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احساس مسئوليت!
مردم خوزستان در هفته گذشته رويدادهاى تلخى را تجربه كردند، از 
مشكالتى كه براى سيستم سرمايشى خوابگاه دختران شهيد چمران 
اهواز پيش آمد تا مرگ كودكى در كانال فاضالب! طبق معمول هم 
كه كسى مقصر نيست و يا حداقل خود را مقصر نمى دانند! بگذريم از 
اعتصاب هاى پى در پى كارگران قطار شهرى اهواز و شهردارى بندر 
امام و ..... كه گوشمان به اينگونه اخبار عادت كرده است .يادتان كه 
هست در بهمن ماه سال گذشته و درست بعد از راهپيمايى با شكوه 
22 بهمن چه گرد و خاكى را تجربه كرديم و مسوالن به خواب غفلت 
رفته ، يادشان آمد كه اگر از سالهاى قبل اينكارها را مى كرديم به اين 

مصيبت ها گرفتار نمى شديم .
مثًال در خصوص قطعى هاى آب و برق عنوان مى شد كه مقره ها 
را بايد شستشو مى دادندو در خصوص تصفيه خانه هاى آب ، بايد 
برق اضطرارى داشت،سالهاست مردم اين استان با اين ندانم  كارى 
هاى – گاه عمدى- دسته و پنجه نرم مى كند.انگار به آن عادت كرده 
اند  و دم بر نمى آورند .اما واقعاً احساس مسئوليت « چه وقتى « معنى 
مى يابد.» احساس مسئوليت» عبارت نايابى شده در فرهنگ ميديريت 
استان .عبارتى ارزشمند كه هر گاه  تحقق عينى يافته ، اندك روزنه 
اى در حال و روز مردم اين استان ايجاد كرده است.اما اين احساس 
مسئوليت زود گذر بوده و روز هاى پس از بحران شاهد خلق بحران 

جديدى بوده ايم نه كاهش يا حذف آن !
خوزستانى در خصوص مشكالت  محيط زيست، آلودگى هوا، انتقال 
آب ، قطعى برق و فراتر از آن بيكارى، نبود اشتغال براى جوانان همواره 
ركورد دار ايران بوده اند اما هيچگاه اين ركوردهاى منفى ، شاخص 
مثبتى به خود نگرفت و « نااميدى و ياس» در قالب مهاجرت بى 
رويه از استان نمايان شد. حركت هاى اعتراضى مردم پس از آلودگى 
هاى سال گذشته تا حدودى احساس مسئوليت در ميان مسوالن را 
نمايان ساخت اما مسكنى بود براى روزهايى كوتاه، واقعاً تا كى بايد 
خوزستان از بى مسئوليتى مديران استانى و كشورى ضربه بخورد و 
شاهد عدم رعايت ايمنى در كنار كانال فاضالب شهر بوده و مرگ 

كودكان اهوازى را شاهد باشيم !
آيا واقعاً پيش بينى هواى گرم و اندكى توجهى به اخبار هواشناسى، 
نميتوانست از كار افتادن احتمالى  سيستم هاى سرمايشى خوابگاه هاى 

دانشجويى را به ما يادآورى نمايدتا در اين خصوص تدبيرى نماييم.
بايد هميشه هشتگ هاى اعتراضى  مردم خوزستان ترند جهانى شود 
تا اندكى از خواب بيدار شويم ؟ .اين مردم شايسته بهترين هايند البته 

اگر در خصوص آنها كمى احساس مسئوليت كنيم.
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سود مطالبات 50 ميلياردى 
آموزش و پرورش  در جيب يك سازمان!
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موج  مطالبات محلى دانشجويان اهوازى در رسانه هاى مجازى؛

# دانشجـوپزى 

سقوط كودكان اهوازى در كانال بالتكيفى شهردارى و آبفا
 كانال حادثه كودك اهوازى مربوط  به شهردارى است 

 شركت آبفاى اهواز در پى حادثه سقوط يك كودك سه ساله در كانال دفع آب هاى سطحى مى گويد:  اين كانال 
متعلق به شهردارى و جهت دفع آب هاى سطحى در منطقه است كه در موازات كانال دفع فاضالب شركت آبفا 
قرارگرفته است.   كانال دفع آب هاى سطحى يادشده در حوزه خدمات شهردارى بوده كه مراحل روپوش گذارى 
نيز از سوى متولى مربوطه صورت پذيرفته و به همين ترتيب بهره بردارى از آن نيز در اختيار اين نهاد محترم است.   

 شهردارى ادعاى  شركت آبفا اهواز را تكذيب كرد
   معاون خدمات شهرى شهردار اهواز ادعاى  آبفا را  تكذيب كرد و گفت: متولى اين كانال شركت آب و فاضالب اهواز 
است و وظيفه كنترل آن نيز برعهده اين شركت است.   اين كانال تقريبا 20 سال پيش احداث شده و در حال حاضر نيز 
فاضالب در آن جارى است. اگر اين كانال مربوط به دفع آب هاى سطحى بود هيچ مشكلى براى اين كودك بوجود نمى 
آمد چرا كه در گرماى 50 درجه اهواز و عدم بارندگى ماه هاى اخير ، قطره اى آب هاى سطحى در آن جارى نمى شد.
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تاكيد معاون اقتصادى استاندار
 بر تسهيل صادرات كاال به كشور قطر

معاون اقتصادى استاندار بر تسهيل صادرات كاال به كشور قطر 
راهكارهاى  بررسى  جلسه  در  بحرينى  على  سيد  كرد.  تاكيد 
صادرات كاال به كشور قطر كه در محل استاندارى برگزار شد، 
اظهار كرد: با توجه به شرايط بحرانى كشور قطر و امكان صادرات 
به آن، موقعيت ويژه اى براى صادرات به اين كشور فراهم شده 

است.
وى افزود: از طريق هماهنگى با رايزن بازرگانى ايران در قطر 
داخلى  نيازهاى  تامين  به  قطر  كشور  مبرم  نياز  به  باتوجه  و 
قطر  كشور  به  استان  كاالهاى  صادرات  بخش  مى رود  انتظار 

فعال شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و بين المللى استاندار خوزستان با 
اشاره به ظرفيت هاى استان در تامين كاالهاى موردنياز اين كشور، 

گفت: بخش تجارتى بازرگانى استان بايد فعال شود.
بحرينى مقدم، از كليه دستگاه هاى مرتبط با تجارت و بازرگانى 
در استان خوزستان درخواست كرد: در كمترين زمان ممكن با 
حساسيت ويژه نسبت به وضعيت موجود، اقدامات الزم را در 
جهت تسهيل و افزايش صادرات كاال از استان خوزستان انجام 
دهند. در پايان جلسه مدعوين ديدگاه ها و پيشنهادات خود را در 

مورد چگونگى تسهيل و تسريع صادرات به قطر مطرح كردند.

شوك قيمتى مسكن
 با ماليات جديد در راه است

دبير كانون سراسرى انبوه سازان كشور گفت: شوك قيمتى مسكن 
در سال 91 بين قدرت خريد مردم و قيمت بازار فاصله بزرگ 
شكاف  مالياتى به اين  جديد  قانون  اعمال  ايجاد كرده است و 

دامن مى زند.
 فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسرى انبوه سازان كشور درباره 
روش جديد محاسبه ماليات ساخت و ساز مسكن گفت: در اين 
روش پايه ارزش معامالت امالك جا به جا شده است و نحوه 
محاسبه سود و زيان بر اساس ارزش معامالتى امالك نيست 
بنابراين زود است كه بخواهيم قضاوت كنيم آيا قانون مالياتى 

جديد به نفع سازندگان مسكن شده يا خير .
وى افزود: بر اساس آن چه كارشناسان مسكن بررسى كرده 
در  سنگين  مالياتى  بار  فعلى  شرايط  در  رسد  مى  نظر  به  اند 

حوزه ساخت و ساز مسكن اعمال خواهد شد.
پورحاجت اضافه كرد: صنعت مسكن اكنون در شرايط مناسبى 
نيست زيرا 4 سال در ركود است به همين عّلت بايد بسترهاى 

تشويقى و انگيزشى در نظر گرفته شود.
است،  متفاوت  قانون  از  ها  برداشت  اينكه  به  اشاره  با  وى 
گفت: بر اساس قانون ، ماليات بر ساخت و ساز است يعنى 
بر روى سرمايه گذارى بر مسكن ماليات تعيين شده است و 
اين يك نوع انحراف است و ماليات سنگين بر دوش توليد 

مسكن ايجاد مى كند.
مسكن  حوزه  در  ماليات  اعمال  مخالف  افزود:  پورحاجت 

هستيم زيرا بار مالى آن در نهايت به مردم منتقل مى شود.
محور  عدالت  پى  در  خصوصى  بخش  اينكه  به  اشاره  با  وى 
بودن ماليات است، ادامه داد: مقطع كنونى زمان مناسبى براى 

فرمول جديد مالياتى براى ساخت و ساز مسكن نيست.
قيمتى  شوك  گفت:  كشور  سازان  انبوه  سراسرى  كانون  دبير 
مسكن در سال 91 بين قدرت خريد مردم و قيمت بازار فاصله 
بزرگ ايجاد كرده است و اعمال قانون جديد مالياتى به اين 

شكاف دامن مى زند.
پورحاجت افزود: در شرايط فعلى اجراى قانون جديد مالياتى 
موجب مى شود صنعت مسكن دچار ركود شود و اين به نفع 

مردم نيست.
قانون  ماده 77  اجرايى  نامه  آئين  داريم  انتظار  كرد:  اضافه  وى 
ماليات هاى مستقيم در فضاى تعامل و تدبير ، در مجلس شوراى 
اسالمى بررسى شود و دغدغه هاى بخش خصوصى لحاظ شود.

دبير كانون سراسرى انبوه سازان كشور با بيان اينكه 9 درصد 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مى كنيم و شهردارى ها هم براى 
صدور پروانه مسكن، عوارض مى گيرند، گفت: با اجراى قانون 
جديد امور مالياتى فرار سرمايه از مسكن صورت خواهد گرفت 
و با شرايطى كه به وجود مى آيد بار مالى اين ماليات ها بر دوش 

مردم خواهد افتاد و بر روى قيمت مسكن تأثير دارد.

مديرعامل شركت برق منطقه اى استان:
خوزستان از پيشگامان صنعت برق

 در استفاده از پوشش عايقى سيليكونى 
مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان گفت: شركت برق 
منطقه اى استان يكى از پيشگامان صنعت برق كشور در استفاده 
 Room Tempratureسيليكونى عايقى  پوشش  پوشش  از 

Vulcanizing  است.
 محمود دشت بزرگ در اين باره اظهار كرد: اين شركت استفاده 
از پوشش سيليكونى را از سال 1382 در دستور كار خود قرار 
داده به گونه اى كه تا قبل از سال 95، تعداد 12 پست برق پوشش 
سيليكونى شده اند. وى ادامه داد: پس از وقوع پديده ريزگرد و 
خاك گسترده با غلظت بيش از 66 برابر حد معمول و هم زمانى 
عايق  سطح  گذشته،  سال  بهمن ماه  در  باران  اندك  بارش  با  آن 
مقره هاى چينى ايستگاه هاى برق دچار ضعف عايقى شديد شد و 
با افزايش ناگزير جريان خزشى، شكست عايقى رخ داد كه باعث 

خاموشى در سطح شبكه شد.
دشت بزرگ تصريح كرد: در اين راستا، پس از بحران يادشده و 
با تشكيل جلسات كارشناسى متعدد با كارشناسان و متخصصان 
ُخبره وزارت نيرو در سطح ملى و استانى، بررسى الزم به عمل 
آمد و مقرر شد نسبت به انجام عمليات پوشش عايقى ايستگاه هاى 
برق و همچنين جايگزينى مقره هاى سيليكون رابر به جاى مقره هاى 
چينى در خطوط مهم و موجود در نقاط آلوده اقدام فورى صورت 

گيرد.
برق  پست   93 شد  مقرر  خصوص  اين  در  كرد:  عنوان  وى 
با  مناطق  در  كه  خوزستان  منطقه اى  برق  شركت  به  مربوط 
با  كه  شوند  عايقى  پوشش  كامل  طور  به  هستند  باال  آلودگى 
انجام اولويت بندى و تعيين پست هاى برق بسيار حساس، در 
مرحله اول اين پروژه تعداد 12 پست در مناطق اهواز، آبادان 
 (RTV) و ماهشهر مشخص و قرارداد اجراى پوشش عايقى

آن ها عملياتى شد.
رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان 
اظهار كرد: در حال حاضر نيز با وجود گرماى طاقت فرسا در 
منطقه، گروه هاى اجرايى در حال كار بوده و مشغول انجام پوشش 

عايقى در پست هاى برق بر اساس اولويت بندى پروژه هستند.
وى افزود: در مرحله بعد قرار است 38 پست برق تا پايان سال 
96 پوشش عايقى شوند. همچنين مقرر شده تا پايان سال 97 
باقى مانده ايستگاه هاى برق كه حدود 50 مورد است نيز پوشش 

عايقى (RTV)  شوند.
عايقى  پوشش  از  استفاده  ويژگى هاى  به  اشاره  با  دشت بزرگ 
(RTV) گفت: ازجمله مهم ترين خواص مواد سيليكونى خاصيت 
آبگريزى، عايقى بسيار خوب و مقاومت در برابر تغييرات دمايى 
است كه خاصيت آبگريزى (هيدروفوبيسيتى) سبب مى شود تا از 
ايجاد اليه آب پيوسته بر روى مقره جلوگيرى به عمل آيد و بستر 

ايجاد جريان خزشى و شكست عايقى از ميان برود.
كرد:  خاطرنشان  خوزستان  منطقه اى  برق  شركت  مديرعامل 
عمده ترين مشكالتى كه مى تواند وضعيت پايدارى و همچنين 
قدرت عايقى تجهيزات برق در منطقه خوزستان را تحت تاثير 
قرار دهند پديده هايى نظير باران، رطوبت ناشى از مه و شرجى، 
گرد و خاك و همچنين آلودگى هاى صنعتى هستند. وى اضافه 
كرد: در صورت نشستن عوامل فوق روى سطح مقره هاى عايقى 
و تركيب آن ها با هم، قدرت عايقى تجهيزات كاهش يافته  و در 
صورت بحرانى شدن وضعيت، زمينه جهت ايجاد جريان خزشى 
باال روى سطوح مقره ها فراهم شده و شكست عايقى به وجود 

مى آيد كه منجر به خاموشى مى شود.
دشت بزرگ همچنين گفت: در ساليان گذشته، با شدت گرفتن 
عوامل موثر در شكست عايقى در مقره ها، راهكارهايى ابداع شده 

كه اثرات آلودگى ها را كاهش داده يا از بين مى برند.
مشكالت  با  مواجهه  روش هاى  مهم ترين  از  يكى  افزود:  وى 
سطوح  دادن  پوشش  جهت  سيليكونى  مواد  از  استفاده  يادشده 
پروسيلينى (چينى) و تعويض مقره هاى چينى با نوع سيليكون 

رابر است.
مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان ادامه داد: تجمع خواص 
باال در يك ماده سبب مى شود استفاده از مواد سيليكونى جهت 
اطمينان  ضريب  باالبردن  ايزوالتورها،  عايقى  مقاومت  افزايش 
شبكه و جلوگيرى از خاموشى هاى گسترده به صورت روزافزونى 

در سطح جهان به ويژه مناطق آلوده گسترش يابد.

ــاره به  ــتان با اش ــركل آموزش و پرورش خوزس مدي
ــون بزرگترين  ــتان در تاريخ معاصر كان اينكه خوزس
ــاله را عامل  ــت، اين مس ــور بوده اس بحران هاى كش
ــى و شكسته شدن  ــاخص هاى آموزش ــدن ش ُكند ش

ــاخص ها عنوان كرد. اين ش

محمد تقى زاده در جلسه شوراى ادارى استان برگزار شد، 
اظهار كرد: هيچ تغيير و تحول و تكاملى ايجاد نمى شود مگر 
اينكه ابتدا آموزش و پرورش و تعليم و تربيت يك جامعه 

دچار تغيير، تحول و تكامل شود.
وى افزود: اگر اين اتفاق بيافتد و امروز آموزش و پرورش 
موفقى داشته باشيم، قطعاً فردا در همه اليه هاى اجتماعى، 
تمدن،  شود،  چنين  اگر  و  داشت  خواهيم  موفقى  انسان 
ادبيات، فرهنگ، مذهب و تاريخ يك جامعه در مسير توسعه 

و موفقيت قرار خواهد گرفت. 
طول  در  گفت:  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
تاريخ معاصر ايران، براى آموزش و پرورش دو ديدگاه 
بايد  پرورش  و  آموزش  اينكه  يكى  است؛  داشته  وجود 
برنامه داشته باشد، علمى عمل كند و بر اساس شاخص ها 
و اولويت هاى علمى ملى و بين المللى حركت كند، اما 
اين ديدگاه هم در بدنه آموزش و پرورش و هم در خارج 
از آن طرفداران زيادى ندارد. ديدگاه دوم، ديدگاه سنتى و 
ساده اى است كه بسيارى افراد تصور مى كنند با جابجايى 
چند فرد در آموزش و پرورش يا احداث چند ساختمان 
يا ورود تجهيزات به بدنه آموزش و پرورش، مشكالت 

تعليم و تربيت حل مى شود.
تقى زاده تصريح كرد: با تبعيت از ديدگاه اول، براى اولين بار 
برنامه توسعه آموزش و پرورش تدوين و به شوراى آموزش 
اعالم  زمان  همان  در  شد.  داده  تحويل  استان  پرورش  و 
كرديم، زمان كافى وجود ندارد تا در مجامع مختلف و  ميان 
خانواده ها و اولياء به طرح مسائل عمومى و كلى بپردازيم. 
اگر جايى خالف برنامه عمل مى شود، بايد تذكر داده، تأكيد 

يا تقويت كنيم تا مسائل آموزش و پرورش حل شود.
وى تصريح كرد: در برنامه توسعه آموزش و پرورش، همه 
مسائل و مشكالت تعليم و تربيت بر اساس 20 شاخص 
و 20 اولويت تدوين شده است، در طول 50 سال اخير 
دانش آموزان سرزمين ما با دو شاخص كنكور و امتحانات 
پايانى سوم متوسطه ارزيابى مى شدند. هيچ سرزمين، جامعه 
و كشورى را پيدا نمى كنيد كه بر اساس اين دو شاخص 
اين چنين دانش آموزان و آموزش و پرورش خود را دچار 

مصيبت كند.
مديركل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: در برنامه 
توسعه آموزش و پرورش، اولين شاخصى كه در نظر گرفته 
ما  مشكل  زمانى  كرديم  اعالم  ما  بود.  پيش دبستانى  شد، 
در كنكور حل مى شود كه مشكل پيش دبستانى حل شده 
باشد. بارانداز نهايى آموزش و پرورش، درِب خانه كنكور 

نيست؛پيش دبستانى را بايد به كنكور وصل كنيم.
تقى زاده با تبيين اهميت پيش دبستانى گفت: استان ما يك 
استان چند زبانه با بازماندگان از تحصيل فراوان است. براى 
پيش دبستانى كارهاى زيادى انجام شد و در نهايت رتبه اول 
كشورى را كسب كرديم و 100 درصد نوآموزان اين دوره را 
تحت پوشش قرار داديم؛ همچنين براى اولين بار در كشور، 

پيش دبستانى اجبارى شد.
وى ادامه داد: از همين مسير حدود هفت هزار نفر از بيكاران 
استان وارد حيطه تعليم و تربيت شدندو در گام بعدى حدود 
سه هزار نفر به عنوان معلمان حق التدريسى، كار خود را ادامه 
دادند. اين در حالى است كه در چهار سال اخير تنها حدود 

700 استخدامى داشتيم. در هيچ كدام از استان هاى همجوار 
چنين اقدامى صورت نگرفته است.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان افزود: اولويت بعدى 
ما سوادآموزى بود. خوزستان 600 سال پيش از آكسفورد، 
دانشگاه داشت اما در سال هاى اخير رتبه سوم بى سوادى 
اولياء  از  نفر  هزار  حدود 250  است.  داشته  را  كشور  در 
دانش آموزان ما بى سواد بودند كه توانستيم در ميان سه استان 
كنيم.  كسب  نيز  را  سوادآموزى  در  الزم  رتبه  كشور،  اول 
چهار سال پيش، حدود سه هزار و 200 نفر بى سواد در 
استان وجود داشت، اما امروز بر اساس آخرين آمار وزارت 
آموزش و پرورش 52 هزار نفر بى سواد در استان وجود دارد 

كه اين يك موفقيت بزرگ است.
مدارس  به  ويژه  توجه  ما  ديگر  اولويت  گفت:  تقى زاده 
وجود  استان  در  دخترى  دانش آموزان  است.  دخترانه 
دارند كه به دليل نداشتن سرويس بهداشتى مناسب، ترك 
ميدان هاى  ايجاد  ما  ديگر  اولويت هاى  مى كنند.  تحصيل 
بازى، بهداشت، تربيت بدنى و ... است. زمانى مى توان 
دانش اموز فعالى در همه زمينه ها داشت كه اين دانش اموز 

از نظر جسمى سالم باشد.
كنكور  بحث  در  انجام شده  اقدامات  خصوص  در  وى 
دانش آموزان خوزستانى تصريح كرد: درست است كه ما 
اعالم كرديم، كنكور اولويت اول ما نيست و نمى خواهيم 
دانش آموزان مان بر اساس اين شاخص ارزيابى شوند، اما 
كنكور همچنان يكى از اولويت هاى ما بود. بايد همچنان 
سطح علمى و آموزشى دانش آموزان را ارتقا دهيم. حس 
اعتماد به نفس دانش آموزان و تعداد كرسى هاى دانشگاهى ما 

بايد افزايش پيدا كند.
كرد:  تصريح  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
خوزستان در سال 92 در بحث كنكور رتبه بيست و هفتم 
كشور را داشت. سال 93 به رتبه بيست و سوم، سال 94 به 
رتبه بيست و يكم، و در نهايت با سه سال كار در سال 95 
به رتبه نوزدهم ارتقا پيدا كرد. آموزش و پرورش رتبه هاى 
خوبى را كه در سطح ملى كسب كرده، با دست خالى به 

دست آورده است.
تحصيل  سال  در  كه  اعتباراتى  تمام  كرد:  خاطرنشان  وى 
گذشته به آموزش و پرورش براى يك ميليون دانش آموز و 
حدود 9 هزار مدرسه در استان اختصاص داده شد، حدود 
هر  ازاى  به  يعنى  بود؛  تومان  ميليون  و 400  ميليارد  يك 

دانش آموز، 1400 تومان.
تقى زاده افزود: آيا مى توان با اين مبالغ اندك مشكالت را حل 
كرد. آموزش و پروش استان از سال 71 تا 81 حدود 200 

شهردارى هاى  و  كارخانجات  شركت ها،  از  تومان  ميليارد 
پرداخت  مبالغ  اين  اگر  سال 71  در  دارد.  مطالبات  استان 
مى شد، مى توانستيم كارهاى مختلفى انجام دهيم. چرا معلم 
و دانش آموز خوزستانى، تنها معلم و دانش آموزى است كه 
يك سانتى متر فضا به نام استخر يا هيچ فضاى تفريحى و 

اردويى در خارج از استان ندارد.
وى ادامه داد: به نظر من آموزش و پرورش هيچ مشكلى 
ندارد. ما فقط يك مشكل داريم و آن اينكه در طول تاريخ 
معاصر ايران، آموزش و پرورش هرگز اولويت هيچ يك 
از دولت ها نبوده است. اگر اين مساله رخ دهد، مشكل ما 
حل مى شود. مسائل آموزش و پرورش، مشكالتى نيست كه 
خود مردم يا دانش آموزان بتوانند به تنهايى آن ها را حل كنند. 
يكى از نهادها 50 ميليارد تومان از عوارضى را كه از مردم 
به نام آموزش و پرورش گرفته مى شود، در يك حساب 
سرمايه گذارى بلندمدت گذاشته است و ماهانه سود آن را 

دريافت مى كند.
كرد:  خاطرنشان  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
در  تحصيل  از  بازمانده  دانش آموز  توجهى  قابل  تعداد 
تنهايى  به  پرورش  و  آموزش  كه  دارد  وجود  خوزستان 
نمى تواند آن ها را شناسايى كند. از سازمان هاى مختلف 
از  پس  كنند.  همكارى  ما  با  كار  اين  در  مى خواهم 
را  خود  تالش  نهايت  ما  افراد،  اين  جذب  و  شناسايى 

براى نگهدارى آن ها مى كنيم.
تقى زاده با بيان اينكه با كمبود حدود 10 هزار معلم در 
استان مواجه هستيم، گفت: براى جبران اين كمبود، راهى 
جز اضافه كارى و حق التدريس وجود ندارد. با اين كار، 
هزار  هفت  مى شود.  شكسته  پرورش  و  آموزش  كيفيت 
با  يعنى  كه  دارد  وجود  استان  در  انتقال  متقاضى  معلم 
اگر  مى شود.  افزوده  ما  چالش هاى  به  افراد،  اين  انتقال 
اين معلمان مشكالتى داشته باشند، يعنى حدود دو سوم 

كاروان آموزش ما مشكل دارند.
تقى زاده در خصوص تالش هاى آموزش و پرورش براى 
حفظ معلمان در استان تصريح كرد: يكى از اقدامات ما 
اين بود كه تمام فرزندان فرهنگيان از پرداخت شهريه در 
تذكر  من  به  وزارتخانه  مى شوند.  معاف  خاص  مدارس 
داد كه چرا چنين كارى كرده ام و بايد آن را لغو كنم. اما 
ما بايد به چه شكل معلم را در خوزستان حفظ كنيم؟ 
اين معلم در بدترين شرايط كار مى كند. من به وزارتخانه 

اعالم كردم كه اين قانون را لغو نمى كنم.
سال  از  روز   20 ما  تحصيلى  سال  كرد:  تأكيد  وى 
تحصيلى ديگر استان ها عقب تر است. يعنى از سال اول 
ابتدايى تا پايان تحصيل، دانش آموز خوزستانى يك سال 
كمتر از دانش آموزان ساير استان ها تحصيل مى كند. البته 
اين آمار مربوط به سال هاى قبل است. در سال تحصيلى 
جديد، تا امروز 15 روز تعطيلى داشتيم كه اگر به همين 
شكل ادامه پيدا كند، اين يك سال، به 2 سال خواهد رسيد.
وى تأكيد كرد: خوزستان در تاريخ معاصر كانون بزرگترين 
بحران هاى تاريخى، فرهنگى، اجتماعى و جغرافيايى بوده 
در  كنكور  اول  رتبه  كه  است  سال ها  يزد  استان  است. 
كشور را كسب مى كند. در اين استان هرگز چنين اتفاقاتى 
خوزستان،  در  ناگوار  اتفاقات  اين  با  است.  نداده  رخ 
شكسته  و  شده  ُكند  فوق العاده  ما  آموزشى  شاخص هاى 
مى شوند. جنگ ها به تندى تخريب مى كنند و آموزش و 
پرورش به ُكندى اصالح مى كند. در چند روز باقيمانده به 
كنكور بايد همه تالش كنيم تا رتبه موجود را حفظ كنيم و 
ارتقا ببخشيم. كار ما براى سال آينده در اين زمينه در كنار 

اولويت هاى ديگر ادامه خواهد داشت.

 ُكند شدن شاخص هاى آموزشى در خوزستان

سود مطالبات 50 ميلياردى 
آموزش و پرورش  در جيب يك سازمان!

رييس سازمان برنامه و بودجه خوزستان گفت: اگر بخواهيم 
آينده مطلوبى براى شهروندان در سطح استان ترسيم كنيم 
طرح هاى جامع بايد با توجه به اسناد باالدستى و آمايش 

سرزمين به طور جدى بررسى شوند.
اميد حاجتى در جلسه شوراى برنامه ريزى استان اظهار كرد:  
سال گذشته از اولويت هاى شوراى برنامه ريزى در استان 
سرعت بخشى و بازنگرى در طرح هاى جامع و تفصيلى 
شهرى خوزستان بود كه اعتبار موردنياز دستگاه هاى اجرايى 

در اختيار آن ها قرار گرفت.
وى با اشاره به طر ح هاى جامع در دستور كار جلسه شوراى 
برنامه ريزى امروز، افزود: اگر بخواهيم آينده مطلوبى براى 
شهروندان در سطح استان ترسيم كنيم اين طرح ها بايد با 
توجه به اسناد باالدستى و آمايش سرزمين به طور جدى 

بررسى شوند.
رييس سازمان برنامه  و بودجه خوزستان با اشاره به طرح 
اول مربوط به مناطق شرق استان گفت:  در استان هايى كه 
برنامه آمايش ندارند، طرح جامع همان نقش برنامه آمايش را 
بازى مى كند، با اين تفاوت كه طرح جامع به صورت ناحيه 
به ناحيه انجام مى شود و در خوزستان كه به 9 منطقه تقسيم 
بندى شده، طرح جامع تفصيلى ناحيه شرق در مناطق هفت 

و هشت استان شامل شهرهاى مسجدسليمان، اللى، انديكا، 
ايذه و باغملك اجرايى مى شود.

همچنين على عسگر ظاهرى نماينده مردم مسجدسليمان 
در مجلس شوراى اسالمى، در اين نشست اظهار كرد:  در 
تدوين برنامه ششم كار بسيار خوبى انجام شده و امسال با 
رشد 107 درصدى بودجه استان به حد قابل قبولى افزايش 

يافت و من اطمينان دارم افراد حاضر در اين جلسه عدالت و 
توجه به نيازهاى اساسى را ركن اصلى كار خود قرار داده اند.

