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بشنويم فريادهاى خاموش را...
حميد  حيدرپناه

-    به من درمانده كمك كنيد...
-    مريض دارم، براى درمان پول ندارم

-    خدا عوضتان بدهد...
-    انشاهللا درمانده نشويد، خير از جوانى تان ببينيد...

 اين روزها چهارراه ها و پياده روها پر از افرادى است كه ملتمسانه 
احساسات عابران و رانندگان را جريحه داركرده و پول هاى زيادى به 
جيب مى زنند. سن وسال شان هم متغير است، از كودك خردسال 
تا پيرمرد و پيرزن هايى كه به سختى راه مى روند. تكدى گرى به 
عنوان يكى از ناهنجارى هاى اجتماعى سالهاست در جامعه رشد 
يافته و نمايانگر بحران در ساختار اجتماعى است كه موجب 
زشت شدن چهره ى شهرها شده است.به اعتقاد «گيلمور» (جامعه 
شناس معاصر): «گدايى» يك فعاليت سازمان يافته است كه در 

آن فرد (قادر به كار)، «گدايى» را به «كاركردن» ترجيح مى دهد.
البته اين پديده از دو بعد قابل كنترل است يكى از سوى نهادهاى 
سياست گذار و ديگرى مردم جامعه كه بايد از آنها روى گردانى 

كنند.
تاكنون در خصوص اين پديده پژوهش ها انجام شده، تحليل هاى 
برنامه ريزى زيادى براى  زيادى نگاشته، كارگروه ها تشكيل و 
پاك كردن چهره ى شهر از وجود متكديان انجام شده اما اين 

معضل ريشه كن نشده است.
از طرفى در اين زمينه بارها مستندهاى گزارشى از زواياى پنهان 
اين پديده و ميزان ثروت هاى اندوخته اين افراد پخش شده اما 
بازهم آن طور كه بايد روى نگرش جامعه تاثير نگذاشته و همچنان 
شاهد ترحم و توجه رهگذران به متكديان هستيم و همين امر زمينه 
را براى تداوم اين پديده فراهم كرده است و نكته ى جالب اينكه 
مطابق آمارهاى رسمى درصد بااليى از اين متكديان اتباع خارجى 
هستند و به نوعى آن چنان وضعيت تكدى گرى در كشور ما رونق 

گرفته كه شاهد هجوم متكديان از آن سوى مرزها هستيم!!!
در شرايط فعلى به نظر مى رسد نمى توان به لحاظ اجرايى اميدى 
به ريشه كن شدن اين پديده و جلوگيرى از حضور اين افراد در 
خيابان ها و اماكن عمومى داشت اما بيشترين تمركز را بايستى روى 
فرهنگ سازى و تغيير نگاه مردم داشت كه بر احساسات شان غلبه 

كنند و فريب ظاهر و التماس هاى رياكارانه اين افراد را نخورند.
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

مدارس سياسى موتلفه؛
 نوش دارو يا شوكران!

انديكا كجاى نقشه ايران است؟!

شوك سوم به بازار مسكن

سريال «شهرزاد» بر آب رفت
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 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

آشفته بازار كرايه هاى تاكسى در اهواز
اين روزها  شايد در سطح شهر اهواز براى همه شما اتفاق افتاده باشد، كه ظرف چند روز به منظور طى كردن

 يك مسير ثابت كرايه هاى متفاوتى به رانندگان تاكسى پرداخت كرده باشيد، يك راننده يك هزارو 500 مى گيرد، ديگرى يك 
8هزارو 850 و آخرى ترجيح مى دهد، 2000تومان كرايه را ُرند كند و قال قضيه را بكند...

1

نا امنى ممنوع!نا امنى ممنوع!هشدار پليس خوزستان:هشدار پليس خوزستان:

فرمانده انتظامى خوزستان از برگزارى 117 برنامه به مناسبت هفته ناجا خبر داد و با اشاره به 
نگرانى مردم  از تيراندازى هاى سطح استان گفت: به مردم شريف خوزستان اين قول را مى دهم 
كه ما قطعا محيط استان را براى متخلفانى كه احساس امنيت مردم را مخدوش مى كنند، ناامن 
خواهيم كرد. سردار حيدر عباس زاده با اشاره به تقارن هفته ناجا با ايام سوگوارى سيدالشهدا (ع)، 
اظهار كرد: روز پنجشنبه شاهد بازگشت پيكر پاك 119 نفر از شهداى مفقوداالثر دفاع مقدس 
بوديم كه توسط كميته تفحص ستاد كل نيروهاى مسلح، دلسوزانه تفحص شدند و از طريق 
مرز شلمچه پيكر آن ها به خاك جمهورى اسالمى منتقل شد. 53 نفر از اين شهيدان از شهداى 

نيروى انتظامى جمهورى اسالمى هستند. بر ارواح پاك و طيبه اين شهدا درود ميفرستيم.
وى در تشريح برنامه هاى هفته نيروى انتظامى، بيان كرد: هفته ناجا با شعارى كه براى آن 
تحت عنوان «پليس براى امنيت، امنيت براى همه» پيش بينى شده است از چهاردهم مهرماه 
آغاز مى شود. به مناسبت اين هفته  117 برنامه تكليفى و اختيارى يا ابتكارى در خوزستان به 
اجرا گذاشته خواهد شد. برنامه هاى تكليفى برنامه هاى ابالغى مركز به فرماندهان انتظامى 
استان هاى سطح كشور است كه اين برنامه ها را در اهواز و شهرستان ها و سطوح مختلف 

كالنتر ى ها، پاسگاه ها و بخش هاى نيروى انتظامى استان اجرا خواهيم كرد.
فرمانده انتظامى خوزستان تصريح كرد: برگزارى مراسم صبحگاه عمومى در ستاد فرماندهى 
نيروى انتظامى با حضور يگان هاى نمونه نيروهاى مسلح و اعضاى شوراى تامين خوزستان، 

برگزارى مراسم صبحگاه عمومى در سطح كل شهرستان هاى استان با حضور اعضاى 
شوراى تامين شهرستان ها و تجليل از خانواده معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان از 

شاخص ترين برنامه هاى ما به مناسبت هفته ناجا هستند.
عباس زاده با بيان اينكه نيروى انتظامى خوزستان 583 شهيد، 950  جانباز و 141 آزاده 
سرافراز را به نظام و انقالب اسالمى ايران تقديم كرده است ، عنوان كرد: تجليل از 
خانواده هاى كاركنان، پيشكسوتان و مستمرى بگيران نيروى ناجا از ديگر برنامه هاى ما 
بود كه با توجه به تقارن هفته ناجا با ايام سوگوارى سرور و ساالر شهيدان، تقريبا قبل از 
آغاز اين هفته اجرا شد . غبار روبى مزار شهدا در سطح مركز و شهرستان هاى استان، ديدار 
مردمى در دفتر نظارت  همگانى 197، برگزارى نشست هاى علمى با سران عشاير و... از 

ديگر برنامه هاى پيش بينى شده به مناسبت هفته ناجا هستند. ارائه عملكرد و كارنامه پليس 
در بازه زمانى يك ساله از اهدافى است كه در هفته ناجا دنبال مى كنيم.

وى ادامه داد: در اين راستا در برنامه تلويزيونى شب هاى كارون در شبكه خوزستان اقدامات و 
وضعيت عملكرد پليس در طول يك سال اخير و شاخص هاى امنيتى را به صورت تفصيلى 
براى مردم تشريح خواهيم كرد. همچنين ارائه خدمات مضاعف انتظامى، ترافيكى و اجتماعى 
در هفته ناجا به مردم پيش بينى شده است.  با توجه به كاركرد صحيح پليس، تالش داريم مردم 
در طول اين هفته نسبت به امنيت و افزايش احساس امنيت رضايتمندى بيشترى داشته باشند. 
فرمانده انتظامى خوزستان با بيان  اينكه در طول سال با مردم تعامل بسيار خوبى داريم، گفت: 
در هفته ناجا با هدف تعامل با مردم و عمق بخشى به اين تعامالت برنامه هايى از قبيل حضور 
فرماندهان نيروى انتظامى در اماكنى نظير مساجد، مدارس و... به منظور شنيدن نقطه نظرات 
مردم و انتقال و استفاده از اين نظرات، جلب مشاركت مردم براى امنيت مطلوب و پايدار، آموزش 
همگانى و اطالع رسانى عمومى به ويژه در حوزه آسيب هاى اجتماعى، مواد مخدر و فضاى 

مجازى كه متاسفانه آسيب هاى زيادى به جامعه رسانده، پيش بينى شده است.
عباس زاده اظهار كرد: معتقديم اگر قصد برقرارى امنيت مطلوب و پايدار در هر نقطه از جغرافياى 
جمهورى اسالمى را داشته باشيم، اين امر بايد با همراهى و حمايت مردم انجام شود. در صورت 
همراهى و حمايت مردم قطعا مى توانيم هم در زمينه تامين نظم و امنيت  و هم در مورد افزايش 
احساس امنيت، موفق عمل كنيم. اگر بتوانيم با عملكرد خوب پليس، اعتماد مردم را جلب كنيم، 

به طورى كه ديدگاه مردم از عملكرد پليس، مثبت باشد، همراهى و همكارى مردم با پليس 
افزايش خواهد يافت كه در اين صورت نيز مردم به هشدارهاى پليس در حوزه هاى مختلف اعم 
از انتظامى، ترافيكى و اجتماعى بيشتر گوش خواهند داد و به تذكرات پليس بهتر توجه خواهند 
كرد. وى از به نمايش گذاشتن توانمندى، هوشمندى و اقتدار پليس خوزستان در طول هفته 
ناجا خبر داد و تصريح كرد: ارائه خدمات به كاركنان و خانواده هاى كاركنان نيروى انتطامى از 
ديگر اهداف و برنامه هايى است كه در طول اين هفته دنبال مى شود. در نخستين روز هفته ناجا 
همايش بزرگ پياده روى خانوادگى با حضور كاركنان نيروى انتظامى و خانواده هاى آن ها و مردم 
شريف اهواز در اين شهرستان  برگزار مى شود و در پايان اين همايش در پارك دولت برگزارى 
برنامه اى جانبى و ارائه هدايايى در آن پيش بينى شده است. اميد است اين همايش مورد استقبال 

مردم قرار بگيرد.

فرمانده انتظامى خوزستان با اشاره به وظايف پليس در مورد مراسم اربعين، بيان كرد: نيروى 
انتظامى متولى تامين نظم و امنيت و كنترل جمعيت در حوزه انتظامى و ترافيكى است. 

در خصوص مراسم اربعين امسال نيز با برنامه ريزى بسيار خوبى كه صورت گرفت، آسيب هاى 
موجود در اين مراسم در حوزه انتظامى كه در سال هاى گذشته داشتيم، احصا شده اند و انشاهللا 
اين آسيب ها امسال چه در حوزه انتظامى و چه در حوزه ترافيكى مرتفع خواهند شد. از سويى 
تعامل و همكارى نيروى انتظامى با ساير دستگاه هاى مسئول در بحث مراسم اربعين را نيز 

افزايش داده ايم.
عباس زاده افزود: با پيگيرى هاى انجام شده توجه به زيرساخت ها در مرزها براى مراسم اربعين، 
به ويژه در بحث پاركينگ ها كه سال گذشته به علت عدم حصاركشى، نداشتن عالئم راهنمايى 

و رانندگى، نبود روشنايى مناسب و عدم ساماندهى خوب يكى از مشكالت ما بود، ميزان 
پاركينگ ها افزايش يافته است. امسال براى شناسنامه دار شدن مواكب تالش بسيارى شد. 

براى مديريت جمعيت زوار نيز به خوبى برنامه ريزى شده است.
وى با تاكيد بر لزوم اخذ رواديد توسط زائران حسينى در مراسم اربعين، بيان كرد: در اين 
زمينه براساس ابالغ فرماندهى محترم نيروى انتظامى جمهورى اسالمى، به افراد فاقد 
مدارك قانونى و  گذرنامه به هيچ وجه اجازه عبور از مرزها داده نخواهد شد. براى صدور 
ويزا در شهرستان اهواز و براى صدور گذرنامه هم در اهواز و هم در شهرستان ها دفاترى 

پيش بينى شده است.
فرمانده انتظامى خوزستان افزود: اين دفاتر براى صدور به موقع ويزا و گذرنامه براى 
زائرانى كه براى شركت در مراسم پياده روى بزرگ اربعين رهسپار مى شوند، داراى 
آمادگى  جارى  سال  اربعين  مراسم  در  كرده ايم  تالش  مجموع  در  هستند.  آمادگى 
بسيار خوبى هم در حوزه امنيتى و انتظامى و هم در حوزه نظم و انضباط ترافيكى 

با همكارى مردم و زائران و مسئوالن داشته باشيم.
عباس زاده گفت: پيرو ابالغيه  فرمانده انتظامى جمهورى اسالمى به كليه فرماندهان 
انتظامى استان هاى كشور به منظور ترخيص موتورسيكلت ها و خودروهاى كه به علت 
تخلفات راهنمايى و رانندگى توقيف شده اند و شكايت قضايى ندارند در هفته ناجا، اين 
آمادگى را داريم كه در طول اين هفته ترخيص اين دسته از وسايل نقليه را انجام دهيم.

وى در خصوص برنامه نيروى انتظامى براى برخورد و مقابله با معضل تيراندازى 
و جرائم خشن در مراسمات عروسى و عزا در خوزستان، اظهار كرد: از ابتداى 
حضور در استان خوزستان با بررسى هاى دقيق انجام شده، مشاهده كرديم يكى 
از دغدغه ها و نگرانى هاى مردم واليتمدار و خوب و همچنين مسئوالن استان 
موضوع جرائم خشن، سرقت به عنف، سرقت هاى مسلحانه، بعضى سرقت هاى 
مهم و حتى سرقت هاى خرد و به ويژه تيراندازى هايى است كه در چندسال اخير 

فراوانى بااليى داشته اند.
فرمانده انتظامى خوزستان افزود: در بررسى هايى كه از 27 شهرستان خوزستان 
داشتيم، دريافتيم كه فراوانى تيراندازى ها در 9 شهرستان بيشتر از ساير شهرستان هاى 
استان است. در اين زمينه راهكارهاى اجرايى بسيار خوبى كه بدون هزينه و در كوتاه مدت 
مى توانند خروجى مناسبى داشته  باشند دنبال و پيش بينى شده است . خوشبختانه از زمانى كه در 
نيروى انتظامى خوزستان روى كار آمدم، برنامه ريزى خوبى انجام، از فرماندهان انتظامى دعوت 

و اين راهكارهاى اجرايى به كليه فرماندهان ابالغ شد.
عباس زاده ادامه داد: همچنين در تعدادى از شهرستان هاى داراى فراوانى باالتر در اين جرائم 
خشن، نشست هاى چندين ساعته با حضور روساى كالنتر ى ها، پاسگاه ها، بخش هاى انتظامى، 
پليس هاى تخصصى، فرماندهان و جانشينان آن ها برگزار كرديم و حوادث سال هاى اخير 
در سطح شهرستان هاى مختلف استان تجزيه و تحليل شدند. برخورد با اين جرائم يكى از 
راهكارهاى مهم ما است. از طرفى افزايش كشف هم موجب كاهش جرم و هم باعث افزايش 

احساس امنيت در جامعه مى شود.
وى تصريح كرد: تالش ما اين است كه عاملين هر تيراندازى كه در سطح استان صورت 
مى گيرد در كمترين زمان ممكن شناسايى و دستگير و سالح به كار رفته كشف شود. 
در طول اين مدت تقريبا 80 درصد تيراندازى هاى صورت گرفته را در استان دنبال و كشف 
كرديم. به مردم شريف خوزستان اين قول را مى دهم كه ما قطعا محيط را براى بزهكاران و 
متخلفانى كه با ايجاد ناامنى، احساس امنيت مردم را مخدوش مى كنند، ناامن خواهيم كرد. اين 

اراده وجود دارد و مصمم هستيم .

نا امنى ممنوع!هشدار پليس خوزستان:

مديركل امور روستايى استاندارى خبرداد:
تصويب 2072 طرح هادى روستايى

 در خوزستان
مدير كل امور روستايى و شوراهاى استاندارى خوزستان گفت: در راستاى 
فراهم سازى زمينه توسعه و عمران نقاط روستايى، تهيه و اجراى طرح 
هادى براى روستاهاى باالى 20 خانوار الزامى است و در استان خوزستان 
در تعداد 2072 روستا طرح هادى مصوب شده است.    عبداهللا حسينى با 

اشاره به اينكه امروز 15 مهرماه به عنوان روز روستا در كشور نامگذارى شده است، اظهار كرد: تهيه طرح هادى 
براى روستاها در حوزه وظايف ذاتى بنياد مسكن انقالب اسالمى است. مضافا اين كه پس از تهيه طرح هادى 
توسط بنياد مسكن استان اين طرح ها در كميته تصويب طرح هاى هادى روستايى مورد بررسى و تصويب قرار 
مى گيرند.    وى افزود: در راستاى فراهم سازى زمينه توسعه و عمران نقاط روستايى تهيه و اجراى طرح هادى 
براى روستاهاى باالى 20 خانوار الزامى است. در استان خوزستان در تعداد 2072 روستا طرح هادى مصوب 
شده است.حسينى تصريح كرد: با عنايت به اين كه بعد از 10 سال طرح هاى مصوب نيازمند بازنگرى هستند. بر 
اساس اعتبارات ابالغى استان 276 تعداد طرح هادى روستايى بازنگرى شده و 450 تعداد طرح نيازمند بازنگرى 
است.   وى با اشاره به اجراى طرح بوستان اميد در روستاها عنوان كرد: تامين سرانه مورد نياز فضاى سبز در 
اجراى طرح مصوب هادى روستا، برنامه ريزى در خصوص حفظ، نگهدارى و توسعه فضاهاى سبز عمومى روستا، 
احداث و مناسب سازى فضاهاى سبز براى استفاده گروه هاى خاص از جمله كودكان، بانوان، سالمندان و معلولين 
جسمى و حركتى و ... از اهداف احداث طرح بوستان اميد است.   حسينى ادامه داد: طرح بوستان اميد در كل 
شهرستان هاى استان به تفكيك روستا و بخش در 67 بخشدارى طى تفاهمنامه فى مابين استاندار خوزستان 
و رياست بنياد مسكن انقالب اسالمى كشور به تعداد 300 روستا در 5 سال شروع و مقرر شد در سال 1396 
عمليات اجرايى احداث 180 بوستان روستايى واجد شرايط انجام شود. وى همچنين در خصوص بهسازى و 
آسفالت روستاهاى خوزستان كه از جمله مشكالت است و به عنوان مطالبه عمومى از سوى ساكنان روستاهاى 
استان دنبال مى شود، گفت: به منظور تكميل اجراى عمليات بهسازى معابر روستايى در سال 1396 نيازسنجى 
براى كليه روستاهاى باالى 200 خانوار صورت پذيرفته و معابر نيازمند بهسازى به تفكيك نوع پروژه زيرسازى 
(اساس و زيراساس) و آسفالت و با احجام مشخص جهت تخصيص اعتبار به سازمان شهردارى ها و دهيارى ها 
كشور معرفى شده اند.   حسينى اظهار كرد:در همين  راستا در سال 1395 از محل اعتبارات ماليات بر ارزش 
افزوده و بند «و» تبصره 6 قانون بودجه كشور پروژه هاى بهسازى معابر دهيارى هاى استان انجام شده است.   
وى در خصوص فرهنگ سازى و افزايش ميزان مشاركت پذيرى روستائيان در پروژه هاى فرهنگى و اجتماعى و 
برنامه هاى آينده اين اداره كل در اين زمينه گفت: بايد موضوع فرهنگ سازى در خصوص مشاركت مردم روستا 
در جهت توسعه روستايى و پايدار بودن اين توسعه، مساله فرهنگ مشاركت در جلسات مختلف شهرستانى و 
استانى و بازديدهاى مكرر از روستا را با مردم و دهياران مطرح و اهميت موضوع مشاركت را در تعيين سرنوشت 
پيشرفت روستا متذكر شويم.    حسينى بيان كرد: اين كار در خور يارى مردم و مشاركت آن ها به نسبت قبل رو 
به افزايش است كه با برنامه ريزى و آموزش در پى تداوم آن هستيم .ضمناً پيگيرى شكل گيرى تشكل هاى مردم 

نهاد از ديگر برنامه هاى اجتماعى روستاهاست. 
مديران دستگاه هاى اجرايى خوزستان 

توانايى بانوان را باور كنند
سرپرست اداره كل امور بانوان و خانواده استاندارى خوزستان گفت: اجرايى 
شدن سياست سهم 30 درصدى بانوان در مديريت مستلزم تغيير نگرش 
مديران دستگاه هاى اجرايى نسبت به توانمندى جامعه بانوان است.سيده 
فرانك موسوى  با اشاره به اينكه اعتبار 500 ميليون تومانى از سوى 
معاونت رياست جمهورى دريافت شد، اظهار داشت: اين اعتبار جهت 

پوشش مشاغل خانگى است كه تاكنون حدود 300 ميليون طرح آماده سازى شد.وى با بيان اينكه طرح هاى 
مشاغل خانگى با صندوق كارآفرينى اميد كارشناسى شده، افزود: با توجه به اينكه ارتقا بانوان جزء يكى از 
سياست هاى جديد برنامه  ششم توسعه است اكنون در خوزستان اين برنامه رصد مى شود تا بتوان از ظرفيت 
بانوان در دستگاه هاى اجرايى استفاده كرد. سرپرست اداره كل امور بانوان و خانواده استاندارى خوزستان گفت: 
در حال حاضر با بازديد از دستگاه هاى اجرايى، سهم 30 درصدى بانوان را از مديران دستگاه هاى اجرايى مطالبه 
مى كنيم در حقيقت مديران را ملزم مى كنيم تا پايان برنامه ششم توسعه بايد از 30 درصد مديريت بانوان استفاده 
كنند. وى با اشاره به اينكه مطالبه 30 درصدى سهم بانوان در مديريت نياز به زمان دارد، عنوان كرد: در راستاى 
اجرايى شدن اين سياست بايد زنان توانمند شناسايى شوند. در استان خوزستان هنوز سهم 30 درصد بانوان در رده 
مديركل حاصل نشده است.موسوى بيان كرد: ضمن اينكه وزارت خانه هاى مختلفى كه ادارات كل در استان ها 
دارند از سوى معاونت رياست جمهورى ملزم شدند از گزينه هاى تواناى بانوان در رده انتصاب مديركل استفاده 
شود، اجرايى شدن سياست سهم 30 درصدى مديريت بانوان مستلزم اين است كه مديران استان در انتصابات 
خود از توانايى و ظرفيت زنان استفاده كنند. وى درباره عدم انتصاب بانوان در رده مديركل در خوزستان خاطرنشان 
كرد: متاسفانه در خوزستان توجه جدى به انتصابات بانوان نشده است و بايد نگرش مديران دستگاه هاى اجرايى 

نسبت به توانمندى جامعه بانوان تغيير كند همچنين بانوان توانا بايد مطالبه گر باشند و وارد عرصه شوند.
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براى ايجاد صلح و سازش بايد مطابق رسوم محلى عمل شود
جهت  گفت:  خوزستان  دادگسترى  كل  رئيس 
ايجاد صلح وسازش و حل و فصل اختالفات مردم 
مطابق رسوم محلى كه مورد قبول شرع و قانون 

باشد بايد عمل شود
فرهاد افشار نيا رئيس كل دادگسترى خوزستان در جلسه ى با 
حضور رئيس شوراهاى حل اختالف استان ،معاونين قضايى 

،رئيس دادگسترى ،دادستان و قضات شهرستان انديكا گفت: 
براى حل و فصل اختالفات و ايجاد صلح وسازش با توجه 
به بافت عشايرى و ييالق و قشالق كه در اين شهرستان و 
منطقه وجود دارد مطابق رسوم محلى كه مورد قبول شرع و 

قانون باشد بايد عمل شود.
بزرگان،مسئولين  ظرفيت  از  استفاده  افزود:  وى 
اجرايى،افراد خير و ائمه جمعه و جماعات در كاهش 

تأثير  البين  ذات  اصالح  و  جرم  وقوع  از  پيشگيرى  و 
معاون  نيا  زبيدى  جلسه  اين  ادامه  در  دارد.  فراوانى 
به  خوزستان  اختالف  حل  شوراهاى  رئيس  و  قضايى 
انديكا  اختالف  حل  شوراى  عملكرد  از  گزارشى  ارائه 
كاركنان  و  اعضاء  زحمات  و  تالش  از  و  پرداخت 
و  صلح  ايجاد  در  شهرستان  اين  اختالف  حل  شوراى 

سازش و اصالح ذات البين تقدير و تشكر كرد.
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خوزستان

اين روزها  شايد در سطح شهر اهواز براى همه شما اتفاق افتاده باشد، 
كه ظرف چند روز به منظور طى كردن يك مسير ثابت كرايه هاى 
متفاوتى به رانندگان تاكسى پرداخت كرده باشيد، يك راننده يك 
هزارو 500 مى گيرد، ديگرى يك هزارو 850 و آخرى ترجيح مى دهد، 

2000تومان كرايه را ُرند كند و قال قضيه را بكند...
بر اساس اين گزارش، افزايش نرخ كرايه تاكسى  نه تنها در شهر اهواز 
بلكه در كل كشور بيشتر اوقات در بين شهروندان تبديل به معضلى 
شده است، كه در نهايت به بحث و دعوا بين مسافر و راننده تاكسى 

منجر مى شود.
در واقع مصوب كردن نوع نرخ كرايه هايى كه هيچ سنخيتى با سطح 
تورم رايج در جامعه نه به لحاظ دادن كرايه از سوى مسافر و نه به 
لحاظ دريافت آن از سوى راننده تاكسى از سوى شوراى شهر و 
تاكسيرانى الگوى جديدى از چانه زنى را در بين شهروندان به وجود 

آورده است.
متاسفانه نرخ كرايه هاى جديد مصوب كه مى طلبد هر كدام از رانندگان 
و مسافران روزانه دنبال پول خرد باشند، واقعاً سازمان تاكسى رانى بر 
اساس چه منطقى اين ارقام از كرايه ها را مصوب و قانونى مى كند، 
كرايه هاى كه اغلب گرد شدن آنها به نفع راننده و به ضرر مسافر 

تمام مى شود.
به دنبال متعارف نبودن نرخ  كرايه هاى تاكسى به لحاظ پرداخت و نياز 
پيدا كردن شهروندان به پول خرد، ضمن متنفع شدن رانندگان از عدم 
پرداخت مابقى كرايه به بهانه نداشتن پول خرد، در اين ميان عده اى از 
شرايط پيش آمده سوء استفاده كرده و با خريد و فرو ش پول خرد به 
رانندگان تاكسى با نرخى باالتر از ارزش ريالى پول مورد نظر كاسبى 

جديدى را براى خود راه مى اندازند.
بر اساس اين گزارش، در تيرماه سال جارى طبق مصوبه شوراهاى 
شهر كشور نرخ كرايه تاكسى و اتوبوس به ميزان 10 درصد افزايش 
پيدا كرد، و اين مصوبه در برخى شهرها از اواخر مردادماه و بعضاً از 
اوايل شهريور اجرايى شد، اين در حالى است، كه در شهر اهواز و به 
دنبال نابسامانى هايى كه در شوراى چهارم شاهد بوديم، اين مصوبه 
از اواخر شهريورماه سال جارى در زمان شوراى پنجم و همزمان 
با، بازگشايى مدارس در اهواز اجرايى شد، كه با اعتراض و انتقاد 

شهروندان همراه بود.
فاضل كه دانش آموز ساكن منطقه شيخ بها اهواز است، و مدرسه 
وى در امانيه قرار دارد، در خصوص افزايش نرخ كرايه هاى تاكسى 
مى گويد: صبح مسير شيخ بها تا امانيه را كه قبًال با يك هزار تومان 
مى آمدم امروز راننده تاكسى به بهانه افزايش نرخ كرايه يك هزار و 

500تومان از من گرفت.
به فاضل مى گويم نرخ كرايه 10 درصد افزايش پيدا كرده چرا 50 
درصد پرداخت كردى! پاسخ داد: راننده تاكسى به من گفت: پول خرد 

ندارم، و 1500 گرفت.
اين دانش آموز دبيرستانى ادامه مى دهد: اگر از اتوبوس استفاده كنم، 
هم بهتر است، هم هزينه كمترى دارد، اما اتوبوس خيلى معطلى دارد، 

