضربت و كتك زدن دست 
فروشان چيزى درست نمى شود. برخوردهايى كه 
با دست فروشان مى شود و به ديگر جاهاى كشور 
سرايت يافته و مامور شهردارى در گوش يك پيرزن زد 

كه انگار در گوش من زد. 
جهانگيرى با ابراز تعجب از انتقاد قاليباف نسبت به 
كانديداتورى خود گفت: چرا تحمل نمى كنيد كه يك 
نفر بيايد با شما رقابت كند، اين نامزدى دولتى ها سابقه دارد و چيز تازه 

اى نيست. 
جهانگيرى گفت جريان اصالحات را از همه چيز محروم كرديد من 
نماينده جريان اصالحات هستم،مى خواهم بگوييم چه كرديد با جريان 

ريشه دار اصالح طلب، آماده ام حرف جريان اصالحات را بزنم. 
جهانگيرى به انتقاد شديد از عملكردهاى دولت گذشته و حمله به 
بزرگانى چون آيت اهللا هاشمى پرداخت و خطاب به قاليباف گفت كه 
قطعا سوابق من از شما در امور اجرايى بسيار بيش تر بوده ، چطور شما 

معترض من براى كانديداتورى در انتخابات مى شويد؟
 جهانگيرى بعد تر هم در هنگامى كه قاليباف پشت تريبون رفته بود 
گفت كه شما ما را به مديريت 60 سال پيش متهم مى كنيد، من در 
بهترين دانشگاه هاى كشور تحصيل كرده ام، من آشنا به مديريت جديد 
نيستم؟ شما هستيد؟ وى گفت با مديريت نظامى نمى توانيم يك شهر را 
اداره كنيم شما 12 سال است مسئول شهردارى هستيد هنوز نتوانسته ايد 

آشغال هاى در خانه مردم را تفكيك كنيد.
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ناديده گرفتن اعالن جنگ تروريست ها
بار ديگر حادثه اى در مرزهاى شرقى كشورمان به وقوع پيوست كه پيشتر نيز نمونه هاى مشابه آن بارها رخ 
داده بود؛ اما نه كشتار بى رحمانه مرزبانان كشورمان و نه تكرار اين رويداد شوم نتوانسته مسئوالن كشورمان را 
به انديشيدن تدبيرى همه جانبه در اين باره مجاب كند. اينجاست كه بايد  پرسيد، پس فايده جنگ افزارها و 

تجهيزات نظامى مدرنى كه در داريم، مى سازيم، توسعه مى دهيم يا مى خريم، چيست؟
ترور بى رحمانه شمارى از مرزبانان شرقى كشورمان به دست يكى از گروهك هاى تروريستى، در كنار همه 
تلخى ها و اندوهى كه برايمان به همراه آورد، بار ديگر اين پرسش را پديد آورد كه تا كى قرار است چند 
تروريست به سادگى هر چه تمام تر سربازان وطن را به شهادت رسانده و ايرانيان را در سوگ عزيزانشان 

بنشاند؟
پرسشى مهم كه مرور جزئيات رويداد اخير به ذهن متبادرش مى كند. زمانى كه مى بينيم چند تروريست در خاك 
پاكستان، خود را به مجاورت جاده مرزى كشورمان مى رسانند و به كمك سالح دوربرد گرينف، مرزبانانى را 
كه احتماال در حال تغيير شيفت بودند، آماج مى گيرند و به شهادت مى رسانند، تير خالص مى زنند و حتى به 

روايتى يكى از ايشان را زنده مانده، به اسارت مى برند.
رويدادى از پيش برنامه ريزى شده كه ظاهرا مرزبانان هيچ تدبيرى براى مقابله با آن نينديشيده بودند يا امكان 
الزم براى مقابله با آن را نداشتند. درست مثل اتفاقات مشابهى كه در ديگر نقاط مرزى شرق كشورمان به وقوع 
پيوسته و با شهادت شمارى از مرزبانان كشورمان در اين شبيخون ها و فرار تروريست ها به خاك پاكستان 

پايان يافته اند.
وضعيتى غيرقابل قبول كه هر بار فكر مى كنيم ديگر تكرار نخواهد شد، چون تصور مى كنيم تلخى هاى اين 
رويداد مسئوالن را به خود آورده و مجابشان خواهد كرد با تمام توان حفاظت از مرزبانان را جدى گرفته و 
تدابيرى بينديشند كه مانع از وارد آمدن گزندى به ايشان در آينده شود؛ اما اين گونه نمى شود. گويى هنوز كسى 

باور نكرده كه امثال گروهگ تروريستى جيش بارها به كشورمان اعالن جنگ كرده است.
جنگى از جنس تجاوز به خاك ميهنمان و ريختن خون جوانان سلحشور اين مرز و بوم، آن به هم به صورت 
شبيخون و ناجوانمردانه كه بارها و بارها با تكرار اين سناريوى ترور تكرار شده، اما جدى گرفته نشده و به 
پاسخى درخور گره نخورده است. وضعيتى كه موجب شده تروريست ها به پيش رفته و به شهادت مرزبانان 
كشورمان بسنده نكنند، بلكه بكوشند شمارى از ايشان را گروگان گرفته و به اين شيوه، امتيازاتى از كشورمان 

بگيرند.
رويدادى كه نه تنها بر تلخى هاى اقدامات تروريستى ايشان مى افزايد، كه بى توجهى مسئوالن به پيشگيرى از اين 
دست حوادث را آزاردهنده و از سر كوتاهى جلوه مى دهد، به ويژه آنكه مى بينيم حادثه اى مشابه به دست يك 
گروهك كوچك در فواصل زمانى در مرزهاى كشورمان تكرار مى شود و تكرار آن هم نمى تواند به عمليات 

مقابله جويانه و تالفى منجر شود.
وضعيتى كه ناشى از نديد گرفتن اعالن جنگ تروريست ها به كشورمان است، وگرنه وقوع يك حادثه از 
اين دست كافى بود تا عبور و مرور مرزبانان كشورمان با خودروهاى زرهى يا نفربرها يا امرپ ها صورت 
گيرد تا هر تروريستى به كمك يك تفنگ دوربين دار، موفق به كشتار بى رحمانه شمارى زيادى از مرزبانان 

كشورمان نشود.
اين در حالى است كه عالوه بر اين تدبير، به كارگيرى يگان هاى هوايى، به ويژه پهپادها و هواپيماهاى بدون 
سرنشين، استفاده از تجهيزات رادارى و تله مترى، انواع دوربين هاى تله اى و تجهيزات ريز و درشت ديگر، 
تدابيرى است كه اگر متوجه جنگ طلبى تروريست ها شده بوديم، به كارگيرى شان توجيه مى شد و راهكار 
تأمين هزينه هايشان را مى يافتيم، حال آنكه مى بينيم به رغم تكرار مكرر اين حوادث شوم، هنوز مرزبانان 

كشورمان بى هيچ پشتيبانى در مسيرهايى تردد مى كنند كه تروريست ها در آنها جوالن مى دهند.
حقيقتى به شدت تلخ كه مجابمان مى كند از مسئوالن بپرسيم تا كى قرار است اعالن جنگ تروريست هايى 
مانند جيشى ها را نديد گرفته و بگذاريم سربازان وطن به دست ايشان به شهادت برسند و بعد اعتراض به 
پاكستانى ها، تنها واكنشان به ماجرا باشد؟ آيا نمى توان كارى كرد دست ايشان از جان سربازان ميهنمان كوتاه 
شده و تكرار دست درازى هايشان به قطع دستشان براى هميشه بدل شود؟ پس فايدهجنگ افزارها و تجهيزات 

نظامى مدرنى كه در اختيار داريم، مى سازيم، توسعه مى دهيم يا مى خريم، چيست؟!

شـت ا د د يا

تكرار كاريكاتورى قاليباف از مناظره 88

 چه كسى دروغ گفت؟
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خبـــر

رئيس ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به 
رد صالحيت حدود 9 درصد از داوطلبان 
پنجمين دوره شوراى شهر در هيات نظارت 
گفت: در اين دوره از انتخابات 563 صندوق 
اخذ راى در شهرستان اهواز پيش بينى شده 

است
على حسين حسين زاده با بيان اينكه تعداد 
ها  شهرستان  برخى  در  راى  اخذ  شعب 
مشخص شده ، اظهار كرد: در اين دوره از 
انتخابات، در شهرستان اهواز 563 صندوق 
راى  اخذ  صندوق  شامل 407  راى  اخذ 
شهرى و 156 صندوق روستايى خواهيم 

داشت.
وى افزود: در آبادان نيز 165 صندوق فعاليت 
خواهد كرد كه 103 صندوق شهرى و 62 

صندوق روستايى است.
معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان 
همچنين درباره اعتراض به رد صالحيت 
شوراى  دوره  پنجمين  داوطلبان  گسترده 
اسالمى شهر و روستا اظهار كرد: از چهار 
هزار و 55 نفر داوطلب انتخابات شوراى 
صالحيت  و  داده  انصراف  نفر  شهر، 96 
365 نفر از داوطلبان شوراى شهر (حدود 9 
درصد) از داوطلبان در هيات نظارت احراز 

نشده است.
نمى  قانونى  لحاظ  به  افزود:  زاده  حسين 
اما  كنيم  ورود  اعتراضات  اين  به  توانيم 
توصيه مى كنيم اگر احراز صالحيت ها در 
براساس قانون انجام نشده، هيات نظارت 
در چارچوب قوانين و استعالم هاى انجام 
شده، مجددا بررسى و بازنگرى كند تا بتوانيم 
شاهد مشاركت گسترده و با نشاط در اين 

انتخابات باشيم.
وى با تاكيد بر رعايت قانون در انتخابات 
شوراى شهر و روستا اضافه كرد: هر كدام از 

دستگاه ها وظايفى در اين زمينه دارند كه بايد 
به صورت مستقل به آن عمل كنند.

حسين زاده در ادامه درباره شائبه دخالت 
يا  تاييد  براى  فشار  و  مجلس  نمايندگان 
كرد:  اظهار  داوطلبان  برخى  ردصالحيت 
هنوز گزارش مستندى در اين زمينه دريافت 
ها  دستگاه  است  مسلم  آنچه  اما  نكرديم 
مستقل از افراد تصميم گيرى مى كنند و اگر 
تمام دستگاه ها مقيد به قانون باشند، دخالت 
هاى بيرونى بر كار آنها تاثير نخواهد داشت.

وى چاپ شناسنامه جعلى براى انتخابات را 
نيز تكذيب كرد و گفت: كميته بازرسى به 
اين گونه مسائل رسيدگى مى كند و تاكنون 
گزارشى از جعل شناسنامه دريافت نكرديم.

معاون استاندار خوزستان تصريح كرد: با 
توجه به برنامه زمانبندى انتخابات، تبليغات 
نامزدهاى رياست جمهورى آغاز شده و 
فعاليت ستادهاى تبليغاتى شوراهاى شهر و 
روستا از 21 تا 27 ارديبهشت پيش بينى شده 
و خارج از اين محدوده زمانى ممنوع است.

دولت ها نسبت به مردم خوزستان بى مهرى 
كرده اند

نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: دولت ها نسبت به مردم خوزستان 

بى مهرى كرده اند.
جواد كاظم نسب الباجى اظهار داشت: براى 
كه  است  نياز  خوزستان  از  گفتن  سخن 
اشاره اى به بيانات امام خمينى(ره) مبنى بر 
اين كه خوزستان دين خود را به اسالم ادا 

كرده، داشته باشيم.
رهبرمعظم  فرمايشات  اين كه  بيان  با  وى 
انقالب و رشادت هاى شهداى دفاع مقدس 
و مدافعان حرم بيانگر خدمات خوزستان 
به كشور در همه امور است، ابراز داشت: 
خوزستان سرشار از منابعى همچون نفت، 

كشاورزى، منابع زيرزمينى، گاز و پتروشيمى 
است ولى متاسفانه تبديل به كارگاهى شده 
كه همه در آن مشغول هستند، اما درآمدهاى 

آن در محل ديگرى هزينه مى شود.
نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد: شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبى با وجود عظمت مجموعه اما همه 
مردم را از طريق سوزاندن و هدررفت آب 
معذب كرده است در صورتى كه اگر اين 
مى شد  هزينه  كشاورزى  زمينه  در  موارد 
شاهد رونق بسيارى در اين حوزه و تأمين 
اشتغال منطقه بوديم؛ نيشكر با كارگرهاى 
منطقه همچون سياه پوست هاى آمريكا صرفا 
براى بريدن نى ها استفاده و در پايان كار آنها 

را نيز اخراج مى كند.
به  اشاره  ضمن  الباجى  كاظم نسب 
خوزستان  نابودى  سبب  كه  ريزگردها 
باران هاى  و  سرطانى  بيماران  افزايش  و 
در  خوزستان  داشت:  بيان  شده،  اسيدى 
امكانات  فاقد  آموزش و پرورش  زمينه 
الزم است و كالس هاى آهنى در دماى 
60 درجه سبب اذيت شدن دانش آموزان 
شده است؛ اهواز به عنوان يك كالنشهر 
در  رفاهى  و  تفريحى  امكانات  فاقد 
مناطقى همچون عين دو، مالشيه، سياحى، 
موارد  ديگر  و  رمضان  كوى  گلدشت، 

است؛ به عبارتى اهواز يك خرابه است.
وى با اشاره به اين كه شهردارى، شوراى 
شهر و مسؤوالن اقداماتى براى مردم انجام 
استان  روستاهاى  شرب  آب  و  نداده اند 
خوزستان تاكنون تعويض نشده است، بيان 
كرد: همه دولت ها نسبت به مردم خوزستان 
بى مهرى كرده اند و صرفا از درآمدهاى استان 
بهره مى برند و در پايان به عنوان يك استان 

صنعتى هيچگونه خدماتى ارائه نمى دادند.

    درتبيين و نقد فضاهاى شهرى و به 
ويژه منظر فرهنگى شهرهاى گوناگون قلم 
فرسايى بسيار شده و اهل فن و اهل نظر 
هريك در حوزه مطالعاتى خود به بيان آرا 

و نظرات پرداخته اند.
بتوان  شايد  شهرى  فضاى  تعريف  در 
مضمون را به بستر ى تشبيه كرد كه در آن 
شهروندان بسته به عالئق و نيازهاى فردى 
و گروهى شان فعاليت نموده و الگوهاى 
رفتارى خود را عرضه ميكنند و در يك 
ارتباط دو سويه بين فضا و كاربر (شهروند) 
يكديگر را تحت تاثير قرار ميدهند.    امروزه 
تجربه طرح هاى توسعه شهرى در اغلب 
كشورهاى در حال توسعه با رويكرد جامع 
نگرى و توسعه پايدارمورد طراحى، آزمون 
و جرح و تعديل قرار مى گيرد و مديران 
شهرى با استعانت از آن راه هاى تازه اى در 

اين زمينه بازمى يابند.
   ولى نگارنده اين سطور سعى در بيان 
عارضه جديدى در شهرمان دارد كه شايد 
در كمتر نقطه اى از جهان نظير آن را بتوان 
در  كه  است  معجونى  اصطالحا  و  ديد 
دكان هيچ عطارى نمونه آن را نمى توان 

يافت:
    در شهر ما هويت را يك شبه ناپديد 
ميكنند، فضاى شهرى را با تمام ارتباطات 

كالبدى و فرهنگى_تاريخى آن به چشم 
بر هم زدنى تبديل به هيواليى ميكنند كه 
سيل اتومبيل ها را با ولع تمام مى بلعد و 
پس مانده اش را به همراه آلودگى صمعى 
، بصرى و كيفى هوا به صورت شهروندان 

تف ميكند.
      در شهر من درختان را به جرم اينكه 
سر راه اتومبيل سبز شده اند گردن ميزنند 
حتى  كه   ) عمرانى  هاى  طرح  نام  به  و 
نامش برايم زجرآور است)، تمام راه ها و 
فرصت هاى توسعه موزون و همه جانبه 

را از صاحبان اصلى شهر سلب ميكنند.
    بلوار حد فاصل فلكه شهدا (مجسمه) 
فلك  به  سر  هاى  نخل  با  سفيد  پل  تا 
كشيده را آيا به ياد داريد ؟ خيلى هم دور 
نيست، تا همين ده دوازده سال پيش اين 
بلواركوتاه و زيبا بخشى از فضاى شهرى 
نميدانم  اكنون  و  ميشد....  محسوب  ما 
نخل هاى بلند آن فضاى خاطره انگيز در 
كجاى اين سرزمين هميشه تشنه آرميده 
اند. ولى ميدانم امروز به جاى آن، پيست 
مسابقات اتومبيل رانى برپاست. رانندگان 
در يك رقابت بى حاصل سعى در سبقت 
و رسيدن به قديمى ترين پل اهواز دارند. 
تا دهانه هاى آن را يكى يكى گاز بگيرند 

، بجوند و "خرشان" را از پل بگذرانند.
     فلكه پاداد چطور؟...امروز به ميدان 
جنگ بيشتر شبيه است كه با سبز شدن 
چراغ راهنما،گويى شيپور حمله نواخته 

شده است.
    پل جواد االئمه پاداد را هم نميدانم واقعا 
براى چه ساختند؟ تنها ميدانم سهم من از 
آن، كوهى از فوالد و بتن در باالى سرم به 

جاى آسمان آبى است.
    آرى....همانگونه كه ما به فضاى شهرى 

شكل و هويت مى بخشيم، فضاى شهرى 
نيز به ما فرهنگ و تربيت اجتماعى مى 
آموزد. فضاى شهرى مستقيما روى رفتار 
شهروندى ما تاثير دارد. اين مشخصات و 
كيفيت فضا است كه به ما مى آموزد پياده 
يا سواره و با چه وسيله اى در آن حركت 
كنيم، و اينكه آيا فقط از آن عبور كنيم ويا 
خود، جزئى از آن شويم و با آن زندگى 

كنيم.

   و اما چهارشير
   چهارشير آيا فقط يك فلكه بود؟ آيا 
مشكل ترافيكى آن هيچ راه حل ديگرى 
داشت).  كه  ميدانيم  نداشت؟(دقيقا 
در  قديمى  گانه  چهار  هاى  مجسمه 
چهارسوى ميدان آيا فقط احجام برنزى 
بى حركت و بيجان بودند؟ آيا ترافيك 
اين  توسعه  و  مديريت  اول  اولويت 
در  افسرده  بيمار  براى  آيا  است؟  شهر 
حال احتضار، كاركرد معده و روده اش 
اولويت است؟ و براى شهر و شهروند 
تشنه فرهنگ و نشاط آيا اسفالت و بتن 

و فوالد رفع عطش مى كند؟
   نميدانم شهوت توسعه عمرانى از چه 
زمانى به جان مديران شهرهاى ما افتاد. كه 
در مسابقه جذب اعتبار و هزينه كردن آن 
سر و دست مى شكنند. و براى خوش 
آمد باالدستان،آمار هزينه طرح ها را چرب 
تر ميكنند. بدون آنكه سر بلند كنند و ببينند 

اين راه كه ميروند به تركستان است. 

   چهارشير دروازه شهرمان بود ، 
   چهارشير بخشى از هويت شهرى ما بود،

   چهارشير خاطره شهرى ما بود ، 
   و چهارشير...........ديگر نيست                                

مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  معاون   
ميزان  گفت:   خمينى  امام  امداد  كميته 
صدقه  پرداخت  در  نيكوكاران  مشاركت 
درسال گذشته 270 ميليارد تومان از محل 
ميليارد   290 و  صدقات  هاى  صندوق 

تومان از روش هاى ديگر بوده است.
على محمد ذوالفقارى با اشاره به اينكه 
هاى  روش  طريق  از  صدقه  پرداخت 
صدقات،  صندوق  همچون  مختلفى 
و  نوين  هاى  روش  نيكوكارى،  مراكز 
در  خيران  موردى  مستقيم  هاى  كمك 
كمك  افزود:  شود،  مى  انجام  كشور 
خيران  شده  آورى  جمع  مردمى  هاى 
به منظور رفع نياز محرومان در سراسر 

كشور هزينه مى شود.
وى با بيان اينكه ميزان مشاركت مردم در 

سال 95 در پرداخت صدقه بيش از290 
ميليارد تومان محاسبه شده است بيان كرد: 
سال  در  خيران  پرداختى  مبالغ  بيشترين 
گذشته براى كمك به رفع محروميت در 
كشور از طريق صندوق هاى صدقات بوده 

است.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
امداد امام خمينى به ارائه مبالغ جمع آورى 
مشاركت هاى مردمى ازطريق درگاه هاى 
مختلف اين نهاد پرداخت و عنوان كرد: 
درپرداخت  نيكوكاران  مشاركت  ميزان 
صدقه درسال 95 از روش صندوق هاى 
صدقات حدود270 ميليارد تومان، روش 
هاى نوين حدود 11 ميليارد تومان، مراكز 
نيكوكارى حدود 6 ميليارد تومان و كمك 
هاى موردى نيز حدود پنج ميليارد تومان 

بوده است.
ذوالفقارى با بيان اينكه هر ايرانى در سال 
37هزار  حدود  متوسط  طور  به  گذشته 
ريال صدقه پرداخت كرده است ، افزود: 
از  هريك  شده  انجام  تحليل  براساس 

خيران روزانه يكصد ريال و
ماهيانه سه هزار ريال صدقه پرداخت كرده 
اند كه اين مبلغ درمقايسه با مدت مشابه 
سال قبل از آن رشد قابل توجهى داشته 

است.
وى ادامه داد: نيكوكاران مى توانند ازطريق 
روش هاى نوين نظير صدقه پيامكى از 
طريق ارسال عدد يك به سرشماره 8877 
#8877*و   ،  ussd كد  از  استفاده  يا  و 
به  نسبت  باشيم‘  ’خوب  اپليكيشن 

پرداخت صدقات اقدام كنند.