وى با بيان اين كه شمال خوزستان از لحاظ زلزله خيزى رتبه 
اول را در استان دارد، گفت: ساختمان ها به خصوص مراكز 
آموزش و پرورش در استان 30 درصد دچار مشكل هستند 
و در نواحى شمال استان اين رقم به 58 درصد مى رسد و 
55 درصد روستاهاى شمال استان كه بيش از 109 سال 
سابقه دارند، همچنان با تانكر آبرسانى مى شوند؛ همچنين 
بين 54 تا 57 درصد راه هاى روستايى اين مناطق نسبت به 

نواحى پايين تر استان، مناسب نيست.
نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: در زمينه كشاورزى در گذشته به شمال استان توجه 
نمى شد، در حالى كه اين مناطق مى تواند ظرفيت خوبى در 

حوزه كشاورزى داشته باشد.
و  تخريبى  شمال  مدارس  درصد  داد:  58  ادامه  ظاهرى 
غيرقابل استفاده هستند و از شوراى برنامه ريزى تقاضا دارم 
به اين مشكالت توجه ويژه داشته باشد. نواحى شمالى در 
زمينه حوادث، سرآمد در استان محسوب مى شوند و از 
لحاظ ارتباطات نيز بسيارى از نقاط اين مناطق، نقاط كور 

هستند.

نماينده بندر ماهشهر، اميديه، هنديجان و بندر امام در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: تحول در خوزستان نيازمند تغيير و 

تحول در تيم مديريت استان است.
 على گلمرادى پنج شنبه شب در ديدار با استاندار خوزستان 
اظهار كرد: امروزه چيدمان درست مديران در سازمان ها براى 
پاسخگويى به نيازها و ماموريت هاى سازمانى با توجه به 
محدوديت ها در بخش منابع از اهميت ويژه اى برخوردار 

است.
وى با اشاره به مشكالت جدى استان در رابطه با شبكه هاى 
و  آب  وضعيت  استان،  سطح  در  فاضالب  و  شرب  آب 
و  برشمرد  اسفناك  را  انتخابيه  حوزه  شهرهاى  فاضالب 
خواستار توجه ويژه از جانب مسؤوالن استانى براى رفع 

آنها شد.
اينكه  بيان  با  ادامه  در  مجلس  انرژى  كميسيون  عضو 
ظرفيت هاى شهرستان هاى بندر ماهشهر و اميديه و هنديجان 
معادل سرجمع حتى چند استان كشور است، تصريح كرد: 

اگر بر اساس مديريت علمى و جهادى ظرفيت هاى اين 
حوزه را اداره و اقتصاد مقاومتى را چراغ راه توسعه اقتصادى 

منطقه قرار دهيم يقيناً عالوه بر تامين نيازهاى مردمان اين 
منطقه مى توانيم حتى مشكالت اقتصادى و اشتغال ساير 
نقاط استان و ساير استان هاى ديگر كشور را نيز پاسخگو 

باشيم.
گلمرادى همچنين با بزرگ دانستن ملت ايران و كار بزرگ 
آنها در انتخابات 29 ارديبهشت، اظهار كرد: بايد قدر اين 
ملت بزرگ را بدانيم و اين قدردانى با اقدام و عمل در 

راستاى رفع مشكالت آنها تجلى پيدا مى كند.
وى در پايان، بازبينى و بازنگرى انتخابات شهرستان بندر 
ماهشهر و شهرستان اميديه را اقدامى مثبت دانست و گفت: 
اين اقدام مى تواند به نوعى احترام به مردم و كرامت آنها 
باشد چرا كه در صورت وجود اشكال در كار، امكان اصالح 
و رفع مشكل فراهم و از تضييع حقوق مردم جلوگيرى 
مى شود و چنانچه انتخابات بدون ايراد و صحت آن محرز 
كار  اين  و  مى شود  رفع  نامزدها  نگرانى  و  ابهامات  شود 

درستى است.

 58 درصد مدارس شمال خوزستان تخريبى هستند

سقوط كودكان اهوازى در
 كانال بالتكيفى شهردارى و آبفا 

در حاليكه جامعه شهروندى اهواز از مرگ كودك اهوازى در 
يكى از كانال هاى فاضالب اين شهر به شدت متاثر است آبفا و 
شهردارى هر كدام يكديگر را مقصر اين حادثه دردناك مى دانند 

 كانال حادثه كودك اهوازى مربوط
 به شهردارى است 

 شركت آبفاى اهواز در پى حادثه سقوط يك كودك سه ساله در 
كانال دفع آب هاى سطحى توضيحاتى ارايه داد.

متن اطالعيه شركت آب و فاضالب اهواز در خصوص اين 
حادثه به شرح زير است: 

 « ضمن ابراز تاسف و همدردى از حادثه سقوط كودك اهوازى 
در كانال دفع آب هاى سطحى به اطالع كليه شهروندان گرامى 
مى رساند، اين كانال متعلق به شهردارى و جهت دفع آب هاى 
فاضالب  دفع  كانال  موازات  در  كه  است  منطقه  در  سطحى 
شركت آبفا قرارگرفته است. مراتب تاسف و نگرانى شركت 
آبفا در زمينه پاسخگويى و تنوير افكار عمومى بر مسووالن آن 
واجب مى سازد توضيحاتى در اين خصوص ارايه دهيم. كانال 
دفع آب هاى سطحى يادشده در حوزه خدمات شهردارى بوده 
كه مراحل روپوش گذارى نيز از سوى متولى مربوطه صورت 
پذيرفته و به همين ترتيب بهره بردارى از آن نيز در اختيار اين 
نهاد محترم است.   شركت آبفا اهواز همواره آمادگى خود جهت 
همكارى در راستاى ارايه خدمات به مردم شريف و فهيم اهواز 
و به ويژه ساماندهى اين كانال ها را به محضر متوليان امر رسانده و 
هر زمان كه اين نهاد درخواست همكارى كند با تمام توان خود 

اقدام خواهد كرد. 
 همچنين به اطالع مى رساند، شركت آبفا اهواز با توجه به اينكه 
حادثه پيش آمده براى شهروندان را جبران ناپذير مى داند و خود 

را به دور از هرگونه عناوين و نهاد مسووليتى، همدرد با خانواده 
مصيبت ديده مى بيند، نيروهاى عملياتى شركت را از شب گذشته 
جهت حضور در محل حادثه و عرض تاسف و تسليت به محضر 
خانواده داغدار اين كودك عزيز اعزام و موظف به خدمتگزارى 
به خانواده محترم و همچنين ساماندهى علت حادثه كرده است

 شهردارى ادعاى
 شركت آبفا اهواز را تكذيب كرد

پس از انتشار توضيحات شركت آب و فاضالب اهواز ،  معاون 
خدمات شهرى شهردار اهواز در تماسى با شوشان ادعاى اين 
شركت را مبنى بر اينكه اين كانال مربوط به شهردارى و جهت 
عليرضا  كرد.  تكذيب  باشد  مى  منطقه  سطحى  هاى  آب  دفع 
حالج گفت: اين كانال تقريبا 20 سال پيش احداث شده و در 
حال حاضر نيز فاضالب در آن جارى است. اگر اين كانال مربوط 
به دفع آب هاى سطحى بود هيچ مشكلى براى اين كودك بوجود 
نمى آمد چرا كه در گرماى 50 درجه اهواز و عدم بارندگى 
ماه هاى اخير ، قطره اى آب هاى سطحى در آن جارى نمى 
شد. معاون شهردار اهواز افزود: متولى اين كانال شركت آب و 
فاضالب اهواز است و وظيفه كنترل آن نيز برعهده اين شركت 
است. گفتنى است  هفته گذشته كودك سه ساله اهوازى در كانال 

فاضالب سقوط كرد و جان سپرد. 

تحول در خوزستان، نيازمند تغيير و تحول در تيم مديريت استان



 سياسى كارى مى كنند
بهار نيوز نوشت :«ولى اله سيف» توضيح داد، بانك مركزى براى ساماندهى 
برخى از اين موسسه ها از خطوط اعتبارى خود استفاده كرده است كه مى توان 
به انحالل موسسه ثامن الحجج اشاره كرد؛ براى حل اين مشكل 2 هزار و 200 
ميليارد تومان (22 هزار ميليارد ريال) از منابع بانك مركزى پرداخت كرديم و 
حدود 2 هزار و 200 ميليارد تومان ديگر را تعهد كرديم كه پرداخت كنيم.به 
گفته سيف، در موضوع تعاونى منحله فرشتگان نيز تاكنون متناسب با دارايى هاى 
شناسايى شده اين تعاونى، مبالغى را براى سپرده گذاران به صورت خط اعتبارى 
در نظر گرفتيم. اختصاص اين خطوط اعتبارى با هدف تسريع در پرداخت 

سپرده سپرده گذاران انجام شده است.
رئيس كل بانك مركزى با انتقاد از كسانى كه در موضوع ساماندهى موسسه 
هاى غيرمجاز سياسى برخورد مى كنند، تاكيد كرد: بانك مركزى براى صيانت 
از سپرده هاى مردم، به تناسب دارايى هاى شناخته شده اين موسسه ها، خطوط 

اعتبارى به سپرده گذاران اختصاص مى دهد.

متن بهمن كيارستمى در آستانه سالگرد پدر
 بهمن كيارستمى در متنى كه به مناسبت سالگرد پدرش منتشر كرده، به شرح 
ماجراى بيمارى او پرداخته و نوشته است: «توى اين مدت همش فكر مى كنم ما 

ميدون رو زود خالى كرديم، كاش بيشتر اصرار مى كرديم.»
به گزارش خبرآنالين، بهمن كيارستمى در آستانه سالگرد درگذشت عباس 
كيارستمى كارگردان فقيد سينماى ايران متنى را درباره روند درمان پدرش منتشر 
كرد.متنى كه او نوشته است به اين شرح است: «دو موضوع هست كه روى 
دوشم سنگينى ميكنه و فكر ميكنم دو مقطع مهمى بودن كه بنده بايد مسئوالنه 
تر عمل مى كردم و نكردم. يكى تصميم به جراحى در بيمارستان جم به جاى 
آراد بود و يكى هم فرستادنش به فرانسه. اولى رو بگم چى شد تا بعد برسيم 
به ماجراى پاريس رفتن... ابوى ما سابقه كم كارى تيروئيد داشت و اصال ايده 
فيلم «طعم گيالس» بعد از يك دوره درمان در اوايل دهه هفتاد به ذهنش رسيده 
بود... تا شد بهمن 94 كه داشت مى رفت كوبا و قبل از سفرش رفتم يك سرى 
بهش بزنم و خدافظى كنم. وقتى داشتم از خونه ميامدم بيرون و اون پاشد تا 
مصافحه كنيم سرش گيج رفت و نشست روى صندلى. يادم افتاد اون سال ها هم 
گاهى اينطورى مى شد و پرسيدم آخرين بار كى آزمايش تيروئيد داده و گفت 
خيلى وقته كه نداده. زنگ زدم به دوست پزشك غددى كه در بيمارستان آراد 
كار ميكنه، براش آزمايش هاى مفصلى نوشت و همون روز قبل از سفرش رفتيم 
آزمايشگاه سركوچه. كوبا كه بود نتيجه آزمايش رو گرفتم؛ كم خونى شديد. بعد 
كه برگشت به توصيه پزشك غدد در يك روز سرد زمستانى صبح اول وقت 
رفتيم آراد براى كولونسكپي و به توصيه همان دوست، دادمش دست دكتر «ش»، 
پزشكى خوش تيپ و سن و سال دار و بد خلق و خودم نشستم پشت در. يكى 
دو ساعت بعد دكتر «ش» آمد بيرون و با توپ پر گفت: «بابات چرا تميز نيست؟ 
وقتى ميگن سه روز چيزى نخوره يعنى سه روز چيزى نخوره» و در رو كوبيد به 
هم و رفت. بعد كه ابوى از اتاق اومد بيرون كارد ميزدى خونش در نمى اومد؛ 
انگار دكتر خوش تيپ همين رو جلوى همه بهش گفته بود و ابوى رو كه ذاتا 
هم آدم خجالتيى بود حسابى شرمنده كرده بود... در راه برگشت از بيمارستان 
تقريبا هيچ حرفى نزد و فقط يك بار زير لب گفت بچه كه نيستم، سه روز چيزى 

نخوردم ديگه من از كجا بدونم اون تو چه خبره...
كولونسكپى براى بار دوم رو راضى نمى شد انجام بديم و مثل بچه ها كه 
موقع آمپول زدن يهويى حالشون خوب ميشه هى ميگفت خوب شدم ديگه 
و دليل و بهانه مياورد كه نريم آراد. باالخره همون پزشك غدد آشنا رو واسطه 
كردم كه بهش بگه اين كار واجبه و باز بحث به خلق دكتر «ش» رسيد. دوست 
ما به ابوى گفت دكتر «ش» پزشك ارتش بوده و گرچه اخالقش ارتشيه اما 
پزشك خوبيه و ابوى هم با اكراه راضى شد باز بريم آراد. اما كسانى كه از 

نزديك ميشناسنش ميدونن وقتى كيارستمى با سؤظن ميرفت سراغ كسى و 
دگمه راديوگرافى خودش رو روشن مى كرد عيبى نبود كه در طرف مقابل نبينه. 
خالصه در اين جلسه دوم دكتر «ش» ابوى ما رو كولونسكپى كرده بود و ابوى 
ما دكتر «ش» رو. در راه برگشت توى ماشين هم برعكس دفعه پيش كه الم تا 
كام حرف نمى زد اين بار از هر نگاه و حركت چهره و اندام دكتر «ش» داستان 

داشت كه تعريف كنه.
از بد حادثه همون هفته تولد اميد خالي بند بود و شب مى ره پارتى خونه ايشون 
و داستان ها تعريف ميكنه از رفتار دكتر «ش» در بيمارستان آراد. اميد هم روز 
بعدش به من زنگ زد كه وقتى بيمارستان جم هست و ما هستيم چرا آراد. منم 
طبعا به پزشك غدد آشناى بيمارستان آراد زنگ زدم تا صالح مصلحت كنم 
و جواب آمد كه اصال صالح نيست، post opp (مراقبتهاى بعد از عمل) 
بيمارستان جم افتضاحه و نكنين اين كار رو. همين رو به ابوى گفتم اما اميد 
خالى بند هم دست ديگرش رو از اون طرف ميكشيد و زور ما داشت كم ميومد. 
پزشك غدد اما كوتاه نمى اومد و باالخره يك شب كفايت مذاكرات چند ساعته 
با اين جمله اعالم شد: «حاضر نيستم تنم رو دست دكترى بدم كه وقتى داره با 
من حرف ميزنه توى چشمم نگاه نميكنه.» ما هم ديگه اصرار نكرديم و داديمش 
دست اميد خان روحانى و مابقى ماجرا هم كه عيان است...توى اين مدت همش 
فكر ميكنم ما ميدون رو زود خالى كرديم و كفايت مذاكرات رو پيش از موعد 

اعالم كرديم؛ كاش نمى كرديم و بيشتر اصرار ميكرديم.»

چينش كابينه آينده حسن روحانى چگونه خواهد بود ؟
عطريان فر  در گفتگو  با خبرآنالين اظهار كرد: طرح مطالبات مردمى از رييس 
جمهور در زمان انتخابات -كه اميدوارم رييس جمهور به آن ها توجه كافى داشته 
باشد- نكته بسيار مهمى است. البته گام پيش نيازى وجود دارد و آن اينكه رييس 
جمهوربا تجربه چهارسال مديريت دركشور ، براى تشكيل دولت بعدى خود بايد 
عملكرد وزارتخانه ها و بطور كلى كابينه را بررسى و مورد ارزيابى قرار دهد. او از 
باب اينكه مصالح ملى را مورد نظر قرار مى دهد، يك بار بايد عملكرد بدنه دولت را 
با توجه به مبانى و توقعات و الگوهاى مورد نظرش مورد سنجش قرار دهد و بعد 
دست به اقدام بهتر براى تركيب جديد كابينه بزند. با توجه به اظهارات اقاى روحانى 
به نظر مى رسد دولتى كه او تشكيل خواهد داد با چهره هاى گسترده اى از نيروهاى 
جديد و تا حدودى جوان خواهد بود. باور من اين است ، كمتراز دو سوم كابينه 
روحانى در دور دوم دچار تحول خواهد بود و چهره هاى جديدى خواهند آمد 
كه طبعا در روند خدمت رسانى بهتر، موفق تر عمل خواهند كرد. اگرچه عملكرد 
وزراى دولت يازدهم درجاى خود ماجور است، اما منطق تغيير ، منطق پذيرفته شده 
اى است . رهبران منتخب  بعد از مدتى به تناسب زمان و لزوم خدمت شايسته تر، 
در مديريت ارشد كشور بازنگرى مى كنند و وظيفه آنها است كه عملكردها را با 
توقعات از پيش تعريف شده، بسنجند و از اين رهگذر اهداف خودرا در حد اكثر 

ممكن جامه عمل بپوشانند.  
علم الهدى نظرش درباره «آتش به اختيار» را علنى كرد

تسنيم  به نقل از خطيب جمعه مشهد مقدس نوشت : اينكه مقام معظم رهبرى 
فرمودند «آتش به اختيار» به معناى اين نيست كه كسى خودسرانه عملى انجام دهد، 
مقام معظم رهبرى نسبت به جوانان واليى آن قدر اطمينان دارند كه مى فرمايند شما 
بدون الهام از قرارگاه فرماندهى آتش به اختيار مى توانيد عمل كنيد زيرا هم دشمن را 

مى شناسيد و هم مى توانيد دشمن براندازى داشته باشيد.
آيت اهللا علم الهدى افزود: رزمنده افسر جنگ نرم آتش به اختيار است زيرا به همه 
چيزش اطمينان است. آتش به اختيار يعنى منتظر كسى و جايى نباشيد. اين آتش به 

اختيار تعيين تكليف براى تمام دستگاه هاى مسئول اعم از اجرايى و قضايى است.
وى گفت: اين كلمه معناى بسيارى دارد و براى همه تعيين تكليف است، وقتى 
فرمانده از قرارگاه مى گويد «آتش به اختيار» يعنى به همه چيز اين رزمنده اطمينان 

دارد و مى داند وى صف دشمن را عوضى نمى گيرد و در مقاومت كوتاه نمى آيد 
و مى داند اين رزمنده با ايمان و عقيده در خط براندازى دشمن قدم برمى دارد. 
آتش به اختيار به معناى خودسر عمل كردن نيست. با ابتكار در خط آرمان ها 

بايستيد و با دشمن نبرد كنيد.

وزير زن در راه است؟
 اعتماد نوشت:مجلسى بر روى كار است كه زنانش سخت اعتقاد به توانايى هاى 
زنان دارند و در تذكرهاى هفته گذشته شان خطاب به رييس جمهور خواهان 
حضور جدى زنان در كابينه شده اند.   نمايندگان مرد مجلس هم نگاه منفي به 
وزير شدن زنان ندارند و به نظر مي رسد كه فضاي مجلس دهم براي معرفي 
وزير زن كامال مساعد است و همين كار حسن روحاني را براي معرفي يك يا 
چند وزير زن به مجلس راحت تر مي كند. در ميان ليست وزارتخانه ها اما اسامي 
متفاوتي از زنان به گوش مي رسد. وزارت آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه هايي 
است كه احتمال حضور يك زن در راس آن بسيار باال است. برخي زمزمه ها از 
احتمال حضور يك زن در وزارت علوم هم حكايت دارد. اما آنچه كه مشخص است 
اين است كه زنان اين بار عالوه بر سهم بااليي كه در معاونت هاي رييس جمهور 

دارند در ساير بخش ها نيز حضور پرررنگي خواهند داشت.

فعاالن فتنه 88 نبايد جايى در حكومت داشته باشند
فارس به نقل از موحدى كرمانى نوشت : رئيس حكومت بايد مراقب باشد 
وزرايش سابقه بد نداشته باشند و با كسانى مشورت كند كه داراى سابقه خوبى 
باشند. وى ادامه داد: افرادى كه در فتنه 88 فعاليت كردند، نبايد در حكومت 
جايى داشته باشند چون امتحان خود را پس داده اند.  خطيب جمعه تهران در 
مورد نيروهاى مسلح نيز عنوان كرد: نيروهاى مسلح به اذن خدا قلعه هاى محكم 
مردم هستند و با حضورشان به انسان ها امنيت مى دهند؛ اينها زينت واليان و 
موجب عزت دين اند و امنيت را ايجاد مى كنند. زمانى مردم زندگى آرام دارند 
كه نيروهاى مسلح سرافراز باشند بنابراين به همين صورت هم مسئول حكومت 
بايد به فكر آنها باشد. وى بر همين اساس اضافه كرد: مبادا اگر مسئول حكومت 
به آنها خدمتى كرد اين خدمت براى او بزرگنمايى كند و همچنين بايد توجه 
داشته باشد كه الطاف كوچك را هم فراموش نكند. واى به حال كسى كه به 

جنگ خدا برود.

روحانى با مرگ برجام چه خواهد كرد؟
سياسى   كارشناس و پژوهشگر  رضا سراج  كانال تلگرامى  فارس به نقل از 
نوشت:با تصويب تحريم هاى جامع موسوم به S.722 عليه ايران در مجلس سنا 
كه به تاييد مجلس نمايندگان و امضاء ترامپ نيز خواهد رسيد؛ عمال روح و 

جسم برجام نقض شد.
بر خالف آنكه گفته مى شد تحريم هاى تسليحاتى و موشكى در بازه 5 و 8 ساله 
خاتمه مى يابد؛ مغاير با بندهاى 3 و 5 پيوست دوم قطعنامه مذكور عمل شد و 
در تحريم هاى جامع و جديد آمريكا، تحريم هاى موشكى و تسليحاتى دائمى 
مى گردد. اين تحريم ها عمال قطعنامه 2231 را به كاغذ پاره اى، فاقد ضمانت 
تبديل مى كند. از سوى ديگر، عليرغم تعهد آمريكا مبنى بر بازگشت ناپذير 
بودن تحريم هاى معلق شده در برجام، مجددا همه آنها بازگردانده مى شود. 
بدين ترتيب بندهاى 26 و 29 برجام نيز نقض مى گردد. در تحريم هاى موسوم 
به S.722 زير ساخت اعمال تحريم هاى جديد به بهانه حقوق بشر و...مهيا و 

عملياتى مى شود كه اين موضوع هم نقض روح و جسم برجام است.
روحانى با مرگ برجام چه خواهد كرد؟

1)روحانى مرگ برجام را مى پذيرد و به سهل انديشى، اشتباه محاسباتى و 
شكست ايده مركزى دولت خود اعتراف مى كند.

2)روحانى با عمل به مكانيزم ماله كشى اجازه مى دهد تا آمريكايى ها برجام را با 
دلخواه خود اجرا كنند.

3)روحانى با اروپايى ها، حيات مصنوعى برجام را در وضعيت كما حفظ كرده و 
افكارعمومى را تخدير مى كند.

4)روحانى با مقصر تراشى براى هزينه هاى شكست خود، وارد چالش دوگانگى 
با حاكميت و زمينه سازى براى برجام هاى 4،3،2 مى گردد. در كوتاه مدت عمل 
به سناريوهاى 2 و 3 متصور مى باشد؛ اما در ميان مدت بايد سناريوى چهارم را 

به انتظار نشست.

بگومگو و مچ گيرى ها مانع پيشرفت كشور است
يك عضو فراكسيون روحانيون مجلس گفت: با سخنان اخير مقام معظم رهبرى، 
هر كس ادعاى تبعيت از آقا را دارد و مدعى واليت مدارى است، اين گوى و 

اين ميدان.
حجت االسالم سيدجواد حسينى كيا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به انتقاد مقام 
معظم رهبرى از برخى افراد كه با تفسيرهاى غلط به دنبال تقسيم كردن مردم 
هستند و با بگومگوها و تقسيم كردن مردم، كار بزرگ ملت در انتخابات را 
خراب و ضايع مى كنند، گفت: تذكرات و هشدارهاى معظم له در اكثر اوقات 
رهنمود و جهت دهى به مديران دولتى و مديران ارشد نظام است تا مواظب 

باشند بگومگوها باعث درجا زدن يا پس رفت نشود.
نماينده مردم سنقر در مجلس با اشاره به اين فراز سخن مقام معظم رهبرى كه 
در مقابل دشمنى ها و تحريم هاى جديد آمريكا بايد فضاى جديدى از همكارى، 
كار و تالش براى رسيدن به هدف مشترك يعنى «پيشرفت كشور و اعتالى 
جمهورى اسالمى» ايجاد كرد و همه در آن فضا، سهيم و شريك شوند، گفت: 
همه كارگزاران و مسئوالن نظام بايد به اين نتيجه برسيم كه به دشمن نمى شود 
اعتماد كرد و اگر برخى ها به اين مسئله بى توجه باشند حتما بخشى از مردم و 
جريان هاى سياسى همچنان بى اعتمادى شان به آمريكا را حفظ خواهند كرد 
عالوه بر اين همه بايد به اين تفاهم برسيم كه وحدت كنيم، وحدت رمز پيروزى 
و عامل موفقيت كشور است و طبعا بگومگو و مچ گيرى ها مانع پيشرفت و 
توسعه مى شود. به اعتقاد وى، نگاه و رويكرد مسئوالن، كارگزاران نظام و مديران 
دولتى بايد معطوف منابع انسانى و امكانات داخلى و جلوگيرى از هرزروى 
آنها و هدايت منابع پولى و بانكى به سمت توليد و اشتغال شود تا زمينه خروج 

اقتصاد از نابسامانى ها بهتر از گذشته به وجود آيد.
اين عضو فراكسيون روحانيون مجلس، رييس جمهور را مسئول تحقق مطالبات 
مطرح شده در ديدار كارگزاران نظام با مقام معظم رهبرى دانست و افزود: وقتى 
رييس جمهور در اين ديدار نيازهاى كشور را تشريح و تاكيد كرد كه بايد اين نيازها 
انجام شود، مقام معظم رهبرى نقل به مضمون فرمودند كه «خود شما بايد اين نيازها 

را انجام دهيد. اين «بايدها» را بايد خود رييس جمهور انجام دهد.»
حسينى كيا قانون اساسى و مقام معظم رهبرى را ميثاق جريان هاى سياسى و كارگزاران 
نظام دانست و افزود: وقتى ايشان مى فرمايد آمريكا قابل اعتماد نيست، يعنى حرف 
اول و آخر را ايشان زده و ديگر يك عده اى نبايد به آمريكا اعتماد كنند البته اين مسئله 
نبايد با «مذاكره» خلط شود. مقام معظم رهبرى منعى براى مذاكره با طرف هاى غربى 
به ويژه آمريكايى ها ندارند و باب مذاكره را باز گذاشتند اما «بى اعتمادى» به  دشمن را 

همواره مورد تاكيد قرار داده اند.
 نماينده مردم سنقر در مجلس با بيان اينكه «موارد متعددى از برجام توسط آمريكايى ها 
نقض شده است» تصريح كرد: روح و جسم برجام در موارد متعددى نقض شده 
است منتها باور اين مسئله براى برخى افراد در دولت سخت است. اين آقايان 

بايد باور كنند كه برجام، نقض شده است.
حسينى كيا در عين حال خطاب به منتقدان دولت متذكر شد: عملكرد مثبت 
دولت در بخش هاى مختلف را ببينيد و كمك كنيد تا موفقيت دولت روحانى 

بيشتر شود.
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سى سيا

 فرمان «آتش به اختيار» 
حركت در مسير قانون است

مجوز «اتش به اختيار» آن هم در حوزه فرهنگ، همان 
تالشى است كه بايد به كمك مسوولين بيايد و در 

جهت تكميل اين چرخه قرار گيرد.
هر كشورى براى خود ريلى به نام «قانون» دارد تا بتواند 
به واسطه آن راه را به درستى طى كند و به سر منزل 
مقصود برسد. كشور ما طبق قانون، يك رهبر دارد 
كه به فراخور شرايط، زمان و موقعيت هاى مختلف 
صالحديدهايي را در نظر مى گيرند و بر اساس آن 
توصيه هايى را خطاب به مسوولين مطرح مى كنند. از 
هر سخنى مى توان برداشت هاى گوناگون داشت؛ اما 
افراد، گروه ها و جناح هاى سياسى بايد بدانند كه به 
هيچ عنوان اجازه ندارند توصيه هاى رهبرى را تفسير 

به راى كنند. 
چندى پيش مقام معظم رهبرى در ديدارى صميمانه با 
جمعى از جوانان و دانشجويان اشاره اى به مشكالت 
فرهنگى كردند و فرمودند «من به همه  آن هسته هاى 
فكرى و عملِى جهادى، فكرى، فرهنگى در سرتاسر 
كشور مرتّباً مى گويم: هركدام كار كنيد؛ مستقل و به قول 

ميدان جنگ، آتش به اختيار» 
متاسفانه برخى از واژه « آتش به اختيار» معناى قهرى 
آن را استنباط كردند و برخالف وضوح تعبير، تصور 
كردند اين مجوزى مى تواند باشد براى مقابله هاى 
سخت! درحالى كه معناى اين جمله و مفهومى كه 
مى توان از واژه « آتش به اختيار» برداشت كرد، كامال 
مشخص است و به نظر نمى رسد اين واژه معناى 
ديگرى به جز افزايش مطالبه گرى در ميان جوانان و 

همچنين تالش براى تعالى كشور داشته باشد.
نبايد فراموش كرد كه در هر سيستمى مى تواند كاستى 
هايى وجود داشته باشد كه بايد تالشى ديگر آن را 
تكميل كند. از همين رو مجوز «اتش به اختيار» آن 
هم در حوزه فرهنگ همان تالشى است كه بايد به 
كمك مسوولين بيايد و در جهت تكميل اين چرخه 

قرار گيرد.
از آنجايى كه رهبر انقالب همواره بر رعايت مر قانون 
تاكيد داشته اند؛ لذا صدور فرمان «آتش به اختيار» ايشان 
نيز به معناى حركت مجاهدانه در چارچوب قانون 
است و نه فراتر از آن. به معناى ديگر وقتى باالترين 
مقام كشور مكررا بر رعايت قانون اصرار داشته اند، 
چطور ممكن است افرادى را به حركت بر خالف 
قانون تشويق يا توصيه كنند؟! چنين سوء برداشت 