و شلوغى آن در اين گرما غير قابل تحمل است.
اهواز  است،  معتقد  است،  عمران  آخر  سال  دانشجوى  كه  سپيده 
بى نظم ترين شهرى است، كه تا كنون ديده است، وى كه دانشجوى 
شهرستانى است، مى گويد: ظرف اين چند سالى كه در اين شهر 
مشغول تحصيل هستم، هيچ تغيير خاصى در اين شهر نديدم، كه 

نتيجه آن به زيبايى و رفاه شهروندان منجر شود.
اين دانشجو در خصوص افزايش كرايه هاى تاكسى مى گويد: در هر 
ايستگاهى نرخ كرايه تاكسى  همه مسيرها را به ريز و ريال مشخص 
كرده اند، اما محال راننده اى به اين نرخ ها عمل كند، و يا مسافرى موفق 

به گرفتن مابقى پول كرايه خود شده باشد.
سعيد يكى از كاسب هاى دستفروش خيابان سلمان فارسى است، كه 
هر  روز مسير اول نادرى تا پرديس را با تاكسى طى مى كند، سعيد 
مى گويد: نظارت يعنى مامور راهنمايى رانندگى از صبح تاشب كنار 
خيابان ايستاده است، منتظر تخلف رانندگان به لحاظ راهنمايى و 
رانندگى است، تا آنها را جريمه كند، تا االن نديدم مامورى يا بازرسى 
راننده تاكسى را به دليل دريافت كرايه باال از مسافر جريمه يا توقيف 

كند.
افزايش 10  مصوبه  اينكه  بر  تاكيد  با  رابطه   اين  در  باباپور  مهران 
درصدى نرخ كرايه تاكسى مصوبه شوراى چهارم است، اظهار كرد: 
اين مصوبه پس مطرح شدن در كميته تلفيق در فرماندارى زمان برده 

است، به همين دليل با تاخير اجرايى شده است.
وى تصريح كرد: مصوبه تعيين نرخ كرايه هاى تاكسى با حضور و 
راهور،  ترافيك  شوراى  كميته  شهردارى  شورا،  نماينده  مشورت 

صورت گرفته است.
اين عضو شوراى شهر گفت: نرخ مصوب پس بررسى و رسيدن به 

قيمت پايه و متعارف اجرايى شده است.
داشت:  اذعان  اهواز  تاكسيرانى  سازمان  رئيس  منش  رستم  محمد 
مصوبه افزايش نرخ كرايه تاكسى پس از چندين جلسه كارشناسى 
و مطرح شدن در كمسيون حمل و نقل ترافيك شورا، چكش كارى 

شده و سپس تصميم بر افزايش 10 درصدى نرخ كرايه شده است.
وى افزود: اين نرخ در برخى استان هاى كشور بين 15 تا 25 متغير 
است و تنها در اهواز است،كه با در نظر گرفتن تمام شرايط بر 10 

درصد تصميم گيرى شد.
رئيس سازمان تاكسيرانى اهواز با انتقاد از دريافت كرايه زياد خارج 
از مصوبه توسط برخى رانندگان به بهانه نداشتن پول خرد شهروندان 
با مشاهده هر گونه تخلف مى توانند با سامانه 137شهردارى و سامانه 
300087و 300078 سازمان تاكسى رانى تماس گرفته و موارد تخلف 

را اطالع دهند.
رستم منش گفت: نماينده شوراى شهر در كميته انضباطى و  پليس 
راهور بر اساس يكسرى مراحل قانونى و دستور مقام قضايى مى توانند 
خودرو خاطى را متوقف كنند، اما مشخص نكرد، مراحل قانونى چقدر 
زمان مى برد، و حداقل زمان مورد نياز با رانندگان خاطى چقدر است.
وى با بيان اينكه خودروهاى شخصى كه اقدام به اخذ كرايه اضافى 

مى كنند، جرم آنها دو برابر است، گفت: اين قبيل خودروها فاقد كد 
جابه جايى مسافر در سطح شهر هستند، بنابراين برخورد قانونى با آنها 

بر اين اساس صورت مى گيرد.
رستم منش در پاسخ به اين سوال مبنى بر اينكه بخش نظارت سازمان 
تاكسى رانى با برخى رانندگانى كه تاريك شدن هوا را فرصتى براى 
دو برابر كردن نرخ كرايه تاكسى مى كنند، چه برخوردى دارد، تاكيد 
كرد: دريافت هر گونه وجه از مسافر خارج از مصوبه شوراى شهر غير 
قانونى است، و ما آمادگى داريم پيگيرى كنيم، ضمن اينكه گشت هاى 

بازرسى سازمان در سطح شهر مستقر است.
وى ادامه داد: اتخاذ هر گونه تصميمى از سوى بازرسان تاكسيرانى در 

سطح شهر از اختيارات آنها است.
سرپرست فرماندارى اهواز با تاكيد بر مرجعيت شوراى شهر و سازمان 
تاكسيرانى در تصويب و تعيين نرخ كرايه هاى تاكسى اظهار كرد: نرخ 
كرايه تاكسى براساس تورم و به صورت متعارف هر چند سال يكبار 
افزايش پيدا مى كند. نبى اهللا خون ميرزائى افزود: اين مصوبات از 
طرف شورا به كميته فنى ارجاع مى شوند، و اگر مغايرتى با اليحه 

نداشته باشند، تاييد شده و اجرايى مى شوند.
سرپرست فرماندارى اهواز با اشاره  بر افزايش متعارف نرخ كرايه  
توضيح داد: به منظور جلوگيرى از اختالف نظرى كه بين راننده و 
مسافر در پرداخت و دريافت كرايه به وجود مى آيد، طرفين موظف 

هستند، براى رفاه حال خودشان پول خرد داشته باشند.
غير  كرايه  دريافت  خصوص  در  رسيدگى  مرجع  ميرزائى،  خون 
و  شورا  نقل  و  حمل  كمسيون  تاكسيرانى،  را  مسافران  از  متعارف 

شخص شهردار برشمرد.
وى در پاسخ به اين سوال مبنى بر اينكه آيا زير ساخت هاى الزم 
براى راه اندارى تاكسى متر در سطح شهر اهواز مهيا نشده است، تا 
از اين بى نظمى ها در پرداخت كرايه جلوگيرى شود، توضيح داد: به 
نظر مى رسد راه اندازى خدمات تاكسى متر در اهواز يك بحث فنى 
و تخصصى است، انتظار مى رود، سازمان تاكسيرانى مطالعات مربوط 
به آن را انجام دهد، و پيشنهاد آن را در قابل اليه به شورا آورده و 

مصوب كند.
به گفته رئيس سازمان تاكسيرانى تعداد 3هزار686  دستگاه تاكسى 
زرد وجود دارد، كه از اين تعداد 2هزارو 722 دستگاه در حال فعاليت 
هستند، عالوه بر اين  بالغ بر 2هزار تاكسى شخصى مسافر كش نيز 
ساماندهى شده و كد فعاليت دريافت كرده اند، و اهواز تعداد7هزار 

تاكسى در حوزه مسافر كشى شهرى كمبود دارد.
مسافر كش هاى پير و جوانى كه روزهاى داغ تابستان و سرد زمستان 
را تحمل مى كنند، تا لقمه نانى را به خانه ببرند، به طور حتم ناشى 
از شرايط بد اقتصادى است، اگر به شغل مسافر كشى به عنوان يك 
فرصت شغلى نگاه كنيم، چرا در شهر و استان ما مسئوالن تنها از 
ساماندهى تاكسى هاى  اين شغل صحبت مى كنند، چندين سال است، 
كه طرح تاكسى متر در كالن شهرها اجرايى شده است، و در استان 

ما معطل كار مطالعاتى آنهم توسط دستگاه مربوطه مى ماند./فارس

آشفته بازار كرايه هاى تاكسى در اهواز
له مقا سـر

بيان  با  نصر  جهاد  موسسه  اجرايى  معاون 
طرح  اول  فاز  پايانى  سال   96 سال  اين كه 
550هزار هكتارى مقام معظم رهبرى است، 
گفت: در فاز اول اين طرح تا به امروز حدود 
و  داشته ايم  فيزيكى  پيشرفت  درصد   85
اميدواريم تا پايان سال كل 312 هزار هكتار 

موردنظر را به اتمام برسانيم. 
  حسن عالقه بند اظهار كرد: سال 96 سال پايانى 
معظم  مقام  هكتارى  طرح 550هزار  اول  فاز 
رهبرى است و در تالش هستيم تا بتوانيم فاز 
اول اين طرح را به اتمام برسانيم. در اين زمينه 
است، 263هزار  شده  اجرايى  امروز  به  آنچه 

هكتار كار شبكه فرعى بوده است. 
وى افزود: احداث شبكه هاى فرعى آبيارى و 
زهكشى، تسطيح اراضى و زهكش زير زمينى از 
جمله كارهايى است كه موسسه جهاد نصر در 

طرح 550هزار هكتارى انجام مى دهد.  
معاون اجرايى موسسه جهاد نصر تصريح كرد: با توجه به ضرورت در كل 
عرصه هاى موردنظر، كار احداث شبكه هاى فرعى را اجرايى كرده ايم 
اما در بحث زهكش زيرزمينى فقط در جاهايى كه الزم باشد اين كار 

انجام مى شود. 
عالقه بند عنوان كرد: در فاز اول طرح 550هزار هكتارى تا به امروز 
حدود 85درصد پيشرفت فيزيكى داشته ايم و اميدواريم تا پايان سال 

كل 312 هزارهكتار مورد نظر را به اتمام برسانيم. 
وى گفت: از اعتبار 1,5ميليارد دالرى در نظر گرفته شده براى اجراى 
اين طرح تا كنون حدود 3هزار و 400ميليارد تومان اعتبار تخصيص 
داده شده و با توجه به تخصيص اين اعتبارات، كار با حدود 2هزار 
دستگاه ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين و 6هزار و 500 نفر نيرو در 

حال عملياتى شدن است. 

معاون اجرايى موسسه جهاد نصر به دليل اين كه خوزستان مشكالت 
شورى خاك دارد و نياز است كه كيفيت خاك اصالح شود، بايد كار 
زهكش زيرزمينى در برخى از اراضى اجرايى شود، اظهار كرد: طول 
شبكه هاى فرعى كه تا كنون در 263هزار هكتار از اراضى طرح اجرايى 
شده، حدود 14هزار كيلومتر است. همچنين طول زهكش زيرزمينى 

اجرا شده در اراضى موردنظر حدود 27هزار كيلومتر است. 
عالقه بند گفت: در كشت پاييزه سال گذشته، در 242 هزار هكتار از 
اراضى شبكه هاى فرعى اجرايى شده بود و امسال اين ميزان به 263 
هزار هكتار رسيد. بر اساس بررسى هاى انجام شده در سال گذشته، 
از 242هزار هكتار انجام شده، حدود 200هزار هكتار به بهره بردارى 
رسيده بود و امسال نيز پيش بينى مى كنيم كه بيش از 220هزار هكتار 

از اراضى به زير كشت برود. 
وى ادامه داد: امسال به دليل اين كه سال آخر برنامه اجرايى در فاز اول 

است، كشاورزان و بهره برداران بايد همكارى 
الزم را داشته باشند تا در نقاطى كه مدنظر 
را  كار  بتوانيم  تا  نشود  انجام  كشت  است 
اجرايى كنيم زيرا اگر اين كار تا انتهاى سال 
اجرايى نشود، اعتبار تخصيص داده شده براى 

آن از دست مى رود. 
بيان  با  نصر  جهاد  موسسه  اجرايى  معاون 
اين كه از سوى اين موسسه در هر هكتار از 
هزينه  تومان  حدود 16تا 17ميليون  اراضى 
مى شود، تصريح كرد: كشاورزان نبايد كشت 
توسط  كه  زيربنايى  كار  به  را  خود  يكسال 
است،  انجام  حال  در  نصر  جهاد  موسسه 

اولويت دهند. 
افزايش  به  توجه  با  كرد:  عنوان  عالقه بند 
هزينه ها در سال هاى اخير پيش بينى مى شود 
در فاز دوم هزينه كار در هر هكتار از اراضى 
بسيار بيشتر از فاز اول باشد و به اعتبارى حدود 3,5ميليارد دالر نياز 
است.  وى بيان كرد: متقاضيانى داريم كه درخواست دارند كه موسسه 
جهاد نصر براى آن ها كار تسطيح اراضى و اجراى شبكه را انجام 
دهد اما به دليل آنكه در اراضى تعريف شده فاز اول طرح 550 هزار 

هكتارى نيستند، امكان اين امر وجود ندارد. 
معاون اجرايى موسسه جهاد نصر گفت: كارى كه موسسه جهاد نصر در 
بحث اجراى شبكه هاى فرعى و زهكش هاى زيرزمينى انجام مى دهد 
عمر مفيد باالى 30 سال دارد و كارى كه اين موسسه در خوزستان 
انجام مى دهد، مشابه آن نيز در گذشته در خوزستان انجام شده است. 

عالقه بند عنوان كرد: حدود 20هزار هكتار از اراضى فاز اول طرح كه 
كار آن ها توسط موسسه جهاد نصر اجرايى شده است با مشكالت 
شبكه اصلى -كارى كه بايد توسط وزارت نيرو انجام شود- مواجه 

است و شبكه هاى اصلى آن اراضى اجرايى نشده است.

اتمام فاز اول طرح 550 هزار هكتارى تا پايان امسال

خبـر

اعطاى پروانه تاسيس كارگزارى 
رسمى سازمان تامين اجتماعى در 

استان خوزستان 
با  خوزستان  استان  اجتماعى  تامين  كل  مدير 
اعالم اينكه در راستاى ارتقاء سطح كيفى و كمى 
رضايتمندى شركاى اجتماعى، اين سازمان در نظر 
دارد در چارچوب ضوابط و مقررات و با هدف بسط 
و توسعه دفاتر كارگزارى نسبت به ايجاد 5 كارگزارى 
اقدام نمايد . مدير كل تامين اجتماعى استان خوزستان 
در گفتگو با واحد خبر صداوسيماى مركز خوزستان 
با اعالم اينكه درراستاى ارتقاء سطح كيفى و كمى 
رضايتمندى شركاى اجتماعى سازمان در نظر دارد 
در چارچوب ضوابط و مقررات و با هدف بسط و 
توسعه دفاتر كارگزارى نسبت به ايجاد 5 كارگزارى 
اقدام نمايد گفت : با مجوزهايى كه از سوى سازمان 
مركزى تامين اجتماعى كشور صادر گرديده مقرر 
است تا در محدوده شعب تامين اجتماعى 7 اهواز 
، شوش ، سوسنگرد ، مسجدسليمان و اميديه دفاتر 
بر  تاكيد  با  يارعليزاده   . گردد  تاسيس  كارگزارى 
توسعه ارائه خدمات غير حضورى به بيمه شدگان 
، مستمرى بگيران و كارفرمايان تصريح كرد : اخذ 
مجوز از طريق برگزارى آزمون و مصاحبه انجام 
مى پذيرد و عالقمندان مى توانند بمنظور كسب 
اطالعات بيشتر به وب سايت اين اداره كل بنشانى 

: WWW.Tamin.ir مراجعه نمايند .

اجراى آيين نامه هاى حفاظتى، 
بهداشتى و نظام نامه ايمنى نفت

رييس بازرسى كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
خوزستان از بازرسى هدفمند از شركت هاى فعال در 
مناطق نفتى شهرستان هويزه از جمله طرح هاى عظيم 

نفتى آزادگان و يادآوران خبر داد.
احمد سالمات گفت: در ادامه بازرسى هدفمند از 
كارگاه هاى سطح استان، اين بار با كارگروه بازرسى 
و بازرسان كار شهرستان هاى مجاور از صنايع نفت 
و گاز و پااليش و پتروشيمى در مناطق آزادگان و 
موضوع  اهميت  افزود:  وى  شد.   بازديد  يادآوران 
و  حفاظتى  هاى  نامه  آيين  اجراى  و  كار  بازرسى 
بهداشتى و نيز نظام نامه ايمنى نفت مورد تاكيد قرار 
گرفت و ضمن بررسى امكانات و توانايى اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى شهرستان ها و بازرسان كار ادارات 
شهرستان هايى كه صنايع عظيم نفتى و شركت هاى 
بزرگ داخلى و خارجى در آنجا فعاليت دارند؛ اهميت 
ارتقاى سطح توانمندى ها و امكاناتى كه مى بايست 
در اختيار بازرسان كار قرار گيرد تا توانايى الزم براى 
انجام بازرسى هاى موثر در اين گونه صنايع را داشته 
باشند؛ يادآورى شد و خواستار پيگيرى جدى در اين 
زمينه شديم. رييس بازرسى كار خوزستان توضيح داد: 
همچنين ضمن بازديد از منطقه و شركت هاى فعال، 
در نشستى با مسووالن واحدهاى عظيم نفتى آزادگان 
و يادآوران درباره اهميت رعايت ضوابط ايمنى بحث 
و گفت و گو و مقرر شد: اداره شهرستان هويزه 
ضمن تشكيل جلسه با حضور كليه مسووالن شركت 
هاى نفتى فعال در آن مناطق، كارگاه هاى آموزشى 
و نشست هاى توجيهى براى آشنايى هر چه بيش 
تر مسووالن و كارشناسان با امر ايمنى و همكارى با 

بازرسان كار برگزار شود.

آغاز تعيين تكليف 
سپرده گذاران آرمان

موسسه ملل از امروز (12 مهرماه) تعيين تكليف 
سپرده گذاران تا سقف سه ميليون تومان تعاونى 
منحل شده آرمان (وحدت) را در دستور كار قرار 

مى دهد
سه  از  يكى  (وحدت)  آرمان  اعتبار  تعاونى   
تعاونى بزرگ باقيمانده در بازار غيرمتشكل پولى 
راستاى  در  مركزى  بانك  پيش  چندى  كه  بود 
مسئوليت  غيرمجاز،  موسسات  ساماندهى 
دارايى ها و بدهى ها و تعهدات آن را به موسسه 
اعتبارى ملل واگذار كرد. در نتيجه در فاصله 
حدود دو ماه اقداماتى از جمله بازرسى شعب 
نام  به  كه  اسنادى  شناسايى  و  كنترل  تعاونى، 
تعاونى وحدت بود، كارشناسى امالك، افتتاح 
در   ... و  پرسنل  حقوق  واريز  براى  حساب 
رابطه با اين تعاونى انجام و در نهايت تصميم 
ماه  آبان  اول  تا  مهر   12 از  كه  شد  اين  بر 
اين  تومان  ميليون  سه  سقف  تا  سپرده گذاران 

شوند. تكليف  تعيين  تعاونى 
بر اين اساس سپرده گذاران مشمول مى توانند با 
در دست داشتن اصل و تصوير شناسنامه، اصل 
دفترچه  اصل  همچنين  و  ملى  كارت  تصوير  و 
حساب يا گواهى سپرده به شعب افتتاح كننده 
حساب در تعاونى منحل شده وحدت مراجعه 
كرده و وضعيت حساب خود را مشخص كنند. 
حساب  افتتاح  شعبه اى  در  سپرده گذاران  اگر 
شده  ادغام  شعب  ساير  در  اكنون  كه  كرده اند 
تعاونى  شعبه  نزديك ترين  به  مى توانند  باشد 

اعتبار منحل شده وحدت مراجعه كنند.
حساب ها  تكليف  تعيين  نحوه  با  رابطه  در  اما 
در  كه  مبلغى  تمامى  كه  است  اين  بر  قرار 
 31 تاريخ  تا  آرمان  سپرده گذاران  حساب 
اصل  از  اعم   - دارد  وجود   1396 فروردين 
اين  و  شود  پرداخت   كامل  طور  به  سود -  و 
گونه نيست كه مبلغ خرد شده و مرحله اى در 

حساب قرار گيرد.
زمان  در  سپرده گذاران  كه  است  اينگونه  روال 
مراجعه به شعب آرمان، مدارك خود را تحويل 
داده و براى آن ها در موسسه ملل افتتاح حساب 
در  سپرده   مبلغ  روز  چند  فاصله  به  مى شود. 
آرمان تا سقف سه ميليون تومان و به طور كامل 
آن ها  صاحبان  و  گرفته  قرار  جديد  حساب  در 
برايشان  كه  شتابى  كارت  طريق  از  مى توانند 
صادر شده وجوه خود را دريافت يا اجازه دهند 

در حساب موسسه ملل باقى بماند. 
تومان  ميليون  سه  از  باالتر  مبالغ  پرداخت  اما 
بايد با كسب مجوزهاى الزم از سوى مقامات 
قضاييه  قوه  و  مركزى  بانك  جمله  از  ذيصالح 
نيست.  مشخص  آن  زمان  هنوز  كه  شود  انجام 
طبق اعالم رئيس كل بانك مركزى، در واگذارى 
كه  موسساتى  و  بانك ها  غيرمجاز،  موسسات 
هيچ  گرفته اند  عهده  بر  را  آن ها  تعهد  انجام 
آن ها  منابع  كسرى  قبال  در  مسئوليتى  گونه 
نداشته و در صورتى كه بعد از ارزيابى دارايى 
بايد  باشد  داشته  وجود  كسرى  آن ها  بدهى  و 
مديران و سهامداران اين موسسات منحل شده 

آن را تامين مالى كنند.

سليقه اى شدن نرخ كرايه  تاكسى و خودروهاى مسافركش اين روزها به بحث داغ بين شهروندان اهوازى تبديل شده است 
كرايه هايى كه هيچ مرجع رسمى آن را تاييد نمى كند اما به راحتى هر روز از مردم دريافت مى شود. بشنويم فريادهاى خاموش را...

ادامه از صفحه 1
اسكاتلندى ها در اين زمينه يك ضرب المثل دارند كه: «گدا هر قدر گردنش را كج تر نگاه دارد، بيشتر دروغ 
مى گويد». جامعه افراد بى بضاعت كم ندارد اما كمتر پيش مى آيد يك انسان واقعى روى شرافت و شخصيت 
خودش پاى گذاشته و دستش را به سوى عابران دراز كند و البته اگر هم مشكالت و فقر آن قدرها روى يك 
نفر اثرگذاشته و مجبور به اين كار شود، بدون شك برخورد مردم و كمك هاى آسان شان منجر به گداپرورى و 

تداوم اين عمل از سوى آنان مى شود.
اينكه مردم ما مردمى عاطفى و مهربان هستند و همواره به يارى كسانى كه عاجزانه از آنها درخواست كمك 

مى كنند مى شتابند، خوب است اما الزم است در اين زمينه نوعى نظم و منطق را در عملكردمان اعمال كنيم.
به نظر مى رسد در اين باره دچار نوعى تضاد شده ايم و انگار بايد به لحاظ بصرى احساسات مان تحريك 
شود تا اقدام كنيم و چه بسا انسان هاى زيادى در شرايط سخت و بغرنج قرار دارند اما فريادى هم نمى زنند و 
بدين صورت كسى كه در انظار عمومى دستش را دراز مى كند، كمك مى گيرد اما فرد ناتوانى كه در گوشه اى 

تنها در بستر بيمارى است و فريادهاى خاموشش شنيده نمى شود، چندان مورد توجه قرار نمى گيرد.
كاش وقتى مى خواهيم وجوهى را به متكديان بدهيم به اين هم بينديشيم كه چگونه مى توانيم همين عوايد را به 
نيازمندانى كه در خاموشى رنج مى كشند برسانيم؟ چطور مى توانيم كمك هايمان را هدفمندتر كنيم و به دست 

نيازمندان واقعى برسانيم؟
و از نگاهى ديگر، در زندگى مان همواره در بخش هاى مختلف هزينه هايى مى كنيم كه به صورت يكسان به 

چشممان نمى آيد، برخى برجسته تر و برخى كمرنگ تر، گاه بدون ترديد و گاه با تامل و تفكر زياد است!!!
وقتى برگه خالفى خودروى مان را با انبوهى از قبوض جرايم رانندگى دريافت مى كنيم، بى درنگ پرداخت 

مى كنيم، همچنين ساير قبض هاى مصرفى، هزينه تلفن و اينترنت، انواع سرگرمى ها و...
اما وقتى مى خواهيم براى امورات خيرخواهانه هزينه كنيم دست  و دلمان مى لرزد.تازه بعد از پرداخت هم 
مدت ها به آن فكر مى كنيم غافل از اينكه همين وجوهاتى كه شايد نقش زيادى در زندگى ما نداشته باشد، مى 
تواند گره از زندگى افراد زيادى بگشايد. بخش زيادى از بودجه نهادهاى حمايتى و موسسات خيريه وابسته 
به كمك هاى مردمى است و هرچقدر مردم بيشتر و هدفمندتر كمك كنند، آنها هم مى توانند خدمات بيشترى 

به نيازمندان ارائه كنند. 
نهادهايى مانند كميته ى امداد، بهزيستى، هالل احمر، بنيادكودك، ستاد ديه، بنياد امور بيمارى هاى خاص و 
بسيارى از نهادهاى معتبرى كه سالهاست به صورت ساختارمند در اين حوزه خدمت رسانى مى كنند و مى توانند 

وجوهات مردمى را به نيازمندان واقعى برسانند.   
اگر هم مى خواهيم شخصاً نيازمندان واقعى را مشاهده كنيم و مستقيم كمك كنيم، كافى است سرى به بيمارستان ها 
و مراكز درمانى شهر بزنيم كه سرشار از بيماران نيازمند است. از ديگر راهها مراجعه به افراد معتمد محل و 

موسسه هاى خيريه معتبر است كه خانواده هاى نيازمند را مى شناسند.
از مديران مدارس هم مى توان در اين حوزه بهره گرفت و بخشى از وجوهات خود را براى كمك به تحصيل 
دانش آموزان كم بضاعت و آينده سازان كشور صرف كنيم. به هرحال روش هاى زيادى براى كمك هدفمند 
به نيازمندان واقعى وجود دارد و هر گام مثبتى در اين زمينه، هم مى تواند موجب افزايش سرمايه اجتماعى 
و كاهش فقر در جامعه شود و هم زمينه ساز آرامش درونى و افزايش بركت در زندگى شود و از اين طريق 

فرهنگ سازى مناسب براى مقابله با پديده زشت تكدى گرى در جامعه صورت گيرد.



هيأت انديشه ورز جايگزين مجمع تشخيص نيست
ــى يا اختالف  ــائل سياس ــه ورز را نبايد در حد مس حوزه كارى هيأت انديش
ــليقه ها كاهش دهيم.رئيس حوزه رياست مجلس خبرگان رهبرى گفت:  س
هيأت انديشه ورز جايگزين مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هم عرض آن 
نخواهد بود. قطعا يك نهاد مستقلى در داخل مجلس خبرگان رهبرى خواهد 

شد كه بتواند وظيفه مطالبه گرى را انجام دهد.خبرآنالين

تجمع معلمان در روز جهانى معلم 
ــكل هاى صنفى  ــوراى هماهنگى تش ــع معلمان كه به دعوت ش در تجم
فرهنگيان سراسر كشور برگزار شده، در تهران بيش از پانصد نفر شركت 
ــكل  ــتان هاى مختلف نيز اين تجمع با حضور معلمان ش كرده اند؛ در اس
ــتار اين هستند  ــاغل و چه بازنشسته، خواس ــت. معلمان، چه ش گرفته اس
ــيدگى كنند.«آموزش آزادانه راهى براى  ــان رس ــئوالن به مطالباتش كه مس
ــال است؛ هر ساله  ــعار روز جهانِى معلم امس ــازى معلمان»، ش توانمندس
پنجم اكتبر برابر با سيزدهم مهر، روز جهانى معلم است؛ روزى كه معلمان 
ــر جهان به مطالبات و نيازهاى خود و دانش آموزانشان مى انديشند  سراس
ــئوالن برسانند.امروز  و راهى پيدا مى كنند تا اين مطالبات را به گوش مس
ــيزدهم مهر) معلمان شاغل و بازنشسته در تهران و شهرستان ها تجمع  (س
برگزار كردند. معلمان استان تهران و استان البرز از ساعت ده صبح مقابل 
ــاير استانها نيز مقابل  ــازمان برنامه و بودجه تجمع كرده اند؛ معلمان س س

ادارات آموزش و پرورش جمع شدند./ايلنا

محدوديت هاى جديد رييس دولت اصالحات چيست؟
ــس و خواهرزاه رييس  ــيون اميد مجل محمدرضا تابش، نايب رييس فراكس
دولت اصالحات كه در گفت وگو با ايسنا از اعمال محدوديت هاى جديد در 
مورد او گفته بود در پاسخ به سؤال خبرنگار انصاف نيوز درمورد چگونگى 
ــورد صحبتى كنم و پيش از  ــن محدوديت ها گفت: نمى خواهم در اين م اي
ــه ام.وى همچنين درمورد  ــن آن چه بايد گفت را در مصاحبه اى ديگر گفت اي
ــوى كجا اعمال شده است توضيحى نداد.«جواد  اينكه اين محدوديت از س
امام» مديرعامل بنياد باران و از نزديكان سيد محمد خاتمى نير در پى تماس 
خبرنگار انصاف نيوز، صرفاً اعمال محدوديت هاى جديد براى رييس دولت 

اصالحات را تأييد كرد.