گزارشى از جعل شناسنامه براى انتخابات، 
در اهواز دريافت نشده است

به بهانه روز معمار

براى شهرى كه ديگر نيست

رتبه نخست خوزستان در پرداخت صدقه

كمبود فضاى سبز دراهواز و ريزگردهايى كه امان بريده اند
استان خوزستان با چهار ميليون جمعيت به عنوان پنجمين 
استان پرجمعيت و در عين حال شاهرگ توليد نفت و گاز 
ايران درگير مشكالتى است كه شايسته آن نيست. فضاى 
سبز كافى موجب كاهش درجه حرارت هوا تا 4 درجه 
سانتى گراد مى شود و طبق مطالعه هاى انجام شده، پوشش 
درختى مناسب 68 تن از گرد و غبار هوا را جذب مى كند كه 
توجه به اين موارد در شهرى مانند اهواز كه از طرفى داراى 
صنايع متعدد است و از طرف ديگر با توجه به موقعيت 
جغرافيايى آن در معرض انتقال آلودگى از كشورهاى مجاور 
است، امرى ضرورى محسوب مى شود اما سرانه فضاى سبز 
در اين شهر 4 متر است و اين مقدار با استاندارد جهانى آن 

بسيار فاصله دارد.

اهواز؛دومين شهرحاشيه نشين كشور
25درصد  است.  كشور  شهرحاشيه نشين  دومين  اهواز 
جمعيت اين شهر به دليل مشكالت مالى مجبور به اسكان 
در اطراف شهر شده اند. ساكنان اين مناطق معموال به دليل 
بهداشتى،  امكانات  كمبود  از  مناطق  اين  نيافتگى  توسعه 
درمانى و اقتصادى در رنج هستند، و حتى در بسيارى مواقع 
شرب  آب  مثل:  زندگى  امكانات  ترين  ابتدايى  وجود  از 
سالم، گاز، برق ، آسفالت، فضاى آموزشى و تفريحى و 
نيز مراكز درمانى مجهز محروم بوده و مشكالت زيادى را 

متحمل مى شوند.
حاشيه نشينى در اهواز  بيشتر به دليل مشكالت ناشى از 
جنگ تحميلى همچون مهاجرت روستاييان و شهروندان 
. اين در حالى  شهرهاى همجوار به اين كالنشهر است 
است كه خوزستان نبايد با وجود ظرفيت هاى عظيم و منابع 
خدادادى نفت و گاز، صنعت و كشاورزى از محروميت، 
و  نشينى  حاشيه  هوا،  آلودگى  سرطانى،  امراض  شيوع 
مشكالت بهداشتى بى شمار رنج ببرد؛ هيچ وجدانى قبول 
نمى كند عليرغم تمامى اين امكانات اهواز حتى يك نفر 
حاشيه نشين داشته باشد  و بى توجهى نسبت به اين معضل 

مى تواند براى امنيت استان و نظام دردسر ساز باشد.
كوى سياحى و كوى علوى و… مناطق حاشيه اى هستند كه 
وجود فضوالت گاو، گاوميش ها و نيز حيوانات موزى و 
از طرفى وفور آسيب هاى اجتماعى در اين مناطق، زندگى 
ساكنان  از  خيلى  است.  انداخته  به خطر  را  آن ها  ساكنان 
حاشيه اى در خانه هاى خود اسلحه دارند و اين يعنى اينكه 
جان كسانى كه براى ساماندهى به آن جا سر مى زنند و حتى 

مردمان آن جا در خطر جدى است.

ساخت وساز غير مجاز 
در كنار اين معضالت، ساخت وساز غيرمجاز در حاشيه 
شهر بدون هيچ گونه نظارتى به ليست مشكالت اين شهر 
اضافه مى شود.به گفته شهروندان كافى است تصميم بگيريد 
در يكى از نقاط حاشيه اى ساختمانى علم كنيد، بدون اينكه 
كسى كارى به ايمنى و يا ساير مسائل ساختمان شما داشته 
باشد،مى توانيد اين كار را انجام دهيد. تصرف غير قانونى 
امالك و فضاى سبز منجر به افزايش ساخت و سازهاى 
غيرمجاز در اهواز شده است و قشر مرفهى از جامعه بر 
خالف آنچه كه در ظاهر به نظر مى رسد، اقدام به تصرف 
زمين هاى حاشيه شهر كرده و با  هنجارشكنى ساخت و ساز 
كرده و خود را مالك مى دانند. مديريت شهرى اهواز وظيفه 
دارد با اين پديده مقابله كند و به طور كلى فلسفه وجودى 
واحد اجرائيات شهردارى همين است اما شهردارى كارنامه 

قابل قبولى در اين حوزه ارائه نداده است.

كسى مسئوليت كوت عبداهللا را 
گردن نمى گيرد

كوت عبداهللا و حومه مناطقى هستند كه در دولت قبل كمتر 
از 24ساعت تبديل به شهرستان شدند و نام كارون را بر آن 
نهاده اند. به غير از جاده هاى ارتباطى، فاصله اى بين خانه 
هاى اين منطقه و ساير مناطق اهواز نيست و مردم كوت 
عبداهللا تمام خدمات و خريد محصوالت خود را از مركز 

شهرستان اهواز دريافت مى كنند.
در همان ابتداى تبديل كوت عبداهللا به شهرستان كارون 
نگرانى اغلب مردم آن اين بود كه اين طرح به هيچ وجه 
كارشناسى شده نيست. در ابتدا مسئوالن اعالم كردند كه 
با جدا شدن كوت عبداهللا و شهرستان كردن مى توان با 
تشكيل فرماندارى و ايجاد ادارات جديد، محروميت را از 

چهره اين نقطه بزدايند كه همين امر خود يك نقطه منفى 
در اين باره به شمار مى رفت زيرا تا پيش از اين مسئوالن 
از نبود محروميت در شهرستان و توانمندسازى اين مناطق 

حرف مى زدند.
سيدشريف حسينى نماينده پيشين مردم اهواز در مجلس 
اخير  تصميم  باره  در  شديد  مخالفت  ضمن  زمان  آن  در 
هيئت دولت و تبديل شدن منطقه كوت عبداهللا به شهرستان 
با نام كارون گفته بود كه مقدمات اين تغيير مهم در اين 
منطقه صورت نگرفته است و براى شهرستان شدن وجود 
زيرساختهايى و ايجاد سايت ادارى الزم است كه كوت 

عبداهللا فاقد اين ويژگى است.
به گفته نماينده سابق مردم اهواز در مجلس اين منطقه به 
لحاظ وجود امكانات آموزشى، رفاهى و خدماتى در شمار 
مناطق محروم و كم برخوددار است كه در ابتدا بايد اين 
مسائل تحقق مى يافت. اين منطقه فاقد تصفيه خانه آب 
مناسب است و ساكنان آن بارها و بارها از قطعى مكرر 
آب شرب و همچنين كيفيت نازل آن گاليه داشته و دارند.

هنوز بعد از گذشت 5 سال از تبديل اين منطقه به شهرستان، 
شهر  يك  عنوان  به  آن  اداره  جهت  الزم  زيرساخت هاى 
شهردارى ها  جزوفقيرترين  آن  شهردارى  و  ندارد  وجود 
است به طوريكه بودجه بسيارى كمى به آن تعلق مى گيرد. 
شهردارى اهواز به آن كمكى نمى كند و هنوز مردمان آن 
همانند سابق براى تهيه مايحتاج خود و يا استفاده از خدمات 

درمانى به اهواز مراجعه مى كنند.
اهواز پاركينگ ندارد

تنها پاركينگ طبقاتى در اهواز پاركينگ كارون است اما در 
مناطق ديگر و به ويژه در بافت قديمى شهر كه مراكز خريد و 
درمانى در آن ها وجود دارد پاركينگى ساخته نشده و اغلب 
مردم مجبورند ماشين هاى خود را در خيابان پارك كنند كه 

البته تمام اين خودورها جريمه مى شوند. سرقت خودور 
در اين شهر بسيار زياد است كه به گفته شهروندان اهوازى 
اجبار آن ها براى پارك در كوچه هايى كه امنيت ندارد، دليل 

اصلى اين موضوع است.

فساد در شهردارى و شوراى شهر 
شوراى چهارم اهواز در حالى برسركار آمد كه شوراى 
از  يكى  بودند.  شده  بركنار  شهردار  سه  و  منحل  سوم 
و  نظر  اتفاق  نبود  سوم  شوراى  مشكالت  بزرگ ترين 
در  كه  بود  شهر  شوراى  اعضاى  ميان  جدى  درگيرى 
شهرى  پارلمان  اين  شهردارها،  بركنارى  از  بعد  نهايت 

منحل شد.
پس از بركنارى آخرين شهردار اهواز در تيرماه سال 89 

جديد،  شهردار  انتخاب  در  شورائيان  ناكامى  سال  يك  و 
شوراى شهر اهواز به دليل ناتوانى در انتخاب شهردار و 
تشكيل نشدن مكرر جلسات اين شورا، به پيشنهاد هيأت 
حل  مركزى  شوراى  تصويب  و  خوزستان  اختالف  حل 
قائم  شد؛  منحل  سال 90  خردادماه  در  شوراها،  اختالف 
مقامى شوراى شهر اهواز نيز به استاندار خوزستان تفويض 
شد و استاندار، شهردار پيشنهادى را به وزارت كشور معرفى 
و منصور كتانباف شهردار اهواز شد. از آن زمان تا ايجاد 
فعاليت  مستقل  صورت  به  اهواز  شهردار  چهارم  شوراى 
مى كرد و طرح ها و لوايح شهردارى نيز به تصويب قائم 

مقام شورا مى رسيد.
شوراهاى  بد  سابقه  كردن  پاك  هدف  با  چهارم  شوراى 
گذشته در ذهن مردم ايجاد شد. از آنجايى كه ناظرى بر 
شهردار وجود نداشت مردم اهواز تاكيد داشتند تا پارلمان 
مديران  دستگيرى  اما  شود.  ايجاد  آن ها  راى  با  شهرى 
شهردارى به دليل فساد هاى گسترده كه خيلى از آن ها به 
سفارش بعضى از اعضاى شوراى شهر برسركار آمده بودند 
و تداوم نابسامانى ها در شهراميد مردم به شوراى جديد را 

از بين برد.
شهردارى و شوراى شهر اهواز در طى اين سال ها هميشه 
باحاشيه هاى زيادى بر سركار بوده اند و توجه به اين مسائل 
و  مردم  به  خدمت  يعنى  خود  اصلى  وظيفه  از  را  آن ها 
توسعه شهر دور كرده است. وجود مسائلى چون سرانه 
و  پاركينگ  وجود  عدم  حاشيه نشينى،  سبز،  فضاى  پايين 
ساخت وساز غيرمجاز به عنوان اصلى ترين مشكالت اين 
شهر نشان دهنده ناكارآمدى مديريت اين شهر است. اميد 
است كه شوراى شهر پنجم اهواز بتوانند فعاليت هاى موثرى 
در جهت پيشرفت اين شهر به عنوان نبض اقتصادى كشور 

انجام دهند./عصر اهواز 

گرماى هوا امسال بسيار زودتر از حد تصور خود را به اهواز 
رسانده تا مردم اين شهر در ارديبهشت ماه گرماى بيش از 
40 درجه را تجربه كنند. گرماى هوايى كه با هر درجه 
افزايش، باعث بيشتر شدن كالفگى شهروندان شده و صبر 

و تحمل آنها را كاهش مى دهد.
اين كالفگى وقتى دوچندان مى شود كه مردم در هنگام ظهر 
براى بازگشت به منازل بايد مدت ها در ايستگاه هاى بدون 
سيستم سرمايشى و بعضا حتى صندلِى اتوبوس و تاكسى 
منتظر بمانند. البته شرايط تاكسى ها و دستگاه هاى اتوبوس 
نيز چندان حال بهترى از ايستگاه ها  ندارند. در اهواز با 
جمعيت يك ميليون و 400 هزار نفرى 7 هزار تاكسى وجود 
دارد كه تا آذرماه سال گذشته 1600 دستگاه از آنها فرسوده بود 

و 50 درصد 370 دستگاه اتوبوس اين كالنشهر نيز 
فرسوده است. اهواز در حدود يك ميليون و 500 هزار 
نفر جمعيت ثابت دارد و البته مى توان جمعيت متغير را 
نيز به دليل مركزيت استان به آن افزود كه حجم باالى 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى را نمايان مى كند. 
بر اساس استانداردهاى جهانى در حمل و نقل شهرى، 
اتوبوس  دستگاه  يك  بايد  نفر  هزار  يك  هر  براى 
بايد وجود داشته باشد.در اهواز اما تنها 200 دستگاه 
اتوبوس ناوگان شهرى وجود دارد؛ به عبارتى ديگر در 
اهواز حدود 1300 اتوبوس كم داريم و با اين حساب 
مى توان گفت كه اهواز در استانداردهاى جهانى حمل 
و نقل عمومى جايى ندارد! اين درحاليست كه همين 

تعداد معدود دستگاه اتوبوس نيز غالبا فرسوده و از حداقل 
امكانات سرمايشى و گرمايشى بى بهره هستند.

سن قانونى اتوبوس هاى شهرى
 چند سال است؟

على بنى عگبه اداره حفاظت محيط زيست اهواز چندى 
پيش رييس از تذكر  به شهردارى اهواز به منظور جلوگيرى 
از فعاليت اتوبوس هاى فرسوده شهرى با عمر باالى 10 سال 
خبر داد و گفت:  قانون كاهش آلودگى هوا از سال 90 
الزم االجرا شده است و طبق ماده شش اين قانون، پليس 
راهور نيروى انتظامى بايد از تردد خودروهاى با بيش از 

سن قانونى، جلوگيرى كند.
وى افزود: تا پيش از اين، سن قانونى خودروهاى سوارى 
شخصى 25 سال بود كه به تازگى در هيات دولت به 20 
سال كاهش يافته است. همچنين سن خودروهاى سوارى 
سال،   15 مينى بوس ها  و  ون ها  تاكسى  سال،   15 دولتى 
 اتوبوس هاى شهرى 10 سال و اتوبوس هاى برون شهرى 15 
سال تعيين شده است. رييس اداره حفاظت محيط زيست 
خوزستان با اشاره به طرح جامع كنترل آلودگى هواى شهر 
اهواز گفت: در راستاى اين طرح و همچنين قانون كاهش 
آلودگى هوا، در خصوص تردد اتوبوس هاى فرسوده شهرى 
 به شهردارى اهواز تذكر داده شده كه از اتوبوس هايى كه با 
سوخت يورو 4 سازگار نيستند و عمر آن ها بيش از 10 سال 

بوده و از سن قانونى گذشته است، استفاده نكند.
بودجه هاى مصوب، براى خريد اتوبوس هزينه نشده است

جانعلى خورشيدى عضو شوراى شهر اهواز در گفتگو با 
عصراهواز تأمين اتوبوس شهرى را يكى از نيازهاى اصلى 
مردم شهر دانست و اظهار داشت: به ازاى هر 5هزار شهروند 

اهوازى تنها يك دستگاه اتوبوس وجود دارد.
حدود 400  چهارم  شوراى  كار  به  شروع  در  افزود:  وى 
دستگاه اتوبوس وجود داشت كه امروز به 198 اتوبوس 
تقليل يافته و اين به معناى آنست كه هرچه بودجه براى 

خريد اتوبوس تصويب شده محقق نشده است.
اكتفا  ها  اتوبوس  تعمير  به  تنها  اينكه  بيان  به  خورشيدى 

شده، تصريح كرد: هرسال 70 ميليارد تومان بودجه براى 
خريد اتوبوس تعريف شده است. از شهردار مى خواهيم 
امسال هرچه بودجه بدين منظور تصويب شد همه آن را 
صرف خريد اتوبوس كند. نكته مهم ديگر رفتار تبعيض آميز 
شهردارى در توزيع همين تعداد اندك اتوبوس در سطح 
شهر است به گونه اى كه اتوبوس هاى با كيفيت بهترو 
ايستگاه هاى مكانيزه در اختيار مناطق مرفه و اتوبوس هاى 

فرسوده سهم مناطق كم برخوردار شده است.

در سه سال گذشته هيچ يارانه اى در خصوص 
خريد اتوبوس ارائه نشده است

حسين حيدرى از اعضاى شوراى شهر اهواز نيز بابيان اينكه 
در ايستگاه هاى اتوبوس و همچنين اتوبوس شهرى 
مشكالتى وجود دارد، مى گويد: در سه سال گذشته 
خريد  حمل ونقل،  خصوص  در  يارانه اى  هيچ 
اتوبوس، يارانه بليت و مكانيزه كردن ايستگاه ها از 
سوى دولت به شهردارى ارائه نشده است. دولت 
در اين سال ها هيچ كمكى به شهردارى نكرده است 
و حتى استاندارى نيز از محل اعتبارات عمرانى 
استان كمكى به پروژه هاى عمرانى شهردارى نكرده 

است.
سال هاى  در  اتوبوس  هر  خريد  مى افزايد:  وى 
گذشته 100 ميليون تومان بوده ولى اكنون هزينه 
خريد هر اتوبوس به 500 تا 600 ميليون تومان 
رسيده است و در اين شرايط، قطعاً بهبود ناوگان حمل ونقل 
شهرى نيازمند اعتبارات ويژه اى است. عضو شوراى شهر 
اهواز تأكيد مى كند:  با توجه به گرماى شديد هوا در فصل 
براى ترميم ايستگاه ها  تابستان، شهردارى اهواز بايد فوراً 
اتوبوس و ايجاد امكانات در ايستگاه ها و همچنين بهبود 
وضعيت اتوبوس هاى شهرى اقدام كند.  اگرچه شهردارى از 
ماه ها پيش خواسته يا ناخواسته وارد فضاى انتخاباتى شده 
اما مسلما انتظار شهروندان اين است كه شهردارى در قبال 
درآمدى كه از مردم  دريافت ميكند، خدمات و امكانات 
متناسب براى شهروندان فراهم نموده و در قبال پرسشگرى 

جامعه و رسانه ها پاسخگو باشد.

 اهواز ،كلكسيون مشكالت تكرارى
   نادر چادرباف

 شايد همه تنها مشكل  اهواز را منحصر به ريزگردها و گردوغبار بدانند. اما كافى است با بعضى از شهروندان آن گفت وگو كنيد. 
ريزگرد را بزرگترين مشكل مى دانند اما تنها مشكل نه! افزايش حاشيه نشينى، ساخت وساز غير مجاز، نبود پاركينگ در شهر كه همه اين ها

 نشان گر فساد در شوراى شهر وشهردارى است، از جمله مهم ترين مشكالت مركز استان خوزستان به شمار مى آيند.