هايى ظلم به نظام، رهبرى، قانون و مردم است.
*نماينده شيراز در مجلس شوراي اسالمي

روحانى امروز، يك «روحانى» ديگر است

با توجه به تغيير شرايط، آقاى روحانى قوت هايى يافته و 
ارتباطات معنى دارى با جريانات سياسى پيدا كرده كه قطعا 
در رفتارش تأثير خواهد گذاشت. او با رأى 59 درصدى 
رئيس جمهور منتخب مردم شد كه نسبت به سال 92 نتيجه 
بهترى محسوب مى شود. آقاى روحانى مى تواند به عملكرد 

خودش در 4 سال گذشته تكيه بيشترى كند.
در واقع رأى اعتماد دوباره مردم به آقاى روحانى معطوف به 
عملكرد 4 سال گذشته است. ثانيا ارتباطات آقاى روحانى با 
جريانات سياسى خيلى شفاف شده، در صورتى كه در دولت 
يازدهم اين طور نبود. اصولگراها، اصالح طلبان و حزب 
اعتدال و توسعه سال 92 پيروزى آقاى روحانى را به نفع 
خود تعبير و تفسير مى كردند. در واقع هر كدام اين پيروزى 
را منتسب به خود مى دانستند و حتى برخى ها سهمى را 
براى ديگران قائل نبودند اما آقاى روحانى در دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى تمام تكيه اش بر اصالح 

طلبان بود.
تمام ستادهاى انتخاباتى اش توسط اصالح طلبان اداره مى 
شد و جريانات ديگر در پيروزى آقاى روحانى ادعايى ندارند 
بنابراين آقاى روحانى امروز آقاى روحانى ديگرى است، االن 
هويت اصالح طلبى اش محرز شده، حتى اگر خودش در 
جامعه روحانيت مبارز باشد يا اينكه هنوز اعالم نكند اصالح 
طلب است. از اين نظر هم اوضاع كامال شفاف شده و آقاى 
روحانى هم منتسب به جريان اصالحات است. به ويژه 
آنكه آقاى اسحاق جهانگيرى معاون اول او خودش را نامزد 
اصالح طلبان عنوان و به آقاى روحانى در مناظرات كمك 
شايانى كرد بنابراين هويت آقاى روحانى يا هويت مواضع و 

عملكرد او نسبت به سال 92 شفاف شد.
هرچند ما در اين دوره حمايت صريح آقاى ناطق نورى و 
آقاى الريجانى را از آقاى روحانى داريم و آقاى روحانى 
مقدارى فراجناحى مى شود اما ارتباطات او نسبت به گذشته 
شفاف شده است و به نظر مى آيد با توجه به اينكه 4 سال 
رئيس جمهور و چهره شناخته شده اى بود با اين ارتباطاتى 
كه با جريانات سياسى پيدا كرد، در موقعيت بسيار قوى ترى 

از گذشته قرار دارد.
*وزير تعاون دولت اصالحات و دبيركل حزب پيشروى 

اصالحات

شـت ا د د يا تحليـل  على صوفى*  بهرام پارسايى*

حسن روحانى در اين مراسم با تسليت سالروز شهادت مظلومانه مولى 
الموحدين حضرت على ابن ابيطالب (ع)ابراز اميدوارى كرد  كه همگان 
بتوانند از شبهاى قدر بهره كافى را ببرند و همواره پيرو راه امام على (ع) 
باشند. دكتر روحانى با اشاره به روز غدير و معرفى امام على (ع) از سوى 
پيامبر عظيم الشان اسالم ، به نقش مهم رسانه ها اشاره كرد و گفت: 
اساسا رسالت يعنى كسى كه پيام الهى و آنچه كه خداوند مقرر كرده به 
بشر ابالغ مى كند پس كار رسانه كار پيامبرى و كار مقدسى است . پيامبر 
(ص) در همان روز غدير به نقش مهم رسانه ها اشاره كردند و فرمودند 
همه آنهايى كه در اينجا حضور داريد موظف هستيد تا حادثه امروز را به 

كسانى كه در اينجا حضور ندارند ابالغ كنيد و برسانيد.
 ريس جمهور ابالغ پيام هاى اصلى دين ، تاريخ ، ملت، انقالب و اهداف 
نظام اسالمى را وظيفه همگان دانست و گفت: رسانه سازنده خبر نيست، 
رسانه ابالغ كننده حقيقت است و اين وظيفه سنگينى است. دكتر روحانى 
با اشاره به نقش مهم رسانه ها در دوران انتخابات و حضور و مشاركت 
انتخابات  روزهاى  گفت:  حساس  تاريخى  برهه  آن  در  مردم  گسترده 
روزهاى بسيار مهمى براى كشور و عيد سياسى و روزها و شبهاى قدر 
ملت ايران بود. مردم ايران قدر، آينده و سرنوشت خود را با حضور در كنار 

صندوق هاى راى رقم زدند.
 رييس جمهور افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات در حساسترين 
موقعيت منطقه اى، تاريخى و جهانى روى داد يعنى در شرايطى كه 
غرب به دنبال فشار جديد به ايران بود و برخى ها در منطقه اجتماع كرده 
بودند تا پيام تهديد را به ملت ما بدهند و اربابان، دستورهاى جديدى را به 
تروريست هاى منطقه داده بودند كه حتما بايد تهران را ناامن كنيد  اما 
مردم ايران با حضور پرشور خود همه اين توطئه ها را نقش بر آب كردند. 
رييس جمهور با بيان اينكه بى ترديد دولت يازدهم مظلومترين دولت در 
تاريخ انقالب بوده است ، گفت: ما در شرايط امروز بايد بيشتر به آينده و نه 

گذشته و به اهداف ملى و نه رقابت هاى ديروز نگاه كنيم.
 دكتر روحانى دولت را نماينده مردم ايران دانست و اظهارداشت: بيان 
موفقيت ها و پيروزى هاى دولت چيزى جز بيان موفقيت ها و پيروزى 
هاى ملت نيست. دولت چيزى نيست جز نماينده مردم و يكى از اشتباهاتى 
كه رسانه ها بايد تصحيح كنند، اين است كه گفته مى شود مثال اين آقا 
وكيل الدوله است و يا اين رسانه، رسانه طرفدار دولت است. در حاليكه 
دولت همان نماينده ملت است. رييس جمهور با اشاره به حضور مردم در 
هر چهار سال در سطح ملى براى انتخاب رييس جمهور به عنوان نماينده 
همه مردم ، گفت: انتخابات رياست جمهورى در سطح كشور و ملى است 
و كسى كه انتخاب مى شود مبناى قانون اساسى اين است كه رييس 
«جمهور»  و «همه مردم « و مجرى وظايفى باشد كه قانون اساسى بر 

دوش او گذاشته است.
 دكتر روحانى با تاكيد بر اينكه انتقاد سازنده بسيار مفيد است، گفت: درست 
است كه انتقاد كامال الزم است. در مثل انتقاد حكم نمك غذا را دارد، اما 
همه غذا كه نبايد از نمك تشكيل شود. بلكه بايد اصل اخبار و واقعيت 

ها را نيز به مردم گفت. رييس جمهور اضافه كرد: انتقاد واقعى و سازنده 
يعنى اينكه واقعيتى را براى مردم توضيح دهيم و مثال به مردم بگوييم 
در توليد گندم خودكفا شديم و بعد انتقادمان را هم مطرح كنيم. انتقاد 
سازنده الزم است، اما مثال بگوييم كه در حالى كه در سال 92 روزانه 6 
ميليون ليتر گازوئيل وارد مى كرديم، امروز روزانه 13 ميليون ليتر گازوئيل 
صادر مى كنيم و برنامه داريم كه اين ميزان سال آينده به 20 ميليون ليتر 
برسد. بگوييم در حال رسيدن به خودكفايى در توليد بنزين هستيم و بعد 

انتقادمان را هم مطرح كنيم. 
وى اظهار داشت: انتقاد يعنى اينكه اول اصل و واقعيت را براى مردم 
توضيح دهيم و بگوييم در طول سه سال و نيم گذشته در پارس جنوبى 

11 فاز جديد افتتاح شد در حالى كه در كل دولتهاى گذشته 10 فاز افتتاح 
شده بود و بعد بگوييم كه 11 فاز كم است و بايد فازهاى بيشترى افتتاح 
مى شد. براى مردم بگوييم بعد از ساليان دراز صادرات غيرنفتى بر واردات 
كشور پيشى گرفت و بعد انتقاد كنيم كه چرا يكسال زودتر اين اتفاق 
نيفتاد. بگوييم توليد محصوالت غذايى در دولت يازدهم 21 ميليون تن 
اضافه شده و بعد انتقاد كنيم كه مثال چرا اين ميزان بيشتر نبود يا زودتر 

اتفاق نيفتاد.
كردند  وظيفه  اداى  كه  هايى  رسانه  از  كرد:  تصريح  روحانى  دكتر 
سپاسگزاريم و از رسانه هايى هم كه به اعتقاد ما مسيرشان دقيق نبوده 

خواهش مى كنيم حاال كه انتخابات تمام شد، دولت يازدهم هم تمام شد 
و مى خواهيم وارد دولت دوازدهم شويم، بياييد كمك كنيد با يك فضاى 
جديد وارد اين عرصه شويم. لحن ها را دوستانه و برادرانه تر كنيم. رييس 
جمهور با بيان اينكه امشب، شب اميرالمومنين على (ع) است، خاطرنشان 
كرد: زندگى حضرت على (ع) به ما مى آموزد كه تبليغات ناصحيح مى 
تواند حتى چهره اميرالمومنين و واقعيت اين چهره اى را كه سراسر حق و 
عدل است، مخدوش كند. به ما مى آموزد كه تبليغات ناصحيح كارى مى 
كند كه مردم روبروى اميرالمومنين در جمل و صفين و نهروان مى ايستند.
 دكتر روحانى گفت: اين نشان مى دهد كه امروز رسالت سنگينى بر عهده 
ماست. البته مردم در ايام انتخابات و در شكل شهروند خبرنگار به صحنه 
آمدند و لذا اگر رسانه هايى كه در مسير حق حركت مى كردند، تنها بودند 
ما در انتخابات موفق نبوديم. رييس جمهور در ادامه سخنان خود با طرح 
اين سوال كه چرا برخى از ما لحن مان را اصالح نمى كنيم و چرا نمى 
دانيم با چه لحنى مى خواهيم با دولت، با منطقه و با دنيا صحبت كنيم، 
اظهار داشت: با لحن تند به جايى نمى رسيم. واهللا جز اعتدال راه ديگرى 
وجود ندارد. امام خمينى (ره) هم با اعتدال انقالب را پيروز كرد. اگر امام 
به مردم مى گفت بروند جلوى ارتش بايستند و مقابله كنند، كشور حمام 
خون مى شد. اما امام چنان عمل كرد كه هر چيزى را جذب و هضم كرد.

از  تعدادى  كرد  مشاهده  وقتى  (ع)  اميرالمومنين  افزود:  روحانى  دكتر   
لشكريانش در صفين، حين جنگ به دشمن دشنام مى دهند، واكنش 
نشان داد و گفت من اصحابى را نمى خواهم كه به دشمنانشان فحش 
دهند. حاال برخى از ما ما كه خود را شيعه على (ع) مى دانيم، چرا دشنام 
دادن را افتخار مى دانيم و ناسزا گويى را انقالبى گرى مى دانيم؟ انقالبى 
ما اميرالمومنين و پيامبر اكرم (ص) است، عمارياسر است. مگر ما شيعه 
على نيستم. ما انقالب كرديم تا راه پيامبر (ص) و راه على (ع) را دنبال 
كنيم كه به اصحاب خود مى فرمود كه حتى در هنگام جنگ به دشمن 

دشنام ندهيد.
 رييس جمهورى تصريح كرد كه امشب، شب اميرالمومنين است و بياييد 

تالش كنيم تا راه او را انتخاب كنيم.
در ابتداى اين نشست نيز محمد على وكيلى نماينده مجلس شوراى 
اسالمى و مدير مسوول روزنامه ابتكار ، لوايح اصالح قانون مطبوعات و 
نظام صنفى را مطالبه جامعه رسانه اى كشور دانست و از دولت خواست 

اين لوايح را براى انجام امور بهتر رسانه ها، تقديم مجلس كند.
 وى همچنين خواهان تالش براى تعيين تكليف وضعيت شمارى از 
مديران كانال هاى تلگرامى شد كه در بازداشت بسر مى برند. محمد على 
نادعلى مدير عامل پايگاه خبرى جماران نيز به عنوان دومين سخنران 
خواهان اجراى قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات از سوى همه 
دستگاهها و نهادها شد و اجراى دقيق اين قانون را راهگشاى بسيارى از 
مشكالت فعلى كشور دانست. در اين مراسم همچنين محمد برنو برنده 
جايزه نخست جشنواره عكس px3 اروپا، جايزه و مجموعه آثار خود را به 

دكتر روحانى اهدا كرد.

لحن ها را دوستانه و برادرانه تر كنيد
رييس جمهور در ضيافت افطار با اصحاب رسانه، فعاليت و كار در عرصه رسانه را كار پيامبرى و مقدس دانست و تاكيد كرد: همان طور كه قرآن مى گويد

 رسول بايد امين باشد، همه رسانه ها نيز بايد واقعيت ها و حقايق اين جامعه را به خوبى به مردم ابالغ كنند و به دنبال تحقق اهداف ملى باشند.
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خبـرخبـر

 در كمتر از 24 ساعت هشتگ دانشجوپزى در تمام 
رسانه هاى داخلى و خارجى و حتى تريبون هاى ضد 
اعتراض  صداى  كليدواژه  اين  تا  شد  ترند  انقالب 
دانشجويان دانشگاه شهيد چمران براى رسيدگى به 
وضعيت سيستم هاى سرمايشى خوابگاه ها در گرماى 
50 درجه اهواز را به گوش همه برساند، اما ماجرا از 

كجا شروع شد؟.
 از حدود يك ماه پيش بود كه تعدادى از دانشجويان 
معصومه(س)  حضرت  خوابگاهى  مجتمع  دختر 
دانشگاه شهيد چمران اهواز با مراجعه به مسئوالن، 
تهويه  سيستم هاى  وضع  به  رسيدگى  خواستار 
سرمايشى بلوك هاى اين مجتمع خوابگاهى با توجه 

به روند افزايش دماى هوا شدند. 
ابتدا  در  دانشجويان  درخواست هاى  و  مراجعات 
به صورت فردى بود اما با توجه به روند افزايش دما 
در اهواز ناشى از تغيير اقليم و اينكه سيستم هاى 
سرمايشى خوابگاه ديگر پاسخگوى گرماى هوا نبود، 
دانشجويان دختر اين خوابگاه روز گذشته از ساعت 
هفت عصر براى اعتراض به اين وضعيت در محل 
درب ورودى خوابگاه تجمع كردند و مانع از بستن 

درب ورودى در موقع مقرر توسط نگهبان شدند.
دانشجويان با شعار «سيستم سرمايشى حق مسلم 
تهويه  وضعيت  به  رسيدگى  خواستار  ماست»، 
اتاق هاى خوابگاه شدند؛ تداوم اين اقدام دانشجويان 
موجب شد تا برخى از اعضاى هيات رييسه دانشگاه 
براى رسيدگى به اعتراض آن ها در محل حاضر شوند 
و توضيحاتى را در خصوص تعمير و رسيدگى به وضع 

سيستم هاى خنك كننده خوابگاه ارائه دهند.

عذرخواهى از دانشجويان
 و درخواست همراهى

در اين زمينه دو روز پيش از آغاز اين تجمع، در 
تاريخ 23 خردادماه 96، دكتر محمدرضا علم معاون 
بيان  با  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  دانشجويى 
اقدامات در حال انجام براى رفع مشكل سيستم هاى 

خنك كننده خوابگاه هاى دانشجويى اين دانشگاه، 
كه  تحملى  و  صبر  با  دانشجويان  اميدوارم  گفت:  
خواهند داشت، به ما كمك كنند تا بتوانيم اين دوره 
سخت را پشت سر بگذاريم و در آينده خدمات بهترى 

به آن ها ارائه دهيم.
 وى با اشاره به مشكالت پيش آمده براى دانشجويان 
ساكن خوابگاه هاى اين دانشگاه كه روزهاى گرم 
و  همدردى  ابراز  ضمن  مى گذرانند،  را  سختى  و 
عذرخواهى از آن ها، اظهار كرد: مشكل ايجادشده 
خوابگاه هاى  خنك كننده  سيستم هاى  براى 
دانشجويان  اين كه  به  باتوجه  دختران  دانشجويى 
را  امتحانات  استرس  با  همراه  و  سخت  روزهاى 
در پيش دارند، موجب شده تا دانشجويان روزهاى 

پردغدغه اى را بگذرانند.
علم تصريح كرد: روزانه بيش از يك ميليون تومان يخ 
خريدارى مى كنيم و با اين اقدام در حال خنك كردن 
آب براى كمك به دستگاه ها هستيم تا برودت و 

سرمايش كافى ايجاد شود.
وى افزود: در حال حاضر تنها كارى كه مى توان انجام 
داد، اين است كه از طريق خدمات فنى، تمام موتورها 
و پمپ هاى چيلر و همچنين خنك كننده ها و تهويه ها 
را در مدار قرار دهيم و بتوانيم با حداكثر ظرفيت، ايجاد 
سرمايش كنيم و اين كارى است كه بايد صورت 

بگيرد و اكنون نيز در حال انجام است.
اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  دانشجويى  معاون 
حال  رفاه  به منظور  همچنين  كرد:  خاطرنشان 
نمازخانه  كه  شد  داده  دستور  دانشجويان  بيشتر 
سالن  همچنين  و  دختران  خوابگاه  فاطميه 
دانشجويان  اختيار  در  و  شوند  آماده  تربيت بدنى، 
قرار گيرند تا دانشجويان بتوانند در اين مكان ها 

استراحت كنند و به مطالعه بپردازند.

شعله اعتراض در گرماى 50 درجه
اعتراضى  اقدام  يك  در  خردادماه،  گذشته 25  روز 
حدود 150 نفر از دانشجويان دختر مجتمع خوابگاهى 

حضرت معصومه(س) دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مقابل درب اين خوابگاه تجمع كردند.

دانشجوى  فرناز  دانشجويان،  اعتراض  حاشيه  در 
در  اهواز،  چمران  شهيد  دانشگاه  ارشد  كارشناسى 
گفت وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد: سيستم تهويه 
خوابگاه ها چيزى نيست كه بتوان با آن كنار آمد؛ 
بايد اين مشكل حل شود اما متاسفانه به حرف هاى 
دانشجويان هيچ كس توجه نمى كند. به جاى اينكه 
سيستم تهويه را تعمير كنند، برايمان يخ مى آورند. 
است.  شده  هم  بدتر  وضعيت  امتحانات  فصل  در 
دانشجوها مجبور هستند كه در نمازخانه جمع شوند تا 
بتوانند از گرما فرار كنند. اين مشكالت را بايد شوراى 
صنفى دانشجويى پيگيرى كند اما متاسفانه چند سال 

است كه اين شورا تشكيل نمى شود.

ساكن  دانشجويان  از  ديگر  يكى  سحر  همچنين 
خوابگاه حضرت معصومه(س) به خبرنگار ايسنا گفت: 
براى خوابيدن يا بايد به سالن مطالعه و يا نمازخانه 
خوابگاه برويم كه هم از بلوك هايمان فاصله دارد و 
هم براى تمام جمعيت خوابگاه كه حدود چهار هزار 
نفر جمعيت دارد، فضاى كافى ندارد. نه تنها كولرها 
تلويزيون   اتاق هاى  شب ها  كه  نمى كنند  تعمير  را 
بلوك ها را قفل كرده و به دانشجو اجازه خوابيدن در 

اين فضا را نمى  دهند.
تجمع دانشجويان در مقابل درب خوابگاه حضرت 
معصومه(س) تا حدود ساعت 12 بامداد ادامه داشت. 
دانشجويان سپس براى صحبت با مسئوالن دانشگاه 
در نمازخانه فاطميه اين مجتمع خوابگاهى حضور پيدا 

كردند.
خود  درخواست هاى  دانشجويان  جلسه  اين  در 
را در خصوص رسيدگى به اوضاع نامناسب غذا 
خوابگاه  فضاى  پاك سازى  خوابگاه،  سلف  در 
و  سرمايشى  سيستم  تعمير  موذى،  حيوانات  از 
بلوك هاى  كردن  خارج  خوابگاه ها،  گرمايشى 
تامين  همچنين  و  خوابگاهى  سيستم  از  قديمى 
امنيت جانى و مالى دانشجويان در اطراف خوابگاه 
به هيات رييسه دانشگاه و تعدادى از معاونان كه 
براى رسيدگى به اين شرايط در محل حضور پيدا 

كرده بودند، ارائه كردند.

تمهيدات براى يك اتفاق 
پيش بينى نشده

همچنين در اين خصوص دكتر غالمحسين خواجه 
رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به اقدامات 
مجتمع  تهويه  مشكالت  رفع  براى  انجام شده 
و  دانشگاه  اين  معصومه(س)  حضرت  خوابگاهى 
تدارك يك خوابگاه در سطح شهر براى جابه جايى 
تعدادى از دانشجويان، به خبرنگار ايسنا گفت: قطعا به 
محض پايان ترم سيستم تهويه اين خوابگاه اصالح 

خواهد شد كه اعتبارات آن نيز تامين شده است.
وى افزود: ما منتظر بوديم تا با پايان ترم كار اصالح 
كه  كنيم  آغاز  را  دختران  خوابگاه  تهويه  سيستم 
متاسفانه با افزايش بيش از حد دما، سيستم تهويه 
پاسخگو نبود و مشكالتى را براى دانشجويان به وجود 

خوابگاه  تهويه  سيستم  داد:  توضيح  خواجه  آورد. 
دختران حضرت معصومه(س) دانشگاه، چيلر است 
و چيلر زمانى كه درجه حرارت افزايش پيدا مى كند 
پاسخگوى تهويه هوا نيست و نمى تواند به خوبى عمل 
كند. در چند روز اخير دماى هوا در اهواز بسيار باال 
رفته است و اين سيستم ها نيز متاسفانه پاسخگوى 
براى  خوابگاه  محيط  كردن  خنك  و  هوا  تهويه 

دانشجويان نيستند.
اينكه  بيان  با  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  رييس 
اوج  در  و  هستند  فرسوده  مقدارى  سيستم ها  اين 
گرما نمى توانند عملكرد مناسبى داشته باشند، گفت: 
پيش بينى نمى  شد كه با اين شرايط مواجه شويم كه 
گرماى هواى اهواز به اين ميزان افزايش پيدا كند و 

سيستم ها نتوانند به خوبى عمل كنند.
خواجه تصريح كرد: اكنون در شرايطى قرار داريم 
كه متاسفانه نمى توان سيستم را خاموش كرد تا 
اصالحاتى بر روى آن انجام گيرد زيرا اگر اين كار 
انجام شود همه بلوك هاى خوابگاهى در خوابگاه 
مواجه  مشكل  با  معصومه(س)  حضرت  دخترانه 
مى شوند و ديگر نمى توان در آن ها سكونت داشت، 
بنابراين ناچار هستيم كه اين سيستم به هرشكلى تا 

پايان امتحانات دانشجويان به كار خود ادامه دهد.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه ممكن است مشكل 
با  باشد  بيشتر  خوابگاهى  بلوك هاى  از  برخى 

هماهنگى هاى انجام شده خوابگاهى در سطح شهر 
براى دانشجويان آماده شد تا آن دسته از دانشجويان 
كه با مشكل بيشترى در بحث گرماى اتاق هاى 
به  تمايل  نيز  خودشان  و  هستند  مواجه  خوابگاه 
جابه جايى داشته باشند، بتوانند در اين خوابگاه مستقر 

شوند.

وقتى #دانشجوپزى ترند شد
همزمان با اعتراضات دانشجويان در مقابل درب 
شهيد  دانشگاه  معصومه(س)  حضرت  خوابگاه 
نيز  مجازى  فضاى  كاربران  از  تعدادى  چمران، 
با راه اندازى هشتگ دانشجوپزى به اين اتفاقات 

واكنش نشان دادند.
يكى از كاربران در توييتر خود نوشته است: «تغيير 

اسم فصل خرماپزون توى خوزستان به #دانشجوپزى 
كاريه كه فقط از دانشگاه چمران اهواز بر مياد و ميشه 

اين افتخار رو تبريك گفت.»
همچنين يكى ديگر از كاربران فضاى مجازى در 
توييت خود نوشته است: «سيستم سرمايشى تو هواى 
50 درجه مثل اكسيژن براى تنفس و زنده موندن 
مى مونه، حاال دختراى خوابگاه دانشگاه چمران از اين 

اكسيژن محرومن».
يكى ديگر از كابران توييت كرد: «وقتى مسئوالن 
دانشگاه يخ رو چاره حل گرماى 50 درجه اهواز مى 
دونن، قطعا قطب، بهترين محل احداث دانشگاه 
است.» كاربرى ديكر نوشته است: «بياين منطقى 
باشيم. دانشگاه داره روش هاى جديد طبخ دانشجو 
رو ياد دانشجوها ميده. براى زندگى آيندشون الزمه»

واكنش ها به هشتگ #دانشجوپزى در فضاى مجازى 
بسيار زياد شد، به طورى كه بسيارى از رسانه هاى 
مطرح داخلى و خارجى نيز به اين مساله اشاره و پيام ها 
و عكس هاى دانشجويان اين دانشگاه را با هشتگ 

#دانشجوپزى در فضاى مجازى منتشر كردند.

گاليه رييس دانشگاه
 از عدم همراهى دانشجويان

در اين خصوص دكتر خواجه رييس دانشگاه شهيد 
چمران اهواز، با اشاره تمهيدات انجام شده براى رفع 

اين مشكل گفت: خوابگاهى در سطح شهر با ظرفيت 
خوابگاه  دختر  دانشجويان  اسكان  براى  نفر   220
حضرت معصومه(س) آماده شده است، اما متاسفانه 
تنها سه يا چهار نفر از دانشجويان از اين كار استقبال 

كردند.
وى با بيان اينكه با توجه به كاهش اندك دماى هواى 
امروز اهواز، سيستم تهويه مركزى خوابگاه حضرت 
معصومه(س) بهتر كار مى كند، اظهار كرد: دماى هوا 

نيز نسبت به روزهاى گذشته بهتر است. 
خواجه افزود: خوابگاهى در سطح شهر با ظرفيت 
220 نفر براى دانشجويان دختر خوابگاه حضرت 
عالقه مند  كه  آن هايى  تا  شد  آماده  معصومه(س) 
باشند در آنجا اسكان پيدا كنند، اما متاسفانه تنها سه 

يا چهار نفر از دانشجويان از اين كار استقبال كردند.
رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح كرد: يكى 
ديگر از اقداماتى كه براى حل اين مشكل انجام شده، 
آن است كه كتابخانه مركزى دانشگاه را به صورت 24 
ساعته فعال كرده ايم تا دانشجويان بتوانند از آن فضا 

براى مطالعه استفاده كنند.
وى ادامه داد: همچنين سالن ورزشى درون خوابگاه 
تعدادى  و  شده  فرش  نيز  معصومه(س)  حضرت 
يخچال در آنجا قرار داده ايم تا دانشجويان بتوانند از 

اين سالن نيز براى اسكان استفاده كنند.
با  اتفاقات  اين  به  دانشجويان  واكنش  درباره  وى 
مجازى  فضاى  در  گفت:  #دانشجوپزى،  هشتگ 
هركسى مى تواند هر چيزى بگويد و كسى جلوى 
ما  است.  نگرفته  زمينه  اين  در  نيز  را  دانشجويان 
انجام  دانشجويان  براى  مى توانستيم  كه  كارهايى 
داده ايم و تا حدودى زمينه ها براى حل مشكالت 

دانشجويان فراهم شده است.
تعدادى  با  برخورد  شايعه  درباره  همچنين  خواجه 
از دانشجويان معترض نيز خاطرنشان كرد: با هيچ 
گذشته  روز  اعتراضات  خصوص  در  دانشجويى 
برخوردى انجام نگرفته است و شايعات در خصوص 
تهديد دانشجويان يا احضار آن ها به كميته انضباطى 

كامال تكذيب مى شود.
انتشار  از  پس  نيز  چمران  دانشگاه  عمومى  روابط 
تصاويرى در فضاى مجازى مبنى بربسته شدن درب  
بلوك هاى خوابگاهى به روى دختران دانشجو، با 

انتشار پيامى اين مساله را تكذيب كرد.