وزير علوم تا هفته آينده معرفى شود
عضو كميسيون آموزش مجلس شوراى اسالمى گفت: شنيده ها حاكى از 
اين است كه وزير علوم بزودى معرفى شود.فاطمه سعيدى ابراز اميدوارى 
ــم آغاز سال تحصيلى كه با حضور دكتر روحانى  كرد كه همزمان با مراس
ــنهادى تصدى  ــود و حداكثر طى هفته ى آينده، گزينه ى پيش برگزار مى ش
ــن درباره ى تأخير در معرفى وزير  ــود.وى همچني وزارت علوم معرفى ش
ــوم، گفت: خود ما نيز علت تعلل رييس جمهور را نمى دانيم و همين  عل
ــت و اميدواريم حداقل بعد از اين  ــش براى ما هم پيش آمده اس پرس
ــا نظر نمايندگان،  ــو ب ــه تعلل، آقاى روحانى در معرفى وزير همس هم
ــجويان گزينه ى مناسبى را انتخاب كند. ــور و دانش جامعه ى علمى كش
اين نماينده مجلس با اشاره به گزينه هاى احتمالى تصدى وزارت علوم، 
ــر مى شود و گمانه زنى هايى  اظهار كرد: چيزهايى در فضاى عمومى منتش
ــت يكسرى گزينه ها در  ــيون اميد نيز ممكن اس صورت مى گيرد و فراكس
ــتر بصورت پيشنهادى بوده  ــد كه بيش اين باره به رييس جمهور داده باش

است./انصاف نيوز

واكنش آيدين آغداشلو به انتشار ايميل خصوصى اش
آيدين آغداشلو نسبت به انتشار تصاويرى از ايميل هاى شخصى واكنش نشان 
داد. تصاويرى در فضاى مجازى منتشر شد كه گفته مى شود منتسب به آيدين 
ــناس ايرانى در واكنش به اين موضوع  ــت و اين هنرمند سرش ــلو اس آغداش
ــت: «معلوم هست كه جعلى  ــتاگرام نوش ــخصى خود در اينس در صفحه ش
ــتند.»اين هنرمند همچنين در كامنتى ديگر نوشت: «به پرونده سازى هاى  هس
ــت:  ــتاگرام نوش جعلى اهميتى ندهيد.»او البته در آخرين واكنش نيز در اينس
ــكايتى ندارم. فقط اگر مى دانستم اينقدر خار چشم حضرات  «عزيزم؛ من ش

هستم زودتر از اين ها مى رفتم.»

دليل تغيير فاميل احمدى نژاد
داوود احمدى نژاد ، برادر بزرگتر محمود احمدى نژاد كه درگذشته است، در 
ــال 90 با اشاره به تغيير نام خانوادگى شان به «احمدى نژاد» گفته بود:  بهار س
«در جمهوري اسالمي ايران نيز بعد از انقالب اعالم كردند كه هر كسي فاميلي 
اش مشكل دارد و يا خوشش نمي آيد بيايد عوض كند. پدرم خوشش نمي 
ــم خودشان فاميشان را گذاشتند احمدي  ــطه اس آمد از آن فاميلي لذا به واس

نژاد.»/انصاف

مصافحه و معانقه خاص ظريف با همتاى ترك
معاون عربى و آفريقا وزارت امور خارجه نوشت: مصافحه و معانقه خاص 
ظريف با وزير امورخارجه تركيه در پشت ستون هاى سعدآباد، گواه اهميت 
ــين جابرى انصارى معاون عربى و آفريقا  ــفر اردوغان به تهران است.حس س
وزارت امور خارجه پس از سفر رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه به 
ايران و ديدار وى با مقامات عالى رتبه ايران، در صفحه مجازى خود با انتشار 
عكسى، آن تصوير را كامل ترين عكس از ميان تصاوير منتشر شده از ديدار 
اردوغان با مقامات ايران دانست كه مى تواند بيانگر عمق روابط ميان مسئوالن 

دو كشور دانست./مهر
تكليف نامه هاى مردم به رئيس مجلس

ــوراى  ــى حاوى نامه هاى مردمى به رئيس مجلس ش ــرى از يك گون تصوي
ــنى در غرب استان فارس در شبكه هاى  ــالمى در سفر به شهرستان ممس اس
اجتماعى در حال بازنشر است كه واكنش رئيس اداره اخبار مجلس را در پى 
داشت.كاوه احمدى انتشار تصوير مربوط به گونى نامه هاى مردمى در شبكه 
هاى مجازى را شيطنت رسانه اى دانست و گفت: همه نامه هاى مردمى سفر 
ــوراى اسالمى كه در سفر به استان فارس جمع آورى شده  رئيس مجلس ش
است، به دقت بررسى و در كوتاه ترين زمان ممكن پاسخ داده مى شود. وى 
ــده يعنى نامه  اظهار كرد: بر خالف آنچه كه در توضيح اين عكس آورده ش
هاى به جا مانده به هيچ وجه صحيح نيست و اين تصوير درست قبل از انتقال 
نامه ها به خودرو گرفته شده است. رئيس اداره اخبار مجلس شوراى اسالمى 
افزود: همانطور كه در تصوير قابل مشاهده است در گونى نامه هاى مردمى نيز 
دوخته شده و آماده انتقال به تهران است. وى ادامه داد: تمام نامه هاى دريافتى 
و تقاضاها در دفتر ارتباطات مردمى رئيس مجلس مورد بررسى و رسيدگى 
قرار مى گيرند و پاسخ بيشتر آنها نيز ظرف كمتر از 72 ساعت داده مى شود.
احمدى گفت: البته پاسخ برخى نامه ها و تقاضاها كه نياز به مكاتبات ادارى و 
پيگيرى بيشترى دارد ممكن است ديرتر داده شود. رئيس اداره اخبار مجلس 
شوراى اسالمى افزود: تمام كسانى كه در سفرهاى رئيس مجلس اقدام به ارائه 
نامه و تقاضاى كتبى كرده اند اطمينان داشته باشند كه تمام آنچه از آنها دريافت 

شده را به عنوان امانت بررسى و پاسخ داده خواهد شد. /خبرآنالين

تبليغات عليه دولت در دانشگاه امام صادق
در شب هاى تاسوعا و عاشوراى حسينى همزمان با برگزارى مراسم عزادارى 
ــخه از يك نشريه چهار  ــگاه امام صادق، افرادى به توزيع هزاران نس در دانش
ــى آن تبليغات عليه دولت و برجام  ــه اى اقدام كردند كه محتواى اصل صفح
ــت با عنوان "تاملى بر سياست  ــريه مقاله اى اس ــت.مطلب اصلى اين نش اس
ــى، برجام، فرعون و ديگران" كه در آن، برجام، نوعى تعامل با  فرعون- موس

شيطان دانسته شده است./جمهورى اسالمى

على دايى سفير راهنمايى و رانندگى شد
در همايش يادبود قربانيان حوادث ترافيكى كه در سالن غدير دانشگاه 
ــد، تعدادى از ورزشكاران كشورمان به عنوان  علوم انتظامى برگزار ش
ــفيران پليس راهنمايى و رانندگى معرفى شدند. در اين مراسم على  س
ــاد پيوس، آرش برهانى و رضا عنايتى از سوى سردار مهرى  دايى، فرش
ــفيران پليس  رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى به عنوان س
راهور معرفى شده و نشان مخصوص دريافت كردند. اين ورزشكاران كه 
ــى اين نشان را دريافت كردند، متعهد شدند  به نمايندگى از جامعه ورزش
تا نسبت به رعايت و اجراى قوانين  راهنمايى و رانندگى حساس بوده و 

در اين زمينه به فرهنگ سازى اقدام كنند./ايرنا

وصيت نامه پدرم كجاست؟!
فاطمه هاشمى فرزند آيت اهللا هاشمى رفسنجانى گفت: هنوز در مورد دليل اين 
مساله (ممنوع الخروجى ) پاسخى به ما داده نشده است، اما برخى ها حدس 
ــايد اطالعات مهم و محرمانه اى از نظام نزد ما وجود داشته و  مى زنند كه ش
براى همين تعدادى از ما را ممنوع الخروج كردند. اين در حالى  است كه نزد 
خاندان آيت اهللا هاشمى هيچ اطالعات سرى و مهم وجود ندارد. همان موقعى 
كه پدرم فوت شدند، آقايان آمدند و هرچه بود و نبود را با خودشان برداشتند 
و بردند. آيت اهللا هاشمى در دفتر كارشان كه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــو نگهدارى مى كردند و  بوده، مطالب مهمى را در گاوصندوق و چند كش
وقتى من به آنجا رفتم تا وسايل پدرم را به خانه بياورم، با كشوهاى خالى 
ــدم و هيچ چيزى وجود نداشت. ما به دنبال وصيت نامه آيت اهللا  مواجه ش
 هاشمى بوديم و پيش خودمان فكر كرديم كه شايد وصيت نامه آنجا باشد، 
براى همين به دفتر كار ايشان رفتيم تا داخل كشو و گاوصندوق را ببينيم 
اما ديديم كه كشوها و گاوصندوق خالى است. وصيت نامه اى كه چند روز 
بعد از رحلت پدرم در رسانه ملى توسط محسن قرائت شد، مربوط به سال 
79 است. يعنى آن وصيت نامه قديمى بود و آيت اهللا هاشمى در آن نوشته بودند 
كه «وصيت نامه بعدى را مى نويسم»، اما بعد از كلى جست وجو، وصيت نامه 
ــد. نه در منزل و نه در دفتر كار پدرم هيچ اثرى از  بعدى هيچ وقت پيدا نش
آن نبود. دقيقا به خاطر دارم كه حدود 4 يا 5 سال پيش پدرم به همراه مادرم 
در حال نوشتن وصيت نامه اى بودند و حاال خيلى مشتاق هستيم بدانيم كه آن 

وصيت نامه كجاست! جهان صنعت
آب پاكى AFC روى دست طلبكاران داخلى

كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامه اى به محمدرضا ساكت درباره مكاتبات 
ــه تعيين وضعيت  ــرد، در حال حاضر كميت ــگاهها اعالم ك طلبكاران باش
بازيكنان فدراسيون فوتبال ايران مرجع ذى صالح جهت رسيدگى به اين 
ــت. اى اف سى همچنين مجدداً تأكيد كرد به باشگاه هاى  موضوعات اس
ــل نكرده اند، مجوز حرفه اى داده  ــكالت بدهى خود را ح بدهكار كه مش

نخواهد شد./ خبرورزشى

رازى كه پدر رهبر كره شمالى به پوتين گفت
ــيه اعالم كرد: در سال 2001، وقتى كه من در مسير سفر  رئيس  جمهورى روس
ــمالى داشتم كه در آن سفر با پدر رهبر فعلى  به ژاپن بودم، توقفى نيز در كره ش
كره شمالى ديدار كردم. آن موقع چه زمانى بود؟ سال 2001. حاال در سال 2017 
ميالدى هستيم و اين كشور تحت تحريم هاى دائمى به حيات خود ادامه داده است 

و به جاى يك بمب هسته اى، يك بمب هيدروژنى دارد./ فارس

«جمنا» متحول مى شود
ــوراى   محمد صالح جوكار، از اعضاى جبهه مردمى نيروهاى انقالب گفت: ش
مركزى در دور جديد فعاليت ها يك هيئت مشورتى متشكل از نخبگان سياسى، 
افراد و گروه هاى مرجع اجتماعى انتخاب كرده است كه در دور جديد نقش جديد 
ــى و انقالبى نقش  و مؤثرى درزمينه ايجاد وحدت پايدار در بين نيروهاى ارزش
مؤثرى ايفا خواهد كرد. درباره تكرار حضور اعضا جمنا در هيئت مشورتى و تأثير 
آن با توجه به نقش ضعيف آنان در زمان برگزارى انتخابات توضيح داد: هيئت 
مشورتى فراتر از مسئله اى است كه قبال وجود داشت و كار جديدى محسوب 
ــازوكارهايى براى آن تعريف شده، انجام خواهد گرفت. با  مى شود كه اآلن با س
ــازوكار تعريف شده جديد تحوالت جدى در جبهه مردمى نيروهاى انقالب  س
ــت. بحث جوان گرايى به عنوان يك راهبرد بسيار جدى براى آينده  خواهيم داش
جبهه مردمى با نسبت هايى كه در نظر گرفته شده ازنظر سنى و جايگاهى كه براى 
بانوان در نظر گرفته شده، است. انشا اهللا يك تشكيالت پويا خواهد شد. البته يك 
ــكل از احزاب و گروه هاى ارزشى و انقالبى  ــت بلكه جبهه اى متش حزب نيس

محسوب مى شود./ رويداد 24

اختالف احمدى نژاد و برادرش بر سر چه بود؟
داوود احمدى نژاد در دوران رياست جمهورى برادرش محمود احمدى نژاد ابتدا 
به رياست بازرسى رياست جمهورى منصوب شد اما در مرداد 1387 از مقام خود 
كناره گيرى كرد. علت بركنارى وى توسط برخى رسانه ها اختالفش با محمود 
ــور و نيز تأثيرپذيرى  ــت وزارت كش ــر انتصاب كردان به پس احمدى نژاد بر س
احمدى نژاد از مشايى بود. داود احمدى نژاد در يكى از سخنرانى هايش گفته بود: 

"مشايى خود را نماينده امام زمان (عج) مى داند". /فردا
تذكر يك عضو خبرگان رهبرى به روحانى

آيت ااهللا حاج سيّدكاظم نورمفيدى گفت: وقتى آقاى روحانى را براى اولين بار بعد 
از رياست جمهورى ديدم به ايشان تذكر دادم كه گفتنى نيست اما مى گويم. من به 
ايشان گفتم احساسم اين است عده اى مى خواهند بين شما و رهبرى جدايى بيندازد 
آقاى روحانى حواستان باشد. در تذكرى ديگر هم گفتم از منتقدين عصبانى نشويد 

سعه صدر داشته باشيد. /تسنيم

90 درصد مربيان سواركارى معتادند
ــردار آزمون مدعى شد 90 درصد مربيان اسب سوارى مشكل اعتياد دارند. او  س
همچنين بعضى از قوانين دوپينگ در اسب سوارى را احمقانه دانست. خليلى، 
رئيس فدراسيون اسب سوارى در اين باره گفت: تست هاى الزم طبق استانداردهاى 
بين المللى بوده است. مشكلى كه براى اسب آقاى آزمون به وجود آمده است بارها 
توسط آزمايشگاه هاى مورد تأييد فدراسيون جهانى بررسى شده است. دوبار اسب 
ايشان تست دوپينگ داده است كه در هر دو نوبت تست مثبت اعالم شده است. 
حرف سردار آزمون را كامال رد مى كنم. متأسفانه ايشان به جامعه مربيان توهين كرده 
است. به هيچ وجه چنين موضوعى صحت ندارد. آقاى آزمون اسبش را در اختيار 
مربى اى قرار داده است كه برايش كارت مربيگرى صادر نكرده بوديم. /خبرورزشى
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سى سيا

عضو شوراى مركزى حزب موتلفه خبر تاسيس مدارسى 
ــانه اى كرد كه حزب متبوعش براى تعليم و تربيت  را رس
ــد اين اقدام  ــدازى كرده اند. هرچن ــاى آينده راه ان نيروه
ــتين بار نيست كه انجام مى شود اما جدا از اينكه يك  نخس
گام مفيد و مثبت در راستاى كادرسازى است اما مى تواند 

ابعاد ديگرى هم داشته باشد.
يكى از مقوله هاى كه طى سال هاى اخير تبديل به دغدغه 
ــت كادرسازى يا به عبارت  ــى شده اس براى فعاالن سياس
ــوان در احزاب  ــتفاده از نيروهاى ج ــاده تر تربيت و اس س
ــته  ــتا روز گذش ــت. در همين راس ــت اس و عرصه سياس
حميدرضا ترقى عضو حزب موتلفه اعالم كرد كه موتلفه 
ــالمى در زمينه كادرسازى گام هايى برداشته و مدارسى  اس
ــطوح  ــت اين نوع نيروها در س ــه براى تربي ــن زمين در اي
ــتان داير كرده است، اما  بايد در سطوح  متوسطه و دبيرس
باالتر هم بتوان اقداماتى داشته باشيم كه يقيناً اين كمبود با 

تامين منابع مالى برطرف مى شود.
ــايد در زمان طرح اين قبيل موارد  اما يكى از نكاتى كه ش
ــود مدرسه حقانى است كه  در اذهان عمومى تداعى مى ش
ــاص، نيروهايى را تربيت  ــطه آموزه هاى خ ــا به واس بعض
ــمت و  كرد كه اين روزها در بخش هاى مختلف داراى س

جايگاه خاص هستند. 
ــى  ــا ظريفيان فعال سياس ــوص غالمرض ــن خص در همي
اصالح طلب عنوان كرد: «برخى از جناح ها هم در گذشته 
ــان را از همين مدارس خاص جذب  بخشى از نيروهايش
مى كردند. در واقع مدارسى را داشتند كه در آنجا نيروهاى 
آينده را تربيت مى كردند اما اين مدارس صرفا براى تربيت 
ــتند كه  ــرو نبود. بلكه نوعى برنامه تربيتى فرهنگى داش ني
ــذب مى كردند.  ــتعد را از آنجا ج ــى از نيروهاى مس برخ
نمونه اين مدارس هم مدارس علوى، نيكان، مفيد و... بود 
ــازى و جذب نيروهايى كه مورد شناسايى  كه براى كادرس

قرار مى گرفتند، تاسيس مى شد.»
ــه يك اتفاق  ــوع اقدام حزب موتلف ــزود: «در مجم وى اف
ــه دليل اينكه در  ــت. هرچند در ايران ب خوب و مفيد اس
ــوى نداريم، در برخى موارد افرادى كه  ايران ما احزاب ق
ــوند به كشورهاى ديگر سفر  در اين مدارس تربيت مى ش
ــازمان ها و نهادهاى خارجى مى شوند.  مى كنند و جذب س
ــگاه امام صادق كه بعضا نمى تواند نيروهايى كه  مثل دانش
تربيت كرده را جذب كنند و فارغ التحصيالن اين دانشگاه 

به كشورهاى خارجى مى روند.»

ــزب قوى نداريم  ــا چون در ايران ح ــح كرد: «م او تصري
ــتند و  ــتاندادهاى الزم بهره مند نيس ــزاب از يك اس و اح
ــايه افراد  ــيپلين الزم را نداريم احزاب همچنان در س ديس
اداره مى شوند و ساختارها نقش چندانى ندارند، نمى توانيم 
از دست پروده هاى اين گونه مدارس خوب بهره بگيريم.  
ــرض كردم اين كار حزب  ــا با اين حال همانطور كه ع ام
ــر اقدامى كه  ــت و بايد از ه ــمند اس ــيار ارزش موتلفه بس
ــمت حرفه اى شدن مى برد، استقبال  احزاب ايران را به س
كرد و يكى از روش هاى حرفه اى شدن و استاندارد شدن 

احزاب تاسيس همين مدارس است.»
ــگاه تاكيد كرد: «اما بايد در نظر داشت كه  اين استاد دانش
اين را بايد در يك فرايند چند مرحله اى ديد. به اين معنى 

كه بايد بعد از تربيت و جذب اين نيروها برايشان اين فضا 
ايجاد شود كه مورد آزمايش و آزمون و خطا قرار بگيرند. 
زيرا به هرحال بايد با بخش عملى سياست هم آشنا شوند 
ــوان به صرف آموزش هاى تئورى كه بعد از آن به  و نمى ت
ــته نمى شوند انتظار داشت نيروهاى كارآمد تربيت  كار بس

كرده باشيم.»
ــا در زمينه عضويت و  ــفانه احزاب م ــه داد: «متاس او ادام
ــتفاده از نيروهاى جوان هم ضعف هاى جدى دارند و  اس
ــت  ــر راه جوانان در حوزه سياس يكى از موانعى كه بر س
ــت كه بايد در راستاى رفع  ــئله اس وجود دارد همين مس
ــت در گام هاى  ــود. لذا بهتر اس ــم اقداماتى انجام ش آن ه

ــود تا بتوانند از اين نيروها به  بعدى اين موانع برطرف ش
ــن استفاده كنند و بتوانيم در آينده شاهد فعاليت  نحو احس

حرفه اى و ساختارمند احزاب باشيم.»
ظريفيان افزود: «البته بايد به نكاتى هم در اين زمينه توجه 
داشته باشيم. همانطور كه در ابتدا گفتم ما مدارس مختلفى 
ــه حقانى هم از اين دست  ــتيم و مدرس در اين زمينه داش
ــد نيروهاى خوبى  ــه هرچن ــدارس بود و در اين مدرس م
ــد اما در نقطه مقابل ما شاهد اين بوديم كه اين  تربيت ش
ــتند و موسسان اين مدرسه  افراد ديدگاه هاى متفاوتى داش
دچار اختالفات ديدگاهى عميقى شدند كه نتيجه آن تربيت 
ــال ها شاهد  برخى نيروهاى راديكالى بود كه ما طى اين س
ــه حقانى هرچند از يك انضباط  ــان بوديم. مدرس فعاليتش

ــت نيروهاى  ــپلين خاصى تبعيت مى كرد و توانس و ديس
مفيدى تربيت كند اما به دليل اينكه برخى در اين مدارس 
ديدگاه هاى خاصى را آموزش مى دادند باعث شدند برخى 

از فارغ التحصيالن آنجا افراد تندرو و راديكالى باشند.»
اين فعال سياسى در پايان گفت: «بنابراين هرچند تاسيس 
اين مدارس بسيار مفيد است اما بايد به احتماالت و نكات 
ــت. به هرحال ما شاهد آن هستيم  منفى آن هم توجه داش
ــيارى در كشورهاى مختلف و حتى جهان  كه مدارس بس
ــدند كه نهايتا خروجى برخى از آنها  ــيس ش ــالم تاس اس
افرادى مانند طالبان و القاعده و... بود. البته اين هم بستگى 
ــدارس تدريس  ــا و افرادى كه در اين م ــه نوع آموزه ه ب

ــك جريان صرفا  ــه دانش آموزان را در ي ــد، دارد ك مى كنن
ــا را براى يك  ــت مى كنند يا ضمن اينكه آنه ــاص تربي خ
حزب تربيت مى كنند، به آنها آموزه هاى اخالقى و جامعه 

پذيرى را هم آموزش مى دهند.»
ــوش راد ديگر فعال اصالح طلب با وجود  اما محمد كيان
مفيد خواندن اين اقدام حزب موتلفه در اظهار كرد: «حزب 
ــاجد را  ــو با ان تقريبا همه مس موتلفه و يا جريانات همس
ــتفاده قرار  ــان مورد اس به عنوان پايگاه هاى حزبى خودش
ــجدى يا  ــت كه تقريبا هيچ مس مى دهند. اين در حالى اس
تعداد اندكى مسجد وجود دارد كه به شيوه ديگرى غير از 
شيوه گروه هايى غير از موتلفه يا به طور كلى اصولگرايان 
اداره مى شود. در نتيجه مشكل موتلفه وجود پايگاه تربيت 
ــت. اتفاقا اين مشكل براى جريان اصالح طلب و  نيرو نيس

دموكراسى خواه در كشور وجود دارد.»
ــير تاسيس اين قبيل  وى تصريح كرد: «اما با تمام اين تفاس
ــا قوانين آموزش و  ــا تربيت خاصى كه مغاير ب مدارس ب
ــوى ديگر اين فرصت برابر براى  ــد و از س پرورش نباش
ــى وجود داشته باشد، يك اقدام  تمامى جريان هاى سياس
ــب و مفيد است و مى توان از آن حمايت كرد. زيرا  مناس
ــى  كه بتوان  ــت نيروى سياس ــت كه تربي واقعيت آن اس
مديريت كشور را به آنها سپرد بسيار ضرورى و الزم است 
ــوى جريان هاى  ــته از س كه بايد به صورت مداوم و پيوس

سياسى صورت بگيرد.»
او افزود: «البته اين فرصت بايد در اختيار همه قرار داشته 
باشد و اين فرصت در اختيار همه جريان ها قرار گيرد. اما 
ــتيم كه در كشور نه تنها جريان  ــفانه ما شاهد آن هس متاس
ــاى مذهبى اهل  ــان بلكه حتى جريان ه ــب اصولگراي رقي
سنت نمى توانند يك مسجد در تهران و بسيارى از شهرها 
داشته باشند و اين مى تواند مشكالت بسيارى را در آينده 

ايجاد كند.»
ــاره كرد و  ــوش راد نيز به ابعاد و احتماالت ديگر اش كيان
گفت: «البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه هر گروهى 
با توجه به تفكرات و ديدگاه هاى خود نيرو تربيت مى كند 
ــاى راديكال  ــى جريان هاى تندرو، نيروه ــا خروج و قطع
ــى خواه  ــت و خروجى مدارس جريان هاى دموكراس اس
ــت كه  ــت. بنابراين بايد توجه داش هم افراد دموكرات اس
ــود تا نه  ــواردى در اين مدارس آموزش داده مى ش چه م
ــى كشور نباشد بلكه به تربيت  تنها مغاير با قوانين آموزش

نيروهاى راديكالى ختم نشود.»

مدارس سياسى موتلفه؛ نوش دارو يا شوكران!
Bamdadzagros.news@gmail.com

پس لرزه هاى تعليق عضويت 
يك نماينده زرتشتى شوراى شهر

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به عنوان سند 
ميثاق ملى و مبدا تنظيم و تصويب قوانين ديگر در 
نقش  كشور  روى  پيش  هاى  سياست  و  ها  راهبرد 
عمده و خطيرى را بر عهده دارد. بر اساس اين سند 
باالدستى اصول سياسى، ساختار و جايگاه هاى قدرت 
محورهاى  و  شهروندان  وظايف  و  حقوق  سياسى، 

ديگرى از اين دست تدوين شده است. 
در روزهاى اخير مسئله جلوگيرى يا تعليق عضويت 
نماينده شوراى اسالمى شهر يزد در رسانه ها و محافل 
سياسى مطرح شده است. مسئله اى كه ورود ديوان 
عدالت ادارى و قوه قضاييه به آن عالوه بر پيچيده 
كردن موضوع موجب خواهد شد.  در فضاى بين 
المللى با حربه فشار بر اقليت ها و منتقدين كشور 
بازيگران و كشورهاى متخاصم را بر عليه منافع ملى 
كشور دوباره متحد كند. به نظر مى رسد بنا بر تصريح 
قانون كه اين نماينده شورا توسط آن تاييد صالحيت 
با  بايد  است  شده  برگزيده  مردم  آراى  اساس  بر  و 
اين مسئله برخورد شود، قانون فصل الخطاب و نهاد 
فيصله بخش به منازعات و اختالفات اين چنينى يا 

موارد ديگر است. 
اين كه فردى از اعضاى شورا با شكايت از عضو ديگر 
شوراى شهر به دنبال ان باشد كه مانع از تداوم خدمت 
وى شود. آن هم در شرايطى كه وى پيش از اين هم عضو 
شوراى شهر بوده است. بيش از هر چيزى نهاد قانون را 
تضعيف مى كند، اين كه سپنتا نيكنام به عنوان شهروند 
جمهورى اسالمى ايران با شكايت عضو اصولگراى شوراى 
شهر مواجه شود، عالوه بر ارسال پيام نامناسب قانونى كه 
شخص مذكور را تاييد و در طى فرايندى قانونى وى به 
شوراى شهر راه پيدا كرده است. بايد با برخورد قانونى و 
رعايت اصل تفكيك قوا، اين مسئله را تا نتيجه نهايى و قانونى 
مديريت كرد و با درايت و دور انديشى از نهادينه شدن بدعت 
ها و رويكرد هاى اين چنينى كه در صورت عدم تصحيح 
امكان ادامه و تكرار در موارد ديگرى هم دارد و جمهوريت 
و اسالميت نظام را نشانه رفته است با سعه صدر و تمسك 

به قانون برخورد كرد. 
تمدن  معرفى  با  انقالب  رهبرى  كه  نكنيم  فراموش 
نوين اسالمى كه در آن هم حقوق اقليت به رسميت 
شناخته ميشود و هم اينكه با رويكردى حمايتى و مهر 
ورزانه با اقليت هاى مذهبى و دينى رفتار مى شود 
دنيايى جديد و نو در برابر جهانيان گشوده اند. حال 
سوال اين است كه ايا اين گونه اقدامات در راستا و 
همسو با رهنمود ها و رويكرد هاى مقام معظم رهبرى 

قرار دارد ؟

شـت ا د د يا پژمان گرامى 

يكى از نكاتى كه شايد در زمان طرح اين قبيل موارد در اذهان عمومى تداعى مى شود مدرسه حقانى است كه بعضا به واسطه آموزه هاى خاص، نيروهايى را تربيت كرد
 كه تبديل به شخصيت هاى تندرو راديكالى شدند كه اين روزها در بخش هاى مختلف داراى سمت و جايگاه خاص هستند
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كارون
شـت ا د د يا

خبـر

رش ا گـز

نفت و نخود
چند روز قبل رسانه ملى فيلمى پخش كرد از شهرى در خطه آذربايجان بنام (ممقان) شهرى كشاورزى 
با آب و هواى سرزمين آذربايجان . با مسئولين شهر و صاحبان حرفه در اين شهر يك به يك مصاحبه 
گرديد و همگى بر اين عقيده بودند كه كسب و كار در اين شهر رونق دارد و يك مسئول اظهار داشت 
در اين شهر هيچ كس بيكار نيست، اگر بيكارى ديديد معرفى كنيد . همگى اهالى شهر مشغول كار 
هستند. در حالى كه در همه جاى مملكت بيكارى نمودار است(راز) اين اشتغال در چيست؟با جند (نماى) 
باز مشخص گرديد كه راز نبود بيكارى در اين شهر در (نخود) قرار دارد. عجيب است اين شهر بر اساس 
گفته اهالى و مسئولين شهر مركز توليد نخود است توليد و فرآورى نخود ، يعنى در مزارع آن نخود 
كشت مى كنند و بعد نخود بدست آمده را فرآورى كرده در شكل هاى مختلف . از ديگر شهرا هم به 
اين شهر نخود وارد مى شود . و نخود هاى فرآورى شده  مقاديرى در كشور خودمان توزيع و مابقى به 
كشورههاى مختلف  صادر ميشود شايد اين فكر پيش بيايد نخود و صادرات؟ اساساً صادرات نخود به چه 
دردى ميخورد و يكى از دست اندركاران توضيح مى دهد كه اين نخود براى تركيب آجيل صادر ميشود 

به كشورهاى همسايه ، به كشورهاى حوزه خليج فارس و ديگر كشورها و اسامى چند كشور جهان اول هم برده ميشود.
و با اين اتفاقات در اين شهر يعنى در شهرممقان آذربايجان حاال ديگر بيكارى ديده نمى شود (خوشبحالشان) توى انديشه ات شهرو ديار خودت.