حكايت شهرما از ناوگان فرسوده اتوبوسرانى در فصل گرما
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جتماعى ا

حكيمه سلحشورى بهزادى

هنوز در كشور ما مهاجرت معكوس به خوبى جا نيفتاده 
است و سير مهاجرت هنوز هم از روستاها به شهرهاست.  
كالنشهرها به موضوعى جدى در عرصه مديرت كشورى 
تبديل شده است، مناطقى كه حجم انبوه و متكثرى از 
جمعيت را در دل خود جاى داده اند  و حاال بعد از گذشت 
سال ها، اين تنوع و تكثر خود به معضلى جدى بدل شده 

كه بايد براى آن چاره انديشى كرد. 
مهاجرت امروزه پديده اى است كه در ايران به يك امر 
ترك  با  روستانشينان  از  بسيارى  و  شده  تبديل  عادى 
مهاجرت  مى شوند.  بزرگ  شهرهاى  راهى  خود  زادگاه 
شرايط  و  فرهنگ  زمان،  با  كه  است  پيچيده اى  پديده 
يك  عنوان  به  مهاجرت  است.  ارتباط  در  اقتصادى 
نوع تطبيق و سازگارى اجتماعى در پاسخ به نيازهاى، 
اقتصادى، اجتماعى و تحوالت فرهنگى كه از جريان 
تغييرات جمعيتى ناشى مى شود و در سطح محلى، ملى 

و يا بين المللى پديد مى آيد.
مهاجرت به معنى ترك سرزمين، وطن و ديار مادرى (اصلى) خود به 
سرزمين (شهر و يا كشور) ديگر به و اسكان و زندگى در آن منظور 
دستيابى به اهداف مورد نظر خود است. اين اهداف مى تواند اقتصادى، 
سياسى و يا دينى باشد. مهاجرت گاه به صورت اختيارى و گاهى نيز 
اجبارى است. با توجه به مفهوم مهاجرت، بازگشت مجدد مهاجران به 
موطن اصلى خود براى زندگى به داليل گوناگون، كه مهمترين آن 
توسعه زير ساخت ها و امكانات زيربنايى براى فعاليت هاى اقتصادى و 
رشد و پيشرفت فرهنگى و سياسى در منطقه مهاجر فرست است، منجر 

به بروز پديده مهاجرت معكوس مى شود.
شمارش معكوس براى مهاجرتى معكوس 

هنوز در كشور ما مهاجرت معكوس به خوبى جا نيفتاده است و سير 
مهاجرت هنوز هم از روستاها به شهرهاست. مهاجرت معكوس در 
ايران بيشتر به بازگشت مردم از شهرهاى بزرگ به شهرهاى كوچك 
و يا از شهرها به مناطق روستايى مربوط مى شود. در حالى كه در سطح 
بين المللى بازگشت مهاجران از كشور مقصد به موطن اصلى خودشان 

يعنى كشور مهاجر فرست، را مهاجرت معكوس مى گويند.
به هرحال امروزه ايران از جمله كشورهايى است كه  با سير روز افزون 
مهاجرت روستانشينان به شهرها مواجه است و با مشكالت و پيامدهاى 
ناشى از اين مهاجرت، دست و پنجه نرم مى كند. اين مهاجران هم در 
مبدأ و هم در مقصد، مسائل و مشكالت متعددى مانند بروز نابسامانى هاى 
متعدد ناشى از فشار بر منابع و امكانات محدود جوامع شهرى، بيكارى و 
كم كارى، كمبود فضاى زيستى و آموزشى، آلودگى هوا و محيط زيست، 
سالخوردگى و زنانه شدن نيروى كار كشاورزى، تخليه روستاها و غيره را 
به وجود آورده است. رشد فزاينده  زندگى شهرى در ايران طى 55 سال 
اخير به گونه اى بوده كه جمعيت شهرى از 34 درصد در سال 1960 به به 
73 درصد در حال حاضر رسيده است؛ اين در حالى است كه آمار جهانى 
از 34 به 54 درصد تغيير كرده و نشان مى دهد جمعيت شهرنشين ايران 

بسيار بيشتر از ميانگين جهانى است.
از كل جمعيت آمريكا 7.5 درصد، در آلمان 12.5 درصد، در ايتاليا 13 

درصد، در لهستان 14.5 درصد و در ايران 25 درصد مردم ساكن هشت 
شهربزرگ كشور هستند، بنابراين از هر چهار ايرانى يك نفر در اين هشت 
كالنشهر زندگى مى كنند، به اين ترتيب در طول همه اين سال ها با يك 
نوع محدوديت در عرضه زمين شهرى مواجه بوده ايم و قرار بود پايه اى 
براى سكونت و ارائه خدمات باشد، چرا كه وضعيت زمين شهرى مى تواند 

شاخصى براى مديريت شهرى و وضعيت رفاه را باشد. 
حقيقت اين است كه خاك هاى حاصل خيز ما محدود هستند. شهرهاى 
ما از ابتدا براى روى بهترين و حاصل خيزترين خاك ها بنا شده اند، چون 
روستاها در ابتدا به دليل حاصل خيزى زمين اطراف خاك حاصل خيز 
جمع شده اند و بعدها همان روستاها تبديل به شهرهاى امروزى شده اند.  
مسئله  مهاجرت به صورت مهاجرت از روستا به شهر، از شهر به روستا از 
روستا به روستا يا از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ در جامعه اتفاق 
مى افتد. شكل غالب مهاجرت در اكثر كشورهاى جهان سوم از جمله 
ايران، حركت يك سويه و عموماً بدون بازگشت روستاييان به شهرها 
است، اما طى دهه  اخير به نظر مى رسد در نواحى روستايى كشور الگوى 
ديگرى از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معكوس شكل گرفته است كه 

هنوز قابل قبول نيست.
تهران با جذب 31درصد از جمعيت مهاجر كشور، اولين كانون جذب 

مهاجرين در كشور است.
استان هايى كه بيشترين مهاجرين به سمت «شهر تهران» را گسيل 
مى كنند به ترتيب استان هاى مركزى (21,9درصد)،  حاشيه تهران 
(7,15درصد)، اصفهان (5,7درصد) و آذربايجان شرقى (5,4درصد) هستند. 
عمده ترين داليل مهاجرت به تهران پيروى از خانواده و جستجوى كار 
و تحصيل بيان شده كه در مورد اول به نظر مى  رسد انگيزه والدينى كه 

فرزندان خود را به تهران آوردند جستجوى كار بوده است.
چندى پيش رهبر معظم انقالب اشاراتى به لزوم تسهيل زندگى در مناطق 
روستايى داشتند، امرى حائز اهميت كه با فراهم شدن زيرساخت هاى 
آن بخش قابل توجهى از مشكالت موجود در اين عرصه(كالنشهرها) 

مرتفع خواهد شد.
براى نمونه، در شهريور ماه سال 89، معظم له در ديدار با رئيس جمهور 
براى  را  كردن  فرمودند:"زندگى  عنوان  دولت  هيات  اعضاى  و  وقت 

مردم بايد آسان كرد، اين يك سرفصل مهم است كه 
اگر چنانچه انسان اين را باز كند، خواهيم ديد بسيارى 
از خواسته هاى اقتصادى، بسيارى از كاركردهاى مربوط 
به دولت، همچون دولت الكترونيك، تا برسيم به مساله 
فعال كردن روستاها، جلوگيرى از مهاجرت،اينها همه اش 
تحت همين عنوان آسان كردن زندگى براى مردم است". 
به عقيده كارشناسان، آسان سازى زندگى، بخصوص در 
روستاها، راهكارى است كه مى تواند مهاجرت معكوس را 
سرعت بخشد و مى طلبد مسئوالن ذيربط مشوق هاى هر 
چه بيشترى را براى حصول اين امر خطير مد نظر قرار 

دهند.
به باور برخى از صاحب نظران، مشكالت فعلى موجود 
در كالنشهرها، زمينه و بستر الزم را براى سكونت در 
شهرهاى كوچك فراهم كرده است. شهرهايى كه قاعدتا 
هزينه زندگى در آن اندك تر است و از سوى ديگر ضريب 
سالمت روحى، روانى و محيطى نيز در آن و در مقايسه با كالنشهرها 

بسيار افزون تر و مطلوب تر خواهد بود.
الزمه تحقق اين امر، توزيع متوازن امكانات است تا با تكيه بر چنين ساز 
و كارى بستر و زمينه ايجاد انگيزه براى عزيمت به شهرهاى كوچك و 

حتى مناطق روستايى به نحو شايسته ترى فراهم شود.
مهاجرت فرايندى پيچيده و وابسته به عوامل گوناگون فرهنگى، كارى، 
اقتصادى، آموزشى، علمى، سياسى و حتى ايدئولوژيك است. اين عوامل 
دست به دست هم مى دهند و باعث مى شوند كه فرد از تاريخ و جغرافياى 
ويژه اى كه يكسره كيستى و چيستى فرهنگى و اجتماعى او را مى سازد 

جدا شود و به جايى ديگر پناه ببرد.
مهاجرت به عنوان يكى از راه هاى تالش انسان براى فايق آمدن بر 
دشوارى ها است. امروزه تعداد زيادى از افراد جامعه براى بهبود شرايط خود 
و خانواده همچون شرايط اقتصادى، آموزش، مسكن و آزادى مهاجرت 
مى كنند. مهاجرت پديده اى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى است. 
به همين دليل اين پديده در علوم مختلف انسانى و اجتماعى به عنوان 
مسأله اى مهم مطرح است، زيرا مهاجران با محيط هايى مواجه مى شوند 
كه از نظر فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى با محيط زندگى قبلى آنان 
تفاوت دارد، به طورى كه آن ها مجبور به پذيرش تغييرات زيادى در رفتار، 
كردار و گفتار خود براى حفظ سازگارى هستند.  اين موضوع يك طرفه 
نبوده و مهاجران نيز بر فرهنگ كلى جامعه جديد تأثيرگذار هستند، از اين 
رو، بحث آسيب هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و روانشناختى و نحوه 
تأثيرپذيرى مهاجران از فرهنگ مقصد يا تأثيرگذارى آن ها بر فرهنگ 
مقصد، مطرح است. اگرچه كنترل كامل و صددرصد بر پديده مهاجرت، 
امكان پذير به نظر نمى رسد، ولى بحث مديريت صحيح بر اين پديده از 
اهميت بسزايى برخوردار است و گذشته از اثرات مثبتى كه براى مهاجرت 
قابل ذكر است، نبايد شرايط محلى و تفاوت هاى اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى مناطق مختلف با يكديگر را از نظر دور داشت و بر اين اساس، 
در برخى از كشورها از جمله كشور ما، تبعات منفى مهاجرت چه در سطح 
داخلى و چه در سطح خارجى (خروج از كشور) از اهميت بيشترى برخوردار 

است كه بايد مورد توجه جّدى مسئوالن قرار گيرد.

كنارش  ذهنمان  در  هم  پرورش  ناخودآگاه  آموزش،  مى گوييم   وقتى 
مى نشيند. با اين حال به نظر مى رسد اين واژه حلقه مفقوده اين روزهاست. 
همان گم شده اى كه قرار بود بُعِد دوم مدارس باشد، اما نيست. ديده ها و 
شنيده ها مى گويند دانش آموزان ما در مدارس «تربيت» نمى شوند؛ چه بسا 

«بى تربيت» شوند.
چندى پيش وزير سابق آموزش وپرورش به بى توجهى به امِر تربيت در 
مدارس اشاره كرد. سيد كاظم اكرمى معتقد است «كاركرد مدارس در 
امِر تربيت زير 50 درصد است، چون «ما بيش از 300 هزار زندانى داريم 
و درصد طالق و خشونت در كشور ما بسيار باالست. همه اين ها نشان 
مى دهد افرادى كه در اين 38 سال تربيت كرديم از لحاظ انسانى و اخالقى 

درصد بااليى نيست و موفق نبوده ايم».
اين روال البته قرار است تغيير كند. فخرالدين دانش آشتيانى وزير آموزش و 
پرورش به موضوِع پرورزش عالقه زيادى دارد و قرار است آن را در مدارس 
جاى دهد. به گفته او فقدان پرورش دليل افزايش آسيب هاى اجتماعى 

ميان دانش آموزان است. 
او در اين باره توضيح داده «هدفم اين است كه ابتدا اين نگرش را جا بياندازم 
كه مدرسه فقط جاى ياد گرفتن فيزيك، رياضى و ادبيات نيست، بلكه 
دانش آموز بايد تربيت شود و ياد بگيرد با مشكالت زندگى چطور برخود 
كند». وزارت آموزش و پرورش همچنين سند تحول آموزش و پرورش را 

كه قرار است اجرا شود، سند تربيت معرفى مى كند.
چرا اين همه بر تربيت تاكيد مى شود؟ در اين سال ها در مدارس ايران چه 
گذشته كه نگرانى زيادى درباره وضعيت تربيتى و اخالقى دانش آموزان 

شكل گرفته؟ خانم غالمى ناظم بازنشسته يكى از مدارس 
دخترانه مركز شهر تهران است؛ مدرسه اى در حوالى نظام آباد. 
او از حجم زياد بى هنجارى، بى اخالقى و مشكالت تربيتى 

دانش آموزان به ستوه آمده و مى گويد:
از نظر من هر سال بدتر مى شود. دانش آموزان بى قيدوبند شده اند. 
بارها شده در حياط يا در راهروهاى مدرسه وقتى مكالماتشان به 
گوشم مى خورد الفاظ بى ادبانه و بعضا ركيك مى شنوم. نه اينكه 
همه بچه ها اين چنين باشند، اما درصد زيادى از آن ها ادبيات جالبى 
در شوخى ها و تكه كالم هايشان ندارند. قبال اين اتفاق را در مقاطع 
باالتر تحصيلى مى ديديم، اما حاال دخترانى كه وارد دوره دبيرستان 
مى شوند از ابتدا همان كلمه ها و واژه  ها را به كار مى برند. شايد 
خيلى از آن ها حتى معناى حر ف ها و ناسزاهايى كه به شوخى به 

هم مى گويند را ندانند.
آقاى حيدرى پدر يكى از دانش آموزان مقطع دبستان در شمال شهر تهران 
است. او نسبت به آن چه فرزندش در مدارس ياد مى گيرد ابراز نگرانى 
مى كند: من و همسرم روى تربيت امير تا پيش از مدرسه خيلى كار كرديم. 
اما متاسفانه خيلى از آموزه هايمان با رفتن او به مدرسه دود شد و به هوا 
رفت! امير سوم دبستان است و خيلى زود است كه تصاوير جنسى ببيند يا 
ُجك هاى جنسى تعريف كند، اما هربار كه از مدرسه مى گويد كلى روايت 
اين چنينى دارد. جز اين ، او تندخو شده؛ پرخاش مى كند و براى رسيدن به 

چيزهايى كه مى خواهد ديگر مثل سابق خويشتن دار نيست!
سارا دانش آموز اول دبيرستان در يكى از مدارس غرب تهران است. وقتى 
از او پرسيدم به جز سر كالس نشستن، امتحان دادن و ديگر كارهاى 
آموزشى در مدرسه چه مى كنند و چه مى گويند، گفت: اصوال زنگ هاى 
تفريح، حرف سِر كانال ها و اينستاگرام خودمان يا بچه هاى ديگر است. من 
خودم دوست پسر ندارم ولى بچه ها از دوست پسرهايشان تعريف مى كنند، 
عكس هاى دوتايى و چت هايشان را نشان هم مى دهند... فحش دادن، يا 
اصطالحات جديد و تكه كالم هاى جنسى را هم بچه ها اكثرا از همين 
هم  به  و  مى گيرند  ياد  اينستاگرامى  فيلم هاى  يا  دوست پسرهايشان 
مى گويند. ولى در كل االن اين طورى نباشى يا اين حرف ها را ياد نگرفته 

باشى خيلى نمى توانى با بقيه دوست شوى و حرف بزنى.
اما چرا با وجود اينكه هرسال مسئوالن سعى مى كنند تغيير و تحوالتى در 
مدارس بدهند، بسيارى دانش آموزان پس از رفتن به مدرسه، نه تنها بارى از 

دوش خانواده كم نمى كنند كه به آن مى افزايند؟
مهدى مسلمى فر روان شناس  به اين سئوال پاسخ داد. 

به گفته او ريشه كم توجهى به تربيت در معناى كلى به سياست هاى 
آموزشى و پرورشى و بى توجهى به آن برمى گردد. 
تيشه بر ريشه مدارس

او به فرارو گفت: براى درك دليِل تغيير رفتار دانش آموزان، بايد ابتدا به 
مقدماتى درباره نحوه اداره مدارس و سياست هاى آن پرداخت.

 وى ادامه داد: درخصوص مسائل تربيتى در حوزه كالن آموزش وپرورش 
همواره آسيب پذير بوده است. آموزش وپرورش سياست كالنى با 4 بخش 

دارد به نام هاى چشم اندازِ آينده، ماموريت، اهداف و ارزش ها.
مسلمى فر بنابر آنچه در سند راهبردى تحول نظام تعليم و تربيت رسمى 
جمهورى اسالمى ايران آمده مى گويد: در بخش ارزش ها، گزاره هايى وجود 
دارد كه يكى از آن ها آموزه هاى قرآن كريم و مبحث معنوى است كه عمال 

فعاليت  در اين باره محدود به امور صورى است. 
و ادامه داد: يا براى مثال مباحثى مربوط به مهدويت با عنوان آموزه هاى 

بنيادين مهدويت و انتظار وجود دارد كه اساسا تعريف مشخصى ندارد. 
اين روان شناس همچنين تاكيد مى كند كه هرچند در مباحث دينى نيز 
به مسائل اخالقى و انسانى توجه نشان داده شده، اما در مدارس اين 
مباحث تنها به صورت صورى وجود دارد كه هيچ كمكى به بحث تربيت 
دانش آموزان نمى كند. مديرعامل اولين هلدينگ خدمات آموزشي همچنين 
مى گويد به جز تاكيد بر برگرفته شدن تعليم وتربيت در تمام ساحت ها از 
مبانى قرآنى و ائمه معصومين (عليهم سالم) تربيت اجتماعى و سياسى 

ديگرى كه با آموزش دهنده كاربلد و متخصص انجام شود در مدارس 
ديده نمى شود.

اين كارشناس همچنين معتقد است: از طرِف ديگر افرادى كه بايد اين 
تربيت را به دانش موزان بياموزند خودشان درگير مشكالت زياد اجتماعى 
هستند. نقش معلم ها در سند ملى آموزش و پرورش به عنوان هدايت كننده 
معرفى شده، اين درحالى است كه اين معلم يا مربى خودش در ابتدا بايد 

نيازها و حياتش تامين باشد تا بتواند موثر واقع شود.
به گفته مهدى مسلمى فر درآمد معلم ها بايد باال باشد. وى با ذكر مثال از 
ديگر كشورها گفت: در كشورهاى ديگر درآمد سرانه آموزشى معلم ها بسيار 
بيش تر است. در آلمان اين عدد در حدود 40 هزار دالر است. در استراليا 
30 هزار و 800 دالر، در انگليس 29 دالر، در تركيه 17 هزار دالر. حتى 
در كشورهاى رو به افولى مانند چك يا كشورهايى مانند سنگاپور نيز حق 
معلمان باالست. در سنگاپور اين حق برابر با 34 هزار دالر است. اما در 

ايران چى؟ بسيار كمتر از اين مقدار.
اين كارشناس تاكيد كرد: در كشور ما سياست آموزشى نامشخص است 

هرچند اگر دولت چشم اندازى را به طور مكتوب مشخص كرده باشد. 
 وى اظهار كرد: دولت چشم انداز آموزشى را براى سال 1404 مشخص 
كرده، در حالى كه كمتر از يك دهه به آن باقيست و ما فاصله بيش ترى 
براى رسيدن به ايده آل داريم. آيا مدارس ما در راستاى سياست ها حركت 
مى كنند؟ مسلمى فر در پاسخ به اين سئوال گفت: خير! چون مدارس 
ما آنطور كه بايد و در سند تحول گفته شده نه ظرفيت تصميم سازى 

براى نظام تعليم و تربيت را دارند و نه مديريت نقدپذير دارند و نه حتى 
مشاركت جو هستند. 

به گفته او همچنين بد نيست براى نشان دادن وضعيت مدارس اشاره اى 
آزمون هاى  ايران  بياندازيم.   IEA انجمن در  ايران  عضويت  به  هم 
TIMSS وPIRLS را كه وضعيت يك مدرسه را ارزيابى مى كند برگزار 
مى كند. اما به چه صورت؟ مدارس ما براى اين كار از قبل در مدارس 
كنكورهاى اين دو آزمون را به راه مى اندازند و تمرين مى كنند تا در انجمن 
IEA رتبه خوبى داشته باشد. وى در اين باره توضيح داد: اين يعنى ما تنها 
به شكل صورى تالش مى كنيم تا وضعيت خوبى در مدارس داشته باشيم 

و با خودمان صداقت آموزشى نداريم.
مسلمى فر با ذكر اين سئوال كه ”حال در چنين شرايطى آيا انتظار تربيِت 
درست در مدارس مى رود“؟ پاسخ داد: به تاييد تمام روان شناسان 10 سال 
اول زندگى و در ايران (به دليل دير شروع شدن آموزش) تا پايان دوران 

ابتدايى مهم ترين قسمت رشد فردى و اجتماعى و اخالقى افراد است. 
به گفته اين روان شناس و مشاور اين درحالى است كه ما بخشى به نام 
استعداديابى در مدارس نداريم؛ اگر هم باشد اجبارى نيست. يا مثال ما تست 
هوش داريم كه تنها بهره هوشى افراد را مى سنجند. حال آنكه اين شيوه 

سنجيدن هوش در جهان منسوخ شده است. 
وى همچنين ادامه داد: ما آزمون هاى مختلفى در جهان براى ژنتيك، 
حافظه، استعداد و رفتارهاى اجتماعى يك كودك يا دانش آموز داريم تا 

آينده يك فرد بررسى شود، اما در ايران چنين آزمون هايى وجود ندارد.
وى نتيجه اين نوع نظام آموزشى و پرورشى را در اين دانست كه خانواده ها 
ترجيح مى دهند تا خودشان فرزندشان را به كالس هاى مختلف 

بفرستند. 
اما حلقه مفقوده تربيت كجاست؟ به گفته مهدى مسلمى فر و 
با توجه به توضيحات قبلى درباره سياست هاى نظام آموزش و 

پرورش در ايران تربيت پرده آخر مدارس ما را تشكيل مى دهد. 
 وى در اين باره اظهار كرد: در حالى كه تربيت از ديد ما نياز اساسى 
انسان امروز است. جاى آموزِش مسئله ”مهارت زندگى“ و اينكه 
فرد براساس نيازها و توان هايش با ديگران و جامعه ارتباط برقرار 
كند، از خشم خودش بگذرد، سازگار شود و ... در مدارس ما خالى 
است. مهدى مسلمى فر همچنين با ابراز خوشحالى نسبت به 
برخى تغييرات جديد گفت: خوشبختانه در سال هاى اخير واحد 
درسِى مهارت زندگى و سواد رسانه اى نيز به مدارس اضافه شده 
اما متاسفانه همان معلمانى آن را آموزش مى دهند كه خودشان مشكالت 
زيادى دارند و در بسيارى مواقع خود از مهارت كافى زندگى برخوردار 
نيستند. اين روان شناس و مشاور در نقد برخى اظهار نظرها توضيح داد: 
اينكه مدارِس امروز ما به وضعيت فعلى دچار شده اند و پرورش نقشى 
در اين نظام ندارد، نه به شبكه هاى اجتماعى مرتبط است و نه به ماهواره. 
اشكال در نحوه تربيت ما است. وقتى سيستم آموزش و پرورش ما از چند 
بعد مختلف دچار مشكالت اقتصادى، سياسى و ايدئولوژى است نمى توان 
از دانش آموزان انتظار داشت وِب نروند، شارژ اينترنتى نگيرند، لباس 
نامناسب نپوشند و غيره. وى همچنين تاكيد كرد: مشكل ديگرى كه وجود 
دارد اين است كه هرگاه ما از مهارت زندگى در مدارس سخن گفته ايم، 
مسئوالن گمان كرده اند منافاتى با تربيت دبنى و مذهبى دارد. اين در حالى 
است كه در خود دين نيز به داشتِن مهارت زندگى تاكيد زيادى شده است.