تاملى بر استقبال رسانه هاى بيگانه
هرچند افزايش بى  سابقه دما در روزهاى اخير در اهواز 
و هم زمانى آن با بروز اين مشكل در خوابگاه هاى 
تا  شده  موجب  ترم  پايان  امتحانات  و  دانشجويى 
دانشجويان ساكن در مجتمع خوابگاهى حضرت 
اما  بگذرانند،  را  پردغدغه اى  خرداد  معصومه(س)، 
به نظر مى رسد كه برخى نيز بدشان نمى آيد كه آتش 

اعتراضات دانشجويان همچنان شعله ور بماند.
قطعا در شرايطى كه حدود 10 روز تا اتمام امتحانات 
دانشجويان باقى مانده است، هيچ عقل سليمى در 
اين  از  دانشجو  هزار  چهار  تخليه  فعلى  وضعيت 
خوابگاه ها و انتقال آن ها به محلى ديگر را باتوجه 
براى  بيشتر  دشوارى هاى  و  مشكالت  ايجاد  به 
دانشجويان نمى پذيرد و اظهارات و اقدامات مسئوالن 
اين دانشگاه نيز حاكى از به كار بستن تمام امكانات 

براى مديريت و بهبود اين وضعيت است.
در اين ميان آيا كوبيدن بر طبل اعتراضات و حتى 
استعفاى مسئوالن دانشگاه مى تواند تغيير اساسى در 
بهبود اين وضعيت براى دانشجويان ايجاد كند و يا 
چاره كار همراهى و همدلى دانشجويان و مسئوالن 
فرصت  در  بتوان  تا  است  شرايط  مديريت  براى 
تعطيالت پايان ترم، اقدامى اساسى براى حل اين 

مشكل انجام داد؟
افكار  بيشتر  توجه  اگرچه  #دانشجوپزى  هشتگ 
عمومى را به بروز اين مشكل جلب كرده است، اما 
شايد تداوم آن با وجود استقبال رسانه هاى بيگانه و 
در راس آن شيطنت هاى بى بى سى چيزى جز آب به 

آسياب دشمن ريختن، نباشد!
 شايان حاجى نجف، ايسنا خوزستان

# دانشجوپزى موج  مطالبات محلى دانشجويان اهوازى در رسانه هاى مجازى؛ 

در پى كم لطفى برخى مديران؛
 جلسه شوراى آموزش و پرورش

 خوزستان تعطيل شد!
شوراى  جلسه  خردادماه  امروز 24  صبح  بود  مقرر  اينكه  به  باتوجه 
آموزش و پرورش خوزستان برگزار شود، به دليل عدم استقبال برخى 
استاندار  سياسى  معاون  زاده  حسين  حسين  على  دستور  به  مديران 

خوزستان اين جلسه تعطيل شد.
وى با انتقاد شديد از عدم حضور مديران دستگاه هاى طرف تفاهم 
نامه آموزش و پرورش براى تامين منابع مالى كنكور و پيش دبستانى 
اظهار كرد: مگر مى خواهيد مذاكرات برجام را دنبال كنيد! موضوع 
براى  استاندارى  با  نامه  تفاهم  اساس  بر  مبلغى  نيست،  كه  سختى 
پرداخت به آموزش و پرورش مصوب شده است يا پرداخت مى كنيد 

يا پرداخت نمى كنيد!
حسين زاده افزود: ما طرحى كه آموزش و پرورش استان تهيه كرده 
و در شوراى آموزش و پرورش مصوب شده است را به هر ترتيبى كه 
هست ادامه مى دهيم و اجرا مى كنيم و در اين هيچ شكى نيست، 
اما نكته مهم اين است كه ما شركت هايى در سطح استان خوزستان 
داريم كه خدمات زيادى از استان مى گيرند و تمام زحمات آنها به 
عهده استاندارى است از اين رو انتظار داريم كه اگر در راستاى كمك 
به مسائل آموزشى عهده دار تعهداتى مى شوند ،حداقل به تعهد خود 
عمل كنند و مبالغ مالى مصوب شده را در اختيار آموزش و پرورش 

قرار دهند.
معاون سياسى استاندار گفت: به دليل اهميت اين جلسه و تصميم 
و  آموزش  در  كنكور  حوزه  به  الزم  اعتبار  تخصيص  درباره  گيرى 
پرورش، حضور نماينده شركت ها پذيرفته نيست، از اين رو جلسه 

تعطيل اعالم شد.
مى  محسوب  استان  مجموعه  زير  مديران  اين  اگر  افزود:  وى 
عدم  و  كنند  كار  استان  مجموعه  با  و  بيايند  بايد  كه  شوند 
نه  و  جلسه  شان  در  نه  است،  خودشان  شان  در  نه  حضورشان 
در شان آموزش و پرورش، و اگر نيستند كه بايد تكليف وزارت 
خانه در اين خصوص با ما روش شود و نامه نگارى نيز براى 
روشن شدن اين موضوع انجام خواهد شد. چگونه است كه در 
تعهدات  به  اما  خواهند،  مى  كمك  استاندار  از  امنيتى  مسائل 

كنند. نمى  عمل  خود 
وى در پايان با اظهار اينكه شوراى آموزش و پرورش از منظم ترين 
شوراهايى است كه تشكيل مى شود و تمامى مصوبات آن اجرايى مى 
شود، افزود : من در شوراى آموزش و پرورش بارها از طرح هاى ارائه 
شده تجربه كسب كردم. بايد دقت كنيم كه توجه به آموزش و پرورش 
يعنى ارتقاى امنيت و رسيدن به توسعه پايدار اما متاسفانه در بحث 
حمايت از آموزش و پرورش فقط عادت به شعار دادن داريم و كسى 

با جديت پاى كار نمى آيد.

حمايت از حقوق مصرف كننده، 
حلقه مفقوده در ساماندهى دستفروشان

پيشرفت و توسعه اقتصادى همراه با پيچيده  تر شدن فّناورى ساخت انواع كاال و 
خدمات در چند دهه گذشته به  خصوص در سال هاى اخير سبب شده است كه 
قشر عظيم مصرف كنندگان در مقابل گروهى ديگر به نام توليدكنندگان و عرضه 
كنندگان قرار بگيرند. اين درحالى است كه حمايت از مصرف كنندگانى كه ناگزير 
بايد از كاال و خدمات استفاده كنند، با حقوق خود آشنايى كافى ندارند و چه  بسا از 
تبليغات توليدكنندگان اين كاالها و خدمات مغبون و متضرر مى شوند. همه ى ما از 
صبح كه از خواب بيدار مى شويم تا شب، مصرف كننده ى كاالها و خدمات متعددى 
هستيم. اگر اين موارد را در طول دوران زندگى مان مورد بررسى قرار دهيم، به 
خوبى گستردگى آن را درك خواهيم كرد؛ استفاده از خوراك، پوشاك، مسكن، لوازم 
مختلف منزل و… و همين طور استفاده از خدماتى همچون خدمات بهداشتى و 
درمانى، خدمات آموزشى، خدمات مالى و مشاوره اى، خدمات گردشگرى و تفريحى، 
حمل و نقل، بيمه ها و … صرفا بخش كوچك و ضرورى اين مصارف را تشكيل 
مى دهند. حال با توجه به گستردگى و تنوع اين حوزه، اگر قرار باشد در هر موردى 
كه با كاال يا خدمات معيوب يا نامطلوبى مواجه مى شويم براى مطالبه ى حقوق خود 
به دادگاه ها مراجعه كنيم، ضمن ايجاد ترافيك شديد قضائى در محاكم، بايد بخش 

عمده اى از دوران زندگى خود را در مراجع قضائى سپرى كنيم.
مصرف كننده همه افراد شهرها و روستاها را شامل مى شود كه كاالها و 
خدماتى را مصرف مى كنند و براى به دست آوردن اين كاالها و خدمات 
ناگزير از ارتباط با اشخاص حقيقى و حقوقى و به عبارت ديگر با توليدكنندگان 
هستند. اما اين روزهاى تهران كمتر توليد كننده به خود ميبيند. بلكه دالالنى 
ميبينيم كه واسط بين مصرف كننده و توليد كننده هستند و به هيچ قاعده و 

قانونى براى دو طرف معامله قائل نيستند.
دستفروشان يا دالالن بدون مسئوليت

بدون ترديد پل عابر پياده ،ايستگاه متروو يا پياده راهى در تهران نمى يافت كه 
حداقل 100 دستفروش در آن اطراق نكرده باشند. معضل دستفروشى و روى آوردن 
مردم كه غالبا مهاجران هستند به شغل هاى كاذب هر روز پر رنگ تر مى شود 
و به دليل برخورد نكردن شهردارى و مشكالت اقتصادى پيرامون زندگى كالن 
شهرى اين پديده فراگير شده و چهره شهر را نابسامان كرده است. د ست  فروشان 
د ر اقصى  نقاط شهر تهران حتى د ر چند ين متر زير زمين، هم قابل مشاهد ه است 
و به اصطالح  از شير مرغ تا جان آد ميزاد  د ر اين بازارها عرضه مى  شود . اما در اين 
خصوص شهردارى تهران اعالم كرده براى حل مشكل دستفروشى، رفع مانع و 
سدمعبر در معابر پياده و همچنين كاستن از تنش هاى موجود بين كسبه داراى مغازه 
و دستفروشان، دو روزبازار در شلوغ ترين محالت مركز تهران راه اندازى خواهد شد.

جايگاه مصرف كنندگان كجاست؟
در كنار راه اندازى سامانه و يا ساماندهى دستفروشان، مصرف كنندگان مهره هاى 
گمشده اى هستند كه حقوق آنان در اين خصوص رعايت نمى شود. دستفروشان 
مى توانند كاالهاى مضر، يا قيمت هاى گاها سينوسى ارائه بدهند و بدون هيچ 
كنترلى تنها به ساماندهى آنان فكر مى شود. فارغ از اينكه كاال و خدمات آنان 
ممكن است به قيمت زير پا گذاشتن حقوق مصرف كنندگانى تمام شود كه دلشان 

به نظارت و ساماندهى خوش است./ هور نيوز

مدير روابط عمومى دانشگاه شهيد چمران اهواز:
مسئوالن دانشگاه نگرانى 
دانشجويان  از وضعيت 
پيش آمده را درك مى  كنند

مدير روابط عمومى دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: در روزهاى اخير 
تالش هاى بسيارى براى حل مشكل خوابگاه هاى دانشجويى انجام شده و مسئوالن نگرانى دانشجويان از 
وضعيت پيش آمده را به خوبى درك مى كنند.  ندا شفيعى  با بيان اين مطلب اظهار كرد: افزايش دماى هوا 
در اهواز تا 50 درجه در خردادماه امسال بى سابقه بوده و اين مساله موجب خارج شدن بخشى از سيستم 
سرمايشى خوابگاه ها از مدار شده است. وى بيان كرد: مسئوالن دانشگاه در كنار دانشجويان هستند و تمامى 
تالش خود را براى حل اين مشكل به كار خواهند گرفت اما به گفته متخصصان در حال حاضر تعمير سيستم 
سرمايشى خوابگاه ها بايد همراه با خارج شدن اين سيستم ها از مدار باشد كه در صورت انجام اين امر شرايط 
سخت خوابگاه ها دوچندان مى شود. مدير روابط عمومى دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: با توجه به 
اينكه خود را از بدنه دانشگاهى و دانشجويان مى دانم و سال ها در كنار دانشجويان بوده ام به مشكالت 
آن ها به خصوص در زمان امتحانات آگاه هستم و مى دانم دوره امتحانات سخت ترين زمان در يك ترم براى 
دانشجويان است.  شفيعى افزود: دانشگاه تنها محلى براى درس خواندن نيست و به نوعى مديران دانشگاه 
در غياب والدين مسئوليت حفظ امنيت و تامين رفاهيات دانشجو را بر عهده دارند؛ هيچ كدام از مسئوالن 
دانشگاه از شرايط ايجادشده رضايت ندارند.  وى عنوان كرد: تمامى تالش مجموعه دانشگاه اين است كه 

اين مشكالت به حداقل برسد و بتوانيم شرايطى هرچند مطلوب را براى استقرار دانشجويان فراهم كنيم.
 شفيعى گفت: در روزهاى اخير مسئوالن دانشگاه بارها در مصاحبه هاى خود اعالم داشتند كه اعتراضات 
دانشجويان به شرايط ايجادشده را حق آن ها دانسته و برخالف خبرهاى منتشرشده در فضاى مجازى مبنى 

بر معرفى دانشجويان معترض به كميته انضباطى، برخورد با آن ها صحت ندارد.
مدير روابط عمومى دانشگاه شهيد چمران اهواز عنوان كرد: انتشار اين خبر هم زمان با وضعيت به وجود آمده 
و شرايط امتحانات دانشجويان موجب نگرانى آن ها شده است كه از اين طريق اعالم مى شود اقدامى در 

خصوص هيچ كدام از دانشجويان معترض از سوى مسئوالن انجام نشده است.

استاندار خوزستان:
با كسانى كه كوتاهى كردند

 برخورد مى شود
خوابگاه  دختر  دانشجويان  اعتراض  خصوص  در  خوزستان  استاندار 
حضرت معصومه(س) دانشگاه شهيد چمران اهواز نسبت به وضعيت 
سيستم هاى تهويه اين خوابگاه، گفت: اگر دانشجويان همكارى الزم را 

انجام دهند، تمام امكانات استان را براى حل مشكالت آن ها بسيج خواهم كرد.
دكتر غالم رضا شريعتى  اظهار كرد: مركزى را در منطقه برومى اهواز با همكارى شركت نفت آماده كرده ايم 
كه داراى 150 اتاق و بسيار شيك، مجهز و استاندارد است و به دانشگاه اعالم كرديم تا در صورت نياز 

دانشجويان را به اين خوابگاه منتقل كنند.
وى افزود: همچنين حدود 150 پنكه خريدارى شده و در اختيار دانشجويان قرار گرفته است تا شرايط اندكى 
بهتر شود؛ به دنبال حل مشكالت دانشجويان هستيم و در اين زمينه همه امكانات را به كار خواهيم گرفت.

استاندار خوزستان تصريح كرد: اگر دانشجويان همكارى الزم را انجام دهند و از اقدامات انجام گرفته براى 
اسكان آن ها در خوابگاه هاى ديگر استقبال كنند، تمام امكانات استان را براى حل مشكالت آن ها بسيج 
خواهم كرد. شريعتى با بيان اينكه خوابگاهى نيز در مركز شهر آماده شده است كه حدود 220 نفر گنجايش 
دارد اما تنها حدود 2 تا سه نفر از دانشجويان حاضر شدند كه در آنجا مستقر شوند، عنوان كرد: اگر دانشجويان 
اين آمادگى را داشته باشند تا در خوابگاه هاى ديگر استقرار پيدا كنند، همه امكانات استان را به كار خواهيم 

گرفت تا مشكالت دانشجويان دختر خوابگاه حضرت معصومه(س) حل شود.
وى اظهار كرد: طبق صحبت هايى كه با رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام گرفته، گفته شد كه اعتبار 
الزم براى خريد چيلر نو و تعميرات چيلرها فراهم شده است اما مسئوالن مربوطه در اين زمينه اقدامى انجام 
نداده اند. استاندار خوزستان افزود: در اين زمينه از رييس دانشگاه دانشگاه خواسته ام كه اگر واقعا چنين مساله اى 

صحت دارد، به طور جدى با كسانى كه كوتاهى كرده اند برخورد شود.
شريعتى خاطرنشان كرد: بايد بررسى هايى انجام شود و با عواملى كه در اين زمينه كوتاهى كرده اند، برخورد 

الزم صورت بگيرد.

كالف سردرگم نتايج انتخابات پنجمين دروه شوراى اسالمى شهر اهواز 
در حال پيچده تر شدن است، و برخى مسئولين برگزارى اين انتخابات با 
مصاحبه هاى متعدد باعث شك و ترديد در ميان شهروندان نسبت به نتايج 

انتخابات اين دوره از شورا شده اند!
در همين زمينه خادمى يكى از اعضاى هيئت نظارت بر انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستاى استان خوزستان در مصاحبه اى با تسنيم مواردى 

را بازگو مى كند كه جاى بسى تامل دارد!
وى در مورد بازشمارى 85 صندوق راى گفت: هدف از بازشمارى انتخابات 
شوراى شهر اهواز تغيير آمار و اطالعات است. و همچنين بازشمارى 
صندوق هاى آرا در اهواز براساس مقررات قانونى و اخالقى شروع نشده 
است. او در بخش ديگرى به خط كشى و دسته بندى گروهاى مختلف 
در شهر اهواز پرداخته و عنوان مى كند: بخش نخست طرفداران، دوست 
و فاميل آنها انتخاب نشده اند و انتظار داشتند كه حتما راى مى  آوردند و در 
غيراينصورت بازى را بايد به هم بزنيم. و بخش دوم، راى مردم را سياسى و 
اصالح طلب، اصولگرايى تبديل كرده اند؛ مى گويند به دليل اينكه بچه هاى 
حزب الهى و اصولگرا بيشتر رأى آوردند بنابراين يا بايد به شكلى دوستان 

خود را در ليست قرار دهيم يا انتخابات را به هم بزنيم.
خادمى پا را از خط كشى و دسته بندى فراتر نهاد و افزود: برخى ها هم 
دوست دارند كه خوزستان ناآرام و همواره با مشكالتى دست به گريبان 
باشد؛ استانى با چنين ثروت و امكانات جزء استان هاى محروم بماند تالش 
مى كنند كه به اين فضا سوق دهند! اين عضو هيئت نظارت استان با پيش 
بينى كه معموالً امروزه جاى خود را به دليل و منطق داده مى افزايد: كسانى 
كه براى بازشمارى حاضر مى شوند تعدادى در آنها رسوخ كرده است و اگر 
درست شمارش شود به ميزان قابل توجهى اختالف وجود نخواهد داشت.
در همين زمينه و در تماسى با برخى از اعضاى هيئت اجرايى شهرستان 
اهواز و چرايى اظهارات اين عضو هيئت نظارت، حمزه سخيراوى عضو 
هيات اجرايى انتخابات گفت: بنده در مصاحبه هاى قبلى جواب همه اين 

شبهات را دادم كه مى توانيد به آن مراجعه كنيد.
 وى در همين مورد گفته بود: طبق قانون پس از اينكه نتيجه اوليه 
شمارش آرا مشخص شد داوطلبان حق دارند شكايت خود را ظرف 2 روز 
با مشخصات و  مستندات دقيق به فرماندارى و هيات نظارت شهرستان 
تحويل دهند. در تاريخ 11 /3 /96 در جلسه مشترك بين هيات اجرايى و 
هيات نظارت مقرر شد كه صندوق هايى را كه داوطلبين انتخابات به آن 
اعتراض دارند كه در مجموع 85 صندوق شد به غير از 92 صندوقى كه 

قبال بازشمارى شده بود، اين 85 صندوق بازشمارى شود.
همچنين جويجرى عضو ديگر هيئت اجرايى اهواز گفت: اين هيئت از 
ابتداى كار تاكنون سعى كرده در مقابل مردم زير سوال نرود و هيچ نظرى 
نسبت به هيچ كدام از كانديداها نداشته و نخواهد داشت. هدف ما صيانت 
از آراى مردم است و در اين مدت چند ماه مسئوليتى كه پذيرفتيم بايد به 

نحو احسن انجام پذيرد و معموال در انتخابات اينگونه مباحث وجود دارد.

امير مجدم ديگر عضو اين هيئت در مورد مصاحبه فوق اظهار كرد: همه 
اعضاى هيئت اجرايى به دنبال شفاف سازى بوده و اگر موضوع يا موردى 

را مطرح مى كنند با سند و مسجل است.
وى افزود: اگر برخى دوستان موردى را مطرح مى كنند باسند و مدرك 
باشد و شفاف بگويند كجا و چه موقع چه تخلفى توسط چه كسى صورت 
پذيرفته است. مجدم عنوان كرد: اگر ما بعنوان هيئت اجرايى دنبال شفاف 
سازى هستيم به دليل اين است كه مردم احساس كنند اين نظام مى 
خواهد از آراى آنان صيانت كند تا در انتخابات آتى با حضورى پرشورتر 

دشمنان قسم خورده ايران اسالمى را نااميد كنند.
اين عضو هيئت اجرايى در بخشى ديگر از سخنان خود گفت: چه دليلى 
دارد كه ما بخواهيم برخى از صندوقها را به اختيار و مديريت شده شمارش 
كنيم. يا چه اصرارى هست كه به اعتراض معترضين رسيدگى نشود. البته 
برخى از دوستان بين 13 نفر اعالم كردن براى شفاف سازى شمارش 

صورت پذيرد تا مردم راضى باشند.
امير مجدم افزود: اگر از روز اول بعد از نتايج به اعتراض كانديداها رسيدگى 
مى شد، امروز ديگر اين كشمكشها وجود نداشت و آقاى خادمى نبايد 
بگويد كه فقط نظر من حجت است. ضمن اينكه براى ايشان احترام قائل 
هستم بايد بگويم كه وى يك عضو از اعضاى نظارت است و دليل ندارد 

كه فقط حرف وى به كرسى بنشيند.
وى تصريح كرد: آن افرادى دنبال نا امنى هستند كه در مقابل شفافيت 
موضع بگيرند وگرنه مردم از شفاف سازى نتايج انتخابات بدشان نمى 
آيند. و همچنين باز هم كسانى دنبال برهم زدن فضا و ناامنى هستند كه 
به خاطر چند راى صحبتهايى را در رسانه ها تيتر ميكنند كه خود باعث 

تشنج است!
البته ذكر چند نكته در مصاحبه آقاى خادمى وجود دارد كه ايشان جهت 

روشن سازى افكار عمومى مى بايست پاسخگو باشند
1) شما در مصاحبه خود از فرماندار تشكر نموده و عنوان كرديد: منظور بنده 
با ايشان نبوده و تعدادى از اعضاى هيئت اجرايى را متهم كرديد كه از اول 

به دنبال ايجاد مشكل در انتخابات بوده اند.
سوال: آيا همين افراد كه به معتمدين مشهور هستند را مگر آقاى فرماندار 
جهت تائيديه به هيئت نظارت معرفى نكرده و اين هيئت آنان را تائيد نكرده 
است؟ پس چگونه بعنوان هيئت اجرايى منصوب شده اند و شما هم مى 

دانستيد از اول به دنبال ايجاد مشكل در انتخابات بوده اند؟!
2) شما اشاره داشتيد كه اگر نتايج آرا به نفع بعضى آقايان نباشد باز مى 
گويند ما اين نتايج را قبول نداريم. در صورتيكه شما در اوايل مصاحبه خود 
عنوان كرديد بازشمارى صندوق هاى آرا در اهواز براساس مقررات قانونى 

و اخالقى شروع نشده است.
سوال: آيا اين خود شما نيستيد كه شمارش را بر خالف قانون مى دانيد؛ 

پس چگونه انتظار داريد برخى معترضين اين مورد را عنوان نكنند؟
3) چرا شما به دنبال دسته بندى افراد و گروهها در اين شهر هستيد آيا 

شما از فضاى شهر اهواز شناخت كافى داريد كه اينگونه همه معترضين به 
نتايج انتخابات را دسته بندى مى كنيد؟

4) شما گفته ايد گروهى راى مردم را به سياسى و اصالح طلب، اصولگرا 
تبديل كرده اند؛ مى گويند به دليل اينكه بچه هاى حزب الهى و اصولگرا 
بيشتر رأى را آوردند بنابراين يا بايد به شكلى دوستان خود را در ليست قرار 

دهيم يا انتخابات را به هم بزنيم.
سوال: شما به چه كسانى حزب الهى مى گوييد و تفصير شما از حزب الهى 
چيست؟ مگر همه كسانى كه در نظام جمهورى اسالمى از چند مرجع 
تائيديه مى گيرند حزب الهى به شمار نمى آيند؟ آيا بر اساس تفصير شما 

اين خط كشى بين افراد محسوب نمى شود؟
5) شما در پايان مصاحبه عنوان كرديد برخى سايت و كانال هاى ضد نظام 
و انقالب بعضى اطالعات مربوط به انتخابات شوراى شهر اهواز را از كجا 
آورده اند و چه كسى گفته كه مديركل اطالعات خوزستان و فرمانده سپاه 
حضرت وليعصر(عج) خوزستان به استاندار فشار آورده كه انتخابات را تائيد 

كند آيا استاندار انتخابات را تائيد مى كند؟
 سوال: آيا اين خود جاى سوال ندارد كه مردم هميشه در صحنه اهواز وقتى 
سايتها و كانالهاى ضد نظام را قبول ندارند، شما بعنوان يك مقام مسئول 
چگونه اين موارد را عنوان كرديد؟ آيا ضرورت داشت از رسانه داخلى و 
توسط يك مقام مسئول عنوان شود؟ در صورتيكه اكثر مردم اهواز از اين 

موردى كه شما عنوان كرديد خبر نداشته اند؟
6) باتوجه به اينكه عده اى در فضاهاى مجازى قصد دارند شوراى آينده 
شهر اهواز را ضعيف و داراى آراى مشكوك جلوه دهند آيا بهتر نيست 
اين بازشمارى صورت گيرد و هر نتيجه اى كه حاصل شد براى مردم 

اعالم شود؟
7) شما عنوان كرديد: تعدادى از افراد هيئت اجرايى از ابتدا به دنبال ايجاد 

مشكل در انتخابات بودند!
سوال: آيا اين همان هيئت اجرايى نيست كه در مرحله اول بيش از 700 
نفر از اين كانديداها را تائيد كرد و بيش از 600 نفر آنها موفق شدند در اين 
رقابتها شركت كنند. البته شما اگر مى دانستيد كه تعدادى در هيئت اجرايى 
دنبال ايجاد مشكل در انتخابات هستند، چرا به آقاى فرماندار تذكر نداديد 

كه افراد ديگر را معرفى كنند؟
8) شما اعالم كرده ايد پس از دريافت اعتراضات كانديداها به نتيجه، 
فرماندارى و هيئت اجرايى بايد ظرف 5 روز بازشمارى صندوقها را انجام 
ميداده و چون فرماندارى اين كار را نكرده است االن ديگر نمى شود اين 
كار صورت پذيرد و اين مورد را تخلف هيئت اجرايى و فرماندارى مى دانيد.

سوال: آيا شما به عنوان هيئت نظارت استان كه وظيفه نظارت بركليه 
مراحل انتخابات را دارد، نبايد از حق كانديداهاى معترض بعنوان حق الناس 
در آن مرحله دفاع مى كرديد، و به تخلف آشكار فرماندارى كه شما نيز از 
فرماندار آن تشكر كرديد رسيدگى مى شد؟ آيا اين تناقض در بيان و شرح 

وظايف شما نيست؟/ هور نيوز 

نبايد در مقابل شفاف سازى مقاومت كرد
مگر هيئت اجرايى را فرماندار معرفى نميكند؟
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جتماعى ا

دكتر على اكبر پورفتح اهللا مديرعامل سازمان انتقال خون  آخرين 
گزارش سازمان بهداشت جهانى درباره وضعيت اهداى خون در 
جهان را تشريح و در عين حال اشاره اى هم به شرايط ايران در 
اين حوزه كرد. دكتر على پورفتح اهللا گفت: طبق آخرين گزارش 
منتشر شده در سال 2017 از سوى ستاد مركزى سازمان جهانى 
بهداشت تخمين زده مى شود كه 112.5 ميليون اهدا در سال 2013 
در جهان صورت گرفته است كه از اين ميزان 100.6 ميليون اهداى 
خون كامل و 11.9 ميليون اهداى آفرزيس است. براين اساس سهم 
كشورهاى عضو مديترانه شرقى در حدود 9.9 ميليون بوده كه از 
اين ميزان سهم ايران بيش از دو ميليون اهدا يعنى 21 درصد از كل 

خون هاى اهدايى در 21 كشور عضو منطقه بوده است.
وى با بيان اينكه طبق اين مطالعه نرخ اهداى خون به ازاى هر 
1000 نفر جمعيت بين 0.3 تا 56 بوده است، افزود: متوسط نرخ 
اهدا در ميان كشورهاى با درآمد باال 32.1 در كشورهايى با درآمد 
متوسط 14.9 و در كشورهاى با درآمد پايين 7.8 به ازاى هر 1000 
نفر جمعيت است. حال بايد توجه كرد كه شاخص اهداى خون در 

ايران 27 واحد به ازاى هر 1000 نفر جمعيت بوده است.

70 كشور جهان هنوز اهداى خون
 جايگزين و پولى دارند

مديرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: به طور كلى در ميان 
كشورهاى گزارش شده 83.3 درصد از خون هاى اهدايى از طريق 
اهداى داوطلبانه بدون چشم داشت، 16.4 درصد از طريق اهداى 
جايگزين و 0.3 درصد اهداى خون پولى بوده است. هنوز 70 كشور 
در جهان به اهداى خون جايگزين و پولى وابسته هستند. اين در 
حالى است كه متوسط اهداى خون داوطلبانه در مديترانه شرقى 
51 درصد است. در ايران نيز در سال 2007 به اهداى صددرصد 

داوطلبانه و بدون چشم داشت دست پيدا كرديم.

وضعيت اهداى خون بانوان در جهان
پورفتح اهللا درباره اهداى خون بانوان در جهان گفت: براساس آخرين 
گزارش ها در سطح جهان بيش از 30 درصد از اهداى خون توسط 
بانوان انجام مى شود، اما در 18 كشور ميزان اهداى خون بانوان 
كمتر از 10 درصد است و در ميان مناطق طبقه بندى شده توسط 

سازمان جهانى بهداشت، منطقه مديترانه شرقى داراى كمترين نرخ 
اهداى خون يعنى هفت درصد توسط بانوان است.

مديرعامل سازمان انتقال خون با بيان اينكه متوسط نرخ اهداى 
خون توسط اهداكنندگان بار اول در جهان 45 درصد است، گفت: 
اين نرخ در ميان كشورهاى عضو مديترانه شرقى در حدود 30 

درصد بوده است. همچنين بيش از 85 درصد خون هاى كامل 
در  نرخ  اين  مى شوند.  خونى  فرآورده هاى  به  تبديل  اهدايى 
كشورهاى با درآمد باال 97 درصد، در كشورهاى با درآمد متوسط 
رو به باال 92 درصد، در كشورهاى با درآمد متوسط رو به پايين 59 
درصد و در كشورهاى با درآمد پايين 50 درصد است. در حالى كه 
متوسط اين نرخ، در ميان كشورهاى منطقه مديترانه شرقى 65 
درصد است و ايران با تبديل بيش از 97 درصد خون هاى اهدايى 

به فرآورده هاى خونى، در رده كشورهاى با درآمد باال قرار دارد.
مديرعامل سازمان انتقال خون با بيان اينكه تفاوت چشمگيرى 
ميان ميانگين سنى دريافت كنندگان خون در سطح دنيا وجود دارد، 
گفت: در كشورهاى با درآمد باال بيماران باالتر از 60 سال 79 درصد 
از كل انتقال هاى خون را به خود اختصاص مى دهند. در كشورهاى 
با درآمد متوسط و پايين 67 درصد از انتقال خون مربوط به كودكان 
زير 5 سال است و دومين رتبه اين شاخص متعلق به سنين بين 

15 تا 45 سال است.
وى افزود: در كشورهاى با درآمد باال، خون كامل به ندرت به بيمار 
تزريق مى شود، اما اين نرخ در كشورهاى با درآمد متوسط رو به باال 
با درآمد متوسط رو به پايين و كشورهاى با درآمد پايين به ترتيب 

يك درصد، 24 درصد و 85 درصد بوده است.