خوزستان قهرمان را مى بينى سرزمينى كه سالهاست به القاب بسيار زيبايى آراسته است و (خطه زرخيز) از آن جمله است كارى به گرما 
و آب و هوايش نداريم به صنعتش نگاه مى كنيم صنعتى كه در يك قرن قبل در اين سرزمين  پايه گذارى شد (صنعت نفت)  و 
اين صنعت در اين استان سبب تغييرات فراوانى نه در ايران بلكه در منطقه و جهان گرديد ، جنگ هاى جهانى و منطقه اى هم با 
اين صنعت گره خورده با پيشرفت علم و تكنولوژى صنعت نفت هم توسعه پيدا كرد .صنايع جانبى، صنايع پتروشيمى  و گاز پا به 
عرصه ميدان گذاشتند به موازات آن صنايع عظيم ديگرى همانند نيروى برق كه مورد نياز بود احداث گرديد ، نيروگاههاى توليد 
برق آبى و گازى كه برق سراسر اين مملكت را تامين مى كند ، بعلت وجود دريا بنادر بزرگى احداث گرديد شروع به  صادرات و 
واردات در صادرات از دو نوع و واردات هم .اگر بخواهيم شرح مختصرى هم از وضعيت صنايع اين سرزمين و كشاورزى خوزستان 
را بيان كنيم بايد ساعت ها و روزها كتابت كنيم.از درياى نيلگون خليج فارس تا كوههاى استوار، از تاريخ و فرهنگ ايران زمين 
تا قديمى ترين آثار جهانى. بى ترديد نميشود بيان كرد اين هم را به اختصار ،كمى افسرده ميشوى كه چگونه با اين همه توسعه 
در اين سرزمين در صنعت ( بيكارى) مرتبه بااليى گرفته ايم نمى گوييم مثل ( ممقانى ها) بطور مطلق بيكارى محو شود بلكه 

مى خواهيم از مسئوالن استان كه نگذارند با وجود اين هم صنايع و اين همه پيشرفت و توسعه، بيكارى اهالى جوياى كار را خسته كند.
با يك نگاه به آمار اشتغال و با يك بررسى خواهيم توانست اشتغال ايجاد كنيم . غير ممكن نيست كمى وقت مسئولين و دلسوزى بيشتر آنها را 

طلب مى كند .آخر اگر صنعت نفت ما بيشتر از صنعت ( نخود) نباشد كمتر  كه نيست. 

سيدرحيم آقازاده

اگر در كارنامه عبدالحسن مقتدائى بعنوان استاندار مى توان نقاط 
مثبت بسيارى جستجو نمود اما يكى از ضعف هاى غير قابل 
كتمان وى را مى توان اتكا به برخى رفقاى همشهرى قلمداد 
مركب  بر  مدتهاست  الزم  شايستگى  داشتن  بدون  كه  نمود 

مديريت سوارند و هنوز از خر مراد پياده نشده اند!
سابق  مديركل  نشان»  «خسرو  كارنامه  متاسفانه  ميان  اين  در 

اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره 
و مدير كل فعلى ميراث فرهنگى و 
گردشكرى خوزستان از جمله باقيات 
بى ثمرى است كه از كابينه استاندار 
قبلى به ارث رسيده و مدتهاست وبال 
هم  شريعتى  غالمرضا  دكتر  گردن 
مانده و وى در قافيه رودربايستى گير 
كرده است! ….زمان هم بسرعت مى 

گذرد!
از آنجائى كه صنعت گردشگرى تنها 
نمى  ثابت  سرمايه  كه  است  صنعتى 
خواهد زيرا در خوزستان زمينه هاى 
منطقه  در  پربار  تاريخى  گردشگرى 
برجاى مانده كه اگر يك مدير توانا و 
درس بلد باالى سرش باشد مى توان 
از درون آن اشتغال در آورد و جوانان 

زيادى را به نان و نوا رساند.اما وقتى حلقه مفقوده اين معادله 
يعنى مديريت ناكارآمد همه چيز را قفل نموده اين مهم عمال به 
نتيجه نخواهد رسيد زيرا برنامه ريزى وتصميم سازى در دايره 
اقتصاد شرط پيشرفت و دگرگونى مثبت در يك نهادى است 
كه هم بايد خودش بچرخد و هم اميدى براى جوانان جوياى 

شغلى شرافتمند باشد.
در حقيقت مديريت اقتصادى يك معيار براى بررسى كارآمدى 
يك شخص و يا يك پروژه را تعيين نموده است و آنهم ميزان 
هزينه فرصتهاى از دست رفته حضور يك مدير در مقايسه با 
آورده هاى اوست.از اين زاويه به علل ذيل خسرو نشان از مدتها 

قبل عدم كارائى خويش را به اثبات رسانده است:

عدم حضور كافى در سازمان ميراث فرهنگى و در نتيجه   –
رخوت و رهائى سازمان ياد شده در دايره روزمرگى

-مديريت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بعنوان شغل 
دوم خسرو نشان

-نداشتن پشتوانه علمى مرتبط و نشناختن سازمان بويژه از نگاه 

بهره بردارى بهنگام اقتصادى و قرار گرفتن زير سايه سياسى
-نداشتن برنامه براى آينده سازمان و بالتكليفى مزمن

سازمان  مديريت  ضعف  نمود  ترين  واضح  ميان  اين  در 
گردشگرى خوزستان را در برگزارى جشنواره خوزستان در برج 
ميالد مى توان قلمداد نمود كه همه سازمان ميراث فرهنگى و 
گردشگرى استان خوزستان در يك واحد روابط عمومى خالصه 
شده بود و آنهم نمى دانست چه كند 
و چه بايد بكند چون اين كاره نيست 
و خط مشى اى برايش تدوين نشده 
بود.اگر نبود حضور استاندارى و اداره 
اين  در  خوزستان  ارشاد  و  فرهنگ 
جشنواره چه بسا همه وجود ميراث 
يك استان در توزيع مشتى بروشورى 
كه از پستوى انبارهاى روابط عمومى 
مانده  قبل  سال  از  سازمان  اين 

بودند،خالصه مى شد!
كه  همانگونه  است:  اين  واقعيت 
غالمرضا شريعتى به بسيارى از بخش 
هاى مديريتى استان سركشى نموده 
مى  اما  است  دير  هرچند  انداينك 
بايستى با سركشى به اين كاروان عقب 
مانده از برنامه ريزى نيز نظرى بيفكند 
و در آن با جراحى اساسى و بدون مالحظات البى ها و سهم 
خواهى ها كار را به يك كاردان بسپارد تا برخى مجبور نباشند 
در اثر نبود مديرى كاربلد ومرتبط با مقوله هاى ميراث فرهنگى 
يا گردشگرى ويا صنايع دستى در عصر البد قحطى رجال به يك 

استان تحميل شده و كار دومشان باشد!/اقتصاد بومى

"آمبوالنسى كه براى اعزام جوان مصدوم انديكايى به منطقه مى 
رود، در بين مسير دچار آتش سوزى مى شود و به دليل عدم 
برقراى تماس ، مصدوم با يك خودروى عبورى به نزديك ترين 
پايگاه اورژانس و از آن جا به درمانگاه شهر قلعه خواجه منتقل 
مى شود؛ دريغ از اين كه اين چرخه طوالنِى رسيدگى ، مرگ 
جوان انديكايى را به دنبال دارد؛ و اين، تمام شرح حادثه از يك 
كوتاهى غيرمسئوالنه و مرگ يك زندگى در انديكا است كه در 

رسانه هاى كشور منعكس شد."
شايد اگر جوان انديكايى مى دانست كه مرگش نه بر اثر سقوط 
از كوه بلكه به دليل آتش گرفتن آمبوالنس امداد و نبود آنتن 
تلفن همراه براى كمك خواهى سر مى رسد، ترجيح مى داد كه 
در دل همان كوه هاى سخت به استقبال مرگ برود تا ديگران 

ندانند كه مردم يك شهر و ديار در قرن ارتباطات از 
امكانات اوليه( جاده و آنتن دهى تلفن همراه) بى 
بهره اند. شايد هم از چنين مرگ جانسوزى استقبال 
مى كرد تا شايد چشم هايى بيدار شود و محروميت 
يك شهر را ببيند، صداهايى فرياد بزنند و قلم هايى 

باشد كه بنويسند..
پرواز غرور آفرين، نامى بود كه در فضاى مجازى، 
روابط عمومى و اهالى يكى از ارگان هاى خوزستان 
بر پرواز هلى كوپتر امدادى اين سازمان براى نجات 
زن باردار در شمال خوزستان نهاده بودند. پس از آن، 
ديگرى هم در مورد هلى كوپتر  تبليغاِت پر شمارِ 
هاى امدادى استان خوزستان كه زاگرس را زير پا 
مى گذارند و غرور ما را قلقلك مى دادند منتشر 
شد، غافل از اين كه تبعات اين تبليغات غلو شده 
در نهايت دست اش را بر گلوى سازمان متولى با 

آن همه تبليغات و دبدبه كبكبه مى گذارد و به شكل يك زبان 
مطالبه گر جلوه مى كند.

جاى شگفتى است پس از آن همه تبليغات رنگارنگ چگونه 
جوانى كه از كوه سقوط كرده با آمبوالنسى منتقل مى شود كه 
فاقد حداقل استانداردها بوده است؛ در حالى كه با توجه به عدم 
آنتن دهى تلفن هاى همراه و كمبود امكانات درمان و حتا جاده 
هاى دسترسى اين منطقه مى شد آن هلى كوپتر امداد افتخار آميز 
را راهى منطقه كرد؛ شايد هم همان يك پرواز خيره كننده براى 
مانور خبرى كافى بوده باشد و ديگر نيازى به پرواز غرور آفرين 

ديگرى بر منطقه انديكاى فراموش شده نيست.
بخش انديكا هم چون بهشتى پنهان در دل كوه ها، يكى از بخش 
هاى فراموش شده استان خوزستان است كه سال ها با مشكالت 

بى شمار و اوليه اى مانند نبود جاده هاى دسترسى دست و 
پنجه نرم مى كند. مدتى پيش مدير كل سابق راه و شهرسازى 
خوزستان گفته بود كه به دليل كوهستانى بودن اين مناطق، امكان 
احداث جاده هاى دسترسى وجود ندارد ولى آقاى مدير كل 
توضيح نداد كه چه گزينه جايگزينى براى حل اين مشكل وجود 
دارد؛ آن چنان كه هيچ مسئول ديگرى هم آلترناتيوى براى حل 
مشكالت منطقه صعب العبور و كوهستانى بخش انديكا ندارد. 
  از جاده هاى دسترسى بدتر گوشى هاى تلفن همراهى است 
كه بيش تر به گوشى هاى دكورى مى مانند كه به دليل عدم آنتن 
دهى كاربردى بيش از گرفتن عكس هاى سلفى و گوش كردن 
موسيقى ندارند. فرماندار شهرستان انديكا در مصاحبه اى ضمن 
انتقاد از وضعيت سيستم مخابراتى اين بخش با استناد به سخنان 

شريعتى استاندار خوزستان كه بر رفع اين مشكل تاكيد كرده 
بود، خواستار برطرف شدن هرچه سريعتر اين مشكل شده بود؛ 
با اين وجود در سكوت تعجب برانگيز مدير كل مخابرات استان 
خوزستان همه تنها از اين سخن مى گويند كه كارى از هيچ كس 
بر نيامد و آن قدر همه مات اين بى امكاناتى شدند تا عزراييل 
دست جوانى را كه به راحتى مى توانست هنوز هم نفس بكشد، 

گرفت و با خود برد.
مدتى پيش وزير ارتباطات در سفر خود به خوزستان از تجهيز 
بيش از دو هزار روستاى استان به اينترنت پرسرعت خبر داده 
بود ولى در يك كالم؛ وقتى هنوز در خوزستان نبود خطوط 
مخابراتى يك جوان را به كام مرگ مى كشاند، اتصال چندين 

و چند روستا به سيستم اينترنتى پرسرعت چه ارزشى دارد؟!

چنين اتفاقاتى بيش تر از آن كه به دليل سوء مديريت و ضعف 
نهادهاى مسئول استان باشد، متوجه روزنامه نگاران نا مطالبه گر 
استان است. مى گويند اگر شهرى پيشرفت نكرده است، علت 
را در رسانه و خبرنگاران آن شهر ببيند و بر همين اساس علت 
عقب ماندگى خوزستان ما مديرانى نيست كه شايد از جنس 
مديران شيراز و اصفهان و تبريز هم باشند؛ بلكه سكوت هاى بى 
مسئوالنه رسانه هاى استان است چرا كه در اين سال ها فرياد 
مردم استان نبودند و اگر غير از اين بود امروز شاهد مرگ جوانى 
به علت نبود امكانات و عدم آنتن دهى سيستم مخابراتى نمى 
بوديم. البته سيستم آموزشى منفعل كشور ما هم در مرگ اين 
جوان بى گناه نبود؛ سيستمى كه به جاى مطالبه گرى، اطاعت 
محض را به كودك ديكته مى كند و فراتر از الفبايى كه اين روزها 
خود پدر و مادرها هم مى توانند به فرزندان شان 

بياموزند، چيزى براى ارائه ندارد.
رفع محروميت هاى موجود در شهرستان هايى مانند 
انديكا، اگرچه هزينه هاى سنگينى را به كشور متحمل 
مى كند و يا تنها در دراز مدت و با تامين اعتبار 
قابل رفع است، اما براى مسئوالنى كه خودروهاى 
نيم ميلياردى سوار مى شوند، تهيه يك آمبوالنس 
ساده، يك دستگاه بى سيم و يا يك خط ماهواره 
اى اضطرارى براى اين آمبوالنس ها كار دشوارى 
نيست؛ و بايد پرسيد چرا در برخى شهرهاى استان 
برگزارى يك همايش ساده هزينه هاى سنگينى را 
به بيت المال تحميل مى كند، ولى تهيه يك دستگاه 
آمبوالنس و يا يك خانه بهداشت براى رفاه مردم 

استان، دشوار و نيازمند تامين اعتبار ساالنه است!
دليل  به  استان  در  متعددى  حوادث  سال  طول  در 
عدم هماهنگى دستگاه ها، نبود امكانات اوليه و يا عدم توسعه 
زيرساخت ها رخ  مى دهد كه به قيمت جان شهروندان تمام 
مى شود بنابراين انتظار مى رود كه استاندار خوزستان بارها و 
بارها به منطقه محروم انديكا سفر كرده و مشكالت اين منطقه 
را از نزديك بررسى كند و اهتمام ويژه اى براى تقويت خطوط 
مخابراتى اين شهرستان به خرج دهد تا حداقل بتوان درصدى 
از حوادث اين  چنينى را كاهش داد.باز مى گرديم به پرسش 
نخست: شهرستان انديكا با بيش از 85 هزار نفر جمعيت  با 595 
روستا و آبادى، 6 دهستان، 33 هزار هكتار زمين كشاورزى، 
200 اثر تاريخى، دو سد مسجد سليمان و شهيد عباسپور، جنگل 
هاى انبوه زاگرس، پتانسيل هاى گردشگرى، تاريخى، فرهنگى و 
اقتصادى در كجاى نقشه ايران و نگاه مديران قرار دارد؟!/شوشان

پاركبان ها معلوم نيست واقعاً متعلق به چه نهادى 
هستند قبض هاى سفيد بدون هيچ مشخصه خاص 
را كه هر كس مى تواند آنها را چاپ كند در دست 
تومان  هزار   3 مى خواهند  راننده  از  و  گرفته اند 
پرداخت كند.در حال حاضر پاركبان ها معلوم نيست 
واقعاً متعلق به چه نهادى هستند قبض هاى سفيد 
بدون هيچ مشخصه خاص را كه هر كس مى تواند 
راننده  از  و  گرفته اند  دست  در  كند  چاپ  را  آنها 
مى خواهند 3 هزار تومان پرداخت كند. وقتى هم 
اعتراض مى كنى چرا براى ربع ساعت توقف چنين 

پولى بايد پرداخت كنيم
به گزارش خوانانيوز مدتها از زمانى كه اعالم شد فعاليت پاركبان 
ها قانونى نيست مى گذرد اما آنها همچنان به اخاذى از مردم مى 
پردازند و در اين ميان ماموران نيروى انتظامى به سادگى از كنار 

اين موضوع مى گذرند.

حضور پاركبان ها و صدور قبوض غيرقانونى 
است

عضو شوراى شهر با اشاره به حضور مداوم و مزاحم پارك بان 
ها در سطح شهر، از شهردارى خواست تا براى روشن شدن 
وضعيت آن و تعيين  تكليف اين پاركبان ها اقدام كند.حسين 

حيدرى بيان كرد: هدف شهردارى رضايت شهروندان است لذا 
بايد مشخص كند فعاليت اين پاركبان ها به چه نحوى است 
و از تزاحم بيشتر آن ها براى شهروندان جلوگيرى كند زيرا 
طبق مصوبه شوراى تامين شهرستان اهواز، حضور پاركبان ها و 

صدور قبوض غيرقانونى است.

مجوز ندارند
مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافرى شهردارى اهواز با اشاره 
به اينكه نقاط پرتردد اهواز هنوز از سوى شوراى ترافيك استان 
زيرنظر  فعلى  هاى  پاركبان  مى گويد:  است،  نشده  مشخص 
نيروى انتظامى فعاليت مى كنند و هيچ مجوزى از سازمان پايانه ها 

و شهردارى اهواز ندارند.
مسئول ساماندهى يا جمع آورى
 پاركبانها كدام نهاد است؟

پاركبان ها معلوم نيست واقعاً متعلق به چه نهادى 
هستند قبض هاى سفيد بدون هيچ مشخصه خاص 
را كه هر كس مى تواند آنها را چاپ كند در دست 
تومان  هزار   3 مى خواهند  راننده  از  و  گرفته اند 
پرداخت كند. وقتى هم اعتراض مى كنى چرا براى 
ربع ساعت توقف چنين پولى بايد پرداخت كنيم 
مى گويند به ما مربوط نيست و همه مى گويند يك 

ربع و نيم ساعت اما تا شب سراغ ماشينشان نمى آيند.

اگر غيرقانونى است چرا برخوردى صورت نمى 
گيرد؟

در حاليكه همه اعم از راهور و شهردارى بر غيرقانونى بودن 
دريافت وجه توسط پاركبانان هم عقيده هستند، نيروى انتظامى 
هيچ گونه برخوردى با اين افراد ندارد و به سادگى از كنار 
تخلفات آشكار انها مى گذرد.دريافت وجه از سوى پاركبانان 
يك تخلف آشار محسوب مى شود و نيازى به شاكى خصوصى 
ندارد و حال اينكه چرا ناجا با اين تخلف آشكار برخورد نمى 

كند، جاى تعجب دارد./خوانانيوز

صنعت گردشگرى منبع اشتغال آفرينى در كشور ،
در خوزستان در حال احتضار است!

پاركبان ها قانونى هستند يا غير قانونى؟

در حاشيه مرگ جوان انديكايى و آتش گرفتن آمبوالنس حامل مصدوم

انديكا كجاى نقشه ايران است؟!

براى اولين باردرايران؛
طرح رتبه بندى وبازرسى آنالين رستورانها 

درشهرستان شوشترراه اندازى شد
بندى  رتبه  طرح  خلجى:  -الهام  زاگرس  بامداد 
رستورانهاوبهره بردارى ازپايش آنالين رستورانهابوسيله 
دوربينهاى مداربسته به صورت 24ساعته براى اولين 

باردرسطح كشوردرشوشترراه اندازى شد.
 عليرضامالكى معاون فنى معاونت بهداشت دانشكده 
اينكه  به  شوشتراظهارداشت:باتوجه  پزشكى  علوم 
تاريخى  اماكن  دارابودن  دليل  شوشتربه  شهرستان 
پذيرمى  توريست  ازشهرهاى  يكى  متعدد  وفرهنگى 
باشداجرايى شدن اين طرح سبب ارتقاى كيفيت ميان 
تالش  كه  ازرستورانهايى  مردم  وآگاهى  رستورانها 
رادراختيارمشتريان  ترى  وايمن  سالم  كنندغذاى  مى 

قراردهندخواهدشد.
وى خاطرنشان كرددرحال حاضردربرنامه بازرسى ازمراكزتهيه وتوزيع موادغذايى توسط بازرسان بهداشتى،رستورانهابادقت ونظارت 
بيشترى مورد بازرسى قرارميگيرندورستورانهايى كه پس ازدريافت رتبه هاى مذكورشرايط قبلى راازدست بدهدوتخلفى مشاهده گردد 

بالفاصله رتبه بهداشتى رستورانهامطابق آخرين بازرسى تغييرخواهدكرد.
وى درخاتمه افزود:رستورانهابه سه سطح درجه يك بارنگ سبزدرجه دوبارنگ زردودرجه سه بارنگ قرمزتقسيم بندى شده اندومردم 
ميتوانندبه راحتى سطح بهداشتى رستورانهاراشناسايى كرده ودرصورت مشاهده هرگونه تخلف آن راازطريق سامانه (190)اطالع 

رسانى كنند.

تعزيه ها در آبادان 
يكدست شود

هر سال تعزيه هاى بسيارى در شهر آبادان اجرا مى شود. خيابان ها و 
كوچه ها از تكيه هاى بسيارى پرشده است. صداى بلند نوحه و 
نگاه اندوهگين مردمى كه غم حسين (ع) را با دست هاى لرزان 

به روى سينه مى زنند 
مى شود.  اجرا  آبادان  شهر  در  بسيارى  تعزيه هاى  سال  هر 
خيابان ها و كوچه ها از تكيه هاى بسيارى پرشده است. صداى 
بلند نوحه و نگاه اندوهگين مردمى كه غم حسين (ع) را با 
تصوير  از  بخشى  مى زنند  سينه  روى  به  لرزان  دست هاى 

كوچه هاى اين شهر شده است.
قسمتى از شهر شلوغ تر از قسمت هاى ديگر است و جمعيت 
توسط  «دين شاه»  تكيه  كرده.  جمع  خودش  دور  را  زيادى 
اداره  شهر)  (تئاتر  االئمه  ثامن  هنرى  و  فرهنگى  مجموعه 
مى شود و هنرمندان آبادانى صحنه هايى از واقعه كربال را به 

تصوير مى كشند.
از  يكى  مخاطب،  هزار  چهار  تا  سه  حدود  با  دين شاه  تكيه 
است.  آبادان  در  عزادارى  و  تعزيه  تكيه هاى  پرمخاطب ترين 
محوطه باز كنار ورزشگاه تختى هزار صندلى سفيد چيده شده 
در اطراف استيج هاى بسته شده، طراحى صحنه اى است كه هم 
سپاه امام حسين (ع) را در خود جاى داده و هم سپاه يزيد. اين 

صحنه توسط هنرمندان تئاتر شهر طراحى شده است.
تعزيه به درستى بايد گوياى تاريخ باشد

با يكى از شهروندان كه در كنار تكيه دين شاه به دنبال صندلى 
و جاى خالى مى گردد، هم كالم مى شوم و او مى گويد: تعزيه 
بايد مطابق تاريخ باشد. البته اين افراد همه بازيگر هستند و 
هم بسيار زيبا نقش هاى خود را بازى مى كنند و هم تاريخ را به 

درستى و آگاهانه به نمايش مى گذارند.
«سميه حاجتى» با سن زيادى كه دارد، برايش ايستادن مشكل 
است، اما ترجيح مى دهد بيننده اين تعزيه در شرايط دشوار باشد.

او مى گويد: تعداد هيات ها را كم كنند و فضايى ايجاد شود كه 
همه بتوانند اجراى تعزيه را ببينند.

حاجتى مى گويد: چرا هيات ها حاضر نيستند در هم ادغام شوند 
و همه با هم كار كنند؟ چندصدايى بودن مردم را آزار مى دهد.

اين  بايد  مراسم  برگزاركنندگان  مى دهد:  ادامه  شهروند  اين 
گذشت را داشته باشند كه همه تكيه ها را ادغام كنند تا عزاداران 

بتوانند از بركت ماه محرم به خوبى استفاده كنند.
همه صاحب عزا شده اند

«محسن ضيايى» ديگر شهروند آبادانى مى گويد: بيش از 60 
بازيگر در اين تعزيه حضور دارند. اين ها هم مى توانستند ده ها 

تعزيه جداگانه بزنند، ولى آن وقت مردم متفرق مى شدند.
اين شهروند مى افزايد: مديريت عزا به عهده همه شهروندان و 
مسئوالن است و انتظار داريم تعزيه و مراسم نوحه اى مناسب 

در محيطى مناسب و در شأن عزاداران حسينى برگزار شود.
اسراف در هيأت هاى عزادارى

من  مى گويد:  شهروندان  از  ديگر  يكى  سرمدى»  «عاطفه 

هر سال در تعزيه هاى تكيه دين شاه شركت مى كنم. امسال 
جمعيت برگزاركنندگان بسيار زياد است و اينكه هنرمندان همه 

در يك تكيه تعزيه اجرا مى كنند كار بسيار پسنديده اى است.
وى مى افزايد: من نمى گويم تكيه ها تعطيل شوند. مى گويم 
ادغام شوند تا كيفيت مراسم عزادارى براى امام حسين(ع) باال 
برود. مردم ما بايد الگوى مناسبى براى كشورهاى ديگر باشند.