به گفته مسلمى فر ما عالوه بر آنكه بايد آموزه هاى دينى را در مدارس به روز 
كنيم، بايد از روش هاى جديدى مثل ورود رسانه ها به مدرسه حمايت كنيم. 

نمايش، قصه، انيميشن، فيلم سينمايى و غيره بايد به مدارس ما بيايند.
مهدى مسلمى فر در انتها گفت: در كنار آن بايد شجاعت تعليم و 
تربيت را هم داشته باشيم و نترسيم از اينكه خيلى از تصاوير را به 
دانش آموزان نشان دهيم يا اينكه خيلى چيزها را به آن ها ياد ندهيم. 
چون اگر ما به روش درست اين كار را نكنيم، هم نسلى هاى آن ها كه 
منابع اطالعاتى غلطى دارند اين كار را خواهند كرد؛ همين چيزى كه 

امروز مى بينيم؛ بى تربيتى در مدارس.

مهاجرت معكوس چيست؟
شايد زمان آن رسيده باشد كه خالف جريان آب شنا كنيم

زير پوست بى تربيتى در مدارس

زنان  حضور  براى  ما  تالش  مانع 
در ورزشگاه ها شدند

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى با تاكيد بر اين كه 
دولت يازدهم در مقابل فشارها كوتاه نيامده، اهداف برخى از 
برنامه هاى اين دولت را كه به دليل فشارها محقق نشد، تشريح 
كرد و با اشاره به مسئله حضور زنان به عنوان يكى از اين موارد، 
گفت: به دنبال طراحى سازوكارى براى حضور سالم زنان در 

ورزشگاه ها بوديم كه محقق نشد!
شهيندخت موالوردى با اشاره به برنامه هاى معاونت زنان و امور 
خانواده رياست جمهورى و به طور كلى اقدامات دولت يازدهم 
درخصوص مسائل و مشكالت زنان اعالم كرد: در چارچوب 
رويكرد كلى دولت اعتدال و اسناد باالدستى و همچنين برنامه 
تقديمى آقاى روحانى در جريان انتخابات سال 92 كه همان 
زمان مورد توجه اكثريت جامعه و راى دهندگان قرار گرفت، 
طى اين چهارسال در حوزه زنان و خانواده ريل گذارى  صرفاً 
كنيم كه از سويى در برنامه ششم توسعه نمايان شد و از ديگر 
سو نيز از طريق راهبرد توانمندسازى گروه هاى مختلف زنان 
كه با استفاده از تمامى ظرفيت هاى موجود شناسايى و مديريت 

شد.
هرگز در مقابل فشارها كوتاه نيامديم

در  همچنين  رياست جمهورى  خانواده  امور  و  زنان  معاون 
واكنش به سوالى درباره اين كه كداميك از برنامه هاى دولت 
در حوزه زنان بخاطر فشارهاى بيرونى متوقف شد يا به هر 
نحو از رسيدن به مرحله اجرا بازماند، گفت: به طور كلى وضعيت 
به اين شكل نبود كه ما كنار بكشيم يا عقب نشينى كنيم و 
به رغم تمام مخالفت ها و مقاومت هايى كه صورت گرفت، تا 
جايى كه امكانات و توانايى مان اجازه داد، برنامه هاى خود را 
پيش برديم و آن گاه كه باور داشتيم، برنامه اى كه مدنظر داريم، 
درست است و بايد به اجرا دربيايد، كار را انجام داديم و هرگز 

كوتاه نيامديم.
عضو كابينه تدبير و اميد خاطرنشان كرد: با اين حال بعضًا 
انتخاب  نيازمند  آن  اجرايى شدن  كه  بوديم  روبرو  مواردى  با 
راهبردى متفاوت بود. از جمله اصالح برخى قوانين يا ساز و 
كارهايى كه بايد براى حضور اجتماعى بيشتر زنان در جامعه 

فراهم مى شد.
برخى حاشيه سازى ها بر خروجى 

عملكردمان تاثير گذاشت
بعضًا  وضعيتى  چنين  در  كرد:  تصريح  حال  عين  در  او 
حاشيه سازى ها يا برخى فشارها بر روند و خروجى عملكردمان 
تاثير گذاشت و بعضاً موفق نشديم، هدفى كه داشتيم را به طور 

كامل دنبال كنيم و به نتيجه برسانيم.
موالوردى در تشريح برخى از موارد اين فشارها و حاشيه سازى ها 
گفت: به هر حال باتوجه به مطالبه جامعه، يكى از اين بحث ها 
همان موضوع ورود زنان و دختران به ورزشگاه ها بود! البته اين 
مسئله به اين شكل نبوده كه دولت اين موضوع را به عنوان 
مطالبه اصلى تمامى جامعه در دستور كار قرار داده باشد؛ بلكه 
به عنوان مطالبه بخشى از زنان جامعه بر لزوم اجرايى شدن آن 

در چارچوب و ساز و كارى مشخص اصرار داشتيم.
به دنبال طراحى سازوكارى 

براى حضور سالم زنان در ورزشگاه ها 
بوديم كه محقق نشد!

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى اضافه كرد: در اين 
راستا سعى داشتيم با رعايت يك ساز و كار شرعى، قانونى و 
عرفى زمينه حضور سالم زنان در ورزشگاه ها را فراهم كنيم 
قشر  نگرانى  هم  و  باشيم  داده  پاسخ  مطالبه  اين  به  هم  كه 
متدين جامعه در رابطه با اين مسئله مرتفع شود. بر اين اساس 
به دنبال طراحى چنين ساز و كارى بوديم كه متاسفانه اساسًا 

اجازه عملياتى شدن و ادامه اين مسئله داده نشد.
نبايد انتظار داشت با حضور يك وزير زن 
همه مشكالت حوزه زنان را برطرف كرد

او در پاسخ به سوال ديگرى درباره اينكه عدم استفاده مناسبت 
و  اجرايى  باالى  سطوح  در  زنان  مديريتى  ظرفيت هاى  از 
با  بايد  كه  است  مسائلى  ازجمله  نيز  بحث  اين  گفت:  دولتى 
دقت بيشترى به آن توجه شود. واقعيت اين است كه نمى توان 
انتظار داشت كه مثًال با حضور يك وزير زن در كابينه، تمامى 
مشكالت و نابه سامانى ها در حوزه زنان و خانواده مرتفع مى شد.

عدم  به  اشاره  با  رييس جمهورى  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
كرد:  خاطرنشان  يازدهم،  كابينه  در  زن  وزير  يك  حضور 
باوجود اين، در دولت تدبير و اميد موارد متعددى با نخستين 
انتصاب هاى زنان در بخش هاى مختلف روبرو بوديم؛ به عنوان 
نمونه نخستين سفير زن جمهورى اسالمى، اولين سخنگوى 
زن در وزارت خارجه، اولين فرماندار زن اهل سنت برخى از 

اين موارد بود.
در  زنان  حضور  براى  مى دهد  نشان  مسئله  اين  گفت:  او 
پست هاى مديريتى ميانى به باال كه پيش زمينه حضور زنان 
در سمت هاى عالى است ـو ازقضا همين فقدان تجربه كافى 
براى زنان همواره به عنوان بهانه اى براى كنار گذاشتن آن ها 
از حوزه قدرت و مناصب تصميم گير مطرح مى شود، گام هاى 
بسيار موثر و خوبى برداشته شده است. دقت كنيم كه تا پيش 
از دولت يازدهم حتى يك معاون استاندار زن نيز نداشتيم كه 

اين مهم نيز در دولت فعلى محقق شد.
 مطالبه استفاده از وزراى زن 

در دولت دوم روحانى
موالوردى در پايان اظهار كرد: قطعاً براى در دولت بعد اين مطالبه 
درخصوص انتصاب وزراى زن و حضور زنان در عرصه هاى باالى 
مديريت دولتى مطرح خواهد بود و خودمان نيز پيگير خواهيم بود 

كه اين مهم در دولت دوازدهم محقق شود.

روزانه 9 ايرانى بر اثر
 سوءمصرف مواد مخدر مى ميرند!

افزوده  آن  شوم  ابعاد  و  قربانيان  شمار  بر  روز  به  روز  كه  تاريك  چرخه اى 
مى شود و هيچ تدبيرى براى مقابله با آن اتخاذ نمى شود، جز روش هايى 
قديمى كه شايد روزگارى موثر بودند اما سالهاست حتى توان محدود كردن 

اين چرخه سياه را هم ندارند!
آمارى  خود  خودى  به  مخدر  مواد  سوءمصرف  اثر  بر  روز  در  تن  نه  مرگ 
هولناك به حساب مى آيد اما ماجرا زمانى هراس برانگيز تر به نظر مى رسد 
كه بدانيم تنها شمار بسيار اندكى از معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر 

بر اثر سوءمصرف مى ميرند!
به رغم آنكه كشورمان در صف نخست كشورهاى جهان در مبارزه با مواد 
پرداخته،  مالى  و  جانى  فراوانى  هزينه هاى  راه،  اين  در  و  دارد  قرار  مخدر 
متاسفانه اوضاع جامعه ايرانى در خصوص مصرف مواد مخدر و آفات هاى 
نشان  آمارهايى  را  اين  نيست.  مناسب  اصال  آن،  به  شده  سنجاق  فراوان 
مى دهند كه حكايت از افزايش گرايش هموطنانمان به مصرف مواد مخدر 

دارند و به دنبالشان، انبوه مشكالت ديگر بروز و ظهور مى يابند.
اعداد و ارقامى ناخوش كه متاسفانه هر ساله افزايش مى يابند و گاه آنقدر 
نگران كننده هستند كه مى توان بحرانى خواندشان اما اغلب ناديده گرفته 
شده و كمتر به اتخاذ تدابيرى همه جانبه براى مقابله با آنها يا حتى تغيير 

شيوه مبارزه با اين آفت زندگى مدرن منجر مى شوند.
مثل آمارى كه امروز سازمان پزشكى قانونى كشور اعالم كرد و بر مبناى 
آن، شمار افراد جان باخته بر اثر سوءمصرف مواد مخدر افزايش يافته و به 
سه هزار و 190 نفر در سال رسيده است. يعنى مرگ روزانه حدود 9 تن از 
هموطنانمان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر كه در سال 95، سرنوشت دو هزار 

و 847 مرد و 343 زن ايرانى شد.
آن،  مى دهد و بر مبناى  افزايش نشان  قبل تر،  سال  به نسبت  كه  آمارى 
نفر  با 241  رضوى  خراسان  و  با 254  فارس  با 775،   تهران  هاى  استان 
بيشترين و استان  هاى خراسان جنوبى با نه، ايالم با 10 و بوشهر با 17 نفر 
كمترين آمار تلفات اعتياد را داشته اند. با افزودن اين نكته كه در سال 1395 
بيشترين آمار تلفات سوء مصرف مواد مخدر با 318 فوتى در اسفند ماه و 

كمترين آن با 215 نفر در فروردين ماه گزارش شده است.
البته اين آمار حتى قادر به نشان دادن بخش كوچكى از باليى كه اعتياد بر 
سر جامعه ايرانى مى آورد نيز نيست چراكه مى دانيم تنها شمار بسيار اندكى 
از معتادان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر مى ميرند و مابقى، به واسطه اعتياد 
و بسته به شرايطى كه بدان مبتال هستند، در رنجى مدام گرفتارند و روند 

تدريجى نابود سازى خودشان و نزديكانشان را پى مى گيرند.
وضعيتى كه گاه حاد و بحرانى هم مى شود و بر آسيب هاى اعتياد مى افزايد. 
اين را انبوه پرونده هاى قضايى با موضوعات مختلف نشان مى دهد كه به 
واسطه افعال مختلف افراد معتاد گشوده شده و مى شوند. از ضرب و شتم 
خانواده و كودكان گرفته تا سرقت، نزاع، قاچاق، دزدى و حتى قتل. پرونده 
هايى كه شمارشان قابل قياس با آمار تلفات سوءمصرف مواد مخدر نيست 
و به قدرى زيادند كه دستگاه قضا را براى رسيدگى دچار مشكالت فراوان 
توسط  شده  ارائه  آمار  رشد  روند  به  اگر  كه  است  حالى  در  اين  نموده اند. 
پزشكى قانونى دقت كرده و اين آمار را مشتى نمونه خروار بدانيم، پى به 
رشد معضل اعتياد در سال گذشته به نسبت سال قبل از آن خواهيم برد 
كه مهر تاييدى بر ديگر آمارهاى ارائه شده در خصوص اعتياد در كشورمان 
خواهد بود. از كاهش سن اعتياد و افزايش گرايش زنان به مواد مخدر گرفته 
تا افزايش شمار بى خانمان و بزه كاران و ديگر نتايج شوم اعتياد در جامعه.

حقيقتى تلخ كه حكايت از پيوستن روزانه چند ده ايرانى -با ميانگين سنى 
تن  حدود 2  روزانه  مصرف  و  شدن  دود  جرگه معتادان،  به  يافته-  كاهش 
مواد مخدر در كشور، قدرتمندتر شدن باندهاى قاچاق مخدر و توليدكنندگان 
مخدرهاى صنعتى، افزايش دشوارى هاى نيروهاى انتظامى براى مقابله با 
اين چرخه، از هم پاشيدن خانواده هاى بيشتر، افزايش جرايم و به دنبال آن، 
پرونده هاى قضايى، اتالف عمر مردم و سرمايه هاى كشور و دست آخر، 
ختم شدن زندگى روزانه 9 ايرانى به گورستان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر 
دارد. چرخه اى تاريك كه روز به روز بر شمار قربانيان و ابعاد شوم آن افزوده 
مى شود و هيچ تدبيرى براى مقابله با آن اتخاذ نمى شود، جز روش هايى 
قديمى كه شايد روزگارى موثر  بودند اما سالهاست حتى توان محدود كردن 

اين چرخه سياه را هم ندارند!

فروش محصوالت 
طب سنتى فاقد مجوز، ممنوع

كارخانه اى،  محصوالت  تمامى  كرد:  تاكيد  ايران  تغذيه  انجمن  رئيس 
آزمايشگاهى يا سنتى كه به صورت عمومى و براى استفاده مردم به فروش 

مى رسند، بايد تأييديه هاى الزم را از مراجع ذيربط كسب كنند.
دكتر جالل الدين ميرزاى رزاز با تاكيد بر اينكه صرف اينكه يك محصول 
سنتى است،  بدون داشتن مجوزهاى الزم اجازه فروش ندارد، اظهار كرد: 
برخى مواردى كه در حال حاضر بر روى آنها مانور داده مى شود، محصوالت 
تمامى  كه  داشت  توجه  بايد  است.  سنتى  طب  با  مرتبط  درمان هاى  و 
عمومى  صورت  به  كه  سنتى  يا  آزمايشگاهى  كارخانه اى،  چه  محصوالت 
و براى استفاده مردم به فروش مى رسند، بايد تاييديه هاى الزم را از مراجع 
ذيربط كسب كنند. زيرا بى توجهى به آن، باعث سوءاستفاده از ناآگاهى افراد 

شده و ممكن است سالمت مردم را به خطر اندازد.
وى ادامه داد: در نظر داريم با تشكيل كارگروهى متشكل از انجمن تغديه، 
دانشكده طب سنتى و با همكارى سازمان غذا و دارو، كميته اى تشكيل شده 
و در مورد محصوالت مختلف ارائه شده با ادعاهاى تاثير بر سالمتى و چاقى 
و الغرى بررسى هاى علمى و دقيق را انجام دهد و اطالع رسانى هاى كافى 

در مورد محصوالت از اين طريق در اختيار مردم قرار گيرد.
رزاز با بيان اينكه در سال هاى اخير مردم به سالمت خود اهميت زيادى 
همين  در  افزود:  است،  شده  زندگى  شرايط  بهبود  به  منجر  كه  مى دهند 
كسب  براى  افراد  تمايل  و  شرايط  اين  از  سودجو  افراد  برخى  خصوص 
را  مضرى  بعضا  و  استاندارد  غير  محصوالت  و  كرده  سوءاستفاده  سالمتى 
با استفاده از تبليغات پر زرق و برق به فروش مى رسانند. تبليغات موجود در 
ماهواره ها در مورد قرص ها و داروهاى چاقى و الغرى به طور عمده جزو اين 
موارد است و تحقيقات و آزمايشات انجام شده توسط سازمان غذا و دارو نيز 
نشان دهنده همين مطلب است. براى مثال فرآورده اى به نام سوپر اسليم كه 
در شبكه هاى ماهواره اى بمباران تبليغى ايجاد كرده و بر روى آن تصويرى 
از گياهان دارويى به زبان چينى چاپ شده، مورد آزمايش قرار گرفته است 
و ضمن آنكه هيچ گياهى در تركيبات آن نيست، از پنج نوع ماده شيميايى 

خطرناك و سرطان زا توليد شده است.

نـان ز ه تـا كو ر  خبـا ا

آقايان مهندس مهدى اميرى و  روح اهللا كاشى  
 موفقيت شما دو جوان فرهيخته را در يازدهمين دوره

 جايزه بنياد معمارى ميرميران  تبريك
 وبراى شما آرزوى موفقيت داريم .

 خانواده  هاى اميرى و كاشى
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د قتصا ا

ديگر  اى تى آرها3هفته 
به ايران مى رسد

ايران  اسالمى  جمهورى  هواپيمايى  شركت  مديرعامل  مهر: 
گفت: ازروز دوشنبه يك گروه 8 نفره از ايران اير در فرانسه 
هستند تا پس از انجام بازرسى هاى الزم، هواپيماهاى اى تى 

آر را تحويل بگيرند. 
فرهاد پرورش درباره زمان ورود 4 فروند هواپيماى اى تى آر 
خريدارى شده ايران اير به كشور، اظهار كرد: اين هواپيماها 

قطعا تا 3 هفته آينده به ايران مى آيند.
مديرعامل هما ادامه داد: در حال حاضر 8 تن از نيروهاى ايران 
اير شامل خلبان، نيروى تعمير و نگهدارى و نيروهاى حقوقى 
براى اجراى مسائل مالى و حقوئقى ميان دو شركت هما و اى 

تى آر در فرانسه به سر مى برند.
وى با بيان اينكه مأموريت اين گروه، انجام عمليات پذيرش 
گروه  افزود:  است،  هواپيما  فروند   4 اين   (acceptance)
اعزامى ما به فرانسه، عالوه بر بازرسى بدنه هواپيما، قطعات 
هما،  لوگوى  و  بدنه نوشته ها  نگارشى  صحت  موتور،  داخلى، 
دكوراسيون داخلى و ساير آپشن ها، به بررسى مدارك اصلى 

اين هواپيماها مى پردازند.
دانست  جهانى  مقررات  با  منطبق  كامال  را  اقدام  اين  پرورش 
و گفت: گروه بازرسى هواپيماها، از روز دوشنبه اين هفته در 
فرانسه به سر مى برند و امروز سومين روز كارى آنهاست. اين 
گروه تا تحويل كامل هواپيماها و پرواز 4 فروند اى تى آر به 

ايران، در فرانسه باقى خواهند ماند.
كرد:  تأكيد  كشور،  دولتى  هواپيمايى  شركت  تنها  مديرعامل 
ممكن است در طول بازرسى و انجام پروازهاى چك، مسائل، 
همكاران  كه  شود  ديده  هواپيماها  در  مشكالتى  و  ايرادات 
اعزامى هما به فرانسه، آنها را به گروه سازنده هواپيما گوشزد 
تحويل  از  بعد  هواپيماها  در  ايرادى  اگر  چون  كرد.  خواهند 
طفره  آن  پذيرفتن  از  آنها  شود،  ديده  ايران  به  پرواز  و  نهايى 

خواهند رفت.