 ايران جزو 8 كشور داراى
 هموويژالنس در منطقه

مديرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: مطابق اين گزارش تنها در 
39 درصد كشورها سيستم ملى هموويژالنس تشكيل شده است و 
بيشترين ميزان مربوط به منطقه اروپا بوده و كمترين ميزان مربوط 
به منطقه آفريقا است. البته در منطقه مديترانه شرقى فقط هشت 
كشور از جمع 25 كشور وجود چنين سيستمى را گزارش كرده اند 
كه ايران يكى از آنهاست. پورفتح اهللا همچنين گفت: به طور كلى در 
سال 2013 حدود 14.4 ميليون ليتر پالسما جهت پااليش جمع آورى 
شده است كه اين ميزان بسيار كمتر از ميزان گزارش شده در سال 
2007 است و علت آن ممكن است عدم گزارش كشورها باشد. وى 
همچنين اظهار كرد: براساس اين گزارش تعداد 13 هزار و 282 
مركز انتقال خون در سال 2013 در سراسر جهان گزارش شده است 

كه از اين ميزان 13 درصد مستقل و 58 درصد بيمارستانى هستند.

اهداى خون پولى در 70 كشور دنيا

اهداى 100درصد داوطلبانه در ايران
 همه سنگينى بار تاالب ها بر دوش سازمان محيط زيست 

على رغم انتقاداتى كه به سازمان حفاظت محيط زيست در دولت يازدهم وارد 
مى كنند اين سازمان در حوزه تدوين و پيگيرِى تصويب قوانين و مقررات محيط 

زيستى كارنامه قابل قبولى ارائه كرده است. 
 با آنكه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در دوره قبل، از تصويب لوايح 
محيط زيستى كه توسط دولت ارائه شده بود -با بهانه هاى سياسى- سر 
باز زدند، اما در اين دوره با تعامالت صورت گرفته، نظر مثبت نمايندگان 
و با پيگيرى سازمان حفاظت محيط زيست، قانون هواى پاك و قانون 
احياء، حفاظت و مديريت تاالب ها به تصويب رسيد و لوايح ارزيابى محيط 
زيست و حمايت قضائى از محيط بانان در انتظار تصويب به سر مى برند 
كه اميد ها براى تصويب شان هم قوت گرفته است.   سازمان حفاظت 
محيط زيست در مواردى كه قانونا متولى نبود نيز تالش هايى كرده  تا از 
طريق دولت به مجلس اليحه ارائه شود، ماده واحده حمايت از حقوق حيوانات 

اهلى نمونه اى از اين تالش ها است. 
 در اين بين «قانون احياء، حفاظت و مديريت تاالب ها» به عنوان نقطه عطف و 
ظرفيتى بزرگ براى حفاظت و مديريت اكوسيستم هاى بى بديل تاالب هاى 

كشور مى تواند در بسيارى از موارد گره گشايى كند. 
 با نگاهى به محتواى اين قانون پى به نقاط پر قوت و مواد ارزشمند آن خواهيم 
برد.  با اين حال و با توجه به آنچه در گذشته ها براى موضوع تاالب ها و گرد و 

غبار اتفاق افتاد دو چالش يا بهتر بگويم دو دغدغه وجود دارد.
 اول؛ آنگونه كه در ماده 2 اين قانون آمده است، سازمان حفاظت محيط 
زيست مسئوليت تعيين نياز آبى تاالب را بر عهده دارد. با اندكى دقت در 
بودجه سنواتى اين سازمان -حتى دو برابر شدن آن در سال جارى- متوجه 
مى شويم كه سازمانى كه در تأمين نيازهاى ضرورى ستاد، استان و پرسنل 
در بخش هاى مختلف با چالش مواجه است، حجمى از مطالبات مالى در 
حوزه پژوهش هاى صورت گرفته سال هاى قبل وجود دارد و در كنار 
انجام  با  توانسته  آنجا  تا  گذشته  هاى  سال  طى  مديريت  سازمان  اينها 
كارهاى مطالعاتى جديد مخالفت كرده است، چگونه مى تواند از عهده 
انجام مطالعات كامل تعيين نيازهاى آبى تاالب هاى كشور در كوتاه مدت، 
برآيد؟   در صورت اولويت بندى تاالب ها براى مطالعه نياز آبى، آيا وزارت 
نيرو براى تخصيص و به ويژه تأمين آب مورد نياز، احساس تكليف و 
مسئوليت مى كند؟ كما اينكه در مورد مصوبه دولت در خصوص اولويت 
هاى تأمين آب مصرفى در بخش هاى چهارگانه شرب، محيط زيست، 
كشاورزى و صنعت، با آنكه محيط زيست در اولويت دوم بعد از شرب قرار 
گرفت، وزارت نيرو تالش چندانى براى تأمين حقابه هاى محيط زيستى انجام 

نداد و اگر هم مصاديقى بوده، اطالع رسانى مناسب نشده است. 
دوم، واقعيت اين است كه سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ اختيارات 
قانونى، متولى مطلق احياء تاالب ها نيست و به لحاظ توان مالى و بودجه در 
اختيار عمال نمى تواند قدم هاى بزرگى براى احياء تاالب هاى خشكيده و يا 

آسيب ديده بر دارد. 
 با توجه به جايگاه حاكميتى حفاظت محيط زيست، اين سازمان بيشتر از نقش 
اجرايى مى بايست در درجه اول به عنوان ناظر و هماهنگ كننده و در درجه 
دوم به عنوان عضوى از وزراتخانه ها و ارگان هاى ذيربط بر اساس قوانين 

موجود ايفاى نقش كند. 
اشتباه فاحشى كه در موضوع گرد و غبار خوزستان رخ داد اين بود كه سازمان 
حفاظت محيط زيست به جاى مدعى و مطالبه گر اصلى پديده گرد و غبار چه 
با منشأ داخلى چه با منشأ خارجى، نزد افكار عمومى، رسانه ها و حتى برخى 

نخبگان به عنوان مقصر اصلى معرفى شد. 
اگر چه سهم پروپاگانداى مخالفان دولت يازدهم و خانم دكتر ابتكار در 
اين مقوله پر رنگ بود اما انفعال سازمان حفاظت محيط زيست در چندين 
سال گذشته و عدم ايفاى نقش مؤثر بازدارنده در پروژه هاى بزرگ مخرب 
وزراتخانه هاى نيرو، نفت و بعضا جهاد كشاورزى و نيز عدم تبيين مناسب 
وظايف قانونى و جايگاه محيط زيست باعث شد در موضوع خشكيدگى 
تاالب ها و فعال شدن كانون هاى مولد گرد و غبار، سازمان حفاظت 
محيط زيست از  شاكى به متهم تغيير جايگاه دهد. حال آنكه در چهار 
دهه گذشته در دوران  ضعف حاكميتى  و ساختارى محيط زيست و در 
خال قوانين و نيز اجراى ناقص قوانين موجود، حجم گسترده تخريب ها با 
احداث سدهاى بزرگ، پروژه هاى انتقال آب، اكتشافات و برداشت هاى 
نفتى، توسعه طرح هاى ناپايدار كشاورزى و ... صورت گرفته و بيشترين 
تأثير را بر ايجاد و تقويت مولدهاى گرد و غبار در داخل كشور داشته است. 
 در موضوع گرد و غبار با منشأ خارجى ضمن در نظر گرفتن شرايط جنگ 
حاكم در كشورهاى منطقه، هر چند ديپلماسى محيط زيستى سازمان متولى 
نيز تا حدى مى تواند مؤثر باشد اما بيش از همه بايد از حاكميت كالن و دستگاه 

ديپلماسى كشور انتظار پيگيرى موضوع را داشت. 
 خالصه كالم، تصويب و ابالغ «قانون احياء، حفاظت و مديريت تاالب»، به 
عنوان يك اقدام اساسى و مهم قابل تقدير است اما در موضوع تاالبها بايد 
مراقب باشيم تمام بار بر دوش سازمان حفاظت محيط زيست - كه جان تازه 

اى دارد مى گيرد- تحميل نشود.
*كارشناس و فعال محيط زيست

شـت ا د د يا

چگونه افرادى كه خارج از چهارچوب هاى معمولى هستند، به موفقيت 
مى رسند؟ برخى معتقدند: شانس عامل اصلى موفقيت است. برخى هم 
تالش و پشتكار را تنها عامل واقعى موفقيت مى دانند. حقيقت اين است كه 
عوامل حياتى موفقيت از تركيب متناسب شانس به همراه پشتكار و البته 

رعايت چند نكته ى ديگر به وجود مى آيد.
تعريف دقيق موفقيت ممكن است گمراه كننده باشد، چرا كه موفقيت بيش 
از هر چيز، يك موضوع ذهنى و درونى است. براى عده اى موفقيت به 
معناى كسب درآمد يك ميليارد تومانى در سال است. براى برخى ديگر 
هم داشتن يك زندگى خوب و مسافرت هاى طوالنى مدت به همراه كار 
پاره وقت با درآمد مناسب، موفقيت به حساب مى آيد، اما بعضى از مردم 
موفقيت را به معناى ايجاد يك شغل و كار خصوصى يا ابداع يك روش 
جديد مى دانند و البته عده اى موفقيت را در اين مى بينند كه درآمد زيادى را 

كسب كنند درحالى كه بيشتر وقت خود را صرف سرگرمى  كنند.
به هر حال تعريف شما از موفقيت هرچه باشد، 11 مهارتى كه در ادامه 

خواهيم گفت شما را در دستيابى به آن يارى مى كند.
1. جلوى تكرار افكار منفى را در ذهن تان بگيريد

عوامل حياتى موفقيت - توقف تفكر منفى
 The New) «چاپ نتايج پژوهش جديدى در مجله ى معتبر «نيويوركر
Yorker) نشان مى دهد: زمانى كه ما خاطرات گذشته را به ياد مى آوريم، 
گذشته و خاطرات آن را دقيقا همان طور كه اتفاق افتاده، به ياد نمى آوريم. 
در حقيقت، ذهن ما خاطرات گذشته را مانند يك فيلم مستند نگهدارى 
نمى كند. هر زمانى كه ما خاطره اى را به ياد مى آوريم، بسته به نوع احساسى 

كه نسبت به آن داريم، تغييراتى در نوع به يادآورى آن اتفاق مى افتد.
در حقيقت هر چقدر شما بيشتر به افكار منفى فكر كنيد و اجازه دهيد كه در 
ذهن شما رشد كنند، احساسات شما به مرور زمان تغيير مى كند. در حقيقت 
اگر شما فكر كنيد كه عملكردتان در زندگى خوب نيست يا استعداد الزم را 
نداريد، با پرورش چنين فكرهايى در ذهن تان واقعا به آنها باور پيدا مى كنيد.
مهم ترين عامل در يادآورى اشتباهاتى كه در گذشته مرتكب شده ايم، اين 
است كه آنها را به عنوان درس هايى براى پيشرفت در آينده نگاه كنيم. با 
ايجاد تفكر منطقى در خاطرات گذشته و عدم تكرار آنها مى توانيم تلخ ترين 

خاطرات را به عاملى براى رشد تبديل كنيم.
2. محيطى مثبت براى خودتان بسازيد

موفقيت به ميزان زيادى وابسته به محيطى است كه در آن زندگى مى كنيم. 
متأسفانه به ندرت پيش مى آيد كه عامل محيطى در وضعيت ايده آل باشد. 
محل كارمان، محيطى است كه اكثر وقت مان را در آن سپرى مى كنيم. 
محيط كارى تأثير بسيار زيادى در كارى كه مى كنيم و نيز احساس مان 
نسبت به آن دارد. يك محيط مثبت و مناسب كارى باعث مى شود كه 
اشتياق كار و تالش براى بهبود عملكرد به طور مداوم افزايش پيدا كند. 
برعكس، محيط ناسالم عالقه ى شما را براى تالش بيشتر و عملكرد بهتر 

از بين مى برد.
اين موضوع درباره محيط خانه نيز صادق است. حتى تأثير محيط خانه بسيار 
بيشتر از محيط كار است. محيط زندگى و خانه، محلى است كه شما در 
پايان ساعت كارى و با خستگى به آنجا مى رويد تا انرژى خود را بازيابى 
كنيد. شما بايد راه هايى براى بازسازى مناسب تر محل زندگى تان پيدا كنيد.  
به عنوان مثال، يك فنگ شويى به وسيله ى پاكسازى و مرتب سازى وسايل 
و دكوراسيون منزل تان واقعا مى تواند باعث ايجاد احساس آرامش و راحتى 

شما شود.
3. از خودتان بپرسيد كه چرا مى خواهيد موفق شويد

همان طور كه «سيمون سينك» (Simon Sinek)، نويسنده ى معروف 
بريتانيايى، در كتاب معروفش، «با چرا شروع كنيد»، عنوان مى  كند؛ شما 
هم بايد چراهاى مناسبى را از خود بپرسيد. بايد بدانيد كه چرا مى خواهيد با 
انجام كارى در طول مدت زمان مشخصى به موفقيت برسيد. در حقيقت 
بايد بدانيد كه به چه دليلى مى خواهيد به موفقيت برسيد. ممكن است در 
ابتداى راه جواب واضحى براى اين سؤال نداشته باشيد، اما بايد درباره ى آن 
كنجكاو باشيد و به جواب برسيد. بايد بدانيد كه اگر جواب شما براى چرايى 
رسيدن به موفقيت، پاسخ هايى مانند «پول دار شدن» يا «معروف شدن 
به عنوان يك انسان موفق» است، اين جواب ها انگيزه ى بسيار ساده و 

ناپايدارى هستند كه به زودى از بين مى روند.
در حقيقت جواب صحيح به علت تالش براى رسيدن به موفقيت،انگيزه 
و الهام واقعى شماست. اين انگيزه و الهام واقعى باعث مى شود كه تالش 
مداوم داشته باشيد و زمانى كه شكست مى خوريد يا در سخت ترين شرايط 
قرار مى گيريد، اين انگيزه و الهام اجازه ندهد كه از هم بپاشيد. «سيمون 
سينك» مى گويد: «مردم خريدار آنچه كه انجام مى دهيد نيستند، بلكه آنها 
علت انجام كار شما را خريدارى مى كنند». دانستن جواب چراى موفقيت 

براى شما، كليد اصلى ارتباط با مخاطبان يا مشتريان شماست.
 يافتن جواب براى علت جست وجو به دنبال موفقيت، نياز به زمان دارد. با 
اين حال، با تالش و كنجكاوى، به زودى آن را درون خودتان پيدا مى كنيد.
4. در تصميم گيرى، هم از احساسات تان كمك بگيريد و هم 

از عقل و منطق 
در بسيارى از مواقع، ما جواب بسيارى از مشكالت و مسائلى را كه براى مان 
به وجود مى آيد، مى دانيم؛ بيش از آنكه حتى آنها را با فكر و منطق خود 
بررسى كنيم. در حقيقت از طريق احساسات مان مى توانيم بسيارى از 
موقعيت ها را تشخيص بدهيم. با اين حال اين موضوع بدان معنى نيست كه 
تصميم گيرى بايد تنها به وسيله ى احساسات باشد. درواقع، فقط كافى ست 

اجازه بدهيم، احساسات هم بخشى از فرآيند تصميم گيرى باشند.
البته همان طور كه مى دانيد، منطق ذهنى قسمتى از غرايز شما را تشكيل 
مى دهد. مسلما منطق ذهنى از جمله توانايى هاى مغز است كه در هنگام 
مواجه با حوادثى كه قبال اتفاق افتاده اند، تصميمات مناسب تر اتخاذ مى كند.

به همين علت، بهترين كار اين است كه به احساسات خود اعتماد كنيد، اما 
حتما آنها را با عقل و منطق تان بسنجيد و اجازه بدهيد كه احساسات هم در 

روند تصميم گيرى شما دخيل باشند.
5. موفقيت خود را تصور كنيد

تصورات و تجسم هاى مثبت، كارايى شما را براى موفقيت در تمامى 
زمينه هاى زندگى، از ورزش هاى حرفه اى تا كسب و كارهاى پر رونق، ثابت 
كرده اند. افرادى كه در حرفه  و كار خود در باالترين سطح از تخصص قرار 
دارند، با استفاده از تكنيك تجسم خالقانه، باالترين حد استعدادهاى خود را 
بروز مى دهند. شما هر چقدر واضح تر تصوير انجام كارى را در ذهن تان تصور 

كنيد، آن كار را راحت تر انجام خواهيد داد.
تصور و تجسم اينكه به شيوه ى دلخواه تان زندگى مى كنيد و كارهايى را 
كه هميشه دوست داريد انجام  مى دهيد، كليدى براى رسيدن به موفقيت 
و گامى براى زندگى بهتر است. البته اين موضوع بدان معنى نيست كه 
دست از تالش و كوشش برداريد و تمامى زندگى خود را به رؤيا پردازى 
بگذرانيد. تجسم و تصور خالقانه به اين معنى است كه شما هم زمان تصور 
موفقيت خود را در ذهن و فكرتان داشته باشيد و براى رسيدن آن تالش 

و كوشش كنيد.
ادامه  در شماره بعد

سـى نشنا ا و ر

شـت ا د د يا

 نصيرى استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سختى هاى روزه و روزه 
دارى گفت: اما هيچ كسى حق ندارد تنها به خاطر اين سختى ها روزه 

گرفتن آن را بدون عضو شرعى ترك كند.

شبهاتى كه با هدف حذف مظاهر دين مطرح مى شود
اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شبهاتى كه پيرامون روزه گرفتن 
از سوى برخى افراد در شبكه هاى مجازى پخش مى شود، اظهار 
داشت: متأسفانه برخى افراد  حق الناس را دستمايه خود قرار داده 
با طرح مسائلى از جمله اين كه اگر روزه دارى باعث بوى بد دهان، 
كم گذاشتن افراد در محل كنار و عصبانيت و پرخاشگرى شود، حق 

الناس تلقى كرده و افراد را توصيه به روزه نگرفتن مى كنند،

وى در پاسخ به اين شبه گفت: هيچ كدام از اين مسائلى كه مطرح 
مى شود، دليلى براى روزه نگرفتن نيست و آنهايى كه اين گونه مسائل 
را مطرح مى كنند به واقع به دنبال حذف مظاهر دين از بين مردم 

هستند.
نصيرى با بيان اينكه براى هركدام از اين شبهات پاسخ قاطعى 
وجود دارد، اظهار داشت: چند بار مسواك زدن در طى روز نه 
روزه را باطل مى كند و نه كار سختى است كه كسى بخواهد از 
اين قضيه در جهت ضايع شدن حق الناس بهره ببرد، هر چند 
معتقديم يك بار مسواك زدن در وعده سحرى هم اين مشكل 

را براى بسيارى افراد مرتفع مى كند.
اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينكه روزه گرفتن باعث رشد معنوى 

انسان مى شود، تصريح كرد: روزه گرفتن دليلى براى كم گذاشتن 
افراد در كارشان نيست يك كارمند وقتى مى خواهد برود سر كار يك 
ساعات محدودى را در اداره است و اين ساعات محدود را هم قطعًا 

انقدر توانايى دارد، كه جواب ارباع رجوع را به خوبى بدهد.
وى ادامه داد: اما اينكه روزه گرفتن به علت پايين آمدن قند خون 
باعث عصبانيت و پرخاشگرى مى شود و اگر كسى مى خواهد با روزه 
گرفتن پرخاشگر باشد و حق كسى را ضايع كند بهتر است روزه 
نگيريد در پاسخ بايد متذكر شد اين قضيه از پايه نسخه غلطى است 
چرا كه قرار است افراد با روزه گرفتن درجات معنوى بيشترى را كنند 

نه اينكه با عصبانيت و پرخاشگرى ديگران را از خورد رنجيده كنند.
   نصيرى تصريح كرد: به واقع كسانى كه چنين مسائلى را طرح 

مى كنند به دنبال اصالح اين بداخالقى ها نيستند بلكه هدفشان ايجاد 
شبه در ذهن افراد است تا آنها را نسبت به روزه گرفتن، بى توجه كنند.
اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به بركات معنوى روزه دارى گفت: 
اگر كسى از بركات متعدد روزه گرفتن مطلع باشد هيچدام از اين 

مطالب بى پايه دليلى براى روزه گرفتنش نمى بينند.

روزه گرفتن در اديان ديگر هم وجود دارد
وى با بيان اينكه روزه دارى در اديان ديگر هم وجود دارد، افزود: روزه 
گرفتن انسان را از انجام بسيارى از گناهان بار مى دارد در حقيقت روه 

دارى تمرين ترك گناهان و رزايل اخالقى است.
حجت السالم نصيرى ترك لذت هاى حالل را باعث تقويت اراده 

معنوى دانست و گفت: كسى كه اداره معنوى قوى داشته باشد قطعًا 
با هيچ كارى در صدد آزار مردم بر نمى آيد حال اين آزار به دليل بوى 

بد دهان يا كم گذاشتن در كا و يا هر چيز ديگر شكل بگيرد.
اين استاد حوزه و دانشگاه كم شدن آمار جرم و جنايت در ماه رمضان 
را از بركات اين روزه دارى در اين ماه دانست و اظهار داشت: خلى 
جالب است كه بدانيد بر اساس آمار رسمى نيروى انتظامى در ماه 
رمضان آمار جرم و جنايت به شدت كاهش مى يابد به طورى كه 
بسيارى از كسانى كه در بفيه سال مرتكب جرم مى شود در ماه 

رمضان از اين كار دست مى كشند.

روزه دارى به عنوان يك عبادت فردى تأثيرات 
اجتماعى فراوان دارد

 وى روزه را يك عبادت فردى با تأثيرات اجتماعى عنوان كرد و بيان 
داشت: درست است روزه يك عبات فردى است اما تأثيرات اجتماعى 
دارد به عنوان مثال وقتى گفته مى شود آمار جرم و جنايت در اين 
ماه كاهش پيدا كرده يعنى اثر اجتماعى گذاشته است بنابراين 
كسى نمى تواند بگويد چون روزه يك عبادت فردى است مجوز 

نگرفتن آن را ندارد.
در  گرفتن  روزه  تأثيرات  به  اشاره  با  نصيرى  االسالم  حجت 
همه  براى  دارو  بهترين  گفت:  دار  روزه  فرد  جسمى  سالمت 
امراض جسمى نخوردن است در حالى كه معموًال وقتى بيمارى 
جسمى پيدا مى كنيم دنبال اين هستيم كه چه بخوريم تا خوب 
درمان  براى  دارو  بهترين  معتقدند  پزشكان  امروزه  اما  شويم 

بيمارى دست كشيدن از  برخى  خوردنى هاست.
  اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: انسان با روزه گرفتن ساعاتى از 
شبانه روز را به معده و سيستم گوارشى اش استراحت مى دهد و به اين 
طريق بعد از گذشت يك ماه سيتم گوارشى ريكارى مى شود و البته 
به همين دليل هم شما بعد از پايان ماه رمضان احساس مى كنيد 

حال جسمس تان بهتر است.
وى با اشاره به كالم خداوند در قرآن كه مى فرمايند برخى كه 
انكار مى كنند، بيان  قيامت را  فجور كنند،  مى خواهند فسق و 
داشت: مثال كسانى هم كه به دنبال شبه افكنى در خصوص 
روزه گرفتن هستند نيز چنين است اين گونه افراد به واسطه 
ضعف اراده شان نمى خواهند روزه بگيرند بنابراين به دنبال راهى 

براى توجيه اين قضيه هستند.
 نصيرى توضيح داد: البته اين قضيه به روزه گرفتن هم معطوف 
نمى شود چرا كه افرادى هستند نماز نخواند يا بى حيايشان هم عذر 

و بهانه مى آوردند.

بدون  هاى  شنبه  سه  از  شهروندان  استقبال  به  توجه  با 
خودرو، درخواست مى شود اين سه شنبه ها يعنى سه شنبه 
هاى بدون خودرو در شهر افزايش پيدا كند. بجاى يك سه 
شنبه مى توان دو سه شنبه، سه سه شنبه، و يا بيشتر سه 
شنبه هاى بدون خودرو داشته باشيم آنوقت مى توان گفت 
كه «امشب شب سه شنبه است، فردا شب هم سه شنبه است، 
اين سه سه شب، اون سه سه شب و الى آخر سه شنبه است» 
و چقدر فوايد دارد اين كار، يعنى سه شنبه ها و ديگر سه شنبه 
ها، بدون خودرو از خانه بيرون آمدن. ديگر مجبور نيستى يا به 
عبارتى مجبور نخواهم بود سوار بر خودرو كهنه، فرسوده و پر 
از عيب و اشكال فنى و غيرفنى، الكچرى هاى شيك و پيك 
و آخرين مدل را كه از كنارم عبور مى كنند نظاره كنم و يا با 
يك صداى بوق زيبا و ممتدى كه مى زنند راه را برايشان باز 

كنم. آخر اين جنابان هميشه عجله دارند هميشه كارشان مهم 
است شب و روز ندارد تند مى آيند و تند مى روندو نيم نگاهى، 
گاهى مى اندازند كه تو با اين خودرو عهد بوقى توى خيابان 
هاى شهر چه مى كنى مگر آدرس كارگاه ها و انبار خودروهاى 
فرسوده را نمى دانى؟ حال اگر اين سه شنبه بيشتر شود از اين 
اوضاع كمى تا قسمتى در امان خواهيم بود. به راحتى و با فراغ 
بال توى شهرمان راه مى رويم بى هيچ دغدغه، بى هيچ اخم 

و تخم مالكان خودروهاى زيبا.
مى  شنبه  سه  ها،  شنبه  ى  همه  شد  مى  خوب  چقدر  واى 
دويدم  مى  ها  خيابان  و  ها  كوچه  توى  صورت  اين  در  شد 
مى  را  صاحبخانه  هم  اگر  زدم  مى  هم  سوت  شادى  از  و 
براى  و  بگويد  آنكه  از  پيش  گفتم  مى  سالمى  بهش  ديدم 
بگير،  را  ماشينت  ريزى  روغن  جلوى  بگويد  بار  صدمين 

قول  هميشه  مثل  من  و  كرده  آلوده  را  پاركينگ  بدجورى 
بدهم اين ماه كه حقوق گرفتم اين كار را خواهم كرد ولى 
حقوق كه مى گيرم مخارج زندگى مانع مى شود كه براى 
و  قبل  ماه  از  تر  شرمنده  و  شرمنده  و  بكنم  خرجى  ماشين 

ماه هاى قبل.
اگر  بود  نخواهم  هم  خودرو  ديگر  تعميرات  نگران  تر،  مهم 
سه شنبه هاى بدون خودرو زياد شود از شادى فرياد خواهم 
را  اسمش  يا  چيستان  يا  المثل  ضرب  اين  آنقدر  و  كشيد 
هر  در  كه  كنم  مى  تكرار  را  بگذاريد  خواهيد  مى  هرچه 

مسابقه اى بدون هيچ لكنت زبان بگيرم.
 «امشب شب سه شنبه است، فردا شب هم سه شنبه است، 
اين سه سه شب، اون سه سه شب هر سه سه شب سه شنبه 

است»

روزه دارى عبادتى فردى با تأثيرات مهم اجتماعى 

سعيد يوسف پور*

11 راه حل براى دستيابى به موفقيت 
بخش اول يك استاد حوزه و دانشگاه روزه را يك عبادت فردى با تأثيرات اجتماعى دانسته و بيان داشت: درست است 

روزه يك عبات فردى است اما تأثيرات اجتماعى دارد به عنوان مثال وقتى گفته مى شود 
آمار جرم و جنايت در اين ماه كاهش پيدا كرده يعنى اثر اجتماعى داشته است.