تعزيه هاى محرم نبايد سطحى برگزار شود
به  نيز  آبادان  تئاترشهر  هنرى  و  فرهنگى  مجموعه  مدير 
هنرمندان  دين  اداى  دين شاه  تكيه  مى گويد:  همشهرى 
نمايشى به امام حسين(ع)، يارانش و زنده نگه داشتن فرهنگ 

عاشوراست.
«مهدى پرويش» بيان مى كند: تعزيه محرم نبايد سطحى و 
دم دستى برگزار شود. سراسر محرم مملو از آموزه ها و فرهنگ 
شدن  خدشه دار  اجازه  ما  ايمان  و  تعصب  كه  است  اسالمى 

فرهنگ عاشورا را نمى دهد.
او اظهار مى كند: با هدف انتقال فرهنگ عاشورايى به طور 
صحيح و به گونه اى كه شأن امام و يارانش ذره اى خدشه دار 
نشود، مجموعه فرهنگى و هنرى تئاتر شهر با تشكيل گروه 
نمايشى دين شاه مراسم تعزيه را به مدت 10 شب و هر شب 6 

ساعت برگزار مى كند.
بازيگران تعزيه را با دل و جان اجرا مى كنند

پرويش در ادامه مى گويد: احترام به اعتقادات مذهبى در كنار 
برنامه هاى فرهنگى بايد حفظ شود و تعزيه دين شاه با مطالعه 
تاريخ عاشورا تعزيه را برپا كرده است و تك تك بازيگران آن 
نقش ها را با جان و دل بازى مى كنند و آن قدر در نقش خود 
غرق مى شوند كه صحنه واقعى كربال پيش چشم مخاطبان 
زنده مى شود. اين باور را از اشك هاى بازيگران تعزيه و نيز 

مخاطبان دريافت مى كنيم.
مسئوالن شهرى با تكيه همگام باشند

مدير مجموعه فرهنگى و هنرى تئاترشهر آبادان با اشاره به 
اينكه بيش از هزار تعزيه خوان در اين تكيه فعاليت مى كنند 
دارند  تالش  اجرايى  عوامل  و  تعزيه خوانان  مى كند:  بيان 
تا دين خود را به محرم ادا كنند. در اين ميان، مسئوالن 
شهرى هم مى توانند بخشى از مسئوليت ها را به عهده بگيرند 

و با اين تكيه هم گام شوند.
پرويش مى گويد:شايد  مسئوالن شهرى به جاى موازى كارى 
و اجراى برنامه هاى جداگانه مى توانند به تكيه اى مانند تكيه 
عزادارى ها  يكدست كردن  براى  بسيارى  تالش  كه  دين شاه 
انجام داده است بپيوندند و با پذيرايى از عزاداران و حمايت هاى 

جانبى در كنار مردم باشند.
وى مى افزايد: انتظار داريم برخى از هزينه هاى استيج بندى، 
دكور، سيستم صوتى، لباس ها و وسايل مورد نياز را مسئوالن 

شهرى متقبل شوند.
مدير مجموعه فرهنگى و هنرى تئاتر شهر آبادان مى گويد: 
مردمى كه با جان و دل براى امام حسين (ع) قدمى در اين 
تكيه برداشته اند حاجت خود را از امام حسين (ع) و يارانش 

دريافت كرده اند.

سعاد سودانى زاده

در حاليكه بزعم بسيارى از كارشناسان اقتصادى بعد از صنعت نفت مى توان به صنعت گردشگرى
 بعنوان يك تكيه گاه مى توان نگريست،اين صنعت در خوزستان در حال دست و پازدن در چنبره مديريتى است كه اگر فضاى

 رودربايستى نبود مدتها پيش مى بايستى كارنامه رفوزه اش را جمع مى كرد و به سكونت در پايتخت قانع مى شد.
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جتماعى ا

قانون هاى حمايتى براى مرخصى زايمان زنان بايد ايجاد شود
نمايندة مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى گفت: اينكه زنى بعد از مرخصى زايمان از كار بركنار شود، خالف سياست هاى 
كلى دولت و مجلس مبنى بر افزايش جمعيت است، لذا بايد در دولت و مجلس طرح و اليحه اى حمايتى تهيه شود و بر اساس 
آن فرصتى در اختيار بانوان شاغل قرار گيرد. حسن بهرام نيا اظهار كرد: با توجه به توصيه هاى مقام معظم رهبرى مبنى بر افزايش 
جمعيت؛ يكى از سازوكارهاى مؤثر بر اين موضوع قانون ها و بخشنامه هايى است كه بايد براى فرزندآورى زوجين ايجاد انگيزه 
كند. بهرام نيا افزود: طرحى را در دست اقدام داريم كه بر اساس آن بايد 3 روز به پدر نوزاد تازه متولد شده مرخصى داده شود، اما 
در حال حاضر به اين طرح اعتنايى نمى شود. وى افزود: وقتى كسى كارى را به سختى به دست آورده است، بايد بتواند بعد از 
مرخصى زايمان آن را حفظ كند. بهرام نيا در ادامه گفت: اينكه زنى بعد از مرخصى زايمان از كار بركنار شود، خالف سياست هاى 
كلى دولت و مجلس مبنى بر افزايش جمعيت است، لذا بايد در دولت و مجلس طرح و اليحه اى حمايتى تهيه شود و بر اساس 
آن فرصتى در اختيار بانوان شاغل قرار گيرد. وى در رابطه با افزايش درآمد مردان در كشور گفت: بايد در اين راستا طرحى جامع 
تهيه و تدوين شود و همچنين با توجه به بودجه كشور، تورم روزانه، درآمدها و هزينه هاى جارى در راستاى تعيين و افزايش ميزان 
درآمد مردان تصميم گيرى شود. نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى در خصوص سؤالى مبنى بر اينكه اگر به مردان 
حقوق مكفى داده شود، آيا فعاليت برخى زنان به علت فقر مالى در خارج از منزل ضرورت پيدا مى كند يا خير؟، گفت: ما فعال وارد 

اين قضيه نمى شويم، اما عده اى از زنان دوست دارند خود را تحت عنوان نيروى فعال تلقى كنند.

نگاهى به نرخ «بيكارى زنان» در كشور
اشتغال زنان و ايجاد فرصت هاى برابر شغلى براى آنان همواره يكى از دغدغه هاى فعاالن اجتماعى و جامعه زنان بوده است، اما 
شاخص سنجش براى عمل به وعده هايى كه در اين خصوص داده شده است، تنها آمار و ارقامى است كه هرازگاهى مسئوالن 
مرتبط با اين حوزه اعالم مى كنند؛ آمارى كه گرچه در برخى شاخص ها افزايش داشته اما وقتى با آمار اشتغال مردان مقايسه شود 
بيشتر مسير سخت و طوالنى پيش روى زنان را نشان مى دهد.  باالترين نرخ اشتغال زنان در استان خراسان جنوبى با 91,4 درصد 
به ثبت رسيده اين در حاليست كه كمترين نرخ آن نيز با 55,6 درصد مربوط به كهگيلويه و بوير احمد است.  آمار ارائه شده در 
اين خصوص اما به قدرى عجيب است چرا كه قبل سال 1385 فرد شاغل به كسى اطالق مى شد كه حداقل يك روز در هفته 
مشغول به كار بوده باشد ولى اين تعريف در سال 1385 تغييركرده و به كسى كه يك ساعت در هفته مشغول به كار باشد هم 
اطالق مى شود. در ميان آمارهاى ارائه شده، آمارهايى از «مشاركت اقتصادى زنان» به چشم مى خورد و گرچه نام همان دو استان 
يعنى خراسان جنوبى و كهگيلويه و بوير احمد در صدر و قعر جدول ديده مى شود اما درصد مشاركت اقتصادى زنان در اين دو 
استان به ترتيب  19,3 و 5,8 درصد است. بر اساس گزارش هاى مركز آمار تا پايان سال 94، كرمانشاه با 60,2 درصد باالترين 
«نرخ بيكارى زنان» در سنين 15 تا 29 را به خود اختصاص داده است و خراسان جنونى با 28,68 درصد پايين ترين رتبه بيكارى 

زنان در اين سنين را دارد.
مقايسه روند بيكارى جوانان به تفكيك جنسيت نشان مى دهد كه نرخ بيكارى زنان جوان همواره باالتر از مردان جوان 
بوده است و در سال هاى اخير اين اختالف بيشتر هم شده است . همچنين نرخ بيكارى مردان از سال 1375 تا سال 
1386 نزديك به دو برابر شده است. كمترين نرخ بيكارى مردان جوان در سال 1375 با  13,7 درصد و باالترين نرخ 
بيكارى آنان در سا ل هاى 1380 و 1386 هر يك با 27,6 درصد بوده است. همچنين در مورد زنان نيز نرخ بيكارى در بازه 
زمانى سال 75 تا 90 افزايش يافته است. به اين ترتيب كمترين نرخ بيكارى زنان 15 تا 29 ساله در سال 1375 با 20,9 درصد 
و باالترين نرخ بيكارى آنان به سال 1390 با 40,3 درصد تعلق داشته است، اين درحاليست كه نرخ بيكارى كليه سنين در سال 

1376 برابر 13,8 درصد بوده و با كاهش دو درصدى در سال 94 كه به 11 درصد رسيده است.
در سال 1394 نيز باالترين نرخ بيكارى را استانهاى كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه و چهارمحال و بختيارى به ترتيب با 17,7  
،17,6 و16,4  درصد داشته اند و كمترين نرخ بيكارى نيز در استان هاى آذربايجان شرقى، كرمان و مركزى به ترتيب با 7,3، 7,9  

و7,9  درصد بوده؛ در اين سال نرخ بيكارى كل كشور  11 درصد بوده است.

نـان ز

سرود محيط زيست را با هم بخوانيم
همه خسته ايم، دل ها پر از غم و شكسته است، بى اعتمادى بى داد مى كند و تنها نااميدانه فرياد مى زنيم تا شايد كسى 

صدايمان را بشنود.
يكى از مالك هاى توسعه يافتگى يك كشور، ميزان اهميتى است كه آن كشور براى محيط زيستش قائل است، اما 

فراموش نكنيم كه بدون اخالق مدارى و گفتمان سالم، توسعه يافتگى تنها يك آرمان پوچ خواهد بود.
 سال 2011 در مقاله اى در مورد چانه زنى ها بين طرفداران محيط زيست و بهره برداران سدهاى برق آبى در كشور آمريكا 
اين مطلب را متذكر شدم كه اختالفات بين گروه ها و فعاالن محيط زيستى در اكثر موارد به نفع بهره برداران و به ضرر 
محيط زيست تمام مى شوند، چرا كه فقدان هم صدايى، قدرت و اهميت محيط زيست را كم مى كند. حاال هم در مورد 
فضاى متشنج محيط زيست كشور نگران از اينم كه به جاى دواى دردى از محيط زيست، خودمان تبديل به زخم و 

جراحتى زيست محيطى و ملى شويم.
حتما  بخوانيم،  كر  يك صدا،  و  هم آهنگ  هم،  با  نتوانيم  اگر  باشد.  هم دلى  صداى  بايد  زيست  محيط  و  آب  صداى   
هم،  با  همه  نيست  الزم  هم صدايى  براى  بود.  خواهد  نامطبوع  شنونده  گوش  براى  و  (خارج)  فالش  تك خوانى هايمان 
هم فكر و هم مكتب باشيم. كافى است يادمان بماند كه براى چه هدف مشتركى تالش مى كنيم. بهبود شرايط محيط 
زيست هدف مشتركمان است اما اگر فقط تالشمان بر بلندتر خواندن از ديگران خوانندگان باشد، حتما بر خالف منافع 

و مصالح ملى عمل خواهيم كرد.
 مسير تمرين كردن هم صدايى باال و پايين هاى زياد و دلخورى ها و سوءتفاهم هاى زيادى خواهد داشت. بايد ياد بگيريم 
كه صبور باشيم، زود قضاوت نكنيم و به احترام محيط زيستى كه برايش تالش مى كنيم، از تهمت و اهانت به يكديگر 

پرهيز كنيم و تئورى اعتماد و صلح را جايگزين تئورى توطئه و خيانت كنيم.
 درك دردهاى زيست محيطى متعدد همه مردم عزيز در مناطق مختلف كشور الزمه ايجاد هم صدايى و كاشتن بذر اميد 
به تغييرات مثبت محيط زيستى است. فراموش نكنيم وقتى اميد از جامعه اى رخت ببندد، محيط زيست، يكى از قربانيان 

اصلى خواهد بود.

شـت ا د د يا كاوه مدنى

”سال ها مسووالن ما وقت داشته اند تا راه كارهاى جهانى مبارزه با گسترش 
ايدز را در جامعه خودمان به كار بگيرند، ولى متأسفانه كوتاهى بسيارى رخ 

داده است و گسترش ويروس در حال ورود به مرحله فراگير شدن است.“
”زنگ هاى خطر به صدا درآمده اند. بيمارى ايدز از حاشيه هاى داغ اجتماع به 
متن آن آمده است. سال ها مسووالن ما وقت داشته اند تا راه كارهاى جهانى 
مبارزه با گسترش ايدز را در جامعه خودمان به كار بگيرند، ولى متأسفانه 
كوتاهى بسيارى رخ داده است و گسترش ويروس در حال ورود به مرحله 

فراگير شدن است.“ 
يك) انقالب جنسى اصطالحى است كه در دهه 1960 آمريكا و با ورود 
بود،  داده  رخ  جنسى  رابطه  نوع  در  كه  تحولى  و  ضدباردارى  قرص هاى 
معمول شد. اين تحول عميق اجتماعى حتى در انقالب 1968 فرانسه و 

شعارهاى دانشجويان شورشى نيز خود را نشان داد.
در گذر از اين انقالب مفاهيمى كه تا پيش از آن در عرصه اجتماعى با منع 
و طرد روبه رو بودند به عنوان امورى معمولى و مربوط به سبك زندگى 
شناخته شدند. اين تغيير نگرش را در كتاب مرجع روانپزشكان، بخش مربوط 

به انحرافات جنسى نيز مى توان رصد كرد.
اين  است،  داده  رخ  ايران  در  اخير  دهه  دو  در  كه  تحوالتى  اغراق  بدون 
محمل را فراهم مى كند كه اصطالح انقالب جنسى را براى آن به كار 
ببريم. اين تغييرات در دو بعد رخ داده است. بعد اول آگاهى جنسى است. 
در دهه 1360 - 70 آگاهى هاى مربوط به مسايل جنسى يا عموما از معدود 
كتابهاى باقيمانده از دوران پهلوى مى آمد و يا از رابطه دهان به دهان و به 

اصطالح شيوع.
آموزش رسمى كه در اين گونه موارد حرفى براى گفتن نداشت و معدودى از 
والدين مى توانستند از شرم و گناه حول اين موضوع عبور كنند و مسايل را 

به صورت شفاف براى فرزندان خود بشكافند.
در فضايى به شدت سختگيرانه و منزوى از جهان، انواع خرافات و عقايد 
مضحك حول مسأله جنسى شكل گرفته بود كه برخى را اسير اضطراب و 

بعضى ديگر را تا سال هاى بسيار از امر جنسى زده كرد.
بحران آگاهى در امر جنسى را مى توان در ميزان موفقيت ازدواج مشاهده 

نمود. وقتى از سوى مسووالن رسما اعالم مى شود كه هفتاد 
در صد علت جدايى زوج ها به مسأله جنسى مربوط است، 
معلوم مى شود كه بحران آگاهى در نسل 1360 - 70 تا چه 
حد عميق بوده و به قول هربرت ماركوزه ”فرازگرايى جنسى“ 
رخ داده است. به زبان ساده، امر جنسى با اضطراب و ناآرامى 

و عدم رضايت پيوند خورده است.
بعد دوم، تحوالت بدن در چهاردهه گذشته است. بدن در 
ساده  نبود.  توجه  محل  چندان  جنگ  و  انقالب  سال هاى 
سوى  از  هم  آرايش،  و  پوشيدن  لباس  خوراك،  در  پوشى 

روايت رسمى و هم از جانب اخالق عمومى ترويج مى شد.
اين ”بدن“ به راحتى در برابر گلوله قرار مى گرفت و فداكارى 
و از خود گذشتگى در آن سال ها نقد رايج بود. اما با عوض 
شدن پارادايم انقالب 1357 و عمده شدن فرد در برابر جمع، 

توجه به بدن بيش از پيش شد.
بدن ديگر محملى براى كشيدن بار انقالب و جنگ نبود. 
به  لذت  اين  اگر  حتى  بود  لذت  و  توجه  براى  محلى  بدن 
تخريب آن منوط مى شد. نسلى كه در دوران سازندگى و 
سيطره نئوليبراليسم، باليد و شد، تناقض فردگرايى افراطى 
بازار از يكسو و كنترل محافظ كارانه حاكميت بر امرجنسى 

را با خود حمل كرد.
اين تناقض به نفع آزادى امر جنسى عمل كرد چرا كه كنترل محافظه كارانه 
از باال، مشروعيت و توان خود را در اقناع حكومت شوندگان از دست داده و 
در برابر هژمونى جهانى سپر انداخته بود. اين مقاومت شكننده را مى توان در 

ابتدا در ممنوعيت ويدئو، بعد ها ماهواره و سپس فضاى اينترنت ديد.
ممنوعيت هايى كه يك به يك شكستند و در برابر امواج جهانى اطالعات 
به  مى شد  تشويق  خصوصى  مالكيت  كه  عصرى  در  بدن  شدند.  تسليم 
مالكيت فرد در آمد تا اين بار به عنوان سوژه مصرف در اختيار بازار قرار 
بگيرد. بدنى كه مى شد هركارى با آن انجام داد. امر جنسى نيز بدين گونه به 

فرد و در معنايى كلى تر به بازار تفويض شد.
بر مسأله جنسى در كانتكست نابرابرى فزاينده دوران سازندگى و نئوليبراليسم 
نيز نور تابانده شود. شايد ايجاد ارتباط بين نابرابرى و رابطه جنسى عجيب 
باشد، ولى همانگونه كه ريچارد ويلكنسون و كيت پيكت در كتاب بسيار 
غنى و روشنگرشان گفته اند: ”افرادى كه به هنگام دوره رشد ياد مى گيرند 
كه به ديگران بى اعتماد باشند، روابط را فرصت طلبانه و خودخواهانه تلقى 
كنند و منابع را كمياب يا غيرقابل پيش بينى تصور نمايند، ممكن است بلوغ 
زيست شناختى و فعاليت جنسى را زودتر تجربه كنند و روابط سست ترى 

را سامان دهند...“
در حقيقت ميزان باالى نابرابرى در يك جامعه تصويرى ناامن و متزلزل در 
ذهن افراد آن جامعه ايجاد مى كند كه باعث مى شود به صورت ناخودآگاه 
روابط طوالنى مدت - يعنى نهاد رسمى يا غير رسمى شراكت جنسى- 
و  اقتصادى  فزايند  نابرابرى  تجربه  كرد  فرض  مى توان  شوند.  شكننده 
اجتماعى در 30 سال پس از جنگ، ذهنيتى اين چنين را در جوانان ما شكل 

داده باشد: دم را غنيمت شمار كه فردايى در كار نيست!
به صورت خالصه بايد بگويم آنچه كه به عنوان انقالب جنسى از آن 
نام بردم امرى است در جريان. مديريت رابطه جنسى در نبود جريان هاى 
اجتماعى ترقى خواه و آموزش نظام مند به صورت تابعى فردى در كانتكست 

نابرابرى و حضور بازار عمل مى كند.

تعدد شركاى جنسى و عدم وفادارى زوج ها به يكديگر يكى از نتايج اين 
انقالب پنهان است.

شكست شراكت افراد با يكديگر- كه در رابطه زوجين به عنوان طالق 
بازنمايى مى شود- اگرچه به ذات خود نشان از جامعه اى بحران زده دارد، 
اما آنچه مساله را محل توجه و دقت جامعه شناسان و نه اخالق گرايان 
مى كند، شيوع بيمارى هاى منتقل شونده از راه جنسى و از همه مهمتر 

ويروس HIV است. 
دو) آيا مى توان ميزان جرايم در جامعه را از تعداد زندانيان آن جامعه حدس 
زد؟ رابطه خطى و اين همانى بين ميزان جرم و جنايت در جامعه و تعداد 
محكومان وجود ندارد، هرچند كه رابطه معنادار آمارى بين اين دو موجود 
باشد. تعداد زندانيان در يك جامعه مشخص به رويكرد پليس و نيروهاى 
انتظامى و قضايى، به نوع قوانين موجود در آن كشور و زمان ماندگارى 

مجرمان در زندان وابسته است.
حال آنكه ممكن است در حاشيه  داغ آن اجتماع، جرايمى در حال وقوع باشد 
كه پليس و دستگاه قضايى بنا به مصالحى خواستار دخالت در آن نباشند و 
به حاشيه كشاندن و به اصطالح ”گتوئيزه“ كردن آن اجتماعات را دستور 

كارشان قرار بدهند.
به عنوان نمونه اجتماعات حاشيه نشين شهر ها ممكن است در مواد مخدر 
و خشونت تنفس كنند، ولى نيروهاى انتظامى نخواهند و يا نتوانند در آن 
حاشيه هاى داغ اجتماعى دخالت كنند و به همين ترتيب پاى اين افراد به 

زندان ها باز نشود.
من اگرچه مجرمان و حتى جنايت كاران را تا حد زيادى قربانى وضعيت 
اين  مثال باال نه  اما قصدم از  اجتماعى و نابرابرى هاى موجود مى دانم، 
همانى مجرمان با بيماران مبتال به HIV، بلكه نقد رويكردى بود كه 
باعث خطاهاى آمارى بسيار مى شود و رويه هاى غلط در مبارزه با شيوع اين 

ويروس را به دنبال دارد.
به زبان دقيق تر بررسى مسأله شيوع و بروز ويروس ايدز، از نظر ميزان 
مبتاليان به بيمارى AIDS در بهترين حالت خود يك رويكرد ناقص 

و ناكاراست.

آمارهاى فعلى بر اساس نمونه گيرى در زندان ها و بازداشت گاه ها، يا در 
مراكز انتقال خون، يا كشف اتفاقى آن توسط بيماران و يا از همه تلخ تر 

در مراحل آخر بيمارى و به علت بروز عاليم AIDS معلوم شده است.
بر اساس الگوريتم هاى رياضى موجود اين آمار در يك ضريب مشخص 
مشخص   HIV ويروس به  مبتاليان  احتمالى  ميزان  و  مى شود  ضرب 

مى شود.
با توجه به آنچه در باال و در بخش انقالب جنسى گفتم، ايران نيز از دنياى 
امروز جدا و منزوى نيست. امواج اوليه شيوع بيمارى كه از طريق انتقال خون 
و سرنگ هاى آلوده اشتراكى (به خصوص در زندان) بود از سر جامعه گذشته 
است و اين امواج از توش و توان حداكثرى خود گذر كرده اند و ميزان انتقال 
ويروس از اين طريق (حداقل در مكانهاى رسمى) كمتر از پيش است. (به 
رغم مقاومت هاى بى اثرى كه براى توزيع رايگان سرنگ استريل و كاندوم 
وجود دارد). آنچه در يك بستر اجتماعى مى تواند خطرزا باشد، گسترش 

روابط جنسى بدون مهار در عمق جامعه است.
مردان و زنان جوان جامعه ما از طريق آموزش رسمى و در دوران بلوغ (يا 
پيش از بلوغ) با چگونگى حفاظت از خود يا شريك جنسى شان آشنا نشده 
اند. نه تنها در مجراى آموزش رسمى بلكه در رسانه هاى جمعى كه روزگارى 
قرار بود، دانشگاههاى اين جامعه باشند هم سخن گفتن از كاندوم تا سال ها 
ممنوع بود. بدون تعارف بايد گفت كه كاندوم- اگر نگوييم تنها-جزو معدود 
سالح هايى است كه ما براى پيشگيرى از انتقال بيماريهاى منتقل شونده از 

طريق تماس جنسى داريم.
اگر جامعه مان را براى استفاده و كاربرد اين سالح آموزش ندهيم، آن را در 
دسترس قرار ندهيم و استفاده از آن را تشويق نكنيم، بايد منتظر سونامى 

ايدز باشيم.
تا پيش از حضور و گسترش شبكه هاى اجتماعى شايد اين استدالل قابل 
اعتنا بود كه آموزش استفاده از كاندوم به آگاهى هاى پيش از موعد نوجوانان 
مى انجامد؛ اما در چند سال اخير امواج اطالعات جامعه ما را درنورديده است 
و هرگونه فيلم، كتاب و يا تصويرى به راحتى در دسترس هر رده سنى 

قرار مى گيرد.
اگر هنوز مخالفى براى آموزش استفاده از كاندوم وجود دارد خوب است به 
پژوهشگران حوزه هاى اجتماعى اجازه ورود به فضاى مدارس را بدهند تا 
ميزان آگاهى جنسى و مسير دستيابى به اين آگاهى در نوجوانان اين مرز 

و بوم سنجيده شود.
به صورت تقريبى و پيش از انجام اين پيمايش مى توان حدس زد كه 
اطالعات نوجوانان ما درباره امر جنسى اصال اندك نيست، اگرچه با خرافات 
و آگاهى هاى باژگونه تركيب شده باشد، كه خود اين مسأله را بغرنج تر 

مى كند.
در دسترس بودن كاندوم نيز مسأله ديگرى است. بعد از تغيير سياستهاى 
و  كاندوم  رايگان  توزيع  متأسفانه،  فرزندآورى،  تشويق  و  مواليد  كنترل 
قرصهاى ضدباردارى در مراكز بهداشتى متوقف شد. اين توقف اوال باعث 
شد كه بار پيشگيرى از باردارى بر دوش زنان قرار بگيرد و مسووليت مردان 
كمرنگ شود؛ دوم باعث شد تنها منبعى كه زنان خانه دار و روستانشين ايران 
مى توانستند بدون دغدغه كاندوم تهيه كنند، از دسترس آنان دور شود. از 
مسأله قيمتى كه بگذريم، كدام زنى در ايران مى تواند به راحتى به داروخانه 
وارد شود و كاندوم بخرد؟ به واقع فضاى اجتماعى حول كاندوم آنچنان با 
تابو و ممنوعيت پيوند خورده كه تهيه آن از داروخانه ها نه فقط براى زنان 

كه براى مردان نيز بسيار سخت است.
به عنوان يك پيشنهاد مى توان در دستشويى كافه ها و رستورانهايى كه 
محل تجمع جوانان است دستگاههاى قرار داد كه به صورت نقدى يا 
اعتبارى بتوان از آن ها كاندوم تهيه كرد و در كنار آن بروشورهايى براى 

نحوه استفاده از آن قرار داد.
اين بروشور ها مى توانند به بيمارى هاى منتقل شونده از راه ارتباط جنسى 
نيز اشاره داشته باشد و بدون اينكه درس اخالق بدهند، مسووليت در قبال 
شريك جنسى را يادآور شوند. به اين شيوه دسترس پذيرى كاندوم و تهيه 
آن را ميسرتر مى كنيم. در عين حال جوانان را هدف مى گيريم و تا حدى 

آگاهى هاى نظام مند را افزايش مى دهيم.
مسايلى  به  فرارو  خواه  ترقى  سايت  با  پيشين  مصاحبه هاى  در  من  سه) 
همچون تابو و ترس، مجازات و استعاره هاى حول بيمارى 
ايدز پرداخته ام و در همانجا انتقاداتم را به شيوه مبارزه با 
شيوع و گسترش اين بيمارى مطرح ساخته ام كه خوانندگان 
مى توانند به آن ها مراجعه كنند. اما آنچه كه مى خواهم در 

پايان اين گفتگو مطرح كنم مساله درمان است.
شيوه درمان در ايران هنوز با استانداردهاى مبارزه اجتماعى 
پيوند نخورده است. اين درست كه رايگان بودن دارو بسيار امر 
مترقى است و بايد تا ريشه كنى بيمارى حفظ شود، اما درمان 
در ايران فقط از طريق منابع محدودى در حال اجراست. يعنى 
بيماران فقط مى توانند در هر شهر يا استان به محل هاى 
محدودى مراجعه كنند و دارو را دريافت دارند. حال آنكه بايد 

توزيع دارو از طريق پزشكان خانواده ميسر شود.
اين شيوه توزيع دارو، به كاهش بار بيمارى در سطح جامعه 
مى انجامد و در عين حال به خاطر نزديكى و در دسترس 
جنسى،  شركاى  بيمار،  از  شناخت  خانواده،  پزشكان  بودن 
عوامل آسيب رسان و روند پاسخ به درمان آسانتر شده و 
قابل پيگيرى مى شود. اگر پزشكان خانواده صحيح عمل كنند 
و اعتماد بيماران جلب شود احتمال آنكه بتوان شركاى جنسى 
آنان را به نحوى آموزش داد و يا آگاهى هاى جنسى را توزيع 

كرد، افزايش پيدا مى كند.
از سوى ديگر امكان برقرارى درمان فراهم مى آيد. به اين معنا كه افرادى 
كه در معرض خطر ابتال قرار دارند (رابطه جنسى نامتعارف، وارد شدن سوزن 
آلوده به دست، جنين سالم در رحم مادر مبتال و ...) با دريافت دوز خاصى 
از دارو ها تا حد زيادى از ابتال به بيمارى مصون مى شوند. اين رويكرد فقط 
در مواردى ميسر مى شود كه پزشك شناخت دقيقى از سوژه انسانى داشته 
باشد و در دسترس و نزديكى افراد قرار داشته باشد. پزشك خانواده مى تواند 
بستر مبارزه اجتماعى با بيمارى ايدز باشد. رويكردى كه در سايه طرح تحول 

سالمت مورد غفلت واقع شده است.
در پايان مى خواهم اين نكته را روشن كنم كه زنگ هاى خطر به صدا 
درآمده اند. بيمارى از حاشيه هاى داغ اجتماع به متن آن آمده است. سال ها 
مسووالن ما وقت داشته اند تا راه كارهاى جهانى مبارزه با گسترش اين 
بيمارى را در جامعه خودمان به كار بگيرند، ولى متأسفانه كوتاهى بسيارى 
رخ داده است و گسترش ويروس در حال ورود به مرحله فراگير شدن است.
ديگر وقت آن است كه پژوهشگران و روشنفكران ترقى خواه وارد عرصه 
شوند و با صدايى رسا اعالم كنند كه نه تنها بايد با تابو ها و ترس هاى 
حاشيه اين بيمارى و به طور كلى امر جنسى مبارزه شود، بلكه رويكردهاى 
اجتماعى نظير توزيع رايگان و گسترده كاندوم در دستور كار قرار بگيرد. در 
امر درمان نيز پزشك خانواده و رويكرد اجتماعى توزيع دارو از اهميت بااليى 

برخوردار است و مجراهاى توزيع دارو بايد از پيش گسترده تر شوند.
وظيفه دولت در اين زمينه بسيار سنگين است و سه نهاد وزارت بهداشت 
و درمان، آموزش و پرورش و صدا و سيما بايد به صورت مستمر درگير 
مبارزه با بيمارى شوند، بدون آنكه به رويكردهاى ارتجاعى و واپسگرا اجازه 
رخ نمايى بدهند. زمان طاليى مبارزه با گسترش بيمارى گذشته است، 
اما هنوز مى توان با عزمى ملى در برابر هجوم اين بيمارى كه در بستر 
نابرابرى اجتماعى و عدم آگاهى به پيشروى خود ادامه مى دهد، ايستاد... 
زمان را بايد دريافت كه جاودان نيستيم... زمان را بايد دريافت كه در برابر 

آن پاسخگوييم.