فعاالن اقتصادى براى رفع 
بيكارى آستين ها را باال زدند

مهر: اشتغالزايى براى جمعيت بيكار موضوعى است كه اين روزها 
بخش خصوصى به آن ورود و با راه اندازى مركزى براى آموزش 

نيروى كار، عزم خود را براى حل اين مشكل جزم كرده است. 
محمدامين سازگارنژاد معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
و رييس سازمان آموزش فنى و حرفه اى  در خصوص ايجاد 
مركز آموزشى مشترك با اتاق بازرگانى تهران گفت: اتاق بازرگانى 
اعضايى دارد كه اين اعضا هريك در بازار كار امكان اشتغالزايى 
را دارند. اين مركز به ارتقاى سطح مهارت و دانش نيروهاى كار 
كمك مى كند. وى افزود: ما در دورانى زندگى مى كنيم كه كاال و 
خدمات رقابتى هستند لذا مهارتها هم بايد روزآمد باشد . معموال 
بين 2 تا 5 سال حداكثر هر مهارت و تخصص است و بايد نيروى 

كار حتما اين مهارت را به روز كند.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: ما بايد بتوانيم با استانداردهاى جهانى 
براى پايدارى شغل افرادى كه سركار هستند تالش كنيم. از طرف 
ديگر نيز به ايجاد مشاغل جديد بپردازيم و براى نيروهاى جديد 

همراه با آموزش و ارتقاء دانش شغل ايجاد كنيم.
سازگار نژآد در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه وزارت كار براى 
تربيت نيروهاى متخصص و ايجاد اشتغال چه تمهيداتى انديشيده 
است گفت: ما يك سازمان آموزشگر هستيم. برنامه هاى ما به گونه 
اى است كه بتوانيم حدود 1 ميليون و 400 هزار نفر را نيمى را در 
مراكز خصوصى و نيمى ديگر را در مراكز و اموزشگاه هاى دولتى 
آموزش دهيم و با درخواست منابع انسانى از بازار كار اين امادگى 
را داريم تا تامين نيروى كارفرمايان را در بهترين مدل تخصص 

انجام دهيم.
وى خاطرنشان كرد: پورتالى كه روى سايت وزارت كار موجود 
است براى كارفرمايان و نيروهايى آماده به كار است. بدين صورت 
كه نيروهايى كه ما آموزش مى دهيم مستقيما مشخصاتشان روى 
سايت درج خواهد شد و كارفرمايان مى توانند در صورت نياز به 
نيرو از اين پرتال بهره برده و نيروهاى نزديك به محل كار و مورد 

نياز خود را تامين كنند.

ه تـا كو ر  خبـا ا
مهر: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به تدوين برنامه 10گانه 
براى رشد اشتغال و توليد گفت:افتخار مى كنم كه كارگرزاده بوده و خود 
نيز كارگر بوده ام و سختى هاى زندگى كارگرى را به خوبى مى دانم.  
على ربيعى گفت: نياز ايران امروز نياز به برانگيختن درونى است و 
آنچه رهبرى چند سالى است در مورد اقتصاد مقاومتى مى گويند، 
بدين معنى است كه كشور براى اينكه بتواند پرقدرت و با عظمت 
شود بايد در يك فرصت محدود خود را نيرومند سازد و جامعه به 
يك جامعه توليد و اشتغال محور تبديل شود. وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى تصريح كرد: در جامعه توليد محور، پول، پول نمى 
آورد و سفته بازى جايى ندارد، بلكه توليد و كارگر در آن شرافت 
دارند. وى تاكيد كرد:  امسال بايد همه اركان جامعه و سياست و 
فرهنگ، توليد محور شوند و كرامت انسانى در آن ها اتفاق بيفتد. 
اين عضو كابينه دولت يازدهم ضمن تشكر از رهبر معظم انقالب 
اسالمى براى ايجاد گفتمان اشتغال در كشور گفت: در چهار سالى 
كه اين گفتمان ايجاد شده است، بچه كارگر بودن حرمت پيدا كرده 
است و من خود افتخار مى كنم كه كارگر زاده بوده و خود نيز 
كارگر بوده ام و سختى هاى زندگى كارگرى را به خوبى مى دانم. 
ربيعى در مورد كارهاى صورت گرفته براى اقتصاد مقاومتى گفت: 
كميته اشتغال ايجاد شده است و طرح قابل قبولى را دنبال مى كنيم 

كه در آن، سرمايه گذارى، رشد و اشتغال ايجاد مى كند. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: همچنين يك برنامه 
دهگانه به طور آزمايشى در چند استان كشور اجرا شده در آن براى 
ايجاد اشتغال و افزايش توليد، مشوق هاى خوبى پيشنهاد شده است. 
ربيعى خاطرنشان كرد: همچنين طورى برنامه ريزى كرده ايم كه مزد 
بر تورم پيشى گيرد، كارگران بيمه داشته باشند، حاشيه نشين ها فاقد 
دفترچه سالمت، تحت پوشش قرار گيرند و قدرت خريد افزايش يابد.

ايجاد 2 ميليون شغل در دولت يازدهم
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: الحمداهللا حوادث ناشى از 
كار در اين دوره كاهش يافته و ما به سمت يك امنيت شغلى با مفاهمه  
در حال حركت هستيم و تالش هاى صورت گرفته در سال هاى اخير 
منجر شده كه طى 4 سال نزديك به 2 ميليون شغل ايجاد كنيم. ربيعى 
گفت: اما به داليل متعدد از جمله باز شدن پنجره جمعيتى كه نيروها با 
تأخير وارد بازار كار شدن و همچنين به دليل اينكه نيروهايى كه وارد 
بازار كار مى شوند، در اين دوره خصوصيات خاصى دارند و به داليل 

ديگرى نيازمند ايجاد شغل بيشترى هستيم. وى افزود: روزگارى با 600 
هزار شغل مى توانستيم پاسخگوى بازار كار باشيم اما امروز بايد يك 
ميليون و 200 هزار شغل ايجاد شود كه بيش از 700 هزار نفر از آنها 
فارغ التحصيل دانشگاهى هستند. ربيعى به فرمايشات و رهنمودهاى 
مقام معظم رهبرى كه فرموده اند كه بايد به وضع كارگران بيشتر 
رسيدگى شود و مراقب بازنشستگان بود، اشاره كرد و گفت: ما اين 
موضوع را مى فهميم، من خودم هم كارگرزاده بوده ام، در محله كارگرى 
به دنيا آمده ، كارگرى كرده و زندگى تلخ و فقر را درك مى كنم. وى با 
اشاره به حقوق كم بازنشستگان براى اداره زندگى گفت: ما در اين مدت 
به نوعى برنامه ريزى كرديم كه مزد را بر تورم پيشى دهيم، هر چند 

كه كافى نيست و بايد بر روى قدرت خريد برنامه ريزى بيشترى كرد.
 ربيعى با بيان اينكه تعداد زيادى كارگر غير رسمى بودند و 10 ميليون 
فقير و حاشيه نشين فاقد دفترچه بيمه سالمت بودند، اظهار داشت: 
طى اين مدت به لطف خدا و سايه مقام معظم رهبرى ما اين كار را 

به جلو برديم.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعى گفت: طى اين مدت برنامه ريزى و 
پايه ريزى كرده ايم تا قدرت خريد و افزايش دستمزد به مرور افزايش 

يابد و تثبيت شغل از جمله برنامه هاى ما بوده است.
وى با تأكيد بر اينكه من معتقدم كه راه نجات كشور، راه توليدگرا شدن 
و راهى است كه در اقتصاد مقاومتى نهفته است، افزود: در طى اين 
سال ها سعى كرديم با فراز و نشيب همين مسير را دنبال كنيم. ربيعى 

گفت: عالمت درست، جامعه اى است كه فرهنگ كار در آن شكل 
گرفته باشد و همه توليد كنند و ارزش افزوده ايجاد كنند كه همين 

راه نجات جامعه است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى بيان داشت: راه نجات جامعه آن است 
كه كارگر در آن با شرافت زندگى كند و به كارگر بودن خود افتخار 
كند و ما سپاسگزار هستيم كه در فرمايشات رهبرى اين مطالب را 
مى بينيم و پشت گرم مى شويم و اين مطالب را دنبال مى كنيم. وى 
افزود: امروز ديگر كسى از درد درمان با داشتن نگرانى از درمان به فقر 
سقوط نمى كند و ما به دنبال آن هستيم تا شرايطى را فراهم كنيم كه 
هر ايرانى كه دفترچه بازنشستگى ندارد، بتواند يك بازنشستگى ارزان 

قيمت بگيرد.
ربيعى با بيان اينكه نيروى كار غير رسمى زياد است، بيان داشت: اينها 
را بايد به سمت رسمى شدن آورد و به سمت ايجاد امنيت زندگى 
آينده حركت دهيم. وى افزود: من امروز آمدم تا به نمايندگى از 
همه توليدكنندگان از مقام معظم رهبرى سپاسگزارى كنم و همه 
زندگى  بهبود  براى  و  شغلى  امنيت  ايجاد  براى  را  خودمان  توان 
بازنشستگان و كارگران و براى آنانى كه چشم اميد به يافتن كارى 
دارند، تالش كنيم. ربيعى خاطرنشان كرد: همچنين طورى برنامه 
ريزى كرده ايم كه مزد بر تورم پيشى گيرد، كارگران بيمه داشته 
باشند، حاشيه نشين ها فاقد دفترچه سالمت، تحت پوشش قرار 

گيرند و قدرت خريد افزايش يابد.

ايرنا- دولت يازدهم از ابتداى كار خود، در كنار سياست هاى 
اقتصادى مبنى بر توسعه، اقدامات گسترده اى در راستاى مقابله 
با مفاسد اقتصادى در دستور كار خود قرار داد، اقداماتى كه يك 
به يك آن در راستاى برگرداندن قطار اقتصاد ايران روى ريل، 
پس از هشت سال انحراف بود. البته نبايد فراموش كرد كه 
بسيارى از اقدامات دولت در اين زمينه بدون حصول برجام هرگز 
محقق نمى شد.  بنابراين مى توان برجام را نه تنها به عنوان 
عاملى براى رشد و توسعه اقتصادى، بلكه كليدى براى مقابله 
با فسادهاى اقتصادى برشمرد. اقدامات دولت در مسير مقابله 
با فساد را مى توان در شاخه هاى مختلف طبقه بندى كرد كه 
مبارزه با پولشويى، اجراى استانداردهاى بين المللى گزارشگرى 
مالى يا IFRS، مقابله با فرار مالياتى و ... از مهمترين آنها است.

مبارزه با پولشويى
درحالى كه منتقدان بين المللى به تعليق درآمدن ايران از گروه 
اقدام مالى را حمايت از پولشويى و تروريسم مى دانستند، 
سرانجام با تدابير دولت يازدهم، ديپلماسى اقتصادى وزارت 
اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالى مشترك به رغم تالش 
هاى ناكام دولت دهم، براى نخستين بار پيش از اجراى برنامه 
عملياتى، ايران را از فهرست سياه خود به مدت 12 ماه تعليق 
كرد تا امكان بازگشت به اقتصاد جهانى از طريق روابط بانكى 

و مالى فراهم شود.
در پى اقدامات دولت روحانى، گروه اقدام مالى مشترك در چهارم 
تيرماه 1395 با انتشار بيانيه  اى، درخواست خود از كشورها براى 
انجام اقدامات مقابله اى عليه جمهورى اسالمى ايران را به مدت 

يك سال به حالت تعليق درآورد. 
اين اما ابتداى راه بود و به محض اعالم آن، منتقدان دولت شروع 
به اعالم مخالفت كردند. اين مخالفت ها تا جايى پيش رفت كه 
شوراى عالى امنيت با انتشار بيانيه اى به تمامى انتقادات پاسخ 
داد. اين اقدام و دستاورد دولت يازدهم اگرچه امتيازات بسيارى 
براى نظام اقتصادى و مالى كشور به همراه داشته و خواهد 
داشت، اما پيش از هر چيز از عزم جدى دولت يازدهم براى 

مقابله با فساد حكايت مى كند.

اجراى استانداردهاى بين المللى 
IFRS گزارشگرى مالى

سازمان حسابرسى كشور به دنبال رفع تحريم ها، تمامى شركت 
هاى مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم 
به اجراى استاندارهاى IFRS كرد. الزام تهيه صورت هاى مالى 
تلفيقى بر اساس استاندارهاى گزارشگرى مالى از ابتداى سال 
1395 به اجرا درآمد و بانك ها براى نخستين بار مكلف به ارائه 

گزارش طبق استاندارد IFRS در مجامع بانكى شدند. 
اين اتفاق بى سابقه به معناى افزايش شفافيت و پاسخگويى در 
صورت هاى مالى شركت ها، بيمه ها و بانك ها و متوقف كردن 
پديده هايى مانند «دريافت حقوق هاى نامتعارف» و «سودهاى 

موسوم به سودهاى كاغذى» است.
پذيرش IFRS به معناى همسان سازى بين المللى در راهبرى 
شركت ها، حسابرسى، استاندارهاى اخالقى و ساز و كارهاى 
نظارتى و در نهايت شفافيت بيشتر است، اقدامى كه تاكنون 147 

كشور دنيا آن را انجام داده اند.
با استفاده از استانداردهاى بين المللى گزارشگرى مالى، جزئيات 
تمامى معامالت بانك ها، شركت هاى بيمه و موسسات اعتبارى 
افشا خواهد شد كه به تبع آن، حقوق تمامى اعضاى هيات مديره 
و مديران عامل تمامى بانك ها، شركت هاى بيمه و موسسات 
اعتبارى مشخص شده و اين به معناى پايان شكل گيرى پديده 

هايى مانند حقوق هاى نامتعارف است.
بواسطه IFRS تمامى مسئوالن بانك ها، بيمه ها و موسسات 
اعتبارى موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دريافتى ديگرى 
كه از هر محلى صورت مى گيرد را افشا كنند. همچنين، در اين 
مسير جزئيات معامله با اقوام و نزديكان مديرعامل و اعضاى 
هيات مديره نيز در امان نيست و همگى در ريز گزارش ها 

ثبت خواهد شد.
راه اندازى سامانه جامع كدال

راه اندازى جامع سامانه ُكدال با تكميل و ارايه اطالعات به روز 
و دقيق براى امن سازى بازار سرمايه از جمله اقداماتى بود كه در 

دولت يازدهم عملياتى شد. 

دستورالعمل اجرايى افشاى اطالعات شركت هاى ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر سال 1395 بر اساس 
ماده 13 اعالم شد. بر اين اساس ناشران سازمان بورس موظف 
به افشاى فورى اطالعات مهم (الزام انتشار ماهيانه اطالعات 

ناشران بورسى و فرابورسى) شدند. 
اطالعات شفاف سازى شركت ها به صورت مداوم از طريق 
كدال منتشر مى شود تا سرمايه گذاران با آگاهى كامل، اقدام به 

خريد و فروش سهم در بازار كنند.
امنيت سرمايه گذارى در بورس يكى از چالش هاى مهم دولت 
هاى گذشته بود. دولت يازدهم با راه اندازى سامانه كدال اقدام 
به امن سازى بازار سرمايه كرد و امروز هر فردى در هر نقطه 
اى از جهان به راحتى مى تواند به اطالعات شركت هاى بورس 

دسترسى داشته باشد.
مقابله با فرار مالياتى

دولت تدبير و اميد در راستاى تحقق عدالت اقتصادى با تصويب 
اصالح قانون ماليات هاى مستقيم و تصويب بخشنامه گمرك 
در دوم شهريورماه 1394، تعداد 2 هزار و 500 شركت را در 
ليست سياه سازمان امور مالياتى قرار داد و با متخلفان به طورى 
آمدن  كار  روى  از  پس  روحانى  كرد. دولت  جدى برخورد 
متوجه مشكالت جدى دراجراى قوانين نظام مالياتى كشور 

شد، مشكالتى كه باعث بروز و رواج پديده هايى از قبيل 
ثبت شركت هاى صورى، كارت هاى بازرگانى صورى و 
صدور فاكتورهاى صورى شده بود با اصالح قوانين مالياتى 
و مقابله جدى با اين پديده ها، در دستور كار دولت تدبير و 
اميد قرار گرفت. همچنين تصميم ديگرى كه وزارت اقتصاد 
در اين خصوص نسبت به بند 7 ماده 247 اصالحيه قانون 
ماليات مستقيم اتخاذ كرده است، مربوط به سوء استفاده 
فرار  منظور  به  ديگر  اشخاص  بازرگانى  هاى  كارت  از 
مالياتى است. از اين رو مرتكب يا مرتكبان حسب  مورد، به 

مجازات هاى درجه 6 محكوم مى شوند.
شاخص توانگرى

وزارت امور اقتصادى و دارايى دولت تدبير و اميد به منظور نظارت 
صحيح و مديريت هدفمند صنعت بيمه و مقابله با هرگونه فساد، 
در 25 آذر 1393 آيين نامه گزارشگرى و افشاى اطالعات 
موسسات بيمه را به تصويب رساند تا بيمه گزاران با در اختيار 
داشتن اطالعات كامل و جامع، شركت بيمه مورد نظر خود را 

انتخاب كنند. 
نظارت  فقدان  دليل  به  يازدهم  دولت  از  پيش  متاسفانه 
بيمه  صنعت  دهم،  دولت  غيراصولى  مديريت  و  صحيح 
استفاده  سوء  و  شده  مواجه  متعددى  مشكالت  با  كشور 

هاى زيادى صورت گرفته بود. در نتيجه اين اقدام، ارائه 
تصوير  ارائه  و  شفاف  مالى  هاى  صورت  و  اطالعات 
پذير  امكان  فسادها  با  مقابله  و  بيمه  صنعت  از  روشنى 
شد، چرا كه پس از تصويب اين آيين نامه شركت هاى 
راهبرى  كار،  و  كسب  برنامه  به  مربوط  اطالعات  بيمه 
و  وضعيت  مالى،  توانگرى  و  ريسك  مديريت  شركتى، 
بيمه  پس  اين  از  و  كردند  منتشر  را  خود  مالى  عملكرد 
مى  راحتى  به  اطالعات  اين  داشتن  دراختيار  با  گزاران 

توانند شركت بيمه مناسب خود را انتخاب كنند.
حسابرسى عملياتى

فرآيند حسابرسى عملياتى با تعيين اهداف و شاخص هاى 
مشخص به ارزيابى عملكرد مديريتى يك مجموعه مى پردازد 
تا مشخص شود مديران اجرايى يك شركت تا چه حد موفق به 

استفاده حداكثرى از امكانات موجود شده اند. 
از آنجا كه بخش اعظمى از منابع اقتصادى در اختيار شركت 
هاى دولتى قرار دارد، لذا استفاده از ابزار حسابرسى عملياتى به 
منزله پاسخگويى مديران دولتى در نحوه مديريت اين منابع ملى 
است.  نكته مهم در حسابرسى عملياتى تعيين و تعريف واضح و 
شفاف شاخص هاى ارزيابى به منظور جلوگيرى از فساد است. 

اين اهداف توسط صاحبان سهام و مالكان يك شركت تعريف 
سازمان  و  دولت  متوجه  مفهوم  اين  اينجا  در  كه  شود  مى 
سازمان   ،218 ماده   2 تبصره  براساس  است.   حسابرسى 
حسابرسى مكلف است چهارچوب و استانداردهاى حسابرسى 
عملياتى را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و 
ابالغ كند. در دولت دهم و با وجود تاكيد قانون برنامه، شركت 
هاى دولتى مورد حسابرسى عملياتى قرار نگرفتند. حال آنكه 
در دولت يازدهم و با تصويب هيات وزيران و ابالغ معاون اول 
رئيس جمهور به وزارت اقتصاد، در مرحله اول 30 شركت بزرگ 

دولتى براى انجام حسابرسى عملياتى معرفى شدند. 
در مرحله دوم نيز در شهريور سال 1395 و با دومين ابالغ 
اسحاق جهانگيرى، 40 شركت بزرگ دولتى ديگر مكلف به 
انجام حسابرسى عملياتى شدند تا در مجموع در دولت يازدهم 

در 70 شركت دولتى فرآيند حسابرسى عملياتى انجام شده باشد.