سيدرحيم آقازادهسه شنبه هاى بدون خودرو 
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د قتصا ا

  بيكارى فارغ التحصيالن در سال هاى اخير از اهميت 
خاصى برخوردار شده است. اين موضوع زمانى به يك 
افزون  روز  رشد  با  كشور  كه  شد  تبديل  اساسى  چالش 
جمعيت داراى تحصيالت عالى كه به نوبه خود نتيجه 
افزايش بيش از حد ظرفيت دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالى بود، مواجه شد.
در عين حال افزايش ظرفيت دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالى، منجر به عدم تعادل بين فرصت هاى شغلى موجود 
و نياز واقعى بازار كار و جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهى 

شده است.
وزارت كار نيز در تازه ترين مطالعه و گزارش از وضعيت 
بازار كار جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهى اعالم كرد: 
اغلب سياسيون و بعضاً كارشناسان در خصوص آمار تعداد 

كه  دانشگاهى  آموختگان  دانش 
دارند  كار  بازار  در  حضور  به  تمايل 
همواره دچار خطا هستند و مى پندارند 
كه تمام دانش آموختگان دانشگاهى 
وارد بازار كار خواهند شد در حاليكه 
زنان  ويژه  به  آنان  از  زيادى  تعداد 
اقتصادى  فعاليت  براى  تمايلى 
ندارند و تعداد زيادى هم همزمان با 

تحصيل به كار اشتغال دارند.
آيا همه فارغ التحصيالن دانشگاهى بيكار و جوياى كار هستند؟

بر اساس تازه ترين اطالعات از وضعيت «بيكارى فارغ التحصيالن»، 
جمعيت فارغ التحصيل و در حال تحصيل دانشگاهى سال 94 معادل 
11 ميليون و 800 هزار نفر برآورد شده است كه از اين ميزان 4.8 
فارغ  جمعيت  نيز  نفر  ميليون   7 و  تحصيلى  حال  در  نفر  ميليون 

التحصيل هستند.
از 4 ميليون و هشتصد هزار نفر كه در حال تحصيل هستند حدود 
اقتصادى  فعاليت  داراى  تحصيل  ضمن  نفر (17درصد)  هزار   800
بوده و شاغل هستند. همچنين بخشى از جمعيت در حال تحصيل 
و فارغ التحصيل دانشگاهى از نظر اقتصادى غيرفعال هستند و در 

جستجوى شغل نيستند.
بر اساس همين آمار در بين جمعيت 7 ميليونى فارغ التحصيل، 3.7 
ميليون نفر شاغل و 900 هزار نفر بيكار هستند. ضمن اينكه 2.4 
ميليون نفر از فارغ التحصيالن در جمعيت غيرفعال اقتصادى قرار 

دارند كه جزو جميعت بيكار جوياى كار محسوب نمى شوند.
850 هزار فارغ التحصيل دانشگاهى

فارغ  تعداد   93-94 تحصيلى  سال  در  عالى  آموزش  آمار  بنابه 
التحصيالن دانشگاهى حدود 850 هزار نفر است و اين باور اشتباه 
وجود دارد كه همه اين افراد به خيل افراد بيكار اضافه مى شوند در 
حاليكه بخشى از اين افراد تمايلى براى ورود به بازار كار ندارند و از 

نظر اقتصادى غير فعال هستند يعنى بيكار جوياى كار نيستند.
34 درصد فارغ التحصيالن «بيكار جوياى كار» نيستند

بر اساس بررسى انجام شده توسط پژوهشكده آمار ايران، حدود 34 
درصد از افراد فارغ التحصيل عالى از نظر اقتصادى غيرفعال هستند. 
71 درصد از افراد فارغ التحصيل عالى غير فعال را زنان و 29 درصد 
مدرك  داراى  افراد  اين  از  درصد  دهند. 32  مى  تشكيل  مردان  را 
كاردانى، 62 درصد داراى مدك كارشناسى و 6 درصد داراى مدرك 

كارشناسى ارشد و باالتر هستند.
با استفاده از اين نتايج مى توان گفت از 7 ميليون نفر فارغ التحصيل 
عالى كه از آمارگيرى نيروى كار سال 1394 برآورد شده است حدود 
2.4 ميليون نفر از نظر اقتصادى غير فعال هستند كه از اين تعداد 
1.7 ميليون نفر به زنان و 700 هزار نفر به مردان اختصاص دارد. 

كاردانى،  مقاطع  در  فعال  غير  التحصيالن  فارغ  برآورد  همچنين 
كارشناسى و كارشناسى ارشد و باالتر بترتيب 750 هزار، 1.5 ميليون 

نفر و 150 هزار نفر است.
فارغ  نفر  هزار  از 850  گفت  توان  مى  اساس  همين  بر  همچنين 
التحصيل دانشگاهى سال تحصيلى 94-93 حدود 290 هزار نفر ( 

34 درصد) از نظر اقتصادى غير فعال هستند.
از طرفى در گروه زنان 52 درصد از زنان، فارغ التحصيل دانشگاهى 
و در گروه مردان 19 درصد از مردان، فارغ التحصيل دانشگاهى غير 
فعال هستند كه نشان مى دهد تمايل زنان فارغ التحصيل براى ورود 

به بازار كار كمتر از مردان فارغ التحصيل است.
همچنين سهم افراد غيرفعال اقتصادى كه داراى مدرك كاردانى 
سهم  درصد،  كاردانى 42  مدرك  التحصيالن  فارغ  كل  از  هستند 
افراد غيرفعال اقتصادى كه داراى مدرك كارشناسى هستند از كل 
فارغ التحصيالن مدرك كارشناسى 34 درصد و سهم افراد غيرفعال 
اقتصادى كه داراى مدرك كارشناسى ارشد و باالتر هستند از كل 

فارغ التحصيالن مدرك كارشناسى ارشد و باالتر 19 درصد است.
اين آمار نشان مى دهند نسبت فارغ التحصيالن غير فعال كاردانى 
از كل فارغ التحصيالن دانشگاهى داراى مدرك كاردانى بيشترين 
سهم را دارد و علت آن تمايل افراد داراى مدرك تحصيلى پايين تر 

براى ادامه تحصيل است.
17 درصد دانشجويان شاغل هستند

 بخشى از افراد فارغ التحصيل دانشگاهى خصوصا كسانى كه داراى 
التحصيل  فارغ  از  قبل  هستند  دكترى  و  ارشد  كارشناسى  مدرك 
شدن، ضمن تحصيل شاغل هستند. بر اساس بررسى انجام شده 
توسط پژوهشكده آمار ايران، نسبت اشتغال يعنى سهم دانشجويان 

شاغل از كل دانشجويان حدود 17 درصد است.
زنان  به  درصد   21 و  مردان  به  شاغل  دانشجويان  از  درصد   79
هاى  دوره  در  شاغل  دانشجويان  سهم  همچنين  دارد.  اختصاص 
كل  از  باالتر  و  ارشد  كارشناسى  و  كارشناسى  كاردانى،  تحصيلى 

دانشجويان به ترتيب 20، 45 و 26 درصد است.
با احتساب سهم هاى مزبور براى دانشجويان سال تحصيلى 93-94 
مشاهده مى شود از كل 4.8 ميليون نفر دانشجو حدود 800 هزار نفر 
شاغل هستند كه از اين تعتداد حدود 630 هزار نفر به مردان و 170 

هزار نفر به زنان اختصاص دارد.
مقاطع  در  شاغل  دانشجويان  برآورد  همچنين 
كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد و باالتر 

بترتيب 160، 430 و 210 هزار نفر است.
از طرفى اگر سهم دانشجويان شاغل را براى 
گروه مردان و زنان محاسبه كنيم مشاهده مى 
شود در گروه مردان 22 درصد از مردان دانشجو 
و در گروه زنان 7 درصد از زنان دانشجو شاغل 
هستند. با محاسبه سهم دانشجويان شاغل در 
افراد  سهم  ديد  خواهيم  تحصيلى  مقطع  هر 
شاغل كه در مقطع كاردانى تحصيل مى كنند 
درصد،  كاردانى 15  مقطع  دانشجويان  كل  از 
كارشناسى  مقطع  در  كه  شاغل  افراد  سهم 
از  كنند  مى  تحصيل 
مقطع  دانشجويان  كل 
و  درصد   12 كارشناسى 
در  كه  شاغل  افراد  سهم 
و  ارشد  كارشناسى  مقطع 
كنند  مى  تحصيل  باالتر 
مقطع  دانشجويان  كل  از 
باالتر  و  ارشد  كارشناسى 

28 درصد است.
سهم هاى مزبور نشان مى دهند نسبت دانشجويان شاغل مقطع 
و  سهم  كمترين  كارشناسى  مقطع  دانشجويان  كل  از  كارشناسى 
نسبت دانشجويان شاغل مقطع كارشناسى ارشد و دكترى از كل 
دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد و دكترى بيشترين سهم را دارد.

نتيجه گيرى
- بخشى از جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهى قبل از فارغ التحصيل 
شدن، ضمن تحصيل شاغل هستند. از 4.8 ميليون نفر دانشجو حدود 

800 هزار نفر ( 17 درصد) شاغل هستند.
- بخشى از جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهى از نظر اقتصادى غير 

فعال هستند اين موضوع بويژه در مورد زنان صدق مى كند.
- حدود 34 درصد از كل فارغ التحصيالن و 52 درصد از زنان فارغ 

التحصيل دانشگاهى غير فعال هستند.
 - از آنجا كه تعداد كل فارغ التحصيالن دانشگاهى در سال تحصيلى 
94 – 93، 850 هزار نفر است (500 هزار نفر مردم و 350 هزار 
زن)، مى توان گفت حدود 290 هزار نفر( 34 درصد) از كل فارغ 
فارغ  زنان  از  التحصيالن دانشگاهى و 180 هزار نفر( 52 درصد) 
التحصيل دانشگاهى از نظر اقتصادى غيرفعال هستند و تمايلى براى 

ورود به بازار كار ندارند.
- از كل جمعيت فارغ التحصيل و در حال تحصيل دانشگاهى( 11.8 
ميليون نفر) حدود 4.5 ميليون نفر شاغل و 1.1 ميليون نفر بيكار 
هستند يعنى در مجموع 5.6 ميليون نفر جزء جمعيت فعال اقتصادى 

و ما بقى( 6.2 ميليون نفر معادل 52 درصد) غير فعال هستند.
بر اساس اين گزارش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در جمع 
آموختگان  دانش  اشتغال  وضعيت  از  شده  انجام  مطالعه  بندى 
دانشگاهى به اين نتيجه رسيد كه با در نظر گرفتن غير فعال بودن 
34 درصد از فارغ التحصيالن و شاغل بودن حدود 17 درصد از 
افراد در حال تحصيل، در مجموع 51 درصد از اين جمعيت در 
زمره افراد بيكار و در جستجوى كار قرار نمى گيرد و مى بايست 
براى نيمى از آنها فرصت شغلى ايجاد كرد و اظهاراتى همچون 
دانشگاهى،  التحصيالن  فارغ  همه  معادل  شغلى  فرصت  ايجاد 
خطاى بزرگى است و موجب انحراف در تصميم گيريها و برنامه 

ريزى هاى كالن مى شود.

جديدترين آمار اشتغال و بيكارى
دانشجويان و فارغ التحصيالن

در جمعيت در حال تحصيل آموزش عالى كشور، 800 هزار نفر شاغل و 200 هزار نفر بيكار هستند؛ همچنين
 در بين 7 ميليون فارغ التحصيالن سال 94 نيز، 3.7ميليون شاغل و 900 هزار نفر بيكار هستند.
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ه تـا كو خبـر 

رئيس فدراسيون حمل و نقل گفت: از اول 
كانتينرها  و  كاال  صاحبان  امسال،  تيرماه 
 THC براى ارائه هزينه خدمات بندرى و
مستقيما به اين سازمان مراجعه كرده و آن را 

به صورت ريالى واريز مى كنند.
پايين  تعرفه  اگرچه  گفت:  مه  پل  مسعود 
فارس،  بنادر جنوب خليج  بندرى  خدمات 
نمايندگى هاى  بزرگ  مشكل  تشديد  در 
خطوط كشتيرانى اثرگذار است، اما يكى از 
داليلى كه سبب شده تا بندر جبل على به 
بندر هاب منطقه خليج فارس تبديل شود، 
مسائل سياسى و فشارهايى است كه برخى 
به  آمريكا  جمله  از  استكبارى  كشورهاى 
خطوط كشتيرانى بين المللى وارد مى كنند 

تا به بنادر ايران وارد نشوند.
 رئيس انجمن شركت هاى كشتيرانى و خدمات وابسته با بيان اينكه در حال 
حاضر، على رغم تهديدها و فشارهاى سياسى برخى كشورهاى زورگو نسبت 
به شركت هاى كشتيرانى جهانى، باز هم بخش مهمى از آنها مستقيما به بندر 
شهيدرجايى مى آيند، افزود: در كنار اين موضوع، عواملى ديگر هم هست كه سبب 
مى شود تا الينرهاى اصلى بين المللى، ترجيح دهند يكى از بنادر هر منطقه از 
جهان را به عنوان بندر هاب برگزينند كه تنها يكى از آنها هزينه خدمات بندرى 
است. وى ادامه داد: در حال حاضر خطوط كشتيرانى اول دنيا، علت آنكه جبل 
على در امارات را به عنوان بندر هاب خليج فارس برگزيده اند، عمدتا به كيفيت 
خدمات رسانى اين بندر برمى گردد به همين دليل است كه شناورهاى كانتينرى 
بسيار بزرگ در بندر مشهور امارات متحده عربى پهلو مى گيرند و از آنجا با كشتى 
هاى كوچك تر و فيدرى به ساير بنادر كشورهاى منطقه از جمله قطر، بحرين، 
عربستان، عراق، كويت و حتى بنادر جنوب عربستان كاالهاى خود را حمل مى 
كنند. بنادر ايران نيز جزو اين موارد است؛ اما با اين حال، باز هم هفته اى يك بار 
يك كشتى غول پيكر كانتينرى در بندر شهيد رجايى پهلو گرفته و خدمات تخليه 

و بارگيرى دريافت مى كند.
رايزنى با سازمان بنادر

 براى كاهش تعرفه هاى بندرى
رئيس فدراسيون حمل و نقل با تأكيد بر اينكه تفاوت در هزينه هاى بندرى، علت 
ترجيح بندر جبل على نسبت به بندر شهيد رجايى نيست، تصريح كرد: به طور 
كلى تعرفه هاى خدمات بندرى در كشورها تابعى از وضعيت اقتصادى آن كشور 
در حوزه سياست هاى ادارى، اقتصادى و سياسى است؛ اما اگر بخواهيم به طور 
ميانگين و در مقايسه با رشد تورم قضاوت كنيم، تعرفه هاى بندرى نه تنها در ايران 
افزايش نامتعارف نيافته؛ بلكه در مواردى كاهش نيز داشته است. با اين وجود در 
حال حاضر مى توانيم هزينه خدمات بندرى و تعرفه هاى مربوطه را با ساير رقباى 
منطقه اى رقابت پذيرتر كرده و آن را پايين تر بياوريم. وى معتقد است: تعرفه 
خدمات بندرى در ايران باالتر از بنادر جنوبى خليج فارس است كه در حال مذاكره 

با سازمان بنادر و دريانوردى هستيم تا آن را كاهش دهيم. 
سازمان بنادر از هفته آينده هزينه 

خدمات بندرى را مستقيما دريافت مى كند
 THC (Terminal بندرى  خدمات  هزينه  دريافت  نحوه  درباره  وى 
Handling Charge) از سوى سازمان بنادر و دريانوردى از الينرها نيز 
گفت: در سال هاى گذشته سازمان بنادر تصميم گرفته بود تا اين مبالغ را به 
صورت غيرمستقيم از خطوط كشتيرانى دريافت كند، به اين صورت كه شركت 
هاى نمايندگى خطوط كشتيرانى بين المللى قبل از اعزام شناورها از بندر مبدأ، آن 
را از صاحب كاال دريافت كرده و سپس در يك بازه زمانى 25 روزه به حساب 
سازمان بنادر واريز مى كردند. پل مه افزود: اما قرار شد از اول تير ماه اين هزينه 

مستقيما از سوى سازمان بنادر و دريانوردى 
اخذ شود و ديگر از اين پس، نقش واسطه 
گرى شركت هاى نمايندگى الينرها از ميان 
برود كه اتفاق بسيار مثبتى است. وى درباره 
بندرى  خدمات  هزينه  دريافت  مشكالت 
به صورت غيرمستقيم براى شركت هاى 
نمايندگى خطوط بين المللى اظهار داشت: ما 
در اين سال ها دو مشكل عمده داشتيم كه 
در دو ماه گذشته دو مشكل بزرگتر نيز به آنها 
افزوده شد: معضل نخست، بحث ماليات بود؛ 
از آنجايى كه اعداد و ارقامى كه در اين ميان 
مبادله مى شد، بسيار زياد است، همچنين 
مميزان سازمان امور مالياتى به هيچ عنوان 
نمى پذيرفتند كه شركت هاى نمايندگى، 
سودى از اين تبادل پول كسب نمى كنند كه 

بخواهند بابتش ماليات بدهند.
رئيس انجمن شركت هاى كشتيرانى ادامه داد: به عنوان مثال گردش مالى يك 
شركت كشتيرانى كوچك در هر بار تخليه و بارگيرى كه مى بايست اين پول را 
عينا به سازمان بنادر واگذار مى كردند، رقمى معادل يك ميليون دالر (3 هزار و 
500 ميليارد تومان) بود كه در اين ميان، هيچ سهمى به شركت نمايندگى الينر 
نمى رسيد و آنها مجبور بودند همه آن را يك جا و به صورت امانى به سازمان بنادر 
تحويل دهند؛ ولى سازمان امور مالياتى تحت هيچ شرايطى اين موضوع را نمى 
پذيرفت و آن را به عنوان درآمد محاسبه كرده و ماليات سنگينى به اين شركت ها 
تحميل مى كرد؛ به طورى كه در يك مورد براى يكى از شركت هاى نمايندگى 
يك خط كشتيرانى خارجى، 6 ميليارد تومان به عنوان ماليات بر درآمد از سوى 
سازمان امور مالياتى تعيين و سبب ورشكستگى و جمع آورى اين شركت ايرانى 
شد. وى ادامه داد: مشكل دوم، سازمان تأمين اجتماعى بود كه مدعى است بايد از 
هر تراكنش مالى واسطه گرى كه شركت هاى نمايندگى خطوط كشتيرانى انجام 
مى دهند، 5 درصد به عنوان حق تأمين اجتماعى كسر و به حساب اين سازمان 
واريز شود؛ همه اين ها در حالى بود كه اين شركت ها كوچكترين منفعتى از اين 

حجم باالى پول نمى بردند.
 پل مه درباره دو مشكل ديگر اين شركت ها بيان داشت: سازمان بنادر و 
دريانوردى از ابتداى سال جارى اعالم كرد كه اين تنفس ميان دريافت پول از 
صاحب كاال و واريز به حساب سازمان بنادر بايد از 25 روز به 10 روز كاهش يابد. 
در عين حال به جاى حساب ريالى، به صورت ارزى اين پول به سازمان بنادر داده 
شود. اين در حالى بود كه اين شركت ها اوال چنين نقدينگى اى را نمى توانستند 
در مدت كوتاهى تهيه كنند و ثانيا چنين مبلغ بسيار بزرگى در بازار آزاد ارز كشور و 
بانك مركزى وجود نداشت. به گفته وى، تهيه ساالنه 350 ميليون دالر به صورت 
ارزى به عنوان هزينه خدمات بندرى و پرداخت آن به سازمان بنادر مى توانست 
از يك سو سبب تشنج و نوسان در بازار دالر كشور شده و تبعات اقتصادى براى 
كل كشور در پى داشته باشد و از سوى ديگر تبعات امنيتى و قضايى براى شركت 

هاى نمايندگى الينرها ايجاد كند.
وى تصريح كرد: بعد از مدت ها مذاكره، روز پنج شنبه(ديروز) تفاهم نامه اى ميان 
انجمن شركت هاى كشتيرانى و خدمات وابسته با سازمان بنادر و دريانوردى به 
امضا رسانديم كه براساس آن، از اول تيرماه امسال صاحبان كاال و كانتينرها براى 
ارائه هزينه خدمات بندرى و THC مستقيما به اين سازمان مراجعه كرده و آن را 
به صورت ريالى به حساب بنادر و دريانوردى واريز كنند.  برخى كارشناسان علت 
پهلوگيرى شناورهاى غول پيكر الينرهاى بزرگ دنيا در بنادر جنوبى خليج فارس 
و سپس ارسال بار آنها با كشتى هاى فيدرى به بنادر ايران را باال بودن قيمت 
خدمات بندرى در بندر شهيد رجايى و در مقابل، ارزان بودن اين خدمات اعم از 
بانكرينگ، سوخت گيرى، خدمات بندرى، ترانشيپ، انبار و ... در بنادر رقيب از جمله 

بندر جبل على مى دانند.

درآمد ساالنه 350ميليون دالرى سازمان بنادر

امير عليخانى
شكل  جايگاه  ترين  اصلى  عنوان  به  شهر  هر 
گيرى  تمدن بشر ، هميشه مورد توجه محققين 
است.  بوده  مختلف  علوم  پردازان  نظريه  و 
 ، شهرها  ى  پيچيده  هاى  حالت  و  فضاها 
اطالعاتى  منابع  به  افراد  دسترسى  مشكالت 
از  رهايي  براي  را  انديشمند  شهروندان   ... و 
مشكالت و نواقص در رسيدن به حد متعالي 
زندگي ، به فكر اصالح و ايجاد ساختارهاي 

از  شهرها  تا  است  نموده  وادار  شهري  جديد 
پيكره و قالب  سنتى خود تغيير چهره و ماهيت 
و  ساختار  شدن  بروز  و  ارتقاء  شاهد  تا   ، داده 
هاى  دهه  در  شهرنشينى  و  شهرى  تعاريف 
اخير باشيم .  در هزاره سوم كه در حال گذر 
از آن هستيم ، دانش فن آوري اطالعات به 
عنوان عمده ترين محور تحول و توسعه در 
دنياى امروز منظور شده و دستاوردهاي ناشي 
درآميخته  مردم  زندگي  با  اى  بگونه  آن  از 
در  عظيم  اختاللي  آن،  به  توجهي  بي  كه 
به  شهروندان   آسايش  و  رفاه   ، جامعه  احاد 
وجود مي آورد و نقش كليدي فن آورى هاى 
نوين اطالعاتى و ارتباطاتى را در عرصه هاي 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي نمي توان ناديده 

گرفت. 
امروزه شهر هوشمند (Smart City) بعنوان 
راهكارى بى مانند براى حل معضالت شهري 
و شهروندى مورد توجه شهرسازان و مديران 

براي  است.   شده  واقع  شهر  هر  رتبه  عالى 
تحقق شهرى هوشمند يا شهرى الكترونيك 
و تعامالت يكپارچه آن با سازمان ها و بخش 
هاي مرتبط ، بايد به زير ساخت هاى فرهنگى 
، سياسى، سخت افزاري و نرم افزاري هر شهر 
توجه ويژه اى داشته و در راستاى بروزرسانى 
و ايجاد آن ها كوشش نمود . تشكيل و ادامه 
فناوري  با  متناسب    ، هوشمند  شهر  حيات 
دانش اطالعات و ارتباطات بين دستگاه هاى 
ذى ربط و سازمان هاى هر شهر مى باشد . 
عوامل  تاثير  سبب  به  ايران  در  وضعيت  اين 
مختلف به ويژه در ابعاد همكاري بين سازماني 
سير  الكترونيك  با شهروند  ابعاد مرتبط  در  و 
مطلوبي طي ننموده است ، ضمن اينكه ، هنوز 
سيستمى يكپارچه يا جامع كه بتواند پاسخگوي 
نيازهاى شهروندان در شرايط عادي و بحراني 
باشد ، با وجود زيرساخت هاي موجود، هنوز توليد 

و عملياتي نشده است .

شهر هوشمند ، انعكاس فناورى هاى نوين در زندگى شهروندان 
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ورزش
شـت ا د د يا خبـر فدراسيون قايقرانى مجارستان از بى پاسخ ماندن ايميل هايش 

توسط ايران ناراحت است.
 تيم ملى قايقرانى ايران كه به تازگى از كاپ هاى جهانى به كشور 
بازگشته در اردوى مجارستان خود قبل از شركت در كاپ ها 
اتفاق هاى عجيبى را تجربه كرده و به مشكالت زيادى برخورد 
كرده  است. با اين كه گفته شده بوده همه چيز براى ملى پوشان 
مهيا شده اما با رسيدن تيم به مجارستان معلوم مى شود هيچ 
چيز در اختيار قايقران ها قرار ندارد و آن ها در آستانه افتادن در 
دردسرى عظيم پيش رفتند كه با تالش ايرج اقليمى، سرمربى 
تيم اتفاق خاصى براى پاروزنان نمى افتد اما ناهماهنگى هاى 
ايجاد شده و اتفاق ها نشان مى دهد كه در فدراسيون كسى 
حواسش به اين موارد نبوده  است. ايسنا با اطالعاتى كه به دست 

آورده از اتفاق هاى مجارستان و داليل آن پرده بردارى مى كند.

*سفر مسووالن قايقرانى به مجارستان
فدراسيون  افتخارى  دبير  و  رييس  كه  بود  گذشته  سال 
تفاهم نامه ها  امضاى  و  مذاكرات  انجام  براى  قايقرانى 

با  رايزنى  روز  چندين  از  پس  و  شدند  مجارستان  راهى 
خبرهاى خوب به ايران بازگشتند. غالمرضا امينى، رييس 
فدراسيون پس از بازگشت به ايران از امضاى تفاهم نامه 
با فدراسيون مجارستان خبر داد و تاكيد داشت كه از اين 
پس تيم هاى ملى مى توانند با سفر به مجارستان از امكانات 
اين كشور استفاده كنند و اردوهاى مشترك داشته باشند. 
حتى صحبت هايى درباره كمك از مربيان مجارى به عنوان 
مشاور در قايقرانى ايران هم شد. در اين سفر وحيد مرادى، 
مسوول  و  داشت  حضور  نيز  فدراسيون  افتخارى  دبير 

هماهنگى هاى بعدى ايران و مجارستان شد.

*مهيا شدن اردوى اروپايى
تيم ملى قايقرانى ايران بعد از اين كه زمستان سال قبل را در 
كشور پشت سر گذاشت با شروع سال جديد تمرين هايش 
را براى حضور در كاپ هاى جهانى آغاز كرد و ايرج اقليمى 
و سونيا نوريزاد هم قول يك اردوى اروپايى از فدراسيون 
را گرفتند. با توجه به رايزنى هايى كه در مجارستان شده 

بود قرار شد تا تيم براى برگزارى يك اردوى دو هفته اى 
راهى مجارستان شود و سپس در كاپ دو شركت كند. تيم 
ملى راهى مجارستان مى شود و از همان ابتدا با مشكالت 
عجيبى روبه رو مى شود. گويا هيچ چيز آن طور كه بايد و 

شايد هماهنگ نشده بود.

*آغاز مشكالت
تيم ملى قايقرانى ايران در بخش دختران و پسران راهى 
كس  هيچ  بوداپست  فرودگاه  در  اما  مى شود  مجارستان 
از فدراسيون اين كشور به دنبال قايقران ها نمى رود. تيم 
خودش وسيله نقليه كرايه مى كند و به محل اعالم شده 
مى رود و مشخص مى شود كه آن طور كه به مربيان تيم 
گفته شده محل اسكان قايقران ها كمپ تيم ملى مجارستان 
نيست و قايقران هاى ايران در يك محل ديگر كه امكانات و 
غذاى مناسبى نداشته مستقر مى شود. از طرف ديگر قايقى 
هم براى ورزشكاران ايران در اين محل تمرينى نبوده و تيم 

نمى تواند تمرينى انجام بدهد.

*شروع مكاتبات اقليمى
با  ماجرا  بررسى  براى  ملى  تيم  سرمربى  اقليمى  ايرج 
مسووالن مجارستان مكاتبه مى كند و متوجه مى شود كه هيچ 
هماهنگى كاملى صورت نگرفته  است. آن ها به اقليمى تاكيد 
مى كنند از چند ماه قبل ايميل هاى زيادى يكى از مسووالن 
كه وظيفه هماهنگى از سوى رييس فدراسيون به او سپرده 
شده بود ارسال كرده اند و از او درباره نيازهاى تيم ايران، 
برنامه قايقران ها، نوع هتل و محل تمرين و تعداد قايق هاى 
مورد نياز پرسيده بودند كه تمام اين ايميل ها بدون پاسخ 
مانده است. حتى در يك ايميل از اين مسوول خواسته 
بودند كه تا يك زمان مشخص تمام اطالعات را به آن ها 
بدهند كه بى پاسخ ماندن اين ايميل باعث شده مسووالن 
قايقرانى مجارستان تمام برنامه ها را لغو كنند و هيچ اقدامى 

براى ورود تيم ايران انجام ندهند.

*هزينه چند هزار يورويى
اقليمى مذاكرات خود را ادامه مى دهد و اعالم مى كند كه 

تيم بايد به كمپ ملى مجارستان منتقل شود. هزينه ها اعالم 
مى شود و قايقران ها به كمپ ملى مجارستان مى روند. در 
آنجا وقتى قايقران ها تصميم مى گيرند تمرين كنند بازهم 
قايقى وجود نداشت. اقليمى درخواست قايق مى كند كه 
گويا مجارها اعالم مى كنند در ايميل هاى شان خواسته بودند 
كه تعداد قايق هاى مورد نياز را اعالم كند اما چون پاسخى 
دريافت نكرده بودند تمام قايق ها در اختيار باشگاه ها قرار 
گرفته  است. نكته جالب اينجا بود كه هيچ اردوى مشتركى 
با ملى پوشان مجارستان هم مهيا نشده بود چون قايقران ها 
در اروپا تمرين هاى باشگاهى مى كنند و يك ماه قبل از 
مسابقات در تست انتخابى حاضر مى شوند و دوباره به 
باشگاه مى روند و قايق ها نيز در باشگاه ها بوده. مجارها به 
سرمربى تيم ملى اعالم مى كنند كه بايد قايق از باشگاه ها 
كرايه شود كه هزينه اش نزديك به 13 هزار يورو مى شود. 
مبلغى كه بيش از هزينه سفر تيم به مجارستان و صربستان 

است.
*وقتى مذاكره جواب مى دهد

 در شرايطى كه قايقران ها براى تمرين به مجارستان رفته  
فدراسيون  با  قايقرانى  داخلى  مسوول  ناهماهنگى  بودند 
مجارستان باعث شد تا ملى پوشان از برنامه هاى شان عقب 
بمانند اما سرمربى تيم ملى به مذاكراتش ادامه مى دهد و نه 
تنها در هزينه اسكان و غذاى تيم تخفيف زيادى مى گيرد 
بلكه قايق هاى مورد نياز دختران و پسران را با يك پنجم 
هزينه اعالم شده مهيا مى كند و قايقران ها تمرين هاى شان را 
شروع مى كنند. فدراسيون مجارستان طبق تفاهم نامه اى كه 
با قايقرانى ايران داشته عمل كرده اما تمام ايميل هاى شان 
به كشورمان بى پاسخ مانده بوده اما بازهم با تيم اعزامى 

همكارى كرده بودند.