اين روز ها در برخى از كلينيك هاى دامپزشكى بيشتر به جاى اينكه حيوانات را درمان 
كند با كارهاى عجيب و غريبى اقدام به حيوان آزارى مى كنند!

 اين روز ها در برخى از كلينيك هاى دامپزشكى بيشتر به جاى اينكه براى درمان 
حيوانات تالش كنند با كارهاى عجيب و غريبى اقدام به حيوان آزارى مى كنند! از 
جراحى زيبايى حيوانات گرفته تا عمل حنجره سگ و عقيم كردن گربه؛ همه اين ها در 
كلينيك هاى دامپزشكى رواج پيدا كرده و باعث شده تا صاحبان اين حيوانات خانگى، 
آن ها را زير جراحى هاى گران قيمتى ببرند و حيوانى را كه ادعا مى كنند به او خيلى 
عالقه دارند را زجركش كنند!كه چرا كه بر اساس رسوخ فرهنگ غربى و چشم هم 

چشمى هاى خودخواهانه حيوانات را مى خواهند در منزل نگه دارى كنند

بيصدا كردن سگ با عمل جراحى
چند روز پيش بود كه به يكى از دامپزشكى ها رفته بودم و خانمى تقريبا 40 ساله را 
ديدم كه سگى را در بغل خود گرفته بود و برايش گريه مى كرد. از او پرسيدم: «بيمارى 
اين سگ چيست؟» پاسخ داد: «همسايه ها از صداى پاپى شاكى شده اند و به مدير 
ساختمان شكايت كرده اند. براى همين مجبور شدم تا براى جلب رضايتشان و اينكه 
پاپى آواره نشود براى جراحى حنجره اش به دامپزشكى بيايم. حاال بعد از عمل جراحى 

حنجره بى صدا مى شود و مى توانم او را به خانه ببرم.»
از او مى پرسم: «براى عمل جراحى حنجره سگش عذاب وجدان نداريد؟» با حال 
پريشان و ناراحتى پاسخ مى دهد: «مگر مى شود عذاب وجدان نداشته باشم! پاپى براى 
من خيلى عزيز است. اما يا بايد به جراحى حنجره اش رضايت بدهم يا اينكه او را از 
خانه بيرون ببرم. براى همين نگه داشتن پاپى بى صدا را به نبودنش در خانه مان ترجيح 

داده ام.» با خود فكر مى كنم كه اين چه عالقه اى است كه صاحبان اين حيوانات خانگى 
از آن حرف مى زنند؟ عالقه به سگ كه بخاطر آن حاضر به جراحى و در نتيجه بى صدا 
شدن آن مى شود؟ چطور ممكن است كه يك انسان به خود اجازه چنين كارى را بدهد؟

جراحى حنجره باعث مرگ سگ مى شود
محبوبه زارعى يكى از اعضاى جمعيت حامى حيوانات در اين رابطه به خبرنگار «فردا» 
مى گويد: «پارس كردن در سگ ها يك عمل كامال طبيعى است و روشى براى 
برقرارى ارتباط با محيط اطراف و بيان احساسات مى باشد. سگ ها با پارس كردن 
شادى، ترس، بى حوصلگى، دلتنگى، خستگى، گرسنگى، احساس خطر و حفاظت از 

قلمرو خود و صاحب را بيان مى كنند.»
او ادامه مى دهد: «در عمل هاى جراحى كه براى بى صدا كردن سگ ها استفاده 
مى شود، تارهاى صوتى اين حيوان برداشته شده و بسته به نوع عمل ممكن است 

صداى سگ كم، مختل و يا به كلى قطع شود.»
زارعى با اشاره به اين مسئله كه جراحى حنجره در سگ ها باعث مرگ آن ها مى شود، 
مى گويد: «سگ ها بعد از عمل جراحى حنجره دچار مشكالت شديد خواهند شد، مثل 

ناتوانى در بلع غذا، پارس هاى سرفه مانند و خشك و افسردگى و لجبازى در رفتار.»
مجازات براى پزشكانى كه حنجره سگ ها را جراحى مى كنند 

محبوبه زارعى اظهار مى دارد: «صاحبان اين سگ ها مى گويند كه پيش دامپزشك 
معروفى رفته  و گفته هايش را باور كرده اند. آنها از اين دامپزشك  پرسيده بودند كه آيا 
جراحى حنجره تنها راه و بهترين روش بدون عوارض براى سگ شان است؟ و او پاسخ 
داده بود كه بله اين جراحى هيچ عارضه اى براى سگ ايجاد نمى كند! و جز من هيچ 

دامپزشكى علم و دانش اين جراحى را ندارد! اين در حالى است كه اين عمل عوارض 
جبران ناپذيرى به همراه دارد. زيرا خراشى كه بر تارهاى صوتى و حنجره ايجاد مى شود 
بعد از مدتى گوشت اضافه مى آورد و مسير عبور هوا و غذا را مسدود مى كند. همچنين 
سبب خس خس گلو و بدتر شدن پارس سگ مى شود. اين پارس هاى خشك ايجاد 

تورم و زخم در گلو سگ مى كند و سبب عفونت و مرگ سگ مى شود.»
اين حامى حيوانات ادامه مى دهد: «صاحبان سگ ها كه براى همسايگانشان ايجاد 
مزاحمت مى كنند، مى توانند به جاى عمل جراحى حنجره سگ از روش هاى آموزشى و 
تربيتى براى كنترل پارس كردن آن ها استفاده كنند و بدون اينكه حيوان را زجر بدهند و 

با طبيعت خودشان بيگانه كنند به شيوه اى درست مشكلشان را حال كنند.»
زارعى در ادامه مى گويد: «اين جراحى ها در كشورهاى پيشرفته اى مانند كانادا، آمريكا، 
انگلستان ممنوع اعالم شده و اگر يك دامپزشكى دست به چنين اقدامى بزند، مجازات 

خواهد شد.»

ظلمى كه در حق حيوانات مى كنيم
بايد بدانيم كه حيوانات جزئى از طبيعت هستند و شرايط زندگى مختص به خود را دارند. 

بنابر قانون طبيعت آنها داراى حق و حقوقى هستند كه رعايتش الزامى ست.
خداوند بنابر نيازهاى هر حيوانى، قابليت ها و توانايى هايى را در اختيار آن قرار داده و 
حاال انسان ها حق ندارند كه بر اساس ميل شخصى و شرايط اجتماعى خودشان آن ها 
را زير پا بگذارند. اما برخى از افراد جامعه با خشونت عليه حيوانات متهم به اين قانون 
شكنى هستند و برخى ديگر به خاطر نگه داشتن حيوانات مورد عالقه شان در خانه 

به آن ها ظلم مى كنند.

از جراحى زيبايى حيوانات از جراحى زيبايى حيوانات 
خانگى تا عمل حنجره سگخانگى تا عمل حنجره سگ

ايدز از حاشيه هاى داغ اجتماع به متن آمده است
مزدك دانشور

آگهى حصر وراثت
آقاى عبداالمير      شهرت كلبان      نام پدر عبدالرضا    بشناسنامه 4813     صادره  از اهواز      درخواستى بخواسته صدور  
آگهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان پدرم مرحوم در آخرين    اقامتگاه   دائمى    فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضى عبداالمير كلبان    فرزند عبداالرضا  ش.ش 4813 صادره از اهواز 2- عبالكريم كلبان فرزند عبدالرضا ش.ش228 
صادره از اهواز 3-عبداهللا كلبان فرزند عبدالرضا ش.ش 341 صادره از اهواز 4- عبدالرسول كلبان فرزند عبدالرضا ش.ش 
5848 صادره از اهواز 5- عبدالخالق كلبان فرزند عبدالرضا ش.ش 1767 صادره از اهواز (پسران متوفى) 6- سليمه كلبان فرزند 
عبدالرضا ش.ش 4814 صادره از اهواز 7- نعيمه كلبان فرزند عبدالرضا ش.ش 3256 صادره از اهواز 8- سهام كلبان فرزند 
عبدالرضا ش.ش 2222 صادره از اهواز 9- ناديا كلبان فرزند عبدالرضا ش.ش 16499 صادره از اهواز (دختران متوفى) 10 خانم 

ليال حزباوى فرزند معال ش.ش 218 صادره از اهواز (همسر متوفى) و ال غير.....
اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد 

از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 اهواز
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اقتصادى
خبـر

 رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: اگر مشمولين مبلغ مابقى سهام خود را نپردازند، سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر 
به مالكيت دولت خواهد رسيد.

  پورى حسينى رئيس سازمان خصوصى سازى در برنامه چوب خط شبكه افق با در مورد آخرين وضعيت پرداخت 
سهام عدالت گفت:  از اول مرداد تا پايان اسفندماه شركت هاى سرمايه پذير موظف به پرداخت سودهاى مربوط به 
سهام عدالت به سازمان خصوصى سازى بوده و سازمان خصوصى سازى موظف به پرداخت آن به سهام داران مى 

باشد.
به  آن  پرداخت  و  سهام  سود  دريافت  آمادگى  خصوصى سازى  سازمان  مردادماه  اول  از  اينكه  بيان  با  پورحسينى  
مشمولين را داشته است گفت: اگر اول مردادماه همه سود به سازمان خصوصى سازى واريز مى شد سازمان خصوصى 

سازى قادر به پرداخت به موقع آن بود.
وى با بيان اينكه تا كنون تنها 500 ميليارد تومان به حساب سازمان خصوصى سازى براى پرداخت سهام عدالت  واريز 

شده است گفت:  شركت ها 5 ماه ديگر فرصت قانونى براى پرداخت دارند.
رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه 47 ميليون سهام گيرنده دهك بندى شده اند و پرداخت ها با توجه به 
واريزهاى صورت گرفته به صورت هدفمند بر اساس اولويت به سهام گيرندگان داده مى شود گفت: پرداخت ها از 

دهك هاى پايين شروع مى شود.
پورحسينى با بيان اينكه  از ابتدا نيز قرار بود  شروع پرداختها از اواخر شهريورماه باشد، نه اينكه ما در آن تاريخ تمام 

سود سهام را به همگى پرداخت كنيم گفت: پرداختها ممكن است تا پايان فروردين سال 97 طول بكشد.
وى با بيان اينكه سود كنونى سهام عدالت بين 13 تا 15 بوده است و براى سال مالى آتى ممكن است اين مقدار 
افزايش يافته و يا كاهش يابد گفت: اگر مشمولين مابقى سهام خود تا يك ميليون تومان را نپردازند، تنها به اندازه 
همان ميزان كنونى سهام خود سود دريافت مى كنند و باقى سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پايان مهرماه) به مالكيت 

دولت خواهد رسيد.
رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه اگر يكى از مشمولين فوت كرده باشد حق سود سهام وى با وراث خواهد بود 
گفت: وراث حتما بايستى گواهى حصر وراثت داده باشند و پس از اعالم سازمان خصوصى سازى مدارك را تحويل اين 

سازمان داده تا سود متوفى را در اختيارشان قرار دهيم.

نرخ بيكارى تابستان به 11,7 درصد رسيد
مركز آمار ايران اعالم كرد: اطالعات گردآورى شده درباره افراد 10 ساله و بيشتر نشان مى دهد نرخ بيكارى تابستان امسال به 

11,7 درصد رسيد و نسبت به مدت مشابه پارسال يك درصد بهبود يافت.
از نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار تابستان 1396 كه از سوى مركز آماى ايران انتشار يافته است، بررسى روند تغييرات نرخ 
بيكارى كل كشور نشان مى دهد اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال پيش (تابستان 1395)، يك درصد و نسبت به 
فصل گذشته (بهار 1396) 0,9 درصد كاهش داشته است.بررسى روند تغييرات نرخ بيكارى كل كشور نشان مى دهد كه اين 
شاخص، نسبت به فصل مشابه پارسال (تابستان 1395)، يك درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1396) 0,9 درصد كاهش 
داشته است.در تابستان امسال 41 درصد جمعيت 10 ساله و بيشتر از نظر اقتصادى فعال بوده اند، يعنى در گروه شاغالن يا 
بيكاران قرار گرفته اند.بررسى روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادى كل كشور نشان مى دهد اين شاخص، نسبت به فصل 

مشابه پارسال (تابستان 1395)، 0,6 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1396)، 0,4 درصد افزايش داشته است.
 نرخ بيكارى جوانان 29 - 15 ساله نيز حاكى از آن است كه 24,4 درصد از جمعيت فعال 29- 15 ساله بيكار بوده اند. اين 
شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهرى نسبت به نقاط روستايى بيشتر بوده است.بررسى روند تغييـرات نرخ 
بيكارى جوانان 29-15 ساله نشان مى دهد اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در پارسال 2,3 درصد و نسبت به فصل قبل 
2 درصد كاهش پيدا كرده است.بررسى سهم اشتغال ناقص نشان مى دهد كه در تابستان امسال 9,2 درصد جمعيت شاغل،  
به داليل اقتصادى (فصل غيركارى، ركود كارى، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و…) كمتر از 44 ساعت در هفته كار كرده 
و آماده براى انجام كار اضافى بوده اند؛ در حالى كه 40,5 درصد از شاغالن 15 ساله و بيشتر، 49 ساعت و بيشتر در هفته 
كار كرده اند.بررسى اشتغال در بخش هاى عمده فعاليت اقتصادى نشان مى دهد بخش خدمات با 49,5 درصد بيش ترين سهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدى بخش هاى صنعت با 31,4 و كشاورزى با 19,1 درصد قرار دارند.

نتايج اين طرح به صورت تفصيلى بزودى در درگاه ملى آمار به نشانى www.amar.org.ir در دسترس قرار مى گيرد.

توزيع كنندگان ايرانى7برابر متوسط جهانى
گروه اقتصادى: رئيس كميسيون بازرگانى داخلى اتاق بازرگانى ايران معتقد است در شرايط فعلى كه تعداد توزيع كنندگان 
ايرانى هفت برابر متوسط جهانى است، حذف برچسب قيمت از روى كاالها به دليل مشكالتى كه در سيستم توليد و توزيع 

وجود دارد اقدام اشتباهى است، چرا كه باعث شكل گيرى رقابت ناسالم مى شود.
حذف برچسب قيمت از روى كاالها و درج برچسب قيمت ها توسط خرده فروشى ها مدتى است محل بحث و مناقشه ميان 
موافقان و مخالفان آن شده است؛ طرحى كه در اواخر دوران محمدرضا نعمت زاده - وزير سابق صنعت، معدن و تجارت - به 
تصويب رسيد و شريعتمدارى - وزير جديد - مصوبه آن را تاييد و تعدادى ديگر از كاالها را به آن اضافه كرد اما بعد از 
آن به دليل مخالفت برخى از سازمان ها، انجمن ها و كارشناسان از جمله سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان و برخى توليدكنندگان صنايع غذايى روبرو شد؛ لذا اجراى اين مصوبه با بيانيه 
شريعتمدارى به تعويق افتاد.در اين ميان برخى از كارشناسان بر اين باورند كه هنوز بستر الزم براى اجراى اين طرح وجود 
ندارد و سيستم توزيع و توليد ما به دليل مشكالتى كه دارد در صورت اجراى اين طرح باعث غير شفاف شدن قيمت گذارى 
مى شود. خسرو فروغان گران سايه - رئيس كميسيون بازرگانى داخلى اتاق بازرگانى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره اظهار 
كرد: در ساير كشورها اين روش معمول است كه كارخانه ها روى كاالها برچسب قيمت نمى زنند و بين توليدكنندگان رقابت 

شكل مى گيرد و نظارت از سوى مصرف كنندگان اتفاق مى افتد.
وى ادامه داد: به داليل مختلف نمى توان اين شيوه را در شرايط فعلى در بازار ما ايجاد كرد. رقابت در بازار توزيع ما سالم 
نيست و مديريت درستى در بازار توزيع ما وجود ندارد.رئيس كميسيون بازرگانى داخلى اتاق بازرگانى ايران افزود:  ما يك 
شبكه وسيع توزيع داريم كه در حال حاضر نظارت روى آن بسيار اندك و ناچيز است. تعداد توزيع كنندگان ما هفت برابر 
متوسط جهانى است و براى همين باعث شده كه نظارت بر آن بسيار دشوار شود.فروغان گران سايه تصريح كرد: اگر در 
چنين بازارى بگويم برچسب وجود نداشته باشد عمال مصرف كننده آسيب مى بيند و قيمت ها كاالها در نقاط مختل شهر 
متفاوت خواهد بود و زمينه براى بروز تخلف زياد مى شود. از طرف ديگر كسانى كه توليدكنندگان برند هستند و كاالى با 
كيفيت توليد مى كنند و توليدكننده واقعى هستند در اين بازار آسيب مى بينند چون توليدكننده اى كه بخواهد درست كار كند 
در اين شرايط شكست مى خورد و فضا براى متخلفين باز مى شود. وى درباره اينكه چه زمانى مى توان نسبت به حذف 
برچسب قيمت ها اقدام كرد گفت: زمانى مى توان برچسب كاالها را حذف كرد كه زير ساخت هاى اقتصادى و سيستم توزيع 
اصالح شود و يك مديريت واحد و سيستم نظارتى مشخصى بر بازار توزيع تعريف كنيم و در مرحله بعد هم نظارت بر 
توليد را اجرا كنيم در اين صورت مى توان برچسب قيمت از روى كاال را حذف كرد اما در حال حاضر اين اقدام منجر به 

شكل گيرى رقابت ناسالم مى شود.

يكى از بازارهايى كه در هيچ زمان با ركود رو به رو نشد و 
هميشه مشتريان خود را داشت، معلم كنكور است. والدين 
براى ارتقاى رتبه كنكور كودكان خود هزينه هنگفتى مى 

كنند.
در روزهاى گذشته آمار شغل هاى پردرآمد در كشور 
در رسانه ها منتشر شد. ميان مشاغلى كه به پولساز بودن 
معروف هستند، مانند پزشكى و مديران نفتى، به شغل 
معلمى نيز اشاره شده بود كه موجب تعجب بسيارى از 

كاربران شد.
در حال حاضر يكى از بازارهاى پر مخاطب، بازار تدريس 
«كنكورى ها» است. معلم هايى كه براى تدريس دانش 
آموزان كنكورى در اين بازار نام شان تبديل به يك برند 

معروف شده، از اين طريق درآمدهاى بااليى را كسب مى كنند.
موسسه ها، آموزشگاه ها و مدارس براى باال بردن آمار قبولى دانش 
آموزان خود در كنكور از معلم هاى صاحب برند و مطرح استفاده 
مى كنند كه هزينه اين معلم ها نيز به شدت باالست. از طرف ديگر 
والدين در زمينه تدريس كودكان خود، هزينه هاى زيادى مى كنند 

و به دنبال معلم هاى «برند» هستند.
به طورى كه گفته مى شود هزينه معلم هاى «برند»كه آمار رتبه 
قبولى دانش آموزانشان باال است، به جلسه اى 4 ميليون تومان 
نيز مى رسد. در واقع دانش آموزان دقيقه اى حدود 44 هزار و 
500 تومان براى يادگيرى از معلم هاى مشهور هزينه مى كنند. البته 
اين هزينه مى تواند ميان چند نفر تقسيم شود، اما دانش آموزانى 

نيز هستند كه به طور خصوصى معلم هفته اى يك بار 
براى هر درس مى گيرند. از طرفى فارغ التحصيالن نيز به 
تدريس اقدام مى كنند كه آن ها هزينه كمترى را دريافت 
مى كنند. به طور معمول يك ساعت الى يك ساعت و 
نيم، بسته به درس و دانش آموز، خصوصى بين 100 هزار 

تومان الى 200 هزار تومان دريافت مى كنند. 
هر چه تجربه و شهرت معلم بيشتر شود اين قيمت نيز 
افزايش پيدا مى كند. به طور معمول با توجه به گزارش 
ميدانى، اكثر دانش آموزان سال كنكور از مدارس غير 
انتفاعى مناطق يك و دو تهران كه معلم خصوصى مى 
گيرند، جلسه يك ساعت و نيم حدود 600 هزار تومان 
الى يك ميليون و 500 هزار تومان براى هر معلم هزينه مى 
كنند. در واقع معلم ها دقيقه اى 6 هزار و 600 تومان الى 16 هزار و 

600 تومان براى تدريس پول دريافت مى كنند.
اما به طور مجموع بسته به شهرت افراد اين هزينه ها فرق دارد. 
معلم خصوصى كنكور از حداقل 100 هزار تومان تا 4 ميليون تومان 

وجود دارد.

احتمال بازگشت مالكيت سهام عدالت به دولت
در اين گزارش بانك مركزى اعالم شده بود كه در شهريور ماه 
سال 1396 حجم معامالت واحدهاى مسكونى و متوسط قيمت 
خريد و فروش يك مترمربع واحد مسكونى در شهر تهران به 
كه  رسيد  ريال  ميليون  و 6/47  فقره  هزار  به 5/15  ترتيب 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 2/9 و 7/9 درصد 

افزايش نشان مى دهد.
بررسى تحوالت بازار اجاره بهاى مسكن در شهريور ماه سال 
1396 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با نرخ تورم در اين 
دوره است، به طورى كه شاخص كرايه مسكن اجارى در 
شهر تهران و در كل مناطق شهرى نسبت به ماه مشابه سال 

قبل به ترتيب 6/8 و 6/7 درصد رشد را نشان مى دهد.
همزمان وزارت راه و شهرسازى خبر از تغييراتى در برنامه 
شهرسازى با  معاونان وزير راه و  تسهيالتى مسكنى داد و 
اعالم هاى جسته و گريخته خبر از روى خوش دولتى در 

بحث تسهيالت مسكن دادند تا شايد باالخره 
جديد  فازى  وارد  مسكن  سال  چند  از  بعد 
شود؛ فازى كه اگر همه خانه به دوشان را 
خانه دار نمى كند اما مى تواند تعداد اندكى را 

صاحبخانه كند.
در عين حال پيگيرى ها از تغييرات در تغيير يا 
بهتر است بگويم كاهش نرخ سود وام مسكن 
كار را به جايى رساند كه مسووالن مسكنى در 
آستانه همايشى كه بسته سياست هاى مسكنى 
را نشانه گرفته است خبر از اعالم تغييرات در 
هفته آينده بدهند. پس از دو تصميم وزارت 
تسهيالت  افزايش  از  شهرسازى  و  مسكن 
مسكن تا كاهش نرخ سود تسهيالت مسكن 
يكم، اين سومين شوك به بازار مسكن است كه 
در هماهنگى دو دستگاه يعنى وزارت مسكن و 
شهرسازى وبانك مركزى، اجرايى خواهد شد.

رخت نو  بر سياستگذارى هاى گذشته
حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازى كه مسوول 
است  شهرسازى  و  راه  وزارت  در  مسكن  بحث  مستقيم 
بخشيدن  رونق  براى  دولت  تازه  سياست هاى  از  اخيرا  كه 
به بازار مسكن خبرداده، در عين حال گفته است كه جزييات 
اعالم  آينده  هفته  در  مسكن  وام  اعطاى  جديد  سياست هاى 

مى شود.
آن طور كه مظاهريان گفته به زودى هفدهمين همايش سياست هاى 
توسعه مسكن با حضور وزير راه وشهرسازى، شهردار تهران و 
مديرعامل بانك مسكن برگزار خواهد شد و در اين همايش 
تامين مالى مسكن يكى از مهم ترين پانل هاى تخصصى همايش 
سياست هاى توسعه مسكن است كه با توجه به حضور مديران 
بانك مسكن در اين همايش، سياست هاى نوين اعطاى وام 

مسكن اعالم خواهد شد.
 شايد به همين دليل است كه يك هفته مانده به برگزارى اين 
همايش، وزير راه و شهرسازى معاون جديدش در بخش پولى 
و مالى را ديروز منصوب كرد و براى محمدهاشم بت شكن، 
مديرعامل بانك مسكن حكم مشاورى وزير راه و شهرسازى 
در امور بانكى و پولى را امضا كرد تا نشان دهد براى اين بخش 

تصميم هاى خاصى دارد.
ارايه  براى  فرصتى  را  همايش  اين  برگزارى  مظاهريان  البته 
نظريات دولت در بخش هاى مرتبط با حوزه مسكن در يك 
محيط علمى و دانشگاهى خوانده و گفته است كه دولت آماده 

شنيدن نقدها از محافل تخصصى است.
مظاهريان با اظهار اميدوارى نسبت به جمع بندى در خصوص 
نظام تامين مالى و مسكن اقشار كم درآمد، يادآور شده است: 
در  مسكن  بازار  و  اقتصادشهر  شهرسازى،  زمين،  «سياست 

پانل هاى تخصصى در همايش دو روزه سياست هاى توسعه 
مسكن با حضور نمايندگان بخش خصوصى مورد واكاوى 
با  همايش  اين  موضوع  گرفت.  خواهد  قرار  جمع بندى  و 
پيش فرض اصالح سياست ها برگزار مى شود و هدف اصلى 
يك  در  دولت  سياست هاى  تدوين  و  اصالح  همايش  اين 
محيط كامال آزاد و تخصصى است. به همين دليل پيش بينى 
شده است تا بخش خصوصى در همه پانل ها حضور داشته 
باشد و گفت وگو درباره مسائل بخش مسكن شكل گيرد. بازار 
مسكن نيز يكى ديگر از محورهاى اين همايش است كه براى 
نخستين بار با حضور نمايندگان بخش خصوصى، مديران دولتى 
و اساتيد دانشگاه به تحليل وضعيت كنونى و آتى بازار مسكن 

خواهد پرداخت.»
جالب اينجاست كه معاون وزير راه و شهرسازى از حضور 

شهردار و معاونان شهردارى در هفدهمين همايش سياست هاى 
توسعه مسكن خبر داده و گفته است: «امسال با توجه به نزديكى 
دولت و شهردارى، شاهد حمايت شهردارى از اين همايش و 

حتى حضور شهردار در مراسم افتتاحيه خواهيم بود.»