اموال تمليكى
انواع  تكليف  تعيين  در  تمليكى  اموال  سازمان  عملكرد 
كاالهاى قاچاق كشف شده و متروكه به دليل كسب درآمد 
از فروش اين كشفيات و واريز اين درآمدها به خزانه ملى به 
منظور تغذيه سازمان هاى مختلفى كه هركدام به شكلى با 
زيرساخت هاى اقتصادى در ارتباط هستند كليدى و تعيين 

كننده است.
در 6 ماهه نخست سال 1395 حجم كشفيات كاالى قاچاق 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2,5 برابر شده است كه اين 
امر حاكى از عزم دستگاه هاى مبارزه با قاچاق براى جلوگيرى از 

ورود كاالى قاچاق به داخل مرزها است. 
رقم قابل توجه ديگر مربوط به ميزان انهدام كاالهاى قابل امحا 
است كه از نظر قانونى تنها كاالهايى خاص را شامل مى شود. 
بر همين اساس در پنج ماهه اول سال 1395حدود 285 درصد 

افزايش امحا نسبت به سال پيش از آن ثبت شده است. 
همچنين، عملكرد سازمان اموال تمليكى در دولت يازدهم از 
رشد 141 درصدى فروش اموال منقول و غيرمنقول حكايت 
دارد كه اهميت اين آمار در سايه كاهش قابل توجه حجم واردات 

و قاچاق معنا مى يابد. 
مقابله با فساد در حوزه هاى مختلف

حوزه هاى فوق حاكى از آن است كه دولت يازدهم از ابتداى 
روى كار آمدن، بخشى از توان خود در بخش اقتصادى را بر 
مقابله با فساد متمركز كرد. با اين حال، آنچه بيش از همه جلب 
توجه مى كند، گستردگى دامنه تالش هاى دولت براى مقابله با 
فساد است كه حوزه هاى مختلف از جمله بانك، بيمه، گمرك، 

ماليات و ... را در برمى گيرد.
اين در حالى است كه اغلب اقدامات دولت يازدهم در مسير 
مقابله با فساد نيز از مسير سامانه ها و با نظام مندى كامل محقق 
شده است، امرى كه به خودى خود متضمن تداوم اين مسير 

خواهد بود.

وزير كار مطرح كرد: 

برنامه 10 گانه اشتغال

دبير سرويس اقتصادى: الهام صمدزاده

دولت يازدهم و مقابله با فساد اقتصادى، حقوق هاى نامتعارف و سودهاى كاغذى
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ورزش
خبـــر

 افشين حيدرى با حضور در تمرينات تيم هاى پايه باشگاه 
استقالل خوزستان، اظهار كرد: براساس وظيفه امروز در محل 
تمرينات شما حاضر شده ام تا بابت افتخارآفرينى هايتان از شما 
تشكر كنم. انصافا تا به امروز براى خوزستان آبرودارى كرده ايد.

وى افزود: كم و كاستى هايى وجود دارد ولى مطمئن باشيد كه 
پيگير مسايل شما هستيم. امروز نيز با مديرعامل باشگاه صحبت 
كردم كه بودجه اى كه از طرف گروه ملى داده مى شود، نبايد 
فقط براى تيم بزرگساالن لحاظ شود و بايد سهم تيم هاى پايه 

نيز مشخص شود.
عضو هيات مديره باشگاه استقالل خوزستان گفت: در مجموع 
شما سرمايه هاى فوتبال خوزستان هستيد و هر كدام از شما 
يكى دو سال ديگر مى تواند به عضويت ثابت تيم هاى ملى 
پايه در بيايد. درست است كه شايد در خوزستان امكانات 

كم است ولى در استان فرصتى به نام اصالت خوزستان را 
داريم كه بايد قدر آن را بدانيم. فوتبال در خون خوزستانى ها 
است و خداوند اين نعمت را هم در وجود شما به عنوان يك 
خوزستانى گذاشته است. من و تمام مسووالن استان، به اميد 

اينكه شما براى استان افتخار كسب كنيد، كار مى كنيم.
براى  بگذاريم  كه  ندارد  امكان  كرد:  عنوان  ادامه  در  وى 
تيم بزرگساالن استقالل خوزستان هم مشكلى پيش بيايد 
قاطعانه  ما  مى كنيم.  تيم دارى  استان  در  هم  آينده  فصل  و 
مى كنيم.  برنامه ريزى  خوزستان  استقالل  آينده  فصل  براى 
اهواز  استقالل  تيم  براى  برنامه ريزى  حال  در  همچنين 
روزهاى  دوباره  و  برگردد  يك  ليگ  به  تيم  اين  تا  هستيم 
خوب اين تيم را به چشم ببينيم. به فكر تيم هاى فوالد و 

نفت آبادان هم هستيم.

حيدرى خطاب به بازيكنان تيم هاى پايه استقالل خوزستان، 
گفت: قدر فرصتى را كه خداوند به شما داده تا در مسابقات 
شركت و خود را به فوتبال ايران ثابت كنيد، بدانيد. بعد از 
صعود تيم نوجوانان استقالل به ليگ برتر، از سوى اداره كل 
ورزش و جوانان خوزستان برنامه ويژه اى مى گذاريم تا از شما 
تشكر كنيم و پاداش ويژه اى هم از طرف اداره كل و شخص من 
دريافت خواهيد كرد. تالش كنيد تا آقايى تان را در فوتبال ثابت 
و به فوتبال ايران ديكته كنيد. هر خوزستانى در ورزش به ويژه 

فوتبال، يك قدم از ساير استان ها جلوتر است.  
وى افزود: البسه كامل تيم هاى پايه نيز از سوى اداره كل ورزش 
و جوانان داده مى شود و اگر تيم نوجوانان سال آينده به ليگ 
برتر صعود كرد، اداره كل ورزش و جوانان تالش مى كند كه در 

ليگ نوجوانان كشور هم شركت كنيد.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان خطاب به بازيكنان رده 
سنى اميد باشگاه استقالل خوزستان، گفت: شما سال آينده 
مى توانيد جايگزينى براى بيت سعيد باشيد و حتى در تيم هاى 
فوالد يا نفت آبادان بازى كنيد. اين فرصت را داريد و قدر آن را 

بدانيد. ما هم در كنار شما هستيم و حمايت مى كنيم.
با  زودى  به  نيز  شما  مطالبات  خصوص  در  داد:  ادامه  وى 
آقاى نعمتى نژاد و هيات مديره جلسه اى مى گذاريم تا در اين 
زمينه به نتيجه برسيم. من در گذشته ورزشكار بودم و شايد 
كمترين امكانات را هم نداشتم ولى با همان شرايط، به تيم ملى 
وزنه بردارى جوانان دعوت شدم. قدر تمام كسانى كه براى شما 

زحمت كشيده اند را هم بدانيد.
حيدرى در پايان عنوان كرد:  من و استاندار پشت سر شما 
هستيم و وقتى به ميدان مى رويد بدانيد خوزستان منتظر است 
كه خبرهاى خوشى از مسابقات برسد؛ پس تالش كنيد تا موفق 
شويد. از مسووالن گروه ملى نيز كه كمك كرده اند كه تيم سرپا 

بماند، قدردانى مى كنم.

كشور  در  كه  هايى  سختى  همه  وجود  با  كريمى  على   
كرواسى خود متحمل مى شود، همچنان به ماجراجويى 

اش در فوتبال اروپا ادامه مى دهد.
 او كه از نيم فصل ليگ كرواسى پيراهن تيم لوكوموتيو 
ايسترا  تيم  با  مصاف  در  كند،    مى  برتن  را  زاگرب 
رساند  ثمر  به  را  اروپا  فوتبال  در  خود  گل  نخستين 
تا نامش بار ديگر بر سر زبان ها بيفتد. هافبك ايرانى 
نيز  ملى  تيم  اخير  اردوهاى  در  كه  زاگرب  لوكوموتيو 
آينده  به  گرفته،  قرار  روش  كى  كارلوس  اعتماد  مورد 

اى روشن فكر مى كند.
در  شرايطش  درباره  را  جالبى  هاى  صحبت  كريمى  على 
زاگرب، گلى كه به ثمر رساند، حضورش در اردوهاى تيم 
ملى، شباهت نامش به على كريمى اسطوره فوتبال ايران 
وبرخى مسائل ديگر صحبت هايى را انجام داد كه ماحصل 

آن را در ادامه مى خوانيد:
بازى سنگينى با ايسترا داشتيم

و  ما  تيم  جايگاه  داشتيم؛  ايسترا  تيم  مقابل  سنگينى  بازى 
ايسترا در جدول رده بندى بسيار به هم نزديك بود و به 
همين خاطر بايد با پيروزى  در اين مسابقه اين تيم را جا 
درخانه  ما  كرديم.  مى  زياد  را  مان  فاصله  و  گذاشتيم  مى 
خودمان بازى مى كرديم و بايد پيروز مى شديم. خوشحالم 

كه توانستيم 3 امتياز را بگيريم.
اين گل را به مادرم تقديم مى كنم

من در بازى هاى قبلى نيز مى توانستم گل بزنم؛ حتى در 
همين مسابقه نيز يك شوت خوب زدم كه با اختالف اندك 
به بيرون رفت. با اين حال خوشحالم كه گل برترى تيم مان 

را زدم. اين گل را به مادرم تقديم مى كنم.
سختى هاى زيادى را تحمل كردم

شده  خوب  زاگرب  در  شرايطم  كه  كنم  مى  خداراشكر 
است؛ من از روز اولى كه به كرواسى آمدم، سختى هاى 
در  شدم.  متعددى  هاى  بدشانسى  اسير  و  كشيدم  زيادى 
ديناموزاگرب همه شرايط سخت را تحمل كردم اما مصدوم 
شدم. وقتى برگشتم مربى تيم تغيير كرد و خيلى از اتفاقات 
ديگر رخ داد تا نتوانم در دينامو فرصت زيادى براى بازى 

كردن پيدا كنم.

از آسيا وارد ليگى شدم كه معدن
 استعدادهاى فوتبالى است

با وجودشرايط سختى كه در ديناموزاگرب داشتم اما انتظارات 
مردم كشورم را نيز درك مى كردم. من از فوتبال آسيا وارد 
ليگى شدم كه معدن استعدادهاى جوان فوتبالى است. شايد 
باور نكنيد اما در ديناموزاگرب ما 9 هافبك دفاعى داشتيم 
و به همين خاطر نمى شد فرصت زيادى براى بازى كردن 
پيدا كنم. با ديدن اين شرايط تصميم گرفتم به تيم ديگرى 
بروم و با نظر باشگاه به طور قرضى به لوكوموتيو پيوستم. 
در همين تيم هم كار سختى داشته و دارم. كاپيتان هاى اول 
تاسوم تيم لوكوموتيو هافبك وسط و هم پستى من هستند 
اما با تمام اينها خوشحالم كه توانستم براى تيمم بازى كنم 

و ديشب هم كه اولين گلم را به ثمر رساندم.
آينده ام دست دينامو زاگرب است

هر بازيكنى دوست دارد در تيم هاى بزرگ اروپا بازى كند 
و من نيز از اين قاعده مستثنى نيستم. شك ندارم اگر در 
ليگ كرواسى توانايى هايم را نشان دهم به ليگ هاى معتبر 
هم مى روم. در حال حاضر تمام تمركزم روى فوتبال است 
و اميدوارم آينده خوبى برايم رقم بخورد. البته من 4 سال 
ديگر با دينامو زاگرب قرارداد دارم و بايد هرچه دارم در 

چند بازى آخر بگذارم تا ببينم آخر فصل شرايط چطور 
با  قراردادم  واسطه  به  گفتم  كه  خورد.همانطور  مى  رقم 

دينامو اين باشگاه بايد براى من تصميم بگيرد.
بازيكنان زيادى از كرواسى 
به ليگ هاى معتبر مى روند

ليگ كرواسى اگرچه نقص هايى دارد اما حسن بزرگش 
اين است كه هر سال بازيكنان زيادى از كرواسى به ليگ 
زيادى  جوان  بازيكنان  اينجا  روند.  مى  اروپا  معتبر  هاى 
حضور دارند و از سوى ديگر استعدادياب هاى تيم هاى 
بزرگ اروپا نيز نظارت ويژه اى روى تيم هاى كروات 
دارند. من هم بسيار عالقه مند هستم تا بدرخشم و آينده 

خوبى برايم رقم بخورد.
كى روش، تنها دلخوشى من است

از كارلوس كى روش تشكر ويژه اى مى كنم. او در ماه 
كه  شرايطى  در  است.  كرده  حمايتم  همواره  اخير  هاى 
خيلى ها در ايران از من هيچ حمايتى نكردند اما كى روش 
با وجود همه اين مسائل مرا به تيم ملى دعوت كرد و در اين 
شرايط سخت تنها دلخوشى ام را كى روش با دعوت به تيم 

ملى به من داد. 
از كى روش ممنونم كه روحيه ام را باال برد

واقعا حضور در اردوهاى تيم ملى براى من افتخار بزرگى است 
كه بابتش از كى روش ممنونم. او در اردوى قبل صحبت هايى 
نيز با من انجام داد. كى روش روحيه من را باال برده و اميدوارم 
در اردوهاى بعدى نيز دعوت شوم و بتوانم جواب اعتمادش 

را بدهم.
تنها تشابه من و على كريمى، نام مان است

من نامم على كريمى است و همنام اسطوره فوتبال ايران است. 
يادم هست از روزهاى اولى كه وارد فوتبال ايران شدم، خيلى 
ها مى گفتند دوست دارى على كريمى شوى؟ حتى يكى دو 
مصاحبه نيز آن زمان انجام دادم. االن هم فكر مى كنم هرگز 
قابل مقايسه با على كريمى نيستم. او يكى از بهترين بازيكنان 
تاريخ فوتبال آسيا است. اگر از 99 درصد بازيكنان ايرانى سوال 
كنيد به شما مى گويند كه الگويشان على كريمى بوده است. 
من فكر مى كنم تنها تشابه من و على كريمى فقط در نام ما  
است و هرگز خودم را با اين اسطوره فوتبال مقايسه نمى كنم.

استقالل  اگر  است  معتقد  خوزستان  فوتبال  پيشكسوت 
خوزستان در تمام بازى هاى دور مقدماتى ليگ قهرمانان 
انتقاد  آن  به  نمى توانستيم  مى خورد،  هم  شكست  آسيا 
كنيم و ايراد بگيريم، چرا كه تيمى كه هزينه سفر بازى 
داخلى خود به مشهد را ندارد، چطور مى خواهد برابر 

تيم هاى متمول قطرى و عربستانى نتيجه بگيرد؟
استقالل  عملكرد  خصوص  در  بختيارى زاده   سياوش 
تيم  اين  كرد:  اظهار  آسيا،  قهرمان  ليگ  در  خوزستان 
تمام  مانند  عربستان  الفتح  برابر  گذشته  شب  بازى  در 
و  ندارى  تمام  با  و  كرد  آبرودارى  قبلى اش  ديدارهاى 
مشكالتى كه دارد و همچنين تمام بى توجهى هايى كه به 

اين نماينده ايران مى شود، نتيجه خوبى به دست آورد.
وى بيان كرد: بايد بدانيم در رقابت هاى آسيايى، استقالل 
خوزستان نماينده استان نيست، بلكه نماينده ايران است 
و اگر خواسته اين بوده كه استاندار و مسووالن، تيم را 
كه  است  اين  خواسته  اكنون  كنند،  حمايت  و  همراهى 
مسووالن رده باالى ايران از اين تيم حمايت كنند ولى 
متاسفانه حمايتى صورت نگرفته است، تا آن جا كه در 
و  هتل  هزينه  تيم  اين  برزيلى  مربى  آسيايى،  بازى هاى 
غذا را پرداخت مى كند و واقعا عرق شرم روى پيشانى 
را  مالى مان  تعهدات  ما  اين كه  جاى  به  كه  مى نشاند  ما 
نسبت به اين مربى انجام دهيم، او بايد هزينه هاى تيم 

را پرداخت كند.
اين مربى فوتبال خاطرنشان كرد: تمام بازيكنان استقالل 

خوزستان از جمله شيخ ويسى و بيت سعيد، فراتر از ايران 
در رقابت هاى آسيايى كار كرده اند و واقعا با بازى هاى 
كرده اند.  آبرودارى  داده اند،  نشان  خود  از  كه  خوبى 
كادرش  و  پورموسوى  از  ويژه اى  تشكر  بايد  همچنين 
از  كه  خوبى  آناليزهاى  و  شناخت  با  كه  باشيم  داشته 
مورد  تاكتيك هاى  از  استفاده  همچنين  و  دارند  حريفان 
نظر، باعث شده اند كه استقالل خوزستان برابر حريفان 
آسيايى خود كم نياورد و حتى سرتر از آن ها هم باشد؛ به 
ويژه در بازى شب گذشته برابر الفتح كه سرمربى رقيب 
بسيار تالش كرد و تاكتيك هاى مختلفى را به كار برد 
تدابير  و  خوزستان  استقالل  بازيكنان  هوشيارى  با  ولى 
كادرفنى، نتوانست كارى انجام دهد و اگرچه استقالل با 
يك گل از الفتح عقب بود ولى بحرانى با يك سوپرگل 
كه فراتر از ايران و آسيا بود، موفق شد بازى را به تساوى 

بكشاند.
وى افزود: اگر استقالل خوزستان در تمام بازى هاى دور 
مقدماتى هم شكست مى خورد، نمى توانستيم به آن انتقاد 
وارد كنيم و ايراد بگيريم، چرا كه تيمى كه هزينه سفر 
بازى داخلى خود به مشهد را ندارد، چطور مى خواهد 
بگيرد؟  نتيجه  عربستانى  و  قطرى  متمول  تيم هاى  برابر 
اين تيم تا اينجاى كار آبرودارى كرده است و بايد به آن 
خسته نباشيد گفت. اميدوارم در ادامه از اين تيم حمايت 

صورت بگيرد.
ــا از گروه خود  ــه داد: اين تيم مطمئن ــارى زاده ادام بختي

ــدى ديگر با  ــود از مرحله بع ــود مى كند ولى صع صع
ــا توجه به  ــت و ب ــدنى نيس ــب اين بازيكنان ش تعص
ــخت است اگر تيم  اين كه در مرحله حذفى، رقابت س
ــود، پيش بينى صعود نيز سخت مى شود. ضمن  رها ش
ــوى از نظر بازيكن خالى است  ــت پورموس اين كه دس
ــت و نيمكت  ــكل مواجه اس و در هافبك دفاعى با مش
قوى ندارد. به طور مثال هم اگر خداى ناكرده شيخ ويسى 
ــرمربى نمى تواند جايگزينى براى  دچار مشكل شود، س

او داشته باشد.

هيات  رييس  زاده،  افروزى  حسنعلى 
اظهاركرد:   ، استان  دانش آموزى  ورزش 
اين مسابقات در مقطع دوم متوسطه، از 
ميزبانى  به  ارديبهشت  ششم  تا  چهارم 
شهرستان ايذه برگزار شد. وى بيان كرد: 
فينال اين رقابت ها بين دبيرستان غيردولتى 
فجر انقالب ناحيه دو اهواز و دبيرستان 

گتوند  احمدى روشن  شهيد  نمونه دولتى 
انجام شد و نماينده گتوند با نتيجه 6 بر 
4 از سد دبيرستان فجر انقالب گذشت و 
به قهرمانى رسيد و نماينده اهواز دوم شد.

دانش آموزى  ورزش  هيات  رييس   
نيز  رده بندى  ديدار  در  گفت:  خوزستان 
دبيرستان فردوسى باغملك با نتيجه 3 بر 

يك برابر دبيرستان شهيد ممبينى شادگان 
به پيروزى رسيد و مقاوم سوم را به خود 

اختصاص داد.
وى عنوان كرد: تيم برتر مسابقات استانى 
در رقابت هاى فوتسال متوسطه دوم كشور 
فارس  استان  ميزبانى  به  تابستان،  در  كه 

برگزار خواهد شد، شركت مى كند.

دوچرخه سوارى  انتخابى  رقابت هاى 
خوزستان برترين هاى خود را شناخت.

كورش لركى، دبير هيات دوچرخه سوارى 
استان اظهار كرد: اين رقابت ها به مناسبت 
ميزبانى  به  (ص)،  پيامبراكرم  مبعث 
هيات  و  چمران  شهيد  شهر  شهردارى 

دوچرخه سوارى ماهشهر برگزار شد.
دوچرخه سوار   50 اين كه  بيان  با  وى 
و  بزرگساالن  جوانان،  سنى  رده هاى  در 
حضور  مسابقات  اين  در  پيشكسوتان 
داشتند، گفت: در رده سنى پيشكسوتان، 
محمد باوى از رامهرمز به قهرمانى رسيد، 
امير پورمند و حافظ بختيارى هر دو از 
و  شدند  سوم  و  دوم  ترتيب  به  شوش 

محسن ويسيان از بهبهان عنوان چهارم را 
به دست آورد.