*كارشكنى و بى اعتمادى
هم  بود  افتاده  مجارستان  در  قايقران ها  براى  كه  اتفاقى 
با  كننده  مذاكره  تيم  يك  تاسف بار.  هم  و  است  عجيب 
هزينه دولتى عازم مجارستان شده و تفاهم نامه اى امضا شده  
است و يك مسوول ادامه همكارى ها و مذاكرات را برعهده 
مى گيرد اما تمام ايميل ها را بى پاسخ مى گذارد. اين اتفاق 
نه تنها قايقران ها را دچار مشكل كرده بود كه قطعا باعث 
بى اعتماد شدن مجارها نسبت به قايقرانى ايران هم خواهد 
شد. آن ها شرايط الزم براى تيم اعزامى ايران را مهيا كردند 
اما قطعا براى اعزام هاى بعدى بيش تر از اين حواسشان را 
جمع خواهند كرد و اجازه نمى دهند كه چنين وضعيتى 
ايجاد شود. مشخص نيست چرا بايد چنين اتفاق هايى در 
فدراسيون قايقرانى بيفتد و كسى هم از ماجرا خبردار نباشد.

ايرج اقليمى، سرمربى تيم ملى قايقرانى ايران در گفت وگو 
با ايسنا با تاييد اتفاق هاى مجارستان گفت: متاسفانه بايد 
هماهنگى هايى انجام مى شد كه انجام نشد و ما در مجارستان 
مشكالتى داشتيم. تمام موارد را به آقاى امينى اطالع داده ام تا 

از ماجراها به طور دقيق خبردار باشد.

سالهاست كه ورزش استان خوزستان همچون جوانى به بلوغ رسيده و 
محجوب كه اوامر پدر و مادرش را بر روى تخم چشم نهاده و درسش را 
خوب مى خواند، ولى همچنان با يك لباس و پول توجيبى ناچيز و اندك 

به دليل فقر خانواده، روزگار سپرى مى كند و دم نمى زند.
آرى اين جوان معصوم در همه محافلى مورد تشويق قرار مى گيرد و 
همچون قهرمانانش به يك كاغذ قهرمانى بعنوان تشويق قناعت كرده و 

همچنان با همان لباس و پول تو جيبى كم مى گذراند…
باتوجه به وجود رسانه هاى متعدد و خبرنگاران بسيار در استان خوزستان 
كه به جرات مى توان گفت يكى از قطبهاى رسانه اى كشور است، 
همچنان ورزش خوزستان بدون پشتيبانى از اين صنف به راه خود ادامه 
مى دهد و گاهاً يا روزانه به انعكاس مقامها، مسابقات انجام شده و… 
مى پردازد كه اگر كمى رسانه ها همت كنند و از موضوعات سياسى 
خارج شوند و به مشكالت ورزش در استان بپردازند شايد فرجى شود و 
ورزش خوزستان جانى تازه بگيرد. بارى، آنچه كه در فقر اين جوان جاى 
تامل دارد، وجود شركتهاى بزرگ و صنعتى است كه با سرمايه هاى 
خدادادى اين ديار به اقتصاد كشور كمك كرده و درصدى هم به ورزش 
خوزستان اختصاص مى دهند. ضمن قدردانى از آندسته از مديرانى كه 
تا به امروز با جسارت و قدرت مديريتى خود توانسته اند امكاناتى براى 
برقرارى ورزش در ادارات فراهم كنند، چند موضوع را بايد مد نظر داشت 
و اگر همتى وجود داشته باشد اجرايى نمود. اگر نگاهى به آمار مقام آورى، 
اعزام و يا ميزبانى ورزش خوزستان بياندازيم پى مى بريم كه اكثر اين 
آورده ها از سوى ادارات و كارخانجات تامين مى شود كه اين خود جاى 
شكر و اميدوارى دارد كه درصدى از درآمدهاى هنگفت به اين نوجوان 

محجوب اختصاص داده شده است. گاهاً مشاهده مى شود كه بودجه 
هاى بسيارى در اختيار ورزش اين ادارات يا … نهاده مى شود كه اگر با 
مشورت و همفكرى ورزشى هاى استان هزينه شود، ورزش همگانى و 
قهرمانى استان خوزستان مى تواند در كشور و ميادين بين المللى عرض 

اندام كرده كه اين خود باعث ايجاد شادابى و نشاط اين ديار مى گردد.
بودجه هاى هنگفتى كه بايد روزى توسط برخى مراجع ذيربط حسابرسى 
شده كه چگونه مصرف مى گردد و علت اينگونه هزينه كردها چى مى 
تواند باشد؟ براى بازتر شدن بيشتر اين موضوع به مثالهاى موجود در 
استان مى پردازيم و از عزيزانى كه دل در گرو پيشرفت جوانان و حتى 
ميانساالن و سالمندان اين استان دارند خواهانيم با پيگيرى تا حصول 

نتيجه عملكردى ماندگار را از خود برجاى بگذارند.
 شما فرض را بر آن بگيريد يك اداره و سازمان يا هرنهاد بزرگ ديگرى 
براى بوجه ورزش خود مبلغ ساالنه 10 ميليارد تومان در نظر بگيرد كه 
برخى از اين شركتها بودجه اى چند برابر لحاظ نموده اند. باتوجه به 
وجود زير ساختها و امكانات پيشرفته كه امروزه در اين ادارات يافت مى 
شود، اين هزينه چرا در ورزش استان نمى تواند نقش مثبتى بازى كند 
و اگر هم داشته باشد بعنوان تيم دارى با نام آن اداره كه اكثر اعضاى 
آنهم بعضاً از خارج استان هستند و در مجامع مختلف ظاهر مى شوند 

به مصرف مى رسد.
همانگونه كه در باال ذكر شد جاى شكر دارد كه برخى مديران براى 
تيم دارى و تربيت فرزندان كاركنان و كاركنان هزينه متقبل ميكنند، 
ولى آيا درآمد اين شركتها فقط براى كاركنان و ذيرمجموعه و يا برند 
همان شركتها و… بايد هزينه شود. اگر جواب را مثبت بدانيم، چرا درآمد 

حاصل از كاركرد اين شركتها به خزانه دولت مى رود و براى ادامه حياط 
همه كشور در بين همه مناطق تقسيم مى شود.

با نگاهى اجمالى به ورزش ادارات و مديريتهاى آن پى مى بريم كه روز 
به روز حلقه عدم استفاده غير شركتى ها از امكانات مجموعه هايشان 
تنگ تر شده و همه هزينه اختصاص يافته به ورزش صرف تيم دارى و 

زيرمجموعه همان ادارات مى شود.
البته برخى ها هم با استفاده از اين بودجه و قراردادهاى خاص به نان و 
نوايى رسيده و بهترين حالتشان اين است كه همينگونه روزگار سپرى 
كنند و هر زمانى از ايشان سوال مى شود مجموعه شما براى ورزش 
چه كرد؟ مى گويند چندين مدال تيمى و قهرمانى و… آورده ايم كه در 
نهايت بازخورد اين مدالها براى ورزشكاران استان هيچ تاثير مثبتى ندارد. 
شايد در رنكينگ كشورى مجموعه اداره كل ورزش استان را جابه جا 
كند، ولى آنچه كه واضح و مبرهن است ورزشكاران و تيم هاى ورزشى 
كه زير نظر هيئت ها فعاليت مى كنند روز به روز فقيرتر و با كمترين 

امكانات و از روى عشق و عالقه به ورزش ادامه مى دهند.
آنجه كه در جمع بندى از مسئولين محترم استان خواستاريم اين است 
كه با سركشى به مجموعه هاى ورزشى ادارات و چگونگى هزينه كرد 
بوجه در اين مجموعه ها، كمكى تاثير گذار به ورزش استان و مخصوصًا 
هيئت هاى ورزشى كنند تا شايد در آينده وضع ورزش از اين حالت در 
استان ضعيفتر نگردد. الزم به توضيح است كه بودجه دوميليارد تومانى 
كه نزديك به دوسال است كه مقرر گرديد به ورزش تعلق گيرد و بين 
هيئت ها براى ادامه فعايتهاى رو به رشد توضيح گردد هنوز در راه مانده 

و به استان خوزستان نرسيده!!!/ هور نيوز 

كي روش و فوتبال ايراني

فوتبال ايراني را فهم ندارم، همچنان كه مكتب ايراني 
را... يك وهم التقاطي تاريخي و ناسيوناليسم خودشيفته 
باستانگرا. با اين همه در نگاهي تقليل گرايانه به پديده 
هم  باز  شعر،  و  زعفران  و  قالي  مانند  پيراموني  هاي 
«فوتبال ايراني» روايتي مضحك است، گرچه «تاكتيك 
هاي  «اتوبان  پروين»،  علي  سلطان  زيرش  بكش  بديع 
يك طرفه عبدالعلي چنگيز»، «سبيل هاي تراشيده كريم 
كريمي»،  علي  سبز  بندهاي  «مچ  نيمه»،  دو  بين  باقري 
«ثبت نام ناصر حجازي در انتخابات رياست جمهوري»، 
«كروات هاي رنگارنگ حسين كالني»، «فروشگاه هاي 
قلعه  داري  «رستوران  دايي»،  علي  ورزشي  اي  زنجيره 
نوعي و منصوريان و عابدزاده»، «حاشيه هاي ناتمام ناصر 
محمدخاني»، «شب هاي دعاي پيش از بازي مايلي كهن» 
و «دريبل 14 نفر توسط ابراهيم تهامي» نزديك ترين تعريف 

ها به پديده نامانوس فوتبال ايراني به شمار مي روند.
درست تر آن است كه صنعت- هنر؛ ورزش گروهي 
فوتبال و حتي واليبال را پديده هايي انساني بدانيم و جهان 

وطن.
مربيان  گانه  دو  جادوي  با  حاال  كه  ايراني  هايي  پديده 
مولفي چون «والسكو» و «كيروش»، راهي تا قله هاي 

جهاني ندارد.

اما چرا جامعه ديرپاي ايراني در تجربه كرد موفقيت هاي 
گروهي جهاني در ابتداي راه است.

تكرار مي كنم، تجربه هاي شكست همگرايي جمعي در 
جامعه ايراني كم نيست. هزاران سال حاكميت پدرساالري 
توتاليتر، درون يكان يكان، مردمان اين سرزمين استبداد 
زده، پادشاهي كوچك اما جاه طلب تراشيده است. زنهار 
گربه  فردزده،  خواه  تماميت  روح  اين  اجالل  نزول  كه 
ايراني را در كار گروهي و تيمي ناكام و در عوض به يك 
قهرمان تنهاي تنها مبدل ساخته است. مدال هاي رنگارنگ 
كشتي، وزنه برداري و ورزش هاي رزمي؛ نمود عملي 

اين نظريه در عرصه ورزش قهرماني است شايد. 
هاي  جامعه، محل تمرين آموزه  آن كه بستر هر  حال 
جمعي و شكل گيري كاربست هاي اجتماعي است، چرا 
كه تا مشاركت سياسي، حقوق شهروندي، به رسميت 
شناسانده شدن حق راي، قانونمداري و رفع تبعيض و 
برقراري عدالت به عنوان ارزش هاي راستين و ميثاق 
ملي نهادينه نشود نمي توان به پاگيري و رشد همگرايي 
همبسته اجتماعي در كالبد توده ها اميدوار بود. هر چند 
تجدد عامرانه و استعمار ملوكانه و تفرعن ظل السلطانه، به 
صورت موردي مي توانند با تطميع و تهديد و يا آموزش 
سخت و دستوري، نظم پذيري گروهي را بازتوليد نمايند، 
اما اين فعاليت جمعي شاهانه چه باك اگر بگوييم؛ بي 

دوام، موردي و مكانيكي است.
آسمان  در  دموكراسي  پرواز مرغ  و  مردمساالري  وقوع 
ايران زمين در پساانقالب 57، توده ها را با مفهوم بنيادين 
«مشاركت» در تعيين سرنوشت و تصميم سازي جمعي 

آشنا كرد.
حاال در چهل سال بعد، مي توان اميدوار بود، نهادينه 
سازي مفهوم حركت گروهي در سپهر سياسي جامعه 
ايراني راه خود را به ديگر عرصه ها چون فرهنگ، ورزش 
و اقتصاد بگشايد و اين اما يك جهش تمدني به شمار مي 
رود و در تاريخ اين سامان يك تحول تمام قد اجتماعي 

است.
ديگر تنها «غم جمعي» و «مويه گروهي» و «آيين هاي 
عزاي ملي» نداريم، شادمانه هايي پي مي آيد كه حاصل 
جمع درخشش هاي جمعي و گروهي ايراني است و 
تو گويي اين شگفتانه محصول تغيير رويكرد «يك نفر 
براي همه» به «همه براي يك نفر، يك هدف و يك تيم» 
است. رويكردي كه اسطوره زدا و قهرمان گريز اما در عين 
حال قهرمان پرور است. در اين رويكرد تازه اگر قطره 
قطره خون ناب «امير كبير» بر آوردگاه «حمام فين» چكيد، 
دست كم زير تابوت او «مردمان» خواهند رفت و امير كبير 
زمان فقط و تنها با مشايعت همسر و فرزندي و غالمي و 
در سكوت محضي، رخ به دامان خاك نخواهد كشيد و 
باالتر اين كه «سنت» او بر جاي مي ماند، اگر نگوييم امير 

كبيرها ديگر به فين نمي روند.
به فوتبال ايراني بازگرديم...

كيروش انسان خارق العاده اي نيست، او مجد يك هويت 
تاريخي را ديد و بازخواست.

او مانند بي شمار انسان ها؛ به زمرد و الماس عالقمند 
است و هنوز با دوستاني كه در «موزامبيك» يافته، دست 
در كار صنعت جواهر دارد، تنها وجه تمايز او با ديگران، 
تالش و اراده اي است كه براي استخراج زمرد و الماس 
از دل كوه ها صرف مي كند، و حاال هشت سال است كه 
معدن استعداد فوتبال ايران در معرض دست هاي اين كارگر 

بين المللي است. 
كيروش يك زمردشناس ديرين است، «زمردهاي ايراني» 
حاصل دسترنج او در ويترين جهاني مي درخشند. او اما 
زمردهايش را نمي فروشد! اين را از دستبند سه رنگي كه 
هميشه همراه دارد، از مشت هاي گره كرده اي كه روانه 
رقباي ايران مي كند و از برق چشمانش وقتي ايران به 
پيروزي مي رسد مي توان فهميد، كيروش يك انسان 
استثنايي نيست، او تنها يك كارگر معدن است، معدن 

فوتبال ايران... فوتبال ايراني.

در نيمه نهايى مسابقات جهانى؛
فوتبال كارگرى خوزستان از رويارويى

 با اسرائيل انصراف داد
تيم فوتبال كارگرى كشت و صنعت نيشكر اميركبير در مرحله نيمه نهايى المپياد 

جهانى، از رويارويى با تيم اسرائيل انصراف داد و از دور رقابت ها كنار رفت. 
تيم فوتبال كارگرى كشت و صنعت نيشكر اميركبير خوزستان كه به عنوان تيم ملى 
الف در اين رقابت ها شركت كرده است، در اولين بازى خود كه روز چهارشنبه برگزار 

شد، با حساب 2 بر يك از سد تيم فرانسه گذشت.
اين تيم در ديدار دوم نيز كه روز  پنجشنبه به انجام رسيد، با نتيجه 4 بر صفر تيم 

مكزيك را شكست داد و به مرحله نيمه نهايى راه پيدا كرد. 
تيم ملى الف ايران در مرحله نيمه نهايى بايد به مصاف تيم اسرائيل برود كه از انجام 

اين ديدار انصراف داد و از دور مسابقات كنار رفت.
پنجمين دوره مسابقات المپياد جهانى كارگرى 2017، با حضور 5500 ورزشكار از 

سراسر جهان، از 23 تا 28 خردادماه در شهر ريگا كشور لتونى برگزار مى شود.

 قهرمانى جودوكار خوزستانى
 در المپياد جهانى كارگرى

جودوكار خوزستانى به نشان طالى المپياد جهانى كارگرى دست پيدا كرد.
كيوان بهرامى، جودوكار وزن 60 كيلوگرم ايران، موفق شد با پيروزى برابر حريفانى 
از فنالند، بلژيك و فرانسه به ديدار نهايى راه پيدا كند. بهرامى در فينال نيز برابر 
جودوكارى از اتريش به برترى رسيد و گردن آويز طالى اين وزن را به خود 

اختصاص داد.

كاپيتان فوالد تمديد كرد
كاپيتان فوالد خوزستان قرارداد خود با اين باشگاه را تمديد كرد.

 ايوب والى، مدافع فوالد خوزستان پس از مذاكره با مسووالن اين باشگاه، قرارداد 
خود را براى يك فصل ديگر تمديد كرد و در ليگ هفدهم نيز براى سرخ پوشان 
اهوازى توپ خواهد زد. باشگاه فوالد خوزستان تاكنون با رحيم زهيوى، حميد 
گلزارى امجد، على اصغر عاشورى و آرمان رمضانى قرارداد بسته و با على عبداهللا زاده، 

عبداهللا ناصرى و عبداهللا كرمى تمديد كرده است

پيوستن بازيكن ايران جوان  بوشهر
 به استقالل خوزستان

بازيكن فصل گذشته ايران  جوان  بوشهر به استقالل خوزستان پيوست.حجت 
اسالمى، هافبك فصل پيش ايران جوان بوشهر با عقد قراردادى دو ساله به تيم 

استقالل خوزستان پيوست.
استقاللى ها تاكنون موفق به جذب عباس بوعذار شده اند.

همچنين مسووالن اين باشگاه با طالب ريكانى و موسى كوليبالى براى ليگ هفدهم 
به توافق رسيده اند.

 
قهرمانى زودهنگام

 فرنگى كاران جوان ايران در آسيا
پويا دادمرز و اميرمحمد حاجى پور به ديدار فينال رقابت هاى روز دوم كشتى فرنگى 
جوانان قهرمانى آسيا در چين تايپه راه يافتند و ايران قهرمانى زودهنگام اين رقابت ها 
را از آن خود كرد.  مسابقات روز دوم و پايانى رقابت هاى كشتى فرنگى جوانان 
قهرمانى آسيا در شهر تايچونگ كشور چين تايپه (تايوان) در حال   برگزارى است و 
در پايان رقابت هاى مقدماتى، پويا دادمرز و اميرمحمد حاجى پور در اوزان 50 و 120 
كيلوگرم به ديدار فينال راه يافتند. با توجه به  كسب سه مدال طال و دو نقره در روز 
نخست اين مسابقات و هم چنين فيناليست شدن دو نماينده ديگر كشورمان در روز 

دوم اين رقابت ها، تيم ايران قهرمان زودهنگام اين مسابقات شد.
نتايج كشتى گيران كشورمان در روز دوم اين رقابت ها به شرح زير است:

در وزن 50 كيلوگرم پويا دادمرز پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتيجه  
هشت بر صفر وون دونگ هيوك از كره جنوبى را شكست داد. وى در دور بعد و 
در مرحله نيمه نهايى نيز جسوربك اورتيبيكوف از ازبكستان را با نتيجه  هفت بر 
سه شكست داد و راهى ديدار فينال شد. دادمرز در ديدار پايانى به مصاف آلپاميس 
داستانبك از قزاقستان مى رود. در وزن 120 كيلوگرم اميرمحمد حاجى پور در كشتى 
نخست يو هائو داى از چين تايپه را با نتيجه  9 بر صفر مغلوب كرد وى در دور دوم 
رومان كيم از قرقيزستان را هفت بر صفر شكست داد و راهى مرحله نيمه نهايى شد. 
حاجى پور در اين مرحله نيز با نتيجه  هشت بر صفر از سد كيسانگ كيم از كره جنوبى 

گذشت و به ديدار پايانى راه يافت. حريف وى در ديدار فينال ساتيش از هند است.
در روز نخست اين مسابقات تيم   ايران توسط محمدجواد رضايى، امين كاويانى نژاد و 
مهدى بالى در اوزان 55، 66 و 84 كيلوگرم صاحب مدال طال و كرامت عبدولى و 

اميرمحمد نوروزى در اوزان 60 و 96 كيلوگرم صاحب مدال نقره شد.
محمد شربى نيازى در وزن 74 كيلوگرم نيز با شكست مقابل حريفان هشتم شد.

كى روش: به عنوان توريست به روسيه نمى رويم
سرمربى ايران  تاكيد كرد ايران به عنوان توريست به جام جهانى نخواهد رفت.

تيم   ملى فوتبال ايران موفق شده است براى پنجمين بار جواز حضور در جام جهانى 
را به دست بياورد. كارلوس كى روش چند روز بعد از اين صعود تاريخى در گفت وگو 
ساكرنت، گفت : جو ورزشگاه در شب بازى با ازبكستان فوق العاده  عالى بود. ما 
تالش كرديم تا فقط به جام جهانى فكر نكنيم. ما فقط مى خواستيم تا روى بازى با 
ازبكستان تمركز كنيم و بازى را ببريم و سه امتياز اين بازى را كسب كنيم. شكى نبود 
كه تيم   ملى فوتبال ايران بهترين تيم زمين بود و فقط ما مى خواستيم كه پيروز اين 
مسابقه شويم. سرمربى تيم   ملى فوتبال ايران در ادامه   اضافه كرد: صادقانه بايد اين را 
بگويم كه دو رقابت در آسيا وجود دارد. يكى بحث آمارى است و ديگرى بازى هاى 
بين تيم ها. از نظر آمارى نشان داده شده است كه تيم   ملى فوتبال ايران تيم اول آسيا 
است و شكى در اين باره نيست. ما هنوز شكست نخورده ايم و دروازه مان باز نشده 
است، ولى در مجموع از سطح بين المللى عقب هستيم. من معتقدم كه كره و ژاپن 
يك قدم از ما جلوتر هستند. آن ها تجربيات بيش ترى در فوتبال دارند و به همين 
خاطر به استانداردهاى روز اروپا نزديك تر هستند. اين فاصله چيزى است كه ما بايد 
در مراحل آماده سازى آن را كم كنيم. آمادگى اصل هم براى تيم   ملى است. يك 
سال پيش روى ما تا جام جهانى است. ما در گذشته براى برپايى اردوهاى تمرينى 
و بازى هاى دوستانه مشكل داشتيم و با حسرت تيم هاى آسيايى كه با تيم هاى 
بزرگ بازى مى كردند را مى ديديم. با اين حال ما براى صعود مصمم بوديم و به 
هدف مان نيز رسيديم. توضيح ما براى دنيا سخت است، چون خيلى سخت به دنبال 
بازى دوستانه و اردوهاى تمرينى هستيم. سرمربى تيم   ملى فوتبال ايران در ادامه  
صحبت هايش، اظهار كرد: براى صعود از گروه مان در جام جهانى به حمايت مالى 
خوبى نياز داريم تا بتوانيم بازى هاى دوستانه اى را برگزار كنيم. اگر ما اين حمايت ها را 
نداشته باشيم در جا زده ايم و اين چيزى نيست كه هواداران ايرانى آن را انتظار دارند. 
در حال  حاضر زمانى است كه تيم   ملى فوتبال براى مردم ايران همه كار را انجام دهد. 
مردم عالقه زيادى به فوتبال دارند. ما در پرتغال همين كار را انجام داده ايم. در آن جا 
وقت را نمى گذاريم تا بازيكن خوب تربيت  بدنى كنيم. اين چيزى است كه ايران كم 
دارد يعنى يك برنامه جامع با ساختار و حمايت هاى افراد. كارلوس كى روش هم چنين 
ادامه  داد: ما در ايران تيمى ساختيم كه 26 بازيكن آماده دارد و حتى بيش از اين ها. 
من سه دروازه بان خوب دارم، سه مدافع خوب هم در اختيار دارم و همين طور بگيريد 
تا پايان. در جام جهانى بعدى بازى به بازى مى توانم به بازيكنانم استراحت بدهم تا 
آن ها را سر حال داشته باشم. ما بازيكنان خيلى خوبى در تيم   ملى فوتبال ايران داريم. 
من هيچ وقت در طول زندگى ام نديده ام كه بازيكنان اين قدر براى تيم فداكارى 
كنند. سرمربى تيم   ملى فوتبال ايران در پايان گفت : هدف و آرزوى من اين است كه 
به دور حذفى جام جهانى روسيه برسيم و براى اين منظور نيز تالش خواهيم كرد. به 
هيچ وجه نبايد از حضور در مرحله گروهى راضى باشيم. بايد جاه طلب باشيم و بزرگ 

فكر كنيم. ما به عنوان توريست به روسيه گام نخواهيم گذاشت.

اتفاق هاى عجيب براى قايقران ها در مجارستان
محمد مالي

ادارات دولتى به ورزش استان چه كمكى مى كنند؟
با نگاهى اجمالى به ورزش ادارات و مديريتهاى آن پى مى بريم كه روز به روز حلقه عدم استفاده غير شركتى ها از امكانات مجموعه 

هايشان تنگ تر شده و همه هزينه اختصاص يافته به ورزش صرف تيم دارى و زيرمجموعه همان ادارت مى شود.

ــان اين  كه  ــتانى با بي ملى پوش خوزس
ــتان شرايط  ــوارى خوزس دوچرخه س
ــووالن  ــت:  از مس ــدارد، گف خوبى ن
ــتان مى خواهم چشم از ملى پوشان  اس

دوچرخه سوارى برندارند.
احسان خادمى در خصوص عضويت 
در تيم ملى سرعت، اظهار كرد:  خدا را 
شكر وضعيت خوبى دارم و روز به روز 
ــوم.  ــرايط بهتر نزديك مى ش هم به ش
ــابقات  ــز خود را براى مس تيم  ملى ني

برو ن مرزى و آسيايى آماده مى كند.
ــيون  فدراس در  ــرد:   ك ــان  بي وى 
ــول و  ــاهد تح ــوارى ش دوچرخه س
وضعيت رو به رشدى هستيم و نسبت 
ــته ديدگاه هاى متفاوتى براى  به گذش

برگزارى اردوها و مسابقات وجود دارد. 
ــده  همين برنامه ريزى ها و ديدگاه هاى متفاوت نيز باعث ش
ــكار با اطمينان خاطر بيشتر و خيالى راحت تر از  كه ورزش
ــايلى همچون  ــره ببرد، ضمن اين كه مس توانايى هايش به

دوپينگ نيز به شدت تحت كنترل مى باشد.
اين دوچرخه سوار خوزستانى افزود: فدراسيون و مسووالن 
تيم ملى شرايط خوبى را براى ورزشكاران به وجود آورده اند، 

ــكار با توجه به توانايى اش به حق  به صورتى كه هر ورزش
خود دست پيدا مى كند و حقى از كسى ضايع نمى شود.

ــوارى  ــت دوچرخه س ــوص وضعي ــه در خص وى در ادام
خوزستان نيز خاطرنشان كرد:  خوزستان شرايط چندان خوبى 
ــركت در استان ازجمله  ندارد و على رغم وجود اين همه ش
ــركت هاى فوالد و پتروشيمى ، متاسفانه يك تيم در ليگ  ش

برتر كشور نداريم.
ــگامان كوير  خادمى بيان كرد: من در حال حاضر با تيم پيش

ــتى آقايان پيشگوى  يزد كه با سرپرس
ــيدرضاى اداره مى شود، در ليگ  و س
ــركت مى كنم و از شرايط تيم  برتر ش
ــتم. به نظرم مسووالن  نيز راضى هس
ــتان بايد در كنار افرادى چون  خوزس
ــه  تجرب ــيدرضاى،  س و  ــگوى  پيش
ــب كنند. واقعا با توجه به شرايط  كس
دوچرخه سوارى استان، فقط مى توانم 
ــف  ــم از وضعيت موجود متاس بگوي
هستم. وى افزود:  قول هاى بسيارى به 
ــده ولى حتى يكى از آن ها  من داده ش
ــت. من از مديركل  ــده اس محقق نش
ورزش و جوانان خوزستان مى خواهم 
ــوار  ــته دش ــان اين رش كه از ملى پوش
حمايت كند. تاكنون استاندار و نماينده 
انديمشك كه من در اين شهر زندگى مى كنم، توجه خاصى 
به اين رشته داشته اند و از آن ها مى خواهم چشم از ملى پوشان 

دوچرخه سوارى برندارند.
ــتان،  ــتانى خطاب به رييس هيات اس اين ملى پوش خوزس
گفت: دوچرخه سوارى رشته اى سخت و دشوار است؛ من 
ــكاران و ملى پوشان  از رييس هيات مى خواهم كه از ورزش

حمايت كند.

دوچرخه سوارى خوزستان شرايط خوبى ندارد
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خبـر نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

قبل  سال   20 كه  تلويزيون  و  تئاتر  سينما،  بازيگر  اين 
سال هاى  در  كرد،  آغاز  تئاتر  در  بازى  با  را  فعاليت اش 
گذشته حضور كمرنگى در تئاتر داشته و شايد بيش از 
همه بازى در «سياوش خوانى» امير دژاكام و بعد «يك 
زن، يك مرد» به كارگردانى آزيتا حاجيان در سابقه اش 
در  مستمر  حضور  سال  چند  از  پس  او  آيد؛  چشم  به 
سينما و تلويزيون قرار است تابستان امسال با نمايشى 
بازگردد  تئاتر  صحنه  به  آقاخانى  ايوب  كارگردانى  به 
«چهارسو»  سالن  در  جهان آرا  شهيد  از  نقشى  ايفاگر  تا 

مجموعه تئاترشهر باشد.
ديرباز درباره كم كارى خود كه حتى باعث شده به نظر 
جهان آرا  شهيد  نقش  با  را  نمايشى  حضور  اولين  برسد 
تجربه مى كند، بيان كرد: سابقه بازيگرى ام در تئاتر بيشتر 
از آن چيزى است كه ممكن است انعكاس يافته باشد. 
در واقع 18 سال قبل، وقتى هنوز مدرك ليسانس تئاترم 
را نگرفته بودم اولين كار حرفه اى ام را با نقش سياوش 
آقاى  كارگردانى  به  سياوش خوانى»   «مجلس  نمايش 
خوروش،  فخرى  همچون  بزرگانى  كنار  در  و  دژاكام 
مرحوم جمشيد اسماعيل خانى، سياوش طهمورث  بازى 
بود  من  براى  بزرگ  شانس  و  افتخار  يك  اين  و  كردم 
كه شروع كارم با چنين نقشى و در كنار چنين بزرگانى 

همراه باشد.
وى ادامه داد: بعد از آن دو سه سال به طور متداوم در 
نصراهللا  از  نمايش هايى  در  بازى  به  كه  كردم  كار  تئاتر 
اشاره  مى توانم  لرستانى  شهره  و  تيرانداز  سيما  قادرى، 
احمدرضا  كارگردانى  به  «دوئل»  فيلم  بعد  اما  كنم. 
درويش پيش آمد و پس از اينكه با اين فيلم وارد سينما 
شدم ديگر كمتر فرصت بازى در تئاتر را پيدا كردم تا 
اينكه به هشت سال قبل و نمايش خانم آزيتا حاجيان 

رسيدم.