صندوق پربار مسكن
بخش  مستقيم  مسوول  عنوان  به  مظاهريان  كه  چند  هر   
مسكنى  بسته  در  تغييرات  موضوع  به  زيادى  اشاره  مسكن 
دولت نكرده است اما عباس آخوندى، وزير راه و شهرسازى 
تسهيالتى  بسته  مورد  در  بحثى  هيچ  هنوز  كه  شرايطى  در 
مسكن نشده است در جمع خبرنگاران گفته است: «كاهش 
مدت بازپرداخت تسهيالت مسكن نيازمند بررسى بيشتر در 

بانك مركزى است.»
دوره  كاهش  پيگير  اينكه  بر  تاكيد  با  شهرسازى  و  راه  وزير 
خريد  وام  تسهيالت  دريافت  بازپرداخت 
مسكن هستم، همچنين گفته است: «وزارت 
راه و شهرسازى به دنبال كاهش مدت بازپرداخت 
تسهيالت خريد مسكن است و اين موضوع 
نيازمند بررسى هاى بيشتر در بانك مركزى است. 
دريافت تسهيالت 80 ميليون تومانى براى يك 
نفر و 160 ميليون تومانى براى زوجين جوان 
از طريق حساب پس انداز صندوق خانه يكم 
در بافت هاى فرسوده شهرى تهران با نرخ سود 
تسهيالت 8 درصدى شرايط مناسبى را براى 
است.  كرده  فراهم  مسكن  خريد  متقاضيان 
استقبال خوبى براى سپرده گذارى در صندوق 
نشان  آمارها  و  شده  يكم  مسكن  پس انداز 
مى دهد بيش از 260 هزار نفر در اين صندوق 

پس انداز كرده اند.»
او همچنين درباره سياست تسهيل دريافت وام 
خريد مسكن هم گفته: هرچند ميزان سپرده 
متقاضيان در اين صندوق هر 6 ماه دو برابر مى شود، اما وزارت 
راه و شهرسازى به دنبال كاهش اين مدت بوده و اين موضوع 

نيازمند بررسى هاى بيشتر در بانك مركزى است.
واحدهاى  واگذارى  درباره  همچنين  شهرسازى  و  راه  وزير 
مسكن مهر نيز به متقاضيان گفته است: «پروژه مسكن مهر در 
مراحل پايانى قرار دارد و به تدريج با آماده شدن اين واحدها به 
خصوص در شهر جديد پرديس، واحدهاى آماده به متقاضيان 

واگذار مى شود.»
آخوندى درباره مسكن اجتماعى هم گفته: «طبق مصوبه هيات 
دولت و در برنامه ششم توسعه بنياد مسكن انقالب اسالمى 
ساير  با  حمايتى  و  مسكن اجتماعى  طرح  اجراى  مسوول 
نهادهاى مرتبط است و اكنون بنياد مسكن در حال پيگيرى 

تامين منابع مالى از سازمان برنامه و بودجه است.»

شوك سوم به بازار مسكن
 بانك مركزى هفته پيش در گزارشى از تحوالت بازار مسكن درشهر تهران،خبر از رشد2/9 درصدى معامالت مسكن در شهريورماه ن

سبت به ماه مشابه سال قبل داد و همزمان هم از رشد 7/9 درصدى قيمت مسكن خبر داد تا نشان دهد رونق به بازار مسكن بازگشته است 
و ديگر خبرى از ركودى كه فعاالن بازار از آن صحبت مى كنند، نيست.

معلم كنكور، دقيقه اى 44 هزار و 500 تومان
گفته مى شود هزينه معلم هاى سرشناس و ويژه به جلسه اى 4 ميليون تومان نيز مى رسد
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ورزش
خبـر خبـر

كيروش به راحتي شجاعى را فروخت
پس از اينكه، معاون وزارت ورزش دولت به اصطالح تدبير 
و اميد!! به كارلوس كيروش فشار آورد تا مسعود شجاعي را 
به تيم ملي دعوت نكند! در ديدار دوستانه مقابل توگو، مهدي 
ترابي با پيراهن شماره 7 در تركيب تيم ملى حضور پيدا كرد.

وزارت ورزش دولت به اصطالح تدبير و اميد!! به كيروش 
فشار آورد تا مسعود شجاعي را به تيم ملي دعوت نكند!

مسعود شجاعى هافبك باتجربه و يكى از كاپيتان هاى تيم 
ملى براى دومين اردوى متوالى در بين مدعوين كارلوس 
كى روش قرار نگرفت. با اينكه كى روش در مصاحبه اى 
چندى قبل اعالم كرده بود شجاعى را مد نظر دارد و شايد 
در آينده دوباره دعوت شود اما احتمال اين موضوع بسيار كم 
است. شجاعى كه سالها با پيراهن شماره 7 در تركيب تيم 
ملى بازى كرده بود، امروز اين پيراهن را برتن بازيكن ديگرى 
ديد. با نظر كى روش پيراهن شماره 7 تيم ملى را امروز 
مهدى ترابى ستاره جوان سايپا پوشيد و در تركيب اصلى 
قرار گرفت. گفتني اينكه، پس از حضور مسعود شجاعي 
و احسان حاج صفي در تركيب تيم باشگاهي يوناني خود 
در مقابل تيم اسراييلي مكابي، معاون وزارت ورزش دولت 
به اصطالح تدبير و اميد!! به كارلوس كيروش فشار آورد تا 
اين دو را از تيم ملي حذف كند! كه بعدا حاج صفي با انتشار 
بيانيه اي كه از آن بوي ابراز ندامت مي آمد، به تيم ملي دعوت 
شد اما شجاعي كه مواضع خاص سياسي و اجتماعي دارد 
زير بار ابراز ندامت نرفت و به همين دليل كيروش هم زير 
فشار وزارت ورزش اين هافبك با اخالق خوزستاني را از 
تيم خط زد تا تيم ملي ايران براي اولين بار در تاريخ خود هيچ 

نماينده اي از فوتبال خوزستان نداشته باشد.

برنا درخشانى هم به انگليس رفت
يك نشريه انگليسى از رقابت شطرنج باز نوجوان ايران زير 

پرچم اين كشور اروپايى خبر داد.
نشريه «تايمز» روز گذشته در گزارشى اعالم كرد كه برنا 
درخشانى، شطرنج باز 15 ساله ايرانى براى كشور انگليس 
رقابت خواهد كرد. در گزارش اين نشريه آمده است كه 
درخشانى چند ماه قبل و در جريان تورنمنت جبل الطارق با 
حريفى از رژيم صهيونيستى رقابت كرد و اين مسئله باعث 
محروميت او از سوى فدراسوين ايران شد. حاال هم اين 
شطرنج باز قبول كرده كه زير پرچم انگليس رقابت كند و پس 
از درخواست شخصى اش به فدراسيون شطرنج انگليس، اين 
اتفاق محقق خواهد شد. اين خبر در حالى منتشر شده 
كه چند روز قبل نيز درسا درخشانى، خواهر بزرگتر اين 

شطرنج باز ايراني، فدراسيونش را به آمريكا تغيير داد.

فيفا، ايران و عزت اللهى را نقره داغ كرد
هافبك تيم ملى فوتبال ايران با محروميتى دو جلسه اى از 
جانب فيفا مواجه شد. فيفا، سعيد عزت اللهى هافبك تيم ملى 
فوتبال كشورمان را به دليل رفتار خشن در بازى با كره جنوبى 
در هفته نهم از مرحله پايانى انتخابى جام جهانى 2018 روسيه 
با دو جلسه محروميت تنبيه كرد. همچنين عزت اللهى 5 هزار 
فرانك سوئيس جريمه نقدى شد. فدراسيون فوتبال ايران هم به 
خاطر برگزارى مراسم جشن صعود به جام جهانى 2018 روسيه 
درست قبل از شروع ديدار با سوريه در هفته پايانى مرحله انتخابى 
اين رقابت ها و سر دادن شعارهاى غيرفوتبالى و رفتار نامناسب 
هواداران، 45 هزار فرانك سوئيس (46 هزار و 400 دالر) 

جريمه شد.

چرا جبارى به مديران 
استقالل اعالم جنگ كرد؟

مجتبى جبارى به نظر مى رسد به ته خط فوتبالش رسيده 
است و ديگر بنايى بر ادامه مسير ندارد.

جديدترين مصاحبه مجتبى جبارى و حمله تند او به مدير 
آبى ها آن هم دو هفته بعد از ماجراهاى 90 و درحالى كه به 
نظر مى رسد مشكل مهدى رحمتى با تيم حل شده، نشان 
از اين دارد كه 8 شاكى ديگر جايى در تيم ندارد. او قربانى 
بزرگ اتفاقات عجيب استقالل شده است. او كه در 90 متهم 
شد براى پول به تيم آمده ، در ابتداى فصل در ريسكى بزرگ 
به استقالل آمد تا شايد به هر بهانه اى فوتبالش را در استقالل 
تمام كند اما خيلى سريع اسير حاشيه ها شد. اين بازيكن 
كه خودش گفته بايد زودتر خداحافظى مى كرد، حاال به 
اين دليل اينچنين به افتخارى تاخته كه ديده ديگر در آينده 

استقالل جايى برايش نيست.

بازگشت گزارشگر و مجرى 
مغضوب به تلويزيون

پيمان يوسفى با گزارش ديدار انگلستان - اسلوونى بار 
ديگر روى آنتن رسانه ملى خواهد رفت تاشايعه ممنوع الكار 
شدنش تكذيب شود. بعد از بازى تيم ملى ايران در برابر 
سوريه كه منجر به تساوى دو بر دو شد پيمان يوسفى در 
برنامه فوتبال برتر اعالم كرد كه ان شاهللا يك روز بانوان 
ايرانى هم در ورزشگاه حضور پيدا كنند. همين حرف و 
غيبت يوسفى در يكى دو برنامه باعث شد تا شايعه ممنوع 
التصويرى او به گوش برسد و نبود او در برنامه هاى فوتبالى 
اخير هم به اين شايعه دامن زد اما خيلى زود اين خير تكذيب 
شد و اعالم شد كه اين مجرى و گزارشگر ورزشى مشكلى 
براى اجراى برنامه هاى تلويزيونى ندارد. حال او قرار است با 
گزارش ديدار انگلستان - اسلوونى بار ديگر روى آنتن رسانه 

ملى برود تاشايعه ممنوع الكار شدنش تكذيب شود.

اتفاق عجيب در آزادى و قهر خبرنگاران
كى روش بازيكنان را ممنوع المصاحبه كرد.

به دليل آنچه اعتراض به رسانه ها خوانده ميشد، كى روش 
بازيكنان تيم ملى را بعد از بازى توگو ممنوع المصاحبه كرد! 
بعضى از رسانه ها شايعاتى درباره دوپينگى بودن سيد جالل 
منتشر كردند كه اين مسئله باعث شد تر و خشك با هم بسوزند. 
كى روش هم تصميم گرفت همه بازيكنان را ممنوع المصاحبه 
كند و تنها به حسينى اجازه مصاحبه دهد. اين مسئله با اعتراض 
خبرنگاران همراه شد و با ناراحتى ورزشگاه را ترك كردند. 

جمال پور، مديرعامل
 باشگاه استقالل خوزستان شد

مديرعامل باشگاه استقالل خوزستان مشخص شد. 
ابراهيم قنبرى،رييس هيات مديره باشگاه استقالل خوزستان اظهار 
كرد: پس از جلسه مسووالن باشگاه استقالل خوزستان، صفرعلى 

جمال پور به عنوان مديرعامل باشگاه انتخاب شد.
وى بيان كرد: در بخشى از اين جلسه نيز درخصوص حل مشكالت 
مالى صحبت هايى شد و توافقاتى براى رفع اين مشكل صورت 
گرفت و قرار شد به زودى بخشى از مطالبات بازيكنان وكادرفنى 

تيم پرداخت شود.
رييس هيات مديره باشگاه استقالل خوزستان گفت: همچنين در 

خصوص اعتصاب تيم طى جلسات بعدى تصميم گيرى مى شود.
پيش از اين نيز عبدالنبى شولى به عنوان سرپرست مديرعاملى، در 

باشگاه استقالل خوزستان مشغول به فعاليت بود.

رقابت دختران خوزستانى 
در مسابقات جودو نوجوانان كشور

ورزشكاران خوزستانى در پيكارهاى جودو دختران نوجوان كشور با 
حريفان خود به رقابت مى پردازند. يلدا حاجت پور، مربى تيم جودو 
نوجوانان استان  اظهاركرد: اين مسابقات 16 مهرماه در تهران برگزار 
مى شود و تيم استان با دو جودوكار در اين مسابقات حضور پيدا 
مى كند. وى با بيان اين كه تيم استان از آمادگى بسيار خوبى برخوردار 
است، گفت: غزل دشتى از قهرمانان استان است كه تمرينات خود 
را زير نظر پدرش در شهرستان آبادان دنبال مى كند. همچنين آرزو 
صباحى از اهواز نيز زير نظر خودم تمرينات خوبى را پشت سر 
گذاشته است. مربى تيم جودو نوجوانان خوزستان عنوان كرد: حريفان 
خوبى در اين مسابقات شركت مى كنند و مطمئنا همگى قدر خواهند 

بود. اميدوارم كه در اين پيكارها بتوانيم به مدال دست پيدا كنيم.

سقوط افشين نوروزى در رنكينگ فدراسيون جهانى
افشين نوروزى در رنكينگ فدراسيون جهانى تنيس روى ميز،  هشت 

پله سقوط داشت. 
رنكينگ جهانى پينگ پنگ بازان در ماه اكتبر اعالم شد و بر اساس آن 

افشين نوروزى از رده 249 به رده 257 سقوط كرد.
در اين رنكنيگ تنها نوشاد عالميان بدون تغيير در در رده 68 جهان 

ماند.
نيما عالميان نيز از رده 105 به رده 107 سقوط داشت.

در حال حاضر در بين تنيسورهاى ايرانى، نوشاد و نيما عالميان و 
نوروزى به ترتيب جايگاه هاى اول تا سوم رنكينگ جهانى را به خود 

اختصاص داده اند.

وداع نفت مسجدسليمان با جام حذفى
تيم فوتبال نفت مسجدسليمان با شكست برابر گسترش تبريز از دور 

رقابت هاى جام حذفى كنار رفت. 
نفتى ها در مسجدسليمان پذيراى تيم گسترش فوالد تبريز بودند.

اين ديدار در پايان با نتيجه يك بر صفر به سود تيم تبريزى به پايان 
رسيد و شاگردان فكرى با جام حذفى خداحافظى كردند.

عرفان افراز زننده تك گل اين بازى بود.

هنوز صالبت فصل گذشته را به دست نياورديم
سرمربى تيم فوتسال ملى حفارى گفت: به نظرم هنوز آن صالبت و 

قاطعيت فصل گذشته را به دست نياورده ايم.
كياوش عالسوند پس از پيروزى 6 بر 2 تيمش برابر تيم مقاومت البرز، 
اظهار كرد: ما نيمه اول بازى را خوب شروع نكرديم و يكى از داليل 
آن تعطيلى ليگ بود، البته با توجه به اين كه چند بازيكنان مان همراه با 
تيم ملى بزرگساالن و تيم ملى دانشجويان بودند، براى اين ديدار تنها 

يك روز تيم كاملم را در اختيار داشتم.
وى ادامه داد: در نيمه اول ما خوب نبوديم ولى تيم حريف خيلى 
خوب بازى كرد و بسيار خوب نيز پرس را انجام داد ولى در نيمه دوم 
شرايط كمى متفاوت تر شد و توانستيم برترى خودمان را به حريف 
ديكته كنيم. همچنين از موقعيت هاى مان نيز به خوبى بهره برديم و 

خوشخبتانه يك برد با تعداد گل هاى بسيار به دست آورديم.
سرمربى تيم فوتسال ملى حفارى در پاسخ به اين سوال كه به نظر 
مى رسد، بازيكنان شما برخى حريفان را دست كم مى گيرند، عنوان 
كرد: اعتقاد خودم نيز اين است كه بازيكنانم در يك سرى از بازى ها 
به جايگاه جدولى تيم ها توجه مى كنند كه اين بسيار بد است، چرا كه 
بايد همواره براى تيم حريف احترام قائل بود و هميشه با تمام توان 
بازى كرد و اين موضوع بايد اصالح شود وگرنه مطمئناً در بازى هاى 
آينده برابر تيم هاى ميانه جدول و پايين جدول با مشكل بر خواهيم 

خورد.
وى خاطرنشان كرد: به هر حال كادر فنى بايد تمام تالش خود را بكند 
تا اين نقيصه برطرف شود و قول مى دهيم كه حتما به همين صورت 

خواهد شد تا بازى هاى مان همواره پر گل باشد.
عالسوند بيان كرد: هنوز به آن ثباتى كه دوست داريم، نرسيده ايم. 
خيلى خوب است كه دو بازى پايانى نيم فصل اول را با برد به پايان 

رسانديم و خوشبختانه نيم فصل دوم را هم با برد شروع كرديم. 
وى گفت: به نظرم آن صالبت و قاطعيت فصل گذشته را هنوز به 
دست نياورده ايم و اميدوارم در بازى هفته آينده كه يك بازى بزرگ 
با تيم گيتى پسند است، رقابت خوبى داشته باشيم و بتوانيم ثبات 

شخصيتى مان را به دست آوريم.

عبدولى عضو كميسيون 
ورزشكاران فدراسيون كشتى شد

سعيد عبدولى، دارنده مدال برنز المپيك و قهرمان جهان، به عنوان 
عضو اصلى كميسيون ورزشكاران فدراسيون كشتى انتخاب شد.

انتخابات كميسيون ورزشكاران فدراسيون كشتى، امروز (چهارشنبه) با 
حضور نمايندگان وزارت ورزش و جوانان، كميته ملى المپيك، هيات 
كشتى استان هاى كشور، بازرس و مسووالن رسمى فدراسيون، در 
تهران برگزار شد. اين انتخابات به صورت پيامكى بود كه نفرات واجد 
شرايط - اعضاى تيم هاى ملى كشتى از المپيك 2012 لندن تا كنون 
- راى هاى خود را به صورت پيامك به سامانه پيامكى فدراسيون 

كشتى ارسال كردند.
 سعيد عبدولى تنها كانديداى خوزستانى در اين انتخابات بود.

 درنهايت نيز سعيد عبدولى، محمد على گرايى و قاسم رضايى، 
برمبناى آراى ماخوذه به ترتيب با 39، 36 و 34 راى به عنوان اعضاى 
اصلى در رشته كشتى فرنگى، براى عضويت در كميسيون ورزشكاران 

فدراسيون كشتى انتخاب شدند.

 طاهره مهدى پور در خصوص عنوان سومى تيم ملى 
در بازى هاى داخل سالن آسيا، اظهاركرد: مسابقات 
سطح بااليى داشت و اين كه چين جزو چهار تيم برتر 
آسيا قرار گرفت و تايلند نيز براى اولين بار به عنوان 
قهرمانى رسيد، نشان از سطح باالى مسابقات است. 
تيم هاى ايران، ژاپن و تايلند، سه قدرت آسيا هستند كه 
هر سال اين تيم ها تالش كرده اند كه روى سكوهاى 

برتر قرار بگيرند.
 همه كار كرديم كه قهرمان شويم 

ولى نشد
وى عنوان كرد: ما در اين مسابقات همه كار كرديم كه 
قهرمان شويم ولى عواملى از جمله داورى ضعيف 
در برخى مسابقات مانع از رسيدن ما به مقام قهرمانى 
شد. در بازى اول با تايلند، داور ژاپنى متاسفانه به سود 
حريف پنالتى يك را اعالم كرد، در حالى كه اصال به 
اين صورت نبود و در ادامه نيز باوجود اين كه صاحب 
توپ و ميدان بوديم، توپ هاى مان وارد دروازه تايلند 

نشدند و بازى را واگذار كرديم.
 عملكرد خوبى در آسيا داشتيم

وى گفت: تيم ملى در اين رقابت ها عملكرد بسيار خوبى داشت 
و از همه نظر نيز تيم كاملى بوديم. پيش از خانم مظفر، خانم 
سليمانى سرمربى تيم ملى بودند كه زحمات بسيار كشيدند و بعد 
هم كه هدايت تيم به خانم مظفر سپرده شد و توانستيم به عنوان 
سومى بازى هاى آسيايى برسيم. در ادامه نيز جام ملت هاى آسيا 

را پيش رو داريم كه براى قهرمانى تالش مى كنيم.
اين دروازه بان بيان كرد: تمام تالشم را مى كنم كه به زودى 

سنگربان شماره يك تيم ملى شوم.

براى قهرمانى حفارى 
در ليگ برتر قول نمى دهيم

وى در خصوص آمادگى تيم  ملى حفارى براى حضور در ليگ 
برتر كشور نيز گفت:  تيم  به تازگى بسته شده است ولى شرايط 
خوبى داريم. سال گذشته باشگاه حفارى باتوجه به اين كه مبلغ 
قراردادهاى ما كم بود، مبلغى را به آن اضافه كرد ولى امسال 
به اين صورت نيست، در حالى كه تمام تيم ها قراردادهاى 
مالى خوبى دارند و در طول فصل نيز پاداش دريافت مى كنند. 
شرايط تمام تيم ها نسبت به ما خيلى بهتر است. با توجه به اين 
شرايط قول قهرمانى را نمى دهيم ولى اميدوارم به اين عنوان 
دست پيدا كنيم. مدتى پيش نيز مراسم تجليل از برترين هاى 

فوتسال ايران برگزار شد و باوجود اين كه سال گذشته 
قهرمان ليگ شديم ولى حفارى جزو تيم هاى برتر 
نبود و امسال ثابت خواهيم كرد كه حق مان نبود كه 

اين گونه با ما رفتار شود.
چرا مسووالن ورزش خوزستان به 

استقبال بانوان نيامدند؟
استقبال  عدم  از  گله مندى  با  ادامه  در  مهدى پور 
خوزستانى  ملى پوشان  از  استان  ورزش  مسووالن 
فوتسال، عنوان كرد: زمانى كه در سال 2015 قهرمان 
آسيا شديم، هيچ يك از مسووالن اداره كل ورزش و 
جوانان استان و هيات فوتبال به استقبال ما نيامدند. 
امسال هم كه در بازى هاى داخل سالن آسيا سوم 
شديم، در حالى كه مسووالن ورزش استان به استقبال 
همه رفته بودند و با تهيه گل، شيرينى و بنر از آن  ها 
استقبال داشتند، توجهى به ما نشد و براى من سوال 

است كه چرا كسى به استقبال ما نيامد؟
هميشه در حق بانوان  ظلم شده است

وى افزود: مسووالن ما خيلى كم لطفى مى كنند و واقعا 
نمى دانم بايد چه بگويم. زمانى كه مديركل ورزش و جوانان 
خوزستان در فرودگاه به استقبال ورزشكاران ديگرى آمده 
بود و من را با لباس تيم ملى ديد، از من پرسيد كه شما 
ورزشكار هستيد؟ من هم گفتم بله، من ورزشكارم و مقام 
سوم آسيا را كسب كردم ولى هيچ كسى به استقبال ما نيامده 
است كه او با نايب رييس بانوان هيات فوتبال تماس گرفت 
كه چرا به ما خبر نداده ايد. به هر حال ما به كم هم قانع ايم 
و اگر يك تبريك هم مى گفتند، دلگرم مى شديم. هميشه در 

حق بانوان ظلم شده است

هميشه در حق ورزش بانوان ظلم شده است

گروهى نسبت به موفقيت اين مربى 67 ساله ابراز ترديد 
كردند و در آنسو عده اى به آينده آبى ها كامال خوش بين اند.
آيا وينفرد شفر آلمانى گزينه مناسبى براى استقالل است؟

از روزى كه نام شفر آلمانى به عنوان سرمربى جديد استقالل 
مطرح شد تحليل هاى متفاوتى درباره اين انتخاب ارائه شد.
گروهى نسبت به موفقيت اين مربى 67 ساله ابراز ترديد 
كردند و در آنسو عده اى به آينده آبى ها كامال خوش بين اند.

دليل  هفت  دارند.  را  خودشان  داليل  هم  گروه  دو  هر 
موفقيت يا ناكامى شفر را مرور مى كنيم؛

هفت دليل براى موفقيت شفر
كيفيت مربى گرى

سوابق وينفرد شفر نشان مى دهد او سرمربى با كيفيتى است. 
فردى كه 12 سال در بوندس ليگا سرمربى بوده و سابقه حضور 
در جام جهانى به همراه كامرون را دارد قطعا مربى بزرگى است. 
او مربى باتجربه اى است و 30 سال است كه در تيم هاى 

مختلف مربى گرى مى كند. دانش و تجربه شفر مى تواند 
يكى از نكات اميدواركننده براى آبى ها باشد. براى آشنايى 

با كارنامه مربى گرى شفر اينجا كليك كنيد.
كار در آسيا

شفر  سرنوشت  باشند  اميدوار  توانند  مى  استقاللى ها 
مانند رولند كوخ يا حتى مانوئل ژوزه نشود. شفر سالها 
در آسيا مربى گرى كرده است. او شش سال در امارات 
حضور داشت و سرمربى العين و االهلى بود. حدود سه 
سال هم هدايت تيم ملى تايلند را برعهده داشت. اين 
حضور ده ساله در فوتبال آسيا مى تواند باعث شود تا 
سرمربى آلمانى استقالل نسبت به فوتبال آسيا و جو 

فوتبال ايران بيگانه نباشد.
انگيزه هاى جديد

هميشه تغيير سرمربى به يك تيم شوك وارد مى كند. به ويژه 
زمانيكه سرمربى جديد يك مربى خارجى باشد. بازيكنان 
استقالل مى خواهند خودشان را به شفر ثابت كنند. مهدى 
رحمتى و مجتبى جبارى اگر به تيم برگردند هم انگيزه 
مضاعفى خواهند داشت. از طرفى خود شفر هم موفقيت 
در استقالل را براى خودش يك چالش شيرين مى داند. او 
براى تمديد قراردادش هم نياز دارد كه خوب نتيجه بگيرد.

نظم آلمانى
مربيان آلمانى هميشه به منظم بودن شهره بودند. ايجاد يك 
تيم منظم و از بين بردن حاشيه هاى قبلى مى تواند استقالل 
را به ريل موفقيت برگرداند. مثل كارى كه كى روش در تيم 

ملى انجام داد.

كادر بازيكنان
استقالل از نظر بازيكن تيم پرمهره اى است. اين بازيكنان 
نتوانستند  منصوريان  زمان  در  جديد  بازيكنان  ويژه  به 
كارآيى داشته باشند. اين اميدوارى وجود دارد كه شفر هنر 

بهره گيرى از اين همه بازيكن خوب را داشته باشد.
حمايت هواداران

صحبتهاى هواداران استقالل نشان مى دهد اكثر آنها به دنبال 
يك مربى خارجى بودند. شفر بايد از اين فضا استفاده كند؛ 
كارى كند كه هواداران به او فرصت بدهند. استقالل پس از 
15 سال صاحب سرمربى خارجى شده و احتماال هواداران 

استقالل به شفر فرصت خواهند داد.
مقايسه با وضعيت كنونى

شفر تيمى تحويل گرفته كه تنها يك امتياز با انتهاى جدول 
فاصله دارد و تيم يازدهم جدول است. او مى تواند با كسب 
نتايجى حتى متوسط بيالنى بهتر از منصوريان ارائه دهد. در 
اطراف شفر،  فشار جانشين يك مربى موفق شدن وجود ندارد.

هفت دليل براى عدم موفقيت شفر
سن باال

وينفرد شفر 67 ساله است. نمى توان با قاطعيت گفت 67 
سال براى سرمربى گرى سن بااليى است اما آيا او براى 
سخت كار كردن در ايران و جنگيدن با تمامى حاشيه ها 
انرژى كافى را خواهد داشت؟ در گذشته چند مربى پا به 
سن گذاشته مانند مانوئل ژوزه، نشان دادند چنين انرژى و 

انگيزه اى ندارند و هدف اصلى شان كسب درآمد است.
دورى از كار در باشگاه

وينفرد شفر تقريبا هفت سال كه در باشگاه مربى گرى نكرده 
است. فعاليت در تيم ملى با باشگاه كامال متفاوت است. 
فشار كار كردن در تيمى مثل استقالل كجا و كار كردن در 
تيمى مثل تيم ملى تايلند كجا؟ نحوه تمرينات و آماده سازى 

باشگاه و تيم ملى هم كامال فرق مى كند. زمان ثابت مى 
كند كه شفر آن مربى 10 سال پيش االهلى هست يا خير؟

آلمانى بودن
مربيان آلمانى اصال كارنامه موفقى در فوتبال ايران ندارند. 
يكى از داليل اين اتفاق اين است كه بستر مناسب براى 
كار آنها ايجاد نشده بود. آلمانى ها نتوانستند خود را با 
مختصات عجيب فوتبال ايران وقف دهند. در برخى موارد 
تعامل ناپذير بودن آلمانى ها يكى از داليل عدم موفقيت شان 
بوده است، برخالف مربيان كروات كه خيلى خوب خود را 

با فوتبال ايران هماهنگ كردند.
كادر بازيكنان

اين فهرست بازيكنان مى تواند عامل ناكامى شفر هم باشد 
همان طور كه به منصوريان هم ضربه زد. به نظر مى رسد 
استقالل در ابتداى فصل متعادل بسته نشده است. در برخى 
پست ها ترافيك بازيكن ديده مى شود و در برخى پست 
ها مانند مهاجم نوك و دفاع وسط، تيم در اين هشت هفته 
با كمبود بازيكن ممتاز روبرو بود. شفر اگر از جمع 
كنونى بازيكنان راضى نيست بايد تا نيم فصل صبر كند.