كريم  نيز  بزرگساالن  رده  در  افزود:  وى 
قرار  نخست  رده  در  رامهرمز  از  غالمى 
گرفت، جليل زنگويى از شهردارى شهر 
شهيد چمران ماهشهر دوم شد، سعيد عين 
الوند از شوش در مكان سوم جاى گرفت 
و خليل زنگويى از شهردارى شهر شهيد 

چمران ماهشهر چهارم شد.
خوزستان  دوچرخه سوارى  هيات  دبير 
بيان كرد: در رده سنى جوانان هم مجيد 
از  مزداب  پارسا  انديمشك،  از  رشيدى 
رامهرمز، ابوالفضل رشنو از انديمشك و 
بنيامين كرد از شوش به ترتيب عناوين اول 

تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
سنى  رده  تيمى  بخش  در  گفت:  وى 
شوش،  شهرستان هاى  نيز  پيشكسوتان 
رامهرمز و بهبهان، در رده سنى بزرگساالن 
ماهشهر،  چمران  شهيد  شهر  شهردارى 
رامهرمز و شوش و در رده سنى جوانان 
و  رامهرمز  انديمشك،  شهرستان هاى 
شوش به ترتيب در رده هاى اول تا سوم 

قرار گرفتند.
لركى در پايان با قدردانى از تمام كسانى 
همكارى  رقابت ها  اين  برگزارى  در  كه 
داشتند، عنوان كرد: جا دارد از شهردارى 
دوچرخه سوارى  هيات  و  چمران  شهر 

ماهشهر نيز تشكر كنم

پايان مسابقات فوتسال دانش آموزى خوزستان

ملى پوش فوتبال بانوان بيان كرد: تيم ملى 
فوتبال بانوان نياز به حمايت دارد و ملى پوشان 

بدون هيچ چشم داشت مالى كار مى كنند.
  تيم   ملى فوتبال بانوان ايران بعد از دو سال 
اواخر سال گذشته تشكيل شد و با مدت زمان 
دو ماه تمرين كردن راهى رقابت هاى مقدماتى 
آسيايى شد و با دو شكست و دو پيروزى به 

كار خود در رقابت ها پايان داد.
در  ايران  فوتبال  تيم  ملى پوش  قنبرى،  زهرا 
گفت وگو با ايسنا، درباره رقابت هاى مقدماتى 
آسيا، بيان  كرد: تجربه بسيار خوبى براى تيم   ملى 
فوتبال ايران بود،  ولى اى كاش زمان بيش ترى 
براى تيم   ملى گذاشته مى شد و تيم با آمادگى 
بهترى راهى رقابت ها مى شد. در كل بازى هاى 
خوبى براى ملى پوشان بود، ولى ناگفته نماند كه 

تيم ملى در گروه سختى قرار داشت.
قنبرى در ديدار مقابل  ويتنام كه رنك سى و 
سوم دنيا را در اختيار دارد در دقايق ابتدايى 
بازى از روى ضربه ايستگاهى گل نخست 
ايران را به ثمر رساند كه او در اين باره بيان  
كرد: هميشه دوست داشتم چنين توپى را گل 
كنم. تمرينات بسيارى را انجام داده بودم و هم 
از لحاظ بدنسازى و تاكتيكى آماده بودم. بازى 
با ويتنام در 20  دقيقه نخست براى ما فوق العاده  
بود. زمانى كه تيم   ملى براى حضور در يك 
رويداد آماده مى شود مدت زمان دو ماه تمرين 
براى رقابت با تيم هايى مانند ويتنام كه رنك سى 
و سوم دنيا را در اختيار دارد مدت زمان كمى 
است. هر چند كه ما نيز در مقدماتى المپيك ريو 
در چين تايپه تنها حدود سه ماه تمرين داشتيم. 
اين مدت زمان تمرين براى حضور در چنين 

مسابقاتى بسيار كم است.
او در ادامه  افزود: ملى پوشان از مسابقات ليگ 
آمده بودند و هنوز با يكديگر هماهنگ نشده 
بودند. براى كسب يك نتيجه  بهتر نياز بود 
مدت زمان بيش ترى صرف شود. ملى پوشان 
در چهار بازى خود با جان و دل بازى كردند، 
حتى مقابل ميانمار و ويتنام كه از تيم هاى خوب 
آسيا هستند. سال هاى گذشته اين تيم ها حرفى 
براى گفتن نداشتند ولى اين بار با برنامه ريزى 
كه داشتند پيشرفت را مى شد در آن ها احساس 

كرد.
 قنبرى در ادامه  با اشاره به پتانسيل هاى تيم   ملى، 
بيان  كرد: واقعا حيف است كه قدر پتانسيل هاى 
خود را ندانيم. تيم ايران مى تواند جزو تيم هاى 
بسيار خوب آسيا باشد. تيم ايران در مدت دو 
سال هيچ اردويى نداشت و در هيچ مسابقه اى 
شركت نكرد و همين باعث شد تا از رنكينگ 
فيفا خارج شويم و اين بسيار براى تيم   ملى ايران 
افت دارد،  ولى در كل فكر نمى كنم با چنين 
وضعيتى  كه در رقابت ها شركت كرديم، نتيجه  
بدى كسب شد. نتيجه  خيلى خوبى نگرفتيم، اما 

نتيجه  بدى نيز نبود.
تيم   ملى  بازى هاى  به  اشاره  با  ادامه   در  او 
خاطرنشان كرد: در بازى نخست خود برابر 

ميانمار موقعيت هاى بسيار خوبى را داشتيم 
و مى توانستيم در اين ديدار نتيجه  مساوى را 
كسب كنيم و يا حتى پيروز ميدان شويم، اما 
با بدشانسى مواجه شديم، ولى تيم ويتنام، تيم 
بسيار خوبى است. تمام بازيكنان ويتنام، چه 
بازيكنان زمين و چه بازيكنان نيمكت نشين 
همه يكسان بودند و اين تيم با يك برنامه ريزى 
دقيق وارد رقابت ها شده بود و همانند ما با دو 
ماه تمرين كردن در اين مسابقات حضور پيدا 
نكرده بودند. با دو ماه تمرين كردن نمى توان 
شكست  را  ويتنام  مانند  تيمى  داشت  توقع 
دهيم. همين كه توانستيم 25  دقيقه مقابل اين 
تيم خوب بازى كنيم و گل نخست را به ثمر 
برسانيم و از تيم ما ترسيده بودند مى تواند يك 
شروع خوب براى سال هاى آينده فوتبال بانوان 

باشد.
ملى پوش تيم فوتبال بانوان حمايت هاى نايب 
رييس فوتبال بانوان را عاملى براى انرژى تيم 
دانست و در ادامه  افزود: صوفى زاده شخصا 
در مسابقات حاضر شد و در كنار تيم   ملى 
بود و همه چيز را از از نزديك ديد و همه 

جور تيم را حمايت كرد و اين باعث انرژى 
و اميد تيم   ملى شد. او از حمايت تيم   ملى 
ادامه دار  از  و  كرد  استقبال  بانوان  فوتبال 
بودن اين روند گفت  و از برنامه ريزى هاى 
متعددى كه براى تيم   ملى دارد. اميدوار هستم 
اين اتفاق رخ دهد. حرف هاى بسيار خوبى 
شنيده ايم و اميدوار به حمايت از تيم   ملى 
هستيم. واقعا حيف است اگر فوتبال بانوان 
زمان  مدت  در  سپس  و  شود  رها  دوباره 
اين  شود.  آماده  رويداد  يك  براى  كوتاهى 
خواهند  سوخته  مهره هاى  بازيكنان  گونه، 
آينده  سال هاى  در  مى تواند  ايران  تيم  شد. 
حال   در  باشد.  داشته  گفتن  براى  حرفى 
و  ويتنام  مانند  تيم هايى  از  بسيارى  حاضر 
ميانمار ديگر آن نگاه را به فوتبال ما ندارند. 
درست است كه ما شش گل مقابل ويتنام 
دريافت كرده ايم، اما حق مان اين نبود، چرا 
كه ما تا  دقيقه 56 بازى دو بر يك بوديم، اما 

به يك دفعه همه چيز به هم ريخت.
او در ادامه  درباره سبك بازى تيم ها بيان  كرد: 
ويتنامى ها بسيار سرعتى بودند و سبك بازى 

آن ها با ما متفاوت بود. در حالى كه تيم ما بسيار 
قدرتى بود. ما هم مى توانستيم بسيار خوب 
ظاهر شويم، اما در ديدار با ويتنام عالوه بر اين 
كه بازى سوم ما بود، شرايط آب و هوايى و 
تغذيه نيز تاثيرگذار بود. مى توان روزهاى خوبى 

را براى فوتبال بانوان ديد.
قنبرى در پاسخ به انتقادها  از اضافه وزن داشتنش 
بيان  كرد: طبق آزمايشاتى كه انجام داده ام  اضافه 
وزن ندارم، اما بايد يك مقدار بيش تر روى خود 
كار كنم تا شرايط ايده آل ترى را براى خود ايجاد 
كنم، اما در كل چنين چيزى روى روند كارى 
من تاثير ندارد. در ليگ نيز هم با همين شرايط 

بازى كردم و كارايى خودم را داشتم.
اين ملى پوش فوتبال بانوان در ادامه  اظهار كرد: 
تمام بازيكنان فوتبالى دوست دارند كه فوتبال 
بانوان حمايت شود، چرا كه ما به حمايت نياز 
داريم و اميدوارم در تورنمنت هاى مختلف 
ميدان هاى  بتوانند  بازيكنان  و  كنيم  شركت 
بيش ترى را ببينند تا تجربيات زيادى را كسب 
چنين  در  حضور  براى  تيم  كه  چرا  كنند، 
است.  تجربه  بى  بسيار  مهمى،  رقابت هاى 

اميدوارم كه رها نشويم و به آرزويى كه هر 
فوتبالى دارد يعنى قهرمانى در آسيا دست پيدا 

كنيم و اين دور از دسترس نيست.
زهرا قنبرى در ادامه  درباره شرايط مالى تصريح 
كرد: ما در تيم   ملى بازى مى كنيم، اما هيچ 
پولى دريافت نمى كنيم و حقوقى نيز نداريم. 
ملى پوشان بدون هيچ چشم داشت مالى كار 
مى كنند و اين نشان مى دهد كه بازيكنان چه 
عشق و عالقه اى به فوتبال دارند، چرا كه عمر، 
زندگى و بدن خود را مى گذارند، پس بسيار 
بهتر است در كنار اين عشق و عالقه نيز كسانى 
در كنار ملى پوشان باشند و آن ها را حمايت كنند 
تا دلسرد نشوند.  صوفى زاده شخصا اين كار را 
كرد و جو خوبى در تيم   ملى در رقابت هاى 

مقدماتى حاكم بود.
اين ملى پوش فوتبال بانوان در پايان بيان  كرد: 
مطمئن هستم ويتنام و ميانمار در سال هاى آتى 
از ايران ترس دارند، چرا كه شاهد پتانسيل 
بازيكنان  ايران بودند و مى دانند كه تيم ايران دو 
سال وجود نداشته است، ولى در حال  حاضر 

آمده و خودش را نشان داده است.

 ويتنام و ميانمار از ايران ترس دارند

رقابت هاى فوتسال دانش آموزى خوزستان با معرفى نفرات برتر به پايان رسيد.   

خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
گفت: برابر الفتح بر بازى مسلط بوديم و 

بازيكنانم جانانه بازى كردند. 
خبرى  نشست  در  پورموسوى  سيداكبر 
اظهار  عربستان،  الفتح  با  بازى  از  پس 
كرد: بازى مهمى بود و مى توانستيم برنده 
باشيم. ما كامال روى بازى مسلط بوديم، 
ولى متاسفانه در دقايق پايانى كمى سخت 
گيرى مان به بازيكنان حريف كمتر و همين 
باعث شد كه يك توپ بسيار ساده وارد 

دروازه مان شود.
وى بيان كرد: بعد از اين گل، بازيكنانم 

خودشان را جمع و جور كردند و توانستيم 
در لحظات پايانى گل تساوى را بزنيم.

  سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان 
حضو  در  و  اهواز  در  شاءاهللا  ان  گفت: 
به  مى گيريم.  را  صعود  جشن  هواداران 
بازيكنانم خسته نباشيد و تبريك مى گويم. 

آن ها جانانه مبارزه كردند.
است  همين  فوتبال  طبيعت  افزود:  وى 
داشتيم،  كه  فرصت هايى  رغم  على  و 
ارزش  از  ولى  شويم  برنده  نتواستيم 
بازيكنانم كم نمى شود و فقط كمى كار 
در  ما  كرديم.  سخت  خودمان  براى  را 

مى توانيم  هم  امتياز  تك  با  آخر  بازى 
اين  از  كه  شكر  را  خدا  كنيم.  صعود 

بازى هم سربلند خارج شديم.

برابر الفتح بر بازى مسلط بوديم
در اهواز جشن صعود مى گيريم

حيدرى: قاطعانه براى فصل آينده 
استقالل خوزستان برنامه ريزى مى كنيم

ــت:  ــم، گف ــزى مى كني ــتان برنامه ري ــتقالل خوزس ــده اس ــل آين ــراى فص ــه ب ــه قاطعان ــان اين ك ــا بي ــتان ب ــان خوزس ــركل ورزش و جوان مدي
ــم. ــم دارى مى كني ــتان تي ــز در اس ــده ني ــل آين ــد و فص ــش بياي ــكلى پي ــم مش ــن تي ــراى اي ــم ب نمى گذاري

كريمى: تشابه من و على كريمى،  فقط اسمى است!
ــى جا بيفتد؛ او از كى روش ــيده تا در كرواس ــختى هاى زيادى كش هافبك ايرانى تيم لوكوموتيو زاگرب مى گويد س

ــد. ــى كن ــم م ــادرش تقدي ــه م ــى اش را ب ــه گل اول اروپاي ــژه اى دارد والبت ــكر وي  تش

مسابقات انتخابى دوچرخه سوارى خوزستان برگزار شد

استقالل خوزستان در آسيا آبرودارى كرد
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خبـر نـه بخا كتا

سودابه  قيصرى ،مترجم و روز نامه نگار خوزستانى ،در آذر  
1340 در آبادان به دنيا آمد. به دليل شغل پدر در شهرهاى 
آبادان، شوش دانيال و خرمشهر زندگى كرد ،در  سال 58 
در دبيرستان پروفسور هشترودى خرمشهرتحصيالت خود را 
ادامه داده و در همان سال موفق به كسب مدرك ديپلم مى شود 
 او مى گويد :دوران جنگ ساكن دزفول، اهواز و رامهرمز بودم 
كه متاسفانه هر سه شهر مورد حمله عراق قرار گرفت. پس 
از پايان جنگ، سال 68 در دانشگاه شهيد چمران اهواز رشته 
زبان انگليسى قبول شدم . پس از فارغ التصيلى در آموزش 
و پرورش شوشتر و جهاد دانشگاهى اهواز مشغول به كار 
شده و از سال 77 ساكن تهران شدم و عالوه بر تدريس، در 
مطبوعات، ابتدا در هفته نامه ارزش و پس از آن به عنوان دبير 
اجتماعى و سپس دبير تحريريه روزنامه آفتاب يزد و سردبير 
مجله ايراندخت به كار مطبوعاتى پرداختم. سالها در مطبوعات 
كار ترجمه انجام داده ام و به طور جدى تر سال گذشته در 

صفحات طرح نو روزنامه شهروند اين كار را پى گرفتم.
ترجمه كتاب هاى «دختر گل الله « و  نامه « از انتشارات آموت 
بخشى از تالشهاى اين روزنامه نگار خوزستانى در عرضه 
ترجمه ادبيات داستانى است .  دختر گل الله در كمتر از يك 
سال انتشار به چاپ سوم  رسيد . سودابه قيصرى چندى پيش 
در خصوص كتاب دختر گل الله گفتگويى با روزنامه اعتماد 

داشت كه در ادامه مى آيد :
قيصري،  سودابه  ترجمه  نخستين  الله»  گل  «دختر  رمان 
ماه گذشته از سوي انتشارات آموت روانه كتابفروشي ها 
رسيد.  دوم  چاپ  به  ماه  يك  از  كمتر  عرض  در  و  شد 
اين رمان داستان عشقي حقيقي در مواجهه با مشقت و 
تيره روزي است و قهرمان داستان براي ديدن روي خوش 
زندگي بايد با آنها دست و پنجه نرم كند؛ شخصيت اصلي 
داستان مدي مارچ، نوزاد يتيمي است كه والدينش او را 
همان  از  مدي  و  كرده اند  رها  يتيمخانه اي  درهاي  پشت 
چندروز گي، جنگ با دنيايي كه تازه در آن چشم گشوده را 
آغاز مي كند. سال ها بعد وقتي به مزرعه فيوفارم مي رود و از 
سوي خانواده فرانك براكنبري مورد استقبال قرار مي گيرد، 
زندگي تازه اي را پيش چشمان خود مي بيند. كار در مزرعه 
سختي اي  هر  به  مزرعه دار  پسر  عشق  اما  است  سخت 
خانه نمي تواند  مي ارزد و كينه  و حسادت هاي  خدمتكارِ 
خوشبختي را از او بگيرد. زمستان از راه مي رسد و مزرعه 
را نابود مي كند. زندگي برانكبري ها زير سايه تهديد قرار 
مي گيرد. ظاهرا همه چيز از دست رفته است تا اينكه مدي 
ايده اي را پيشنهاد مي كند كه مي تواند همه  آنها را از فقر 

نجات دهد اما...

گفت وگو با سودابه قيصري، مترجم كتاب « دختر گل الله» 
  چه شد كه سراغ مارگارت ديكنسون رفتيد؟

در ابتدا نشر آموت كتاب را به من پيشنهاد داد و پس از آن 
در اينترنت راجع به او و نويسنده هايي كه بيشتر كالسيك 
به  جست وجوها  اين  در  كردم.  جست وجو  مي نويسند، 
كتاب هاي خانم ديكنسون برخوردم و خالصه داستان هايش را 
كه خواندم حقيقتا خيلي شيفته ام كرد براي همين كار را با ايشان 
شروع كردم، چون احساس كردم نوع نگارش و نثرش بسيار 

تميز است. او به سبك كالسيك مي نويسد و به قول معروف، 
از كلمات و جمالت سخيف استفاده نمي كند، درونمايه هاي 
داستان هايش خانوادگي است و روي واقعيت هاي اجتماعي 
و تاريخي انگشت مي گذارد، براي همين ديكنسون براي من 

جذاب تر شد...
  فكر نكرديد چنين داستان حجيمي براي خواننده ايراني 
كه خيلي هم كتابخوان نيست چه جذابيتي مي تواند داشته 
باشد كه البته موفق هم بود و در عرض يك ماه به چاپ 

دوم رسيد؟
ببينيد برعكس آن چيزي كه برخي فكر مي كنند، من معتقد 
نيستم كه كتابخوان هاي ما كم اند. چون به هرحال همين اطراف 
خودمان را كه نگاه كنيم كتابخوان زياد مي بينيم و نكته جالب 
ديگري كه من طي اين چند سال با آن برخورد كردم، اين 
بود كه وقتي با ناشران صحبت مي كردم، متوجه شدم كه اتفاقا 
داستان هايي كه كوتاه هستند خيلي خواننده ندارند، يعني 

خواننده ترجيح مي دهد كتاب حجيم باشد و البته همزمان 
كشش داشته باشد و داستان او را تا آخر با خود همراه كند. 
يعني داستاني نباشد كه خواندنش فورا تمام شود و فورا به 
نتيجه برسد. خواننده دوست دارد با كشمكش هاي داستان 
درگير شود. شايد به همين دليل رمان «دختر گل الله» مورد 
استقبال واقع شد و به سرعت به چاپ دوم رسيد و من مطمئنم 

كه شاهد چاپ هاي بعدي  هم خواهيم بود.
  در واقع فكر مي كنيد خواننده ايراني بيشتر به داستان هاي 

كالسيك عالقه مند است تا داستان هاي كوتاه؟
بله، دقيقا همين طور است. اين چيزي است كه من طي تحقيقي 
كه چه از طريق اينترنت، چه از طريق ناشران و گفت وگو 
با مخاطبان انجام داده ام، به آن رسيده ام كه داستان هاي كوتاه، 
ما  كشور  در  و  دارد  ما  خوانندگان  براي  كمتري  جذابيت 
كتاب هايي كه حجم بيشتري دارند، طرفداران بيشتري هم 

دارند.
كتاب هاي  دسته بندي  در  الله»  گل  «دختر  كتاب     
عامه پسند قرار گرفته و معرفي شده است. به نظر شما اين 
ويژگي در موفقيت كتاب و اينكه در يك ماه به چاپ دوم 

برسد، تاثير داشته است؟
البته من تعريف عمومي اي كه از كلمه عامه پسند مي شود را 

حقيقتا نمي پسندم. تعريفش را نمي پسندم... چون معتقدم كه 
عامه يعني عموم مردم، با اُمي فرق دارد. طبيعتا اگر عامه مردم 
كتابخوان باشند، يعني كتابي آنها را جذب بكند كه بخوانند، 
خيلي هم چيز خوبي است، چون به هر حال آنها شروع 
مي كنند به كتاب خواندن و كم كم سليقه  شان شكل مي گيرد. با 
آن تعريف موافق نيستم ولي با وجود همين تعريف هم كتاب 

«دختر گل الله»ي خانم ديكنسون عامه پسند نيست.
معتقدم كه كتاب هاي ديكنسون با آن ژانر عامه پسندي كه در 
كشور ما تعريف مي شود همخواني ندارد. كتاب هاي وي در 
دسته كالسيك قرار مي گيرند چون خانم ديكنسون سن بااليي 
دارد، او متولد1943 است و به ادبيات شسته رفته انگليس بسيار 
پايبند است. نكته جالبي در مورد كتاب ايشان بگويم و آن 
اين است كه ديكنسون در داستان هايش عناصر عاشقانه به كار 
مي برد ولي در نهايت داستان، عاشقانه اي نيست كه شما را 
به اشك و آه و زاري بكشاند. ديكنسون داستان عاشقانه اي 

مي نويسد كه قهرمان آن «مدي مارچ» با تمام معضالت و 
مشكالت دوره اي كه داستان در آن واقع شده است روبه رو 
مي شود و بر آنها غلبه مي كند. اين شخصيت در طول داستان 

براي زندگي و حفظ عشق خود مبارزه مي كند.
عالوه بر اين، داستان «دختر گل الله» را مي توان يك تريلر 
جنايي محسوب كرد براي اينكه پر از گره هاي جنايي و 
معمايي است و تا آخر داستان كه پيش مي رويد، مرتبا فكر 
مي كنيد يا حدس مي زنيد كه مساله حل شده و از يكسري 
اتفاقات حرف زده ايم و تمام شده اند ولي داستان در آخر 
شگفت زده تان مي كند، چون اصال حدس هاي  ما درست از 
آب درنمي آيد. كال من ايشان را جزو نويسنده هاي عامه پسند 
دسته بندي نمي كنم چون قلم بسيار خوب و فاخري دارد و از 
نظر تاريخي هم فكر شده و دقيق مي نويسد. قلم ديكنسون 

پيش پاافتاده و سطحي نيست.
  اثر ديگري از اين نويسنده ترجمه مي كنيد؟

تصميمش را دارم ولي چون در حال حاضر براي سه كتاب 
ديگر با همين ناشر و ناشر ديگري قرارداد دارم، فكر مي كنم 
مقداري زمان ببرد ولي حتما ترجمه كتاب هاي  اين نويسنده 
را ادامه مي دهم چون داستان هاي ديكنسون و شيوه بيان او را 

بسيار دوست دارم.