براى تئاتر همواره دغدغه داشتم 
بازيگر نمايش  «هتل عروس» درباره اينكه چقدر در اين 
سال ها دغدغه بازى در تئاتر را داشته است؟ گفت: براى 
تئاتر همواره دغدغه داشته و دارم مخصوصا اينكه پس 
از چند سال كار در تئاتر نقش هاى اصلى پيشنهاد مى شد 
و ديگر انتخاب كننده شده بودم، اما و وقتى وارد سينما و 
تلويزيون شدم بايد همان زمان را هم براى اين دو صرف 

مى كردم تا در هر كدام جاى خود را پيدا كنم.
ديرباز در پاسخ به اينكه پس چطور شده كه در سال هاى 
گذشته مانند اواسط دهه 80 ديگر در سينما هم حضور 
پررنگى ندارد؟ اظهار كرد:  براى كار كردن در سينما، تئاتر 
يا تلويزيون خيلى خط كشى ندارم و فقط نقش خوب برايم 
مهم است. البته در تلويزيون بيشتر تالش كردم هر چند 
سال يك بار سريالى را قبول كنم كه مثال زمانى «تب سرد» 
را بازى كردم، بعد چند سال كار نكردم تا «در چشم باد» 
پيشنهاد شد كه اصال استايل سينمايى داشت. دوباره دو، سه 
سال كار نكردم تا «پريدخت» سامان مقدم پيش آمد و بعد 
«نابرده رنج» را بازى كردم. در واقع نقش هايى را كار كردم 

كه متن آن ها را نمى توانستم رد كنم. در تئاتر هم شايد اگر  
10 كار پشت سر هم به من پيشنهاد شود كه هيچ كدام را 
به دليل نقش خوب نتوانم رد كنم، حتما در آن ها بازى 

خواهم كرد.
ايده آل من متن هاى قهرمان محور است

اين بازيگر ادامه داد: البته درباره سينما اين نكته را بايد 
اضافه كنم كه اصوال سينماى ما در چند سال گذشته ديگر 
قهرمان محور نيست، يعنى هر فيلم چند شخصيت اصلى 
دارد كه همه مهم هستند، در حالى كه ايده آل  من متن هاى 
قهرمان محور است و سعى مى كنم كارهايى را انتخاب كنم 

كه قهرمان داشته باشند.
او در پاسخ به اينكه آيا همين عالقه باعث شده بازى در 

نقش جهان آرا را در يك تئاتر قبول كند؟ گفت: قطعا اين 
مساله بى تاثير نبوده و البته شناختى كه من و ايوب آقاخانى 
با سابقه دوستى 22 ساله از يكديگر داريم در قبول اين 
نقش تاثير داشته است. ما با هم همكالس بوديم و آن زمان 
او در كالس هاى دانشكده چند قدم از ديگران جلوتر بود 
و مطالعه زيادى داشت. بعدها هم كه هر كدام به سمت 
مسير حرفه اى خود رفتيم از يكديگر خبر داشتيم و از اينكه 
مى شنيدم در تئاتر موفق است، لذت مى بردم. هميشه هم 
منتظر بوديم با يكديگر كار كنيم و خوشحالم پس از پختگى 

و رسيدن به مرز 40 سالگى به پُست يكديگر خورده ايم.
ديرباز درباره اينكه در  سال هاى گذشته كه بيشتر بر سينما و 
تلويزيون متمركز بوده، چقدر در جريان تئاتر بوده و چه 
ديدگاهى نسبت به فضاى امروز جامعه تئاترى نسبت به 
زمانى كه خودش حضور پررنگ ترى داشته است دارد؟ 
است  ممكن  كه  همان طور  كنم  اعتراف  بايد  كرد:  بيان 
برخى سريال هاى تلويزيون را دو يا سه بار تماشا كنم 
و تقريبا همه را يك بار مى بينم،  متاسفانه در سال هاى 
كارهاى  نتوانستم  و  بودم  دور  تئاتر  فضاى  از  گذشته 
روى صحنه را ببينم. اين يك ضعف است كه به دليل 

گرفتارى هاى كارى و شخصى وجود داشته و اميدوارم 
با ورود دوباره ام به تئاتر جبران شود.

او با تاييد اينكه از نگاه نسل جديدى كه تماشاگر جدى 
تئاتر شده، كامبيز ديرباز به عنوان يك بازيگر سينما و 
تلويزيون شناخته مى شود، ادامه داد: اعتقاد دارم يكى از 
داليلى كه االن سالن هاى تئاترى پر هستند و شرايطى را 
در تئاتر مى بينيم كه با پنج يا 10 سال قبل قابل مقايسه 
نيست، به نسل دهه 70 مربوط مى شود؛ نسلى كه تصميم 
و  سينما  سالن  به  نمايش  و  فيلم   ديدن  براى  مى گيرد 
تئاتر برود. به نظرم در ميان دهه هفتادى ها نسبته به دهه 
شصتى ها، فرهنگ به سالن سينما يا به سالن تئاتر رفتن 

پررنگ تر است.

نزديك شدن به اين نقش
 چالش بزرگ من است

ديرباز در پايان درباره بازى در نقش شهيد جهان آرا و اينكه 
قرار است نقشى را ايفا كند كه حتى همين نسل جديد با 
وجود نديدن، شناختى محدود از او دارد، بيان كرد: همين 
اين  به  شدن  نزديك  و  مى كند  سخت  را  من  كار  قضيه 
شخصيت يك چالش بزرگ برايم خواهد بود، اما با توجه به 
احترام بااليى كه در وجود خودم نسبت به اين قهرمان هاى 
ملى سراغ دارم و همچنين با توجه به همسو بودن سليقه ام 
در اين احترام با ايوب آقاخانى، فكر مى كنم با تمام انرژى و 

قوا سراغ اين كار خواهيم رفت.
او گفت: معتقدم آدمهايى كه بدون اينستاگرام، فيس بوك 
و فضاى مجازى پس از گذشت بيش از 30 سال هنوز 
اسم شان بر سر زبان هاست و به عنوان قهرمان ملى شناخته 
مى شوند حتما چيزى فراتر از ما در خود داشته اند و اگرچه 
نزديك شدن به آن ها حتى براى بازى كردن نقش شان خيلى 
از   گوشه اى  كار  اين  در  بتوانيم  اميدوارم  است،  سخت 

رشادت هاى اين قهرمان ها را نمايش دهيم

خط كشى ندارم
كامبيز ديرباز كه پس از حدود يك دهه قرار است بار ديگر نقشى را در تئاتر بازى كند، مى گويد:

 ميان سينما، تئاتر يا تلويزيون خط كشى ندارم و نقش خوب برايم هميشه در اولويت است.

هبوط در كوير 

«هبوط در كوير» عنوان كتاب سيزدهم  از مجموعه آثار 
با  كتاب  دو  در  ابتدا  كه  است  شريعتي  دكتر  جلدي   35
عنوانهاي «هبوط» و «كوير» به چاپ رسيده اند. شريعتي 
آدم  سمبليك  داستان  هبوط،  يعني  كتاب  اول  بخش  در 
فلسفة   حقيقت  در  كه  مي نويسد  بهشت  از  را  او  هبوط  و 
مي شود  حكايت  سمبل  و  نماد  زبان  به  كه  اوست  تاريخ 
ايران  وطنش  نماد  عنوان  به  را  كوير  دوم،  بخش  در  و 
آن  مسايل  كوير،  مشخصات  برشمردن  با  و  برمي گزيند 
روز و تاريخ پر و فراز و نشيب ايران را ترسيم مي كند و 
نمايان  جغرافيا  صورت  در  كه  تاريخي  گويد: «كوير،  مي 

شده است.»
را  او  بيشترمردم  كه  است  چهره    هايي  از  شريعتي  دكتر 
اجتماعي  و  ديني  اصالحگر  و  متفكر  يك  سيماي  در 
اما  دارند.  اطالع  او  ادبي  بعد  از  كمتر  و  مي شناسند 
نگارشهاي  سمت  به  را  او  دكتر،  وجهي  چند  شخصيت 
را  او  نمي توان  هرچند  است.  كشانده  مختلفي  و  متفاوت 
ناگفته  ناميد،  داستان نويس  و  شاعر  حرفه اي  صورت  به 
نماند كه ايشان شعر و داستان نيز در كارنامه اش دارد. اما 
است،  شريعتي  خالق  تخيل  نمود  عرصة  كه  نوشته هايي 
اين  است.  ايشان  شعري  ـ  داستاني  ـ  ادبي  نگارشهاي 
نوشته هايي  ساختار  نوعي،  به  بتواند  شايد  غريب  تركيب 
تنهايي»  «گفت وگوهاي  و  كوير»  در  «هبوط  مانند 
زبان  و  خيال  پرواز  در  كه  نوشته هايي  نمايد،  ترسيم  را 
و  توصيف  در  و  مي زند  پهلو  شعرناب  به  گاهي  ايهام دار، 
شخصيت پردازي دقيق، به داستان؛ اما خود، آنها را نه به 

قصد شعر نگاشته است و نه داستان.
از  تقسيمي  كتاب،  همين  مقدمة  در  خود  شريعتي  دكتر 
نوشته هايش به دست مي دهد كه موقعيت اين نوشته هاي 
بر  نيز  هايم  «نوشته  دارد:  مي  بيان  روشني  به  را  ايشان 
سه گونه «اجتماعيات»، «اسالميات» و «كويريات». آنچه 
هم  و  من  هم  آنچه  و  اجتماعيات،  مي پسندند:  مردم  تنها 
مردم: اسالميات، و آنچه خودم را راضي مي كند و احساس 
مي كنم كه با آن نه كار، و چه مي گويم؟ نه نويسندگي، كه 

زندگي مي كنم: كويريات.»
وتأثيرگذار  پخته  زيبا،  نثر  كوير،  كتاب  بارز  مشخصات  از 
آن است. با خواندن كلمات اين كتاب، خوانند خود را در 
نامعلومي  منبع  از  كه  مي يابد  مرموزي  اشعة  تابش  پرتو 
انرژي،  اين  منبع  است.  گرفته  تابيدن  او  وجود  سراسر  بر 
بي شك كورة گداخته اي است كه شبانه روز در قلب دردمند 

و بيدار دكتر زبانه مي كشيده است.
به  موضوعات  در  مقاله  شانزده  دربرگيرندة  كوير  كتاب 
است.  همخوي  و   همخون  باطن  در  ولي  ظاهرمتفاوت، 
تراژدي  كاريز،  كوير،  اينهايند:  مقاالت،  اين  مهم ترين 

الهي، معبد، و انسان خداگونه اي در تبعيد

برنده جايزه «جورج اورول»
 معرفى شد

 جايزه ادبى «جورج اورول» به عنوان مهم ترين جايزه كتاب 
سياسى جهان برنده خود را در سال 2017 شناخت.

كتاب «شهروند كلِم» نوشته «جان بو» كه پرده اى از زندگى 
«كلمنت اتلى» يكى از مهم ترين و البته كمتر شناخته شده ترين 
چهره هاى سياسى قرن گذشته ميالدى است، موفق به كسب 

جايزه ادبى «جورج اورول» در سال 2017 شد.
اين جايزه ى سه هزار پوندى كه عنوان مهم ترين جايزه كتاب 
سياسى جهان را يدك مى كشد، طى مراسمى كه در لندن 

برگزار شد، به «جان بو» نويسنده انگليسى رسيد.
جنگ»  آماده  ادواردز»، «همه  دادلى  نوشته «راث  «هفت» 
بو»،  «جان  نوشته  كلِم»  «شهروند  شيپمن»،  «تيم  نوشته 
خورشيد  «و  تيلور»،  «دى.جى  نوشته  جزيره»  «داستان 
مى درخشد» نوشته «آدرين تمپانى» و «روز ديگرى بر بستر 
مرگ آمريكا»  نوشته «گرى يونگ» شش نامزد نهايى جايزه 
بركزيت،  مامنند  موضوعاتى  به  كه  بودند  اورول»  «جورج 
كنترل سالح، سياست جهانى، فاجعه هيلزبورو و ... پرداخته اند.

«اريكا واگنر» يكى از اعضاى هيت داوران اين رويداد ادبى 
گفت: كتاب «شهروند كلم» به عقيده همه اعضاى هيئت 
داوران، نه تنها يك كتاب «زندگى نامه» فوق العاده است، بلكه 
نگارش بسيار خوبى نيز دارد، گرچه ديگر نامزدهاى نهايى 
نيز آثار قابل توجهى دارند. كتاب «شهروند كلم» مدلى از 
هنر يك زندگى نامه نويس است. جايزه سه هزار پوندى «جورج 
و  وبالگ نويسى  روزنامه نگارى،  بخش هاى  شامل  اورول» 
سال 1993  در  كه  جايزه  اين  هست.  نيز  اجتماعى  گزارش 
راه اندازى شده ، ساالنه به نويسندگانى تعلق مى گيرد كه با 
هدف  نزديك ترند.  اورول»  «جورج  آرمان هاى  به  آثارشان 
نويسنده رمان «1984» تبديل كردن ادبيات سياسى به اثرى 

هنرى بود.
جايزه  «جورج اورول» ابتدا در بخش كتاب سياسى، كار خود را 
آغاز كرد و پس از آن، بخش روزنامه نگارى و در سال 2008 
گذشته،  سال  از  شد.  اضافه  آن  به  نيز  وبالگ نويسى  جايزه  
بخش جديدى هم به اين جوايز اضافه شده كه به بهترين اثر 

در حوزه گزارش اجتماعى تعلق مى گيرد.
به  مى توان  اورول»  «جورج  جايزه  پيشين  برندگان  از 
و «رجا  گيليز»  جانسون»،  «اندريا  مانند «آلن  نويسندگانى 
شهاده» اشاره كرد. سال گذشته، اين جايزه به «ابتكار روسيه» 

نوشته «آركاى اوستروفسكى» رسيد.

دليل حذف بى حجاب ها از «نفس»
نفس» سومين سريال از سه گانه جليل سامان است كه با يك بستر عاشقانه به 
فضاى انقالب و دهه 60 مى پردازد و اين شب ها از شبكه سه سيما روى آنتن 

مى رود.
يك ويژگى اين سريال كه در اولين قسمت پخش شده توجه مخاطبان زيادى 
را به خود جلب كرد و باعث شد در فضاى مجازى از آن ياد كنند اين بود كه در 
فضاسازى دوران قبل از انقالب شخصيت هاى زن بى حجاب در اين سريال ديده 
مى شدند. اين شخصيت ها زنان ارمنى بودند و سامان با گرفتن تصاويرى در 
ارمنستان به صورت تروكاژى در بعضى از صحنه هاى بيرونى سريال مثل مكان 

هاى عمومى و يا خيابان از آنها استفاده كرده بود.
اين ويژگى سريال اگرچه به بحث فضاى مجازى راه پيدا كرد اما بازخورد منفى 
نداشت و فقط باعث شد تا روابط عمومى سريال طى توضيحى اعالم كند كه اين 
بازيگران كاله گيس ندارند و صحنه هايى كه در ارمنستان با بازيگران ارمنى ضبط 
شده با استفاده از جلوه هاى ويژه در پس زمينه سريال قرار داده شده است و براى 

نزديك شدن به فضاى واقعى آن سال ها بوده است.
در همان زمان مهدى روشن روان مديرگروه فيلم و سريال شبكه سه نيز در 
گفتگويى به خبرنگار مهر اعالم كرد كه نمايش زنان بى حجاب در «نفس» مشكل 
شرعى ندارد و بعضى به غلط مى خواهند القا كنند كه اين سريال بحث بى حجابى 
را عادى سازى مى كند درحاليكه اوال اينها تصاويرى از زنان خارجى و غير مسلمان 
است كه در ارمنستان ضبط شده است و ثانيا ما اصال روى چنين فضاهايى تاكيدى 
نداشتيم اما شايد چون مخاطب براى اولين بار چنين چيزى را مى بيند ممكن است 

كمى برايش تعجب برانگيز باشد.
وى در پايان گفتگوى خود به عكس ها و تصاويرى از انقالب اشاره كرده بود كه 
تصاوير متعددى از خانم هاى بى حجاب در آن وجود دارد و كسى آن را رواج بى 

حجابى نمى داند ولى درمورد آثار نمايشى حساسيت هايى وجود دارد.
با اين حال بعد از حدود دو هفته كه از پخش سريال گذشت، اين تصاوير به صورت 
محو، گذرا و در بعضى از صحنه ها پخش شد و سپس از قسمت هايى به بعد 
ادامه نيافت تا اينكه جليل سامان از طريق فضاى مجازى اعالم كرد كه «چند 
قسمتى است كه تصاوير شخصيت هاى بى حجاب به سريال اضافه نمى شود و در 
فضاسازى قبل از انقالب اشكال بوجود آورده است. ظاهرا مصلحت اينگونه حكم 
كرده است. اميدوارم قوانين مميزى سينما و تلويزيون كه در آن تكنولوژى روز لحاظ 

نشده است مورد تجديد نظر واقع شود.»
روان  روشن  مهدى  داشتيم  موضوع  شدن  روشن  براى  كه  هايى  پيگيرى  با 
مديرگروه فيلم و سريال شبكه سه درباره چرايى حذف اين شخصيت هاى بى 
حجاب در جمله كوتاهى به خبرنگار مهر اعالم كرد كه «من اطالعى از دليل 
چرايى حذف شخصيت هاى بى حجاب از سريال ندارم اما اين  دستور از يكى از 

مديران ارشد سازمان صدا و سيما رسيده است.»
مساله اين است كه قطعا مسئوالن سيما براى نمايش اوليه شخصيت هاى بى 
حجاب با كارگردان به نتيجه اى مشخص رسيده بودند و اينكه وسط  يك سريال 
تغييراتى اين چنينى را شاهد باشيم يا مى تواند نشان دهنده تصميم شتابزده اوليه 
سيما باشد چون مسلما واكنش هاى اوليه نسبت به اين موضوع پيش بينى شده 
است و يا اينكه على رغم تمام داليل و برنامه ريزى ها اين تصميم با فشارهايى از 
بيرون از صداوسيما مواجه شده كه درنهايت به حذف تصاوير منجر شده است و يا 
در اين ميان يكى از مديران براى پرهيز از دردسر پاسخگويى به حاشيه ها كال قيد 

اين صحنه ها را زده و دستور به حذف آنها داده است.
اين تصميمات يك باره است كه باعث مى شود تلويزيون از يك رسانه با خط و 
مشى برنامه ريزى شده به رسانه اى منفعل و حتى عقب تر از خودش تبديل شود 
و درست آن است كه از ابتدا تبعات يك اتفاق پيش بينى شود و از همان ابتدا درباره 

آن تصميم گيرى نشود.

اكران فيلم هاى اصغر فرهادى
 در فضاى باز شهر ُرم

فيلم هاى «درباره الى» و «جدايى نادر از سيمين» در فضاى باز قديمى ترين محله 
رم به نمايش درآمد.

 فيلم هاى «درباره الى…» و «جدايى نادر از سيمين» در فضاى باز قديمى ترين 
محله رم به نام تراستوره با حضور تماشاگران ايتاليايى اكران شد.

برنامه  اكران  فيلم هاى فرهادى در طول تابستان در شهر رم ايتاليا برگزار مى شود. 
در كنار فيلم هاى فرهادى، آثارى از آنتونيونى و برتولوچى نيز به نمايش در مى آيند.

پس از اكران «درباره الى…» و «جدايى نادر از سيمين» روز جمعه 9 تيرماه 
مصادف با 30 ژوئن فيلم «فروشنده» نيز در قالب همين برنامه اكران خواهد شد.

ادبيات كودك و نوجوان نيازمند
 توجه جدى تر است

يك نويسنده گفت: ارگان هاى مربوطه بايد خيلى جدى تر به ادبيات كودك و 
نوجوان توجه كنند.

مريم بيات تبار بيان كرد: با توجه به اين كه سرانه مطالعه كشور نسبت به ساير 
كشورها بسيار پايين است به نظر مى رسد بايد در جهت افزايش اين مهم اقدام كرد 
كه اين كار تنها با بنيادى كردن فرهنگ مطالعه در بين كودكان محقق مى شود. 

از همين منظر است كه بايد مسئوالن امر به اين مهم توجه داشته باشند.
او در ادامه گفت: در زمينه نهادينه كردن مطالعه بايد از كودكان شروع كنيم؛ 
چرا كه كودكان با يادگيرى مطالعه مى توانند اين سرمايه را در سال هاى آتى 
زندگى خود به همراه داشته باشند و از اين منظر سرانه مطالعه كشور را باال 

ببرند و به دنبال آن از دانش عمومى خوبى برخوردار شوند.
اين نويسنده با اشاره به اين كه كار كودك نيازمند توجه مسئوالن است، گفت: 
كالس هاى مخصوص نوشتن كار كودك يكى از نيازهايى است كه در اين 
زمينه ديده مى شود و بايد اذعان داشت كه اين كالس ها در سطح شهرستان ها 
به مراتب كمتر از سطح تهران است و از همين منظر است كه كار كودك در 
شهرستان ها كمرنگ تر ديده مى شود؛ چراكه زمانى كه نويسنده ما با مالك ها 
و روش هاى فكرى كار كودك اشنا نشود نمى تواند در زمينه كار كودك خوب 

عمل كند.
او با اشاره به اين كه تصويرگرى در كار كودك از اهميت بااليى برخوردار 
است، گفت: به لحاظ اين كه كودك در ابتدا با تصوير كتاب ها ارتباط برقرار 
مى كند به نظر مى رسد بايد در زمينه كار كودك از تصويرگرى هاى قوى تر 
و رنگ و لعاب بيشترى استفاده شود تا كودك در ابتدا به سبب رنگ و لعاب 

درگير كتاب و در مرحله بعد با داستان درگير شود.
بيات تبار با اشاره به اين كه هر كتاب راهى را به مخاطب خود نشان مى دهد، 
افزود: در كتاب كودك نبايد تنها به دنبال پيام اخالقى باشيم؛ چرا كه كودك 
به واسطه هيجان و تعليقى كه در داستان وجود دارد درگير داستان خواهد شد 

و آن چه را بايد از كتاب دريافت كند، دريافت مى كند.
او افزود: كتاب كودك بايد داستان كوتاه و توانمندى داشته باشد و در ايجاد خالقيت 

و آموزش فكرى كودك نقش داشته باشد.
نويسنده كتاب كودك «صداى پاى پاييز» خاطرنشان كرد: «صداى پاى پاييز» 
كتابى است كه با همكارى شهردارى، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به چاپ رسيده است و به مسئله 
شروع جنگ با داستانى نمادين و كودكانه مى پردازد. اين كتاب مختص گروه سنى 

«ب» و «ج» است.
او افزود: اين كتاب در 500 نسخه به چاپ رسيد و در سطح استان توزيع شد كه 
به نظر مى رسيد اگر به صورت عمومى براى همه نقاط كشور ارسال مى شد بيشتر 

مى توانست به چشم بيايد و صرفا يك كار استانى محسوب نشود.

اولين بار نيست كه هنرپيشه اى به خود اجازه مى دهد 
تا نقدى درباره پرسش هاى خبرنگاران را با لحنى تند 
و گاهى به دور از ادب مطرح كند؛ افرادى كه منتقد 
هستند،  رسانه  اهالى  پرسش هاى  سطح  بودن  پايين 
فارغ از درستى اين انتقادها، گويا گاهى زبان بهترى 

جز ادبيات تند و طعنه آميز نمى دانند.
سطح  بودن  پايين  منتقد  كه  هنرپيشه اى  شايد  البته 
سواالت خبرنگاران است، نمى داند كه چه تعداد از 
خبرنگاران  خبرى،  نشست هاى  در  حاضر  جمعيت 
رسانه هاى رسمى هستند و چه تعداد شبه خبرنگارانى 
كه به هر دليلى به جز پوشش خبرى در نشست هاى 
شايد  مى كنند.  پيدا  حضور  نمايشى  آثار  خبرى 
نمى دانند كه مگر سريال هاى نمايشى سال هاى اخير 
سيما چقدر چالش برانگيز هستند كه بتوان بيش از 
يك ساعت سوال هاى چالشى درباره آن مطرح كرد 

يا گاهى اصًال بتوان سوالى مطرح كرد.
باره  اين  در  پيشكسوت   روزنامه نگار  نفيسى،  بيژن 
مى گويد، معتقد است «در هر برنامه خبرى كه در هر 
حوزه اى برگزار مى شود، بايد اخالق حاكم باشد. به 

تشنج كشيدن يك جلسه خبرى خيلى كار ساده اى است 
و اصًال كار مهمى نيست. به راحتى مى توان حرف بدى 
زد يا حركت بدى انجام داد، اما هنر در برگزار كردن يك 

گفت وگو است.»
پاى  سريال «زير  خبرى  نشست  حواشى  به  اشاره  با  او 
مادر» و برخورد بهناز جعفرى با خبرنگاران، اظهار كرد: 
به  نبود.  ما  جامعه  هنرى  فضاى  زيبنده  اصًال  اتفاق  اين 
يك  از  باالترى  توقع  و  انتظار  ما  جامعه  در  حال  هر 
وجود  ورزشكار  يا  سياست مدار  يك  به  نسبت  هنرمند 
با  بايد  و  است  شده  تلطيف  هنرى  فضاى  چراكه  دارد؛ 
همين رويكرد هم با مسائل برخورد شود. رسانه ها بايد 
در اين زمينه ها بنويسند و اين نوع چالش ها را مطرح و 

ريشه يابى كنند.
نفيسى با بيان اين كه بازتاب اين اتفاق كارى نيست كه 
رسانه ها صرفاً به آن بسنده كنند، خاطرنشان كرد: بازتاب 
مجازى  فضاى  در  بيشترى  سرعت  با  اتفاقات  اين گونه 
اين  ما  رسمى  رسانه هاى  وظيفه  بنابراين  مى افتد.  اتفاق 
است كه اين اتفاقات را ريشه يابى كنند و متوجه شوند 
چرا بايد اتفاقات و برخوردهايى از اين دست ميان اهالى 
اين  باعث  عواملى  چه  و  بيايد  وجود  به  هنر  و  رسانه 

برخوردها مى شود؟
ممكن  ديگر  سوى  از  افزود:  باسابقه  روزنامه نگار  اين 
مطرح  براى  صرفًا  جنجال ها  اين  انداختن  راه  است 
شدن باشد. اين مطرح شدن البته هميشه مثبت نيست؛ 
چراكه ما هم شهرت منفى و هم شهرت مثبت داريم 

شهرت  به  بتوان  كارى  هر  با  كه  نيست  اينطور  و 
رسيد. اين موضوع نيز بر عهده رسانه ها است كه 
موشكافى كنند و با دانش و آگاهى تشخيص دهند 
كه آيا اين برخوردها فقط براى مطرح شدن است 
خاطر  همين  به  دارد.  وجود  هم  ديگرى  داليل  يا 
گذشت  با  بايد  رسانه ها  كرد.  قضاوت  زود  نبايد 
ديگر  تا  كنند  ريشه يابى  را  موضوعات  اين  زمان 

شاهد اتفاقاتى از اين دست نباشيم.
اتفاقات  اين  به  بايد  رسانه ها  كه  اين  بيان  با  نفيسى 
اين  نخواهند  يا  بخواهند  رسانه ها  گفت:  بپردازند، 
است  شده  مطرح  اجتماعى  شبكه هاى  در  موضوع 
و بايد به آن بپردازند. پرداختن به يك خبر تنها به 
است  معنى  اين  به  بلكه  نيست،  آن  انعكاس  معنى 
كه بدون تعصب به موشكافى و تحليل اين موضوع 
هنرمند  اين  برخورد  اين  آيا  كه  اين  شود؛  پرداخته 
تنها براى شهرت طلبى بوده يا يك حركت عصبى در 
واكنش به پرسشى نامناسب؟ اين كه چرا بايد چنين 
برخوردهايى ميان اهالى هنر و رسانه به وجود بيايد؟
او درباره واكنش خبرنگاران در برخورد تند برخى از 
مصاحبه شوندگان، گفت: خبرنگاران بايد بدانند كه فرد 
مقابل آنها ممكن است در هر شرايط روحى قرار داشته 
باشد و بايد تالش كنند كه به هر حال شرايط را كنترل 
اتفاقى  نوع  هر  براى  كل  در  بايد  خبرنگاران  كنند. 
آمادگى داشته باشند تا بتوانند موقعيت را كنترل كنند 
سواالت  همواره  نيايند.  كوتاه  حرفى  هر  مقابل  در  و 
كلى براى مصاحبه شوندگان راحت تر است و به همين 
چون  مى شود،  جزئى  سواالت  تمام  وقتى  هم  خاطر 
عصبانى  بدهند،  مستقيم  جواب  بتوانند  بايد  افراد  اين 
مى شوند و جلسه به تنش كشيده مى شود. بنابراين باز هنر 
مصاحبه شونده با طرح پرسش هاى جزئى و كلى مى تواند 

جلسه را كنترل كند

شهرت طلبى يا ناراحتى  از طرح يك پرسش
چند روزى است كه فضاى داخلى خانواده رسانه ملتهب شده است؛ به ويژه خبرنگاران حوزه فرهنگ

 و هنر كه به نوعى با اهالى سينما و تلويزيون در ارتباط هستند.