رفتار و نوع كالم نيوشا احمدزاده (بختيارى) جوان ترين  روايتگر 
و آموزگار شاه نامه زن ايرانى، به هيچ عنوان شبيه دخترهاى هم 
سن و سال اين دوره و روزگار نيست. شروع صحبت هايش را به 

سبك روايت هايى كه روى صحنه مى برد، آغاز مى كند:
 به نام خداوند جان و خرد/  كزين برتر انديشه برنگذرد
 به هستى يزدان نيوشاترم/ هميشه سوى داد كوشاترم

نيوشا احمدزاده دوسال پياپى به عنوان دختر نمونه استان شناخته 
شده و برنده دو ديپلم افتخار در روايت گرى شاه نامه نيز مى 

باشد 
او مى گويد از چهار سالگى عالقه زيادش به شاه نامه خوانى  
را احساس مى كرده. جرقه آن در همان سن كم با يك اتفاق 
ساده رخ مى دهد. پس از آن زمان است كه بيت هاى شاهنامه 
و حماسه هايش مى شود ورد زبان او و شب و روز را با آن 
و  پدر  ياد  مى آورد  زبان  بر  كه  جمالتى  تمام  در  مى گذراند. 

گفته هايش است و مدام از او  نقل قول هايى به ميان مى آورد. 
نيوشا احمدزاده، خانواده يى شاهنامه  پژوه و شاه خوان خوان دارد. 
به طورى كه دو خواهر ديگر نيز  كم از او ندارند و براى خودشان 

يك پا روايت گر  هستند. 
ما  خانواده  در  كند:  مى  تصريح  بختيارى  احمدزاده  نيوشا 
الاليى  گفته ام  هميشه  دارد.   كهن   اى  ريشه  شاهنامه خوانى 

ما  نيكان  بوده.  پدرم  خواندن  شاهنامه   صداى  من،  شب هاى 
كرباليى احمد و كرباليى مال  ُمهمد احمدزاده  ، مردان شجاع 
و دليرى بودند پدرم تعريف مى كند كه روانشاد  مال محمود 
پدر بزرگ  مى گفت: كرباليى  ُمهمد ايلمردى بزرگ بود ، 
رستمى بود به مردى ، گذشت ، جوانمردى و  از مالكين بزرگ 
منطقه  بودندو  هميشه حامى تهى دستان و نيازمندان و عالقمند 

به فرهنگ و مردمدار  و شاه نامه دوست .
پدر بزرگ من حاج سياوش  احمدزاده هم صداى خوشى دارد و 
عالقمند  شاه نامه فردوسى ،مى توانم بگويم نخستين  خانواده يى 
و  روايتگرى   ، شاهنامه خوانى  كار  جدى  طور  به  كه  هستيم 
پژوهش شاهنامه  را آغاز كرديم البته ما جزه كوچكى از خانواده 
بزرگ شاه نامه در ايران هستيم  منظورم اين است كه همگى در 

حوزه شاه نامه كار مى كنيم.
از زمانى كه من شاهنامه خوانى  را شروع كردم، آنقدر با عشق اين 
كار را انجام دادم كه  هم كالسى ها كه در مدرسه من را مى ديدند 
به كارم عالقه مند شدند. و امروز  خيلى از دوستانم هستند كه من 
براى آنها انگيزه يى شده ام تا شاه نامه  را دنبال كنند البته  سبك  
خوانش من  متفاوت تراست  چون من در ايران براى خودم 
صاحب سبك هستم. سبك من به گونه يى است كه روايتگرى 
مى كنم روايت گرى را پدرم در خوزستان  بنيانگذارى كرده و در 
اين روش هنرجوى روايت گر هيچ گونه دخل و تصرفى در شاه 
نامه انجام نمى دهد ، تنها كار او انجام حركات نمايشى با ابيات 
خود شاه نامه است بايد اجازه داد مخاطب  برداشت خودش 

را داشته باشد از نظر ما توضيح و تفسير شخصى الزم نيست.
نيوشا در ادامه مى گويد: ماجراى نخستين اجراى روايت گريم 
اين گونه بود كه نخستين اجرايى كه داشتم، بسيار اتفاقى در سن 
چهار سالگى رخ داد. پدرم در آن زمان به عنوان پژوهشگر در 
يكى از همايش هاى اهواز دعوت شد. زمانى كه  برنامه رو به 
پايان بود و به بخش  اهداى جوايز رسيد،  وقتى پدرم را صدا 
زدند و ايشان براى گرفتن لوح سپاس به طرف صحنه حركت 
كرد من دستان مادرم را رها كردم و به دنبال  پدرم راه افتادم 
تالش مادر براى برگرداندن ما ثمره بخش نبود و به روى سن 
رفتم ، از قرار مجرى خوش ذوقى هم آنجا بود. ميكروفنش را 

جلوى من گرفت و گفت: «دختر جان شما هم بلدى شاهنامه 
بخوانى؟» من هم همان زمان تك بيتى كه پدرم هميشه با خودش 

زمزمه مى كند را با صداى بلند و قرايى خواندم: 
چو ايران نباشد تن من مباد /  بدين بوم و بر زنده يك تن مباد

 اين بيت را خواندم و بعد از آن بود كه انگيزه ام براى حفظ ابيات 
شاهنامه بيشتر و بيشتر شد.

 نيوشا محكم و شمرده حرف مى زند. انگار كه دائما خود را جلوى 
صحنه يى مى بيند كه صدها  هزار نفر او را تماشا مى كنند. پس با 
اين حس و حال بايد هم استوار و حماسى حرف بزند. واژه هايى 
كه در كالمش استفاده مى كند و حركت هاى دست هايش گوياى 
آن است كه شب و روزش را با شاهنامه خوانى مى گذراند. او 
بعد از آن تك  بيت  معرف ديگر به دنياى روايت گرى قدم مى 
گذارد، ديگر اين حس در وجودش شكل مى گيرد كه راهش را 
انتخاب كرده است. پس اجراى دومش را در سن شش سالگى 
با اعتماد به نفس كامل روى صحنه مى برد: «اجراى بعدى ام را 
در سن شش سالگى داشتم. در آن زمان به يك همايش در يكى 
از روستاهاى خوزستان دعوت شديم. اين همايش هر سال در 

روزهاى نوروز برگزار مى شود.
باز هم در آن برنامه اجراى من ناگهانى بود. پدرم مى خواست 
برنامه اجرا كند، اما من خيلى اصرار كردم تا او را همراهى كنم. 
با وجود تاكيدهاى پدرم كه مى گفت اجراى برنامه زنده بسيار 
دشوار است و ممكن است بيتى يا كلمه يى را فراموش كنم، با 
اين حال پذيرفتم در مقابل نزديك به شش هزار نفر روايت گرى 
كنم. حتى يادم هست كه يك بيت را اشتباه  خواندم. اما خيلى 
راحت برگشتم و آن بيت را تصحيح كردم. در آن زمان بود كه 
ديگر به طور جدى وارد دنياى روايت گرى  شدم و  كارم را  در 

حوزه شاهنامه  آغاز كردم.

خواهران، دنباله رو روايت گرى 
آنوشكا و سوتيام خواهرهاى 16 و 5 ساله نيوشا هستند كه آنها 
نيز دنباله كار خواهر بزرگ ترشان را پيش گرفته اند: «آنوشكا 
خواهر 16 ساله من به سبك جديدى شاهنامه خوانى(روايت 
گرى ) مى كند. او داستان هاى شاهنامه را بخش  بخش كرده و 

روايت مى كند به عنوان مثال  پند و اندرزهاى شاه نامه،   شادى 
در شاهنامه ، ستايش خدا در شاه نامه ، ستايش خرد در شاه نامه 
، ستايش پيامبر در شاه نامه   را به صورت بخش بخس  روايت 
مى كند ، سوتيام نيز با اينكه تنها 5 سال دارد با زحمت هايى 
كه استاد احمدزاده و  مادرم برايش مى كشند، ابيات شاهنامه را 
برايش مى خواند؛ آنها را مرور مى كند، او هم نشان مى دهد كه كار 
در شاهنامه را دوست دارد. در حال حاضر نيز ستايشنامه، ستايش 
خرد، به نخجير آمدن رستم و بخش هاى از داستان سياوس را 

از بر كرده و آماده دارد.
او از مهم ترين دغدغه ها يى كه با آن روبه رو بود حرف مى زند. 
دغدغه يى كه يك دختر نوجوان چطور مى تواند دست به كار 
نقالى بزند؟ اتفاقى كه كمتر رخ مى دهد يا اصال رخ نمى دهد. 
نيوشا با اينكه از  سن  خيلى كم وارد اين رشته هنرى شد  امابا 
پشتكار  توانست بر مشكالت موجود غلبه كند  و وارد كارستانى  

شود كه همه آن رايك حرفه  مردانه مى دانند:
«زمانى كه كارم را شروع كردم مخالفت ها زياد بود. مى گفتند 
چون دختر هستم نبايد در اين جمع ها حضور پيدا كنم. شايد 
خيلى از نزديكان ما هم مخالفت كردند.چون  من بعد از خانم 
فاطمه حبيبى زاد ملقب به گردآفريد ،كه از دانش آموختگان زنده 
ياد  استاد مرشد ترابى است، نخستين دختر  بختيارى و ايرانى 
هستم كه به طور جدى كارم را در روايت گرى  آغاز كرده ام 
الزم به توضيح است روايت گرى را مى گويم نه نقالى  دختران 
ديگرى  هم بوده اند كه نقالى مى كرده اند  پيشتر هم گفتم روايت 
گرى تفاوت هاى با نقالى دارد .»  خوشبختانه خدا هم كمكم كرد  
و موفقيت هاى به دست آوردم : از آن جمله دوسال عنوان  دختر 
نمونه استان خوزستان  را كسب كردم ودو  ديپلم افتخار  روايت 

گرى شاه نامه را به دست آوردم .
همچنين عنوان  جوانترين  آموزگار  روايت گرى شاه نامه را 
نيز دارم من بعد از مشورت با پدر شروع به آموزش خردساالن 
و نونهاالن و نوجوانان مشغول شديم و امروز بيش از پنجاه تن 
هنرجو در كالس هاى ما شركت وآموزش مى بينند دختر و پسر  
همانگونه كه داناى توس  فردوسى هزاران سال پيش در يكى از 

بيت هاى خود فرمودند: 

چو فرزند باشد،به  آيين و فر 
گرامى به دل بر چه ماده چه نر 

چو فرزند باشد به فرهنگ دار / زمانه ز بازى برو تنگ دار 
فردوسى در آن زمان هم تفاوت هاى جنسيتى را رد مى كند. البته 
در كنار وجود مخالفت ها، حمايت هاى پدرم باعث شد كه بر 

مشكالت اطرافم غلبه كنم و تا امروز ادامه دهم .

دختر پزشك روايت گر 
نيوشا در حال خود را براى كنكور آماده مى كند  و مى خواهد 
دلش  و  كند  انتخاب  تحصيل  ادامه  براى   را  پزشكى  رشته 
مى خواهد در آينده  حرفه  پزشكى را براى خدمت به مردم 
انتخاب كند : «براى ادامه تحصيل رشته  علوم تجربى را انتخاب 
كردم و دوست دارم پزشك شوم. با توجه به اينكه ادبيات  را 
دوست دارم و بيشتر   در اين زمينه  كار مى كنم  ،در كنارادامه 
تحصيل در رشته هاى مورد عالقه  به پدرم قول داده ام كه ادبيات 
را هم تا آنجا كه انرژى دارم ادامه دهم.» اين دختر روايتگر شاهنامه 
از شاعران بزرگ ديگر ايران زمين نيز غافل نشده است و در كنار 
شاهنامه گوشه چشمى به اشعار شاعران ديگر هم دارد: «پدرم هميشه 
مى گويد چون شاهنامه مى خوانى، فقط تكيه به شاهنامه نداشته باش. 
ما در ايران شاعران بسيار بزرگى ديگرى  مانند سعدى، حافظ، موالنا، 
خيام  وده ها  شاعر ديگر داريم. براى همين در خانه ما از حافظ و 

سعدى و مولوى و خيام هم  سخن به ميان مى آيد .»

  در اين راه سختى ها و نامهربانى هاى
 بسيارى ديده ايم

نوروز امسال طى سفرى كه ايران شناس شهير آلمانى پرفسور 
هايد مارى كخ، از شاگردان برجسته والتر هينس و برنده نوبل 
رياضيات از شهرستان ايذه داشتند  هنگامى كه  هنرجويانم  براى 
ايشان شاه نامه خوانى كردند و تحسين ايشان را برانگيختن گويى 

خستگى اين سالها را ازتنمان بيرون رفت .
دوست دارم با سخنى از پدرم به اين گفتگو پايان  دهم : شاه نامه 
را به كودكانمان بياموزيم تا ايران را از وير نبرند، زيرا قصه هاى 

شاه نامه براى بيدار شدن است نه براى خوابيدن

گفت و گو با مترجم خوزستانى:

معتقد نيستم كتابخوان هاي ما كم اند 
خوانندگان به دنبال كتاب هاى حجيم هستند

گفت و گو با  نخستين دختر روايتگر شاهنامه ايران:

پدرام طاهرىدر اين راه سختى ها و نامهربانى هاى بسيارى ديده ايم

آيين رونمايى از مجموعه داستان 
«فليچيتا» نوشته حميد كريلى

 برگزار مى شود.

آيين رونمايى از مجموعه داستان «فليچيتا » نوشته 
حميد كريلى با حضور هنرمندان و اهالى فرهنگ 

در كتابفروشى نشر هنوز برگزار مى شود.
نگارش  به  كريلى  حميد  توسط  كه  كتاب  اين 
درآمده با  مقدمه اى از على معلم به زودى به بازار 

مى آيد.
اظهار  «با  است:  نوشته  كتاب  اين  درباره  كريلى 
مجموعه  نصراللهى،  على  عزيزم  دوست  لطف 
آينده  روز  چند  طى  «فليچيتا»  كوچك  داستان 
منتشر مى شود. با مقدمه اى از بهترين دوستم، على 
معلم عزيز كه ناباورانه حتى منتظر چاپ اين كتاب 
تمايل،  صورت  در  مى كنم  دعوت  شما  از  نشد. 
به من افتخار بدهيد و در مراسم رونمايى فليچيتا 

شركت بفرماييد.»
مجله  هنرى  مديريت  سال هاست  نويسنده  اين 
دنياى تصوير و جشن حافظ را بر عهده دارد و به 
عنوان طراح پوستر و عنوان بندى در سينماى ايران 

فعاليت داشته است.
انتشارات  توسط  «فليچيتا»  داستان  مجموعه 
از  رونمايى  مراسم  مى آيد.  بازار  به  خرد  مهرگان 
اين كتاب پنجشنبه هفتم ارديبهشت ساعت 17 در 

كتاب فروشى نشر هنوز برگزار خواهد شد.

بانوى نقاش خوزستانى
 دار فانى را وداع گفت

هنرهاى  فعاالن  و  خوزستان  برجسته  نقاشان  از  شولى  سهيال 
تجسمى در استان، چشم از جهان فرو بست.

هنرهاى  فعاالن  و  خوزستان  برجسته  نقاشان  از  شولى  سهيال 
تجسمى در استان، بامداد امروز چشم از جهان فرو بست.

شولى در سال1358در ماهشهر متولد شد و ليسانس نقاشى خود 
را از دانشگاه سوره تهران و كارشناسى ارشد همين رشته را از 

دانشگاه هنر معمارى تهران اخذ كرد.
وى كه از افراد فعال در زمينه برگزارى نمايشگاه و وركشاپ 
نمايشگاه  چندين  برگزارى  سابقه  بود،  ماهشهر  و  اهواز  در 
انفرادى و گروهى را نيز در پرونده داشت و آخرين نمايشگاه 

نقاشى اين هنرمند نيز دو هفته پيش در تهران برپا شد.
 آخرين نمايشگاه اين نقاش در اهواز نيز خرداد سال گذشته 
با عنوان «شهر من» در نگارخانه اين شهرستان برگزار شد كه 
و  گل دوزى  تكه دوزى،  تركيبى  اثر   21 شامل  نمايشگاه  اين 

رنگ بود كه روى بوم كار شده بودند.
 شولى همچنين سال ها در دانشكده فنى و حرفه اى اهواز و 
رشته هاى  در  تدريس  به  ماهشهر  و  اهواز  آزاد  دانشگاه هاى 
كه  خوزستانى  هنرمند  اين  بود.  مشغول  گرافيك  و  هنر 
سه شنبه؛  بامداد  مى برد،  رنج  ريوى  عارضه  از  بود  مدتى 
مراسم  بست.   فرو  جهان  از  ديده  تهران  ر  ارديبهشت  پنجم 
خاكسپارى اين هنرمند خوزستانى، در زادگاه وى - ماهشهر 

- برگزار مى شود.
در پى درگذشت سهيال شولى، رييس انجمن هنرهاى تجسمى 
استان با صدور پيامى درگذشت اين هنرمند را تسليت گفت. 

در متن پيام سيدجالل خراسانى آمده است: 
«مرگ اشارتى است به زندگى ديگر؛

خبر درگذشت نابهنگام سركار خانم سهيال شولى از هنرمندان 
و  نقاشى  رشته  در  تجسمى  هنرهاى  عزيز  و  باسابقه  اساتيد  و 

گرافيك، جامعه هنرهاى تجسمى استان را داغدار كرد.
 با اندوه فراوان به نوبه خود فقدان اين عزيز از دست رفته 
را به خانواده محترم ايشان و همچنين جامعه تجسمى استان 
خانواده  با  را  خود  عميق  همدردى  گفته،  تسليت  خوزستان 
همه  براى  سالمتى  و  صبر  آرزوى  مى دارد؛  اعالم  ايشان 

بازماندگان و هنرمندان را از خداوند متعال خواستاريم.»

«فليچيتا» با 
مقدمه اى  على معلم 
رونمايى مى شود

باهر نگاهِ باران زهرى چشيده بودم
پنهان ز چشم دنيا تنها دويده بودم

اين شهر پُر زٍ م َستان شرح حكايتم نيست
دردى به دل نشانده كان را نديده بودم

من روسياهِ عالم گشتم چو نام ه دادند
اى واِى من، دِل من، عمرى خميده بودم

چون بد رسانده بودم غوغاى قامت تو

در تار و پود يادت گويا تنيده بودم

اى چشٍم تو بهانه ياراى صحبتم نيست
روزى بيا كه شايد راهى رسيده بودم

درمان يك دِل تنگ ، راهى بجز سفر نيست
دردِ  سفر به جانم حتى خريده بودم

لنوشـته د مريم كاويان