حاشيه ها
احتماال حاشيه ها مهم ترين چالش شفر در استقالل 
است. كار در يك تيم پرطرفدار هميشه همراه با حاشيه 
بوده به ويژه اينكه يك مربى از اواسط فصل اضافه شود. 
نتيجه نگرفتن احتمالى در ليگ، باخت در داربى، كنار 
نيامدن با رسانه ها، ستاره ها و هواداران همه خطرهايى 
بداند  بايد  او  دارند.  وجود  شفر  اطراف  در  كه  است 
عده اى آماده اند تا با اولين ناكامى و حاشيه به او بتازند.

دستيارها
در گذشته ديده شده برخى دستيارها چشم به جايگاه 
و  مديريت  ديد  بايد  موقع  آن  داشتند.  خارجى  سرمربى 
سرمربى باشگاه چگونه مى خواهند حاشيه ها را كنترل كنند. 

شفر اين خطر هم در پيرامون خود مى بيند.
كم حوصله بودن هواداران

مربى  داشتند  انتظار  استقالل  هواداران  برخى  شايد 
يك  صاحب  هم  استقالل  و  بياد  استقالل  به  بزرگترى 
نتيجه  با  اگر  موضوع  همين  شود.  كى روش  يا  برانكو 
نگرفتن شفر در چند ديدار ابتدايى به ويژه داربى همراه 
شود مى تواند حمايت هواداران را كمرنگ كند. هواداران 
ايرانى در گذشته نشان داده اند كم حوصله اند به ويژه اگر 
نسبت به يك مربى ذهنيت مثبت نداشته باشند. فراموش 
نشود كه پرسپوليسى ها به حميد استيلى حتى يك بازى 

هم وقت ندادند.

تيم ملى ووشو ايران در بخش ساندا براى نخستين بار 
سكوى قهرمانى جهان را كسب كرد و تاريخ ساز شد.

چهاردهمين دوره رقابت هاى ووشو قهرمانى جهان كه 
از هفتم مهر به ميزبانى شهر «كازان» روسيه آغاز شده 
بود، امشب با قهرمانى تيم ملى ايران در بخش ساندا به 
پايان رسيد. در تمامى سيزده دوره گذشته اين مسابقات 
تيم ملى چين مهد ووشوى جهان در بخش ساندا به 
قهرمانى رسيده بود. سانداكاران تيم ملى ووشو ايران با 
كسب هفت مدال طال و يك نقره بر سكوى قهرمانى 
جهان تكيه زدند تا به سلطه چينى ها در اين رشته پايان 
دهند. چين با هفت مدال طال به نايب قهرمانى رسيد 

و روسيه با 2 مدال طال، يك نقره و 2 برنز سوم شد.
در بخش ساندا براى تيم ملى ايران الهه منصوريان، 

شهربانو منصوريان، مريم هاشمى، محسن محمدسيفى، يوسف 
صبرى، معين تقوى و ميالد عارفى مقام مدال طال كسب كردند 
و حميدرضا قلى پور نقره گرفت. در قسمت تالو (اجراى فرم) 
هم تيم دوئلين ايران با تركيب فرشاد عربى، نويد مكوندى و 
امير محمدرضايى در جايگاه نخست ايستاد و مدال طال گرفت 
و هانيه رجبى همراه با زهرا كيانى 2 مدال برنز جهان را كسب 
كردند. در مجموع 2 بخش تالو و ساندا هم تيم ايران با هشت 
نشان طال، يك نقره، 2 برنز و يك پله صعود نسبت به دوره 

گذشته در جايگاه دوم ايستاد. چين با 15 مدال طال قهرمان شد 
و هنگ كنگ با پنج نشان طال ،سه نقره و سه برنز بر سكوى 

سوم ايستاد.
 در روز پايانى اين مسابقات، در مرحله نيمه نهايى بخش ساندا 
الهه منصوريان در وزن 52 - كيلوگرم با غلبه بر حريفش در 
فينال به مدال طال دست يافت. شهربانو منصوريان هم در وزن 
65 - كيلوگرم با پيروزى مقابل نماينده مصر در 2 راند، به مدال 

طال رسيد.
مريم هاشمى در فينال وزن 70 - كيلوگرم مقابل نماينده فيليپين 

به برترى رسيد و مدال طالى اين وزن را بدست 
حرفه اى  دنياى  از  مدال  اين  از  پس  و  آورد 

خداحافظى كرد.
اما محسن محمدسيفى در فينال وزن 70 - 
كيلوگرم سانداى مردان در 2 راند پياپى «فاتح 
جالل» مصرى را شكست داد و طاليى شد 
تا چهارمين طالى خود را در آوردگاه جهانى 

كسب كند.
يوسف صبرى در آخرين ديدار خود و در فينال 
وزن 75 - كيلوگرم به مصاف «فى لونگ كاى» از 
ماكائو رفت و در ابتداى راند دوم حريف را ناك 

اوت كرد و به مدال طال دست يافت.
همچنين معين تقوى در مبارزه نهايى وزن 85 - 
كيلوگرم مقابل «ايليا وارچينا» از بالروس ايستاد و اين حريف را 

در 2 راند شكست داد و مدال طال كسب كرد.
ميالد عارفى مقام ملى پوش جوان ايران در مبارزه پايانى وزن 
90 - كيلوكرم در 2 راند بر «عمر على» از مصر چيره شد و 

طالى مسابقات جهانى را به نام خود ثبت كرد.
حميدرضا قلى پور كاپيتان تيم ملى ووشو در فينال وزن 90 + 
كيلوگرم مقابل «ژنگ يى» نماينده چين ايستاد باخت و مدال 

نقره را از آن خود كرد.

هفت دليل براى موفقيت و ناكامى احتمالى شفر در استقالل

ملى پوش خوزستانى فوتسال بانوان ايران با اشاره به تالش بسيار تيم ملى براى رسيدن به عنوان قهرمانى بازى هاى داخل سالن آسيا، گفت:
 در اين مسابقات همه كار كرديم كه قهرمان شويم ولى عواملى از جمله داورى ضعيف در برخى مسابقات مانع از رسيدن ما به مقام قهرمانى شد.

تاريخ سازى ووشوى ايران با نخستين قهرمانى جهان
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در فصل اول شهرزاد، اگر اتفاقى مى افتاد و يك قسمت از دستمان 
در مى رفت. قسمت بعدى از كلى اتفاق ها عقب مى مانديم اما خصلت 
فصل دوم طورى است كه كال اگر چند قسمت را هم نبينيم، چيزى از 
دست نداده ايم. هر قسمت از سريال به طور متوسط 20 دقيقه اضافى 
دارد. كاراكترهايى به سريال وارد شده اند كه مخاطبان نه با آن ها ارتباط 
برقرار مى كنند، نه متوجه حضورشان در سريال مى شوند. سكانس هاى 
طوالنى، ديالوگ هاى خسته كننده و ورود بيش از اندازه به زندگى 

كاراكترهاى فرعى به شدت خسته كننده شده است.
«شهرزاد2 به اندازه ى فصل اول جذاب نيست» اين نقل قولى است 
كه از روز اول توزيع فصل دوم بارها و بارها شنيده ايم و يك جورهايى 
همه قبولش داريم. اين فصل آن طور كه بايد به دلمان نمى نشيند و 
براى تماشاى ادامه ى قسمت ها ترغيب مان نمى كند. موقع تماشاى آن 
احساس مى كنيم نمى دانيم از سريال چه مى خواهيم يا اصال نمى دانيم 

بايد منتظر چه اتفاق مهمى باشيم. انگار هم ما، هم 
كارگردان سريال هدفمان را گم كرده ايم. با همه ى 
اين اوصاف، كماكان دوشنبه ها سر قول و قرارمان 
هستيم و قسمت هاى جديد را مى خريم اما ديگر 
شور و شوقى براى تماشاى اول وقت آن نداريم. 
بياييد بررسى كنيم كه چرا نسبت به فصل دوم چنين 

احساسى پيدا كرده ايم؟
هنگام تماشاى فصل دوم، بارها از خودمان پرسيده ايم 
كه چرا داريم سريال را دنبال مى كنيم؟ قرار است چه 
اتفاقى بيفتد كه به واسطه ى آن هيجان زده شويم؟ 
فقط اين را مى دانيم كه گره ى اصلى فصل دوم، 
عشق قباد به شهرزاد است. آن هم شهرزادى كه تازه 
به عشق قديمى اش رسيده و حاضر نيست او را رها 
كند. اصل ماجرا همين است انگار باقى اتفاق ها مثل 
يك وصله ى ناجور هستند كه نمى توانند تكليف شان 

را با هدف اصلى روشن كنند و يك كليت منسجم را تشكيل دهند. چرا 
بايد بهبودى را بشناسيم؟ چرا رابطه ى بهبودى و همسرش بايد آن قدر 
مهم باشد؟  رابطه ى بهبودى و قباد چه اهميتى دارد كه بايد اين همه 
زمان صرف آن شود؟ همه ى اين مسائل باعث شده موقع تماشاى 

سريال، عالمت سوال بزرگى روى سرمان بنشيند.

حذف بزرگ آقا
جدا از قصه هاى عاشقانه و روابط پيچيده و جذاب فصل اول، نمى توانيم 
منكر اين ماجرا شويم كه بخش مهمى از ابهت و جذابيت فصل اول 
به حضور بزرگ آقا برمى گشت. بزرگ آقا با آن اقتدار و كاريزماى 
هميشگى، نخ تسبيحى بود كه تمام اتفاق ها و شخصيت ها را كنار 
هم نگه مى داشت. آن موقع هيچ كس فكرش را هم نمى كرد كه با 

حذف اين شخصيت، چه تيشه اى به ريشه ى سريال وارد مى شود. در 
فصل دوم، حسن فتحى نخ تسبيح تمام اتفاقات را جدا كرد. با رفتن 
بزرگ آقا، همه پخش و پال شدند و ديگر هيچ قدرتى در كار نبود كه 
بتواند انسجام هميشگى را حفظ كند. در اين شرايط، حتى اگر تك تك 
اتفاق ها هم جذاب به نظر برسد باز هم يك كليت جذاب را تشكيل 

نمى دهند و يك جورهايى كل سريال روى هواست.

سكانس هاى طوالنى و نچسب
براى  خاصى  جذابيت  اتفاق ها،  از  مهمى  بخش  كه  جايى  آن  از 
مخاطبان ندارد، يك جورهايى حوصله سر بر هم هست. همه به خاطر 
داريم كه در فصل اول هم سكانس ها و اتفاق هاى حاشيه اى زيادى 
در سريال وجود داشت. اما هيچ وقت خسته كننده نمى شد. در واقع هر 
قسمت در كنار دو سه تا اتفاق خيلى مهم، يكى دو تا اتفاق معمولى و 

خيلى بى ربط هم مى ديديم و حاضر بوديم آنها را بپذيريم. حاال قضيه 
كامال فرق كرده. در فصل دوم ما در هر قسمت فقط يكى دو تا اتفاق 
داريم كه خيلى هم مهم و غافلگير كننده نيستند و در عوض با حجم 

زيادى از اتفاق هاى كم اهميت روبه رو هستيم.

دلزدگى از قصه هاى عاشقانه
در فصل اول، با عشق جذاب اما ناكام شهرزاد و فرهاد به سريال 
عالقه مند شديم. دو عاشق كه به زور يك قدرت از هم جدا شدند و 
مسير جداگانه اى در زندگى پيدا كردند. از طرف ديگر با قبادى روبه رو 
بوديم كه از يك زندگى وحشتناك و بى عشق خارج شده و حاال 
داشت كنار شهرزاد به آرامشى عميق مى رسيد. اين عشق و حرمان 
توأمان آن قدر جذاب بود كه به مخاطب انگيزه ى دنبال كردن سريال 

را مى داد. در كنار همه ى اين ها عشق مرموز بزرگ آقا به شهرزاد هم 
وجود داشت كه همه دلشان مى خواست به نوعى آن را كشف كنند. 
حاال اما با انواع و اقسام داستان عاشقانه روبه رو هستيم. عشق فرهاد 
و شهرزاد آن قدر بزرگ است كه دل مخاطبان را مى زند تا جايى كه 
خيلى ها در صفحات مجازى از حسن فتحى درخواست كرده اند كه 
شعرخوانى هاى فرهاد و شهرزاد را تمام كند و به اتفاق هاى مهم تر 
سريال بپردازد. در كنار آنها حرف هاى عاشقانه ى نصرت و شربت، 
هاشم و بلقيس، بهبودى و ثريا و... هم وجود دارد. اين همه ابزار عشقى 
كه هيچ كدامشان جذابيتى براى مخاطب ايجاد نمى كند و حتى هدف 
خاصى هم ندارد. تنها داستان عاشقانه ى جذاب اين فصل، عشق قباد 

به شهرزاد است و بس.

نچسب بودن وقايع سياسى
اين اقتضاى يك سريال تاريخى است كه درباره ى 
وقايع سياسى، اجتماعى و فرهنگى دوره اى كه اتفاق 
ها در آن جريان پيدا كرده، حرف بزند. منتهى اضافه 
شدن چند بيانيه ى سياسى و صحبت مستقيم راجع 
به فضاى فرهنگى و اجتماعى جامعه بيشتر از اين 
كه جذاب باشد و مخاطب را ترغيب كند دلزدگى 
جلسات  يا  شعر  شب  سكانس هاى  مثل  مى آورد؛ 
قصه  بستر  در  درست  اصال  كه  فرهاد  سياسى 
تنيده نشده اند يا اصرار شهرزاد بر حضور در محافل 
روشنفكرى و صحبت راجع به وضعيت زنان و ... در 
فصل اول هم چنين مواردى وجود داشت اما حجم 
اتفاق هاى جذاب آن قدر باال بود كه زياد به چشم 

نمى آمد.
بازيگران جديدى كه در فصل دوم به شهرزاد اضافه 
شدند، نتوانستند جاى خالى بزرگ آقا را پر كنند و اثر 

خاصى روى قصه ندارند.

شكست چهرهاى جديد
با حذف بزرگ آقا از فصل دوم شهرزاد، سريال با خأل عجيبى روبه رو 
شد. حسن فتحى به خوبى از وجود چنين خاليى آگاه بود. براى همين 
بود كه پاى چند كاراكتر جديد را با حضور بازيگران شاخص به سريال 
باز كرد. رويا نونهالى، رضا كيانيان، امير جعفرى و آتنه فقيه نصيرى 
با نقش هايى متفاوت به ميدان آمدند تا قدرت فصل دوم را برگردانند 
اما هيچ كدامشان نتوانستند جاى خالى بزرگ آقا را پر كنند. نقش ها 
عمق و قدرت زيادى ندارد و آن طور كه بايد براى مخاطبان قالب 
نمى اندازند. بازيگران جديد با وجود گريم هاى جديد و بازى هاى درجه 

يكشان، اثرى در پيشبرد داستان اصلى سريال ندارند.

چهار فيلم "ايتاليا ايتاليا"، "زرد"، "ماالريا" و "قهرمانان كوچك" ايم 
روزها در سينماهاى كشور اكران شده است.

«ايتاليا ايتاليا»؛ آغاز 
يك فيلمساز جوان

فيلم سينمايى «ايتاليا ايتاليا» به كارگردانى كاوه صباغ 
ــنواره فيلم فجر سال گذشته نيز حضور  زاده كه در جش
ــت، اكران خود را در سينماهاى سراسر كشور آغاز  داش
ــارا بهرامى،  ــت. در اين فيلم حامد كميلى، س كرده اس
فريد سجادى حسينى، رضا سخايى، همايون ارشادى، 
ــجادى حسينى، دانش  جهانگير ميرشكارى، ناصر س

اقباشاوى، فائزه علوى و... به ايفاى نقش مى پردازند.
ــتقبال مخاطبان  كارگردان اين فيلم كه اثرش با اس
ــته همزمان با جشنواره  ــده بود، سال گذش مواجه ش
ــنواره فيلم  فيلم فجر به روند راى گيرى مردمى جش

فجر انتقاد كرده بود.
«زرد»؛ فيلِم كنجكاوى برانگيز

فيلم سينمايى «زرد» به كارگردانى مصطفى تقى زاده 
ديگر فيلمى است كه از روز گذشته اكران خود را در سينماهاى سراسر 
كشور آغاز كرده است. در اين فيلم به تهيه كنندگى كامران مجيدى، 
بازيگرانى چون بهرام رادان، ساره بيات، شهرام حقيقت دوست، بهاره 
ــان، آناهيتا درگاهى،  ــار و مهرداد صديقيان. اميرعلى نبوي كيان افش
ــتوده، مرتضى تقى زاده، على صالحى و... عليرضا استادى، متين س

ــنواره بين المللي فيلم هنر  حضور دارند. اين فيلم به تازگي در جش
روسيه، دو جايزه اصلي اين رويداد را در بخش بهترين فيلم و بهترين 
ــن پيش از آن در  ــود كرده بود. اين اثر همچني ــه را از آن خ فيلمنام

جشنواره شانگهاى درخشيده بود.

«ماالريا»؛ ادامه راه پرويز شهبازى
فيلم سينمايى «ماالريا» به كارگردانى پرويز شهبازى و تهيه كنندگى 
مسعود ردايى ديگر فيلمى است كه در سينماهاى كشور نمايش خود را 
آغاز كرده است. در اين فيلم ساعد سهيلى، ساغر قناعت، آزاده نامدارى، 

آذرخش فراهانى و...به ايفاى نقش پرداخته اند. 

ــب تنديس طاليى بهترين فيلم از جشنواره  اين فيلم موفق به كس
فيلم هاى شرقى ژنو شده است و پيش از اين در جشنواره هاى بين 

المللى متعددى حضور موفق داشته است.

«قهرمانان كوچك»؛ فيلمى
 براى كودكان و نوجوانان

ــينمايى «قهرمانان كوچك» به كارگردانى  فيلم س
ــى بيتا منصورى  ــين قناعت و به تهيه كنندگ حس
ــينماهاى كشور امده است. در اين  اين روزها به س
ــده  ــاخته ش ــم كه در ژانر كودك و نوجوان س فيل
ــواه، بهنوش  ــه خ ــت، برزو ارجمند، بيژن بنفش اس
ــگ اميرفضلى، نادر  ــارى، آناهيتا همتى، ارژن بختي
ــهرام قائدى، عباس محبوب، يوسف  سليمانى، ش
ــين  كرمى (قهرمان المپيك در نقش خودش)، افش
ــفيعى، فرهاد بشارتى، مينا  سنگ چاپ، ابراهيم ش

ــليمانى و ... به ايفاى نقش مى پردازند. س

اكران ديگر آثار ادامه دارد
ــرى مانند  ــم هاى ديگ ــن روزها فيل ــن اي همچني
ــتان داغ، من و شارمين،  نگار، ملى و راه هاى نرفته اش، تابس
ــر كشور و آثارى  ــينماهاى سراس زادبوم، درياچه ماهى در س
ــارض، بزم رزم،  ــواب ابراهيم، تم ــال، گميچى، خ ــد لي مانن
ــرده  ــه روى پ ــر و تجرب ــروه هن ــا و ... در گ ــاز، اگزم پرين

ــينماها قرار دارد. س

بسيارى معتقدند جايزه امسال فرصتى است براى آكادمى سوئدى تا اندكى 
از بار انتخاب تعجب برانگيز و پيش بينى نشده سال گذشته بكاهد.

از سال 1901 تاكنون كه مهم ترين جايزه ادبى دنيا ساالنه به نويسندگانى 
ــى زيادى به خاطر انتخاب هاى  ــورهاى مختلف مى رسد، حواش از كش

اعضاى آكادمى نوبل و واكنش اهل ادبيات پيش آمده است.
«زى نيوز» نوشت: آكادمى نوبل امسال پنج شنبه (پنجم اكتبر) را به عنوان 
روز معرفى برنده جايزه يك ميليون و 100 هزار دالرى نوبل ادبيات اعالم 
كرده است. بسيارى معتقدند جايزه امسال فرصتى است براى آكادمى 
سوئدى تا اندكى از بار انتخاب تعجب برانگيز و پيش بينى نشده سال گذشته 
بكاهد. البته با نگاهى به تاريخچه مهم ترين جايزه ادبى جهان، مى توان 

دريافت كه اين جنجال ها امرى سابقه دار بوده است.
«ژان پل سارتر» نويسنده و فيلسوف فرانسوى سال 1964 به عنوان برنده 
اين جايزه معرفى شد، اما از دريافت آن خوددارى كرد. او هميشه به جوايز 
رسمى با ديدى انتقادآميز نگاه مى كرد و بيشتر به همين دليل، اين اقدام 

كم سابقه را انجام داد.
ــى از انتخاب هاى ديگر آكادمى نوبل ادبيات هم به داليل ديگرى  برخ
ــال 1974 نام «ايويند جانسون» و  ــد؛ براى مثال در س باعث تعجب ش
«هرى مارتينسون» دو نويسنده كمتر شناخته شده و مهم تر از آن، عضو 
آكادمى نوبل، به طور مشترك جايزه نوبل را كسب از آن خود كردند. اين 
ــال نويسندگان بنامى چون «گراهام گرين»،  در حالى بود كه در آن س
«سال بلو» و «والديمير ناباكوف» مى توانستند اين جايزه را به دست آورند.
طى 20 سال گذشته دو برنده نوبل به صورت جدى در آراى مردم و افراد 
اهل فن، دودسته گى ايجاد كرده اند: «داريو فو» نمايشنامه نويس و بازيگر 

ــوى آكادمى برگزيده شد و «باب ديلن»  ايتاليايى كه سال 1997 از س
خواننده آمريكايى. برخى منتقدان با «سبك وزن» خواندن «فو»، انتخاب 
آكادمى را زير سوال بردند. او پيش از نويسنده شدن، در حرفه بازيگرى 

شهرت داشت و كارهايش از سوى كليساى كاتوليك سانسور مى شد.
درباره «باب ديلن» خواننده و ترانه سراى آمريكايى هم حرف بسيار است؛ 
در كنار ترديد تعداد زيادى از ادبيات دوستان به انتخاب سال گذشته آكادمى 
ــوئدى، «ديلن» پس از اعالم برنده شدنش تا هفته ها سكوت كرد و  س
صداى اعتراض اعضاى آكادمى نوبل را درآورد. برنده نوبل 2016 بعدا در 
جلسه اى تقريبا خصوصى سخنرانى پرحاشيه اش را ايراد كرد و جايزه نوبل 

ادبيات را از آن خود كرد.
آكادمى نوبل طى اين 109 سال، از نويسندگان مشهورى چون «ويليام 
فاكنر»، «ارنست همينگوى»، «جان اشتاين بك» و «آلبر كامو» تقدير 
ــت. «روديارد كيپلينگ»، «ساموئل بكت» و «گابريل گارسيا  كرده اس
ماركز» هم از ديگر نام هاى بزرگى هستند كه جايزه نوبل ادبيات به آن ها 
اختصاص يافته؛ اما هستند نويسندگان بزرگى كه در كمال ناباورى شايسته 
ــناخته نشدند: «لئو تولستوى»، «جيمز جويس»،  دريافت اين جايزه ش
«آنتوان چخوف»، «مارسل پروست»، «كارلوس فوئنتس»، «ازرا پاوند«، 
«توماس هاردى»، «مارك تواين»، «هنريك ايبسن»، «خورخه لوييس 
ــل زوال»، «جوزف كنراد»، «پل  ــتريد ليندگرن»، «امي بورخس»، «آس

والرى»، «هنرى جيمز» و «ويرجينيا وولف».
در حالى كه بسيارى از كانديداهاى برجسته مورد تأييد آكادمى نوبل قرار 
نگرفتند، نويسندگان گمنامى كه حتى در كشور خودشان هم كمتر شناخته 
شده اند، جايزه نوبل را به خانه بردند؛ «هالدور الكسنس» ايسلندى، «اريك 

اكسل كارلفدت» سوئدى، «اوديسيوس اليتيس» و «ياروسالو سيفرت» از 
جمله اين افراد هستند. وقتى «سوتالنا الكسى يويچ» بالروسى سال 2015 
ــد، نظرسنجى اى صورت گرفت و نشان داد نام اين  برنده اين جايزه ش

نويسنده به گوش 65 درصد مردم روسيه آشنا نيست.
سال 2009 نوبل ادبيات را به «هرتا مولر» دادند و آن روز هم معترضان 
ساكت ننشستند. امروز قضاوت كردن در اين باره خيلى آسان است اما در 
آن روزها بسيارى از منتقدان و استادان دانشگاهى آمريكا مى گفتند: تا حاال 
هرگز اسم «هرتا مولر» به گوش مان نخورده! اين افراد به اروپايى محور 
ــن اتفاق درباره  ــوئدى معترض بودند. اي بودن انتخاب هاى آكادمى س

«پاتريك موديانو» رمان نويس فرانسوى و برنده سال 2014 هم افتاد.
در كمال شگفتى نگاهى به آمارها نشان مى دهد بين سال هاى 1901 
و 1985 تنها هشت برنده از كشورهاى غيراروپايى و آمريكايى انتخاب 
ــدند. شايد يكى از داليل اين امر، كم بودن ترجمه آثار غيراروپايى و  ش

در دسترس نبودن كارهاى اين نويسنده ها در فضاى مجازى بوده است.
«وول سوينكا» نيجريه اى سال 1986 به عنوان اولين نويسنده آفريقايى، 
نوبل ادبيات را به دست آورد. «رابيندرانات تاگور» تنها نماينده هندى در 
ميان برندگان نوبل ادبيات است و «اورهان پاموك» تنها نويسنده ترك 

است كه اين جايزه مهم ادبى را به خانه برده.
از مجموع برندگان  نوبل ادبيات تاكنون، تنها 30 نفر غيراروپايى بوده اند و 
حتى كشورى چون سوئد بيش تر از همه  كشورهاى قاره  آسيا، سابقه  كسب 
نوبل ادبيات را دارد. اظهارات چند سال پيش «هوراس انگدال»  - دبير 
وقت آكادمى نوبل - كه اروپا را محور اصلى جهان ادبيات دانسته بود، به 

 نظر توجيهى براى اين جهت گيرى هاى جغرافيايى است.

سريال «شهرزاد» بر آب رفت بر درگه دوست، هر كه صادق برود/ تا حشر ز خاطرش عالئق برود
شـت نو عكـس  نجمه مساعدي

شـيه حا ر  د

نـه بخا لنوشـتهكتا د
موى باز و عطر گيسو از من 

بافتن با دل و جانش از تو 

سر تبدار و پريشان از من 
شانه ى امن و امانش از تو

خنده ى نغز و دالويز از من
قعر خوش نقش لبانش از تو

گله و اخم و شكايت از من
آه پر سوز و گدازش از تو

وعده ى وقت سحرگاه از من
پرسه ى نيمه شبانش از تو

پاى مشتاق سياحت از من
جستن مقصد و راهش از تو

سور و شمع و گل و سازش از من 
ساقى و جام شرابش از تو
دل نارام و گريزان از من

حربه و حيله و دامش از تو

چشم سوداگر قّهار از من
نگه مست و خمارش از تو 

تن رقصان و خرامان از من
هيبت سرو نشانش از تو 

لحن غرق شرر و ناز از من 
عطش و اوج نيازش از تو

يك دم آرى و دمى خير از من
نامم آواز لبانش از تو

شعر موزون و پر احساس از من
نامه ى گرم جوابش از تو

فاطمه راوندى

اسپارتاكوس در ويترين كتابفروشى ها
ترجمه كتاب «من اسپارتاكوس هستم» با 
عنوان فرعى (ساختن يك فيلم، دور زدن 
داگالس،  كرك  نوشته  كه  سياه)  فهرست 

بازيگر قديمى هاليوود است، منتشر شد.
كتاب «من اسپارتاكوس هستم» نوشته كرك 
فلزى  محمداسماعيل  ترجمه  با  داگالس 
توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهى بازار 

نشر شد.
نسخه اصلى اين كتاب در سال 2012 چاپ شده است. كرك داگالس 
يكى از بازيگران سينماى كالسيك آمريكا و متولد سال 1916 است. 
داگالس پدر مايكل داگالس است. والدين او مهاجران يهودى بودند كه 
از بالروس امروزى به آمريكا رفتند. او در زندگى نامه اش كه با نام «پسر 
مرد ضايعات فروش» منتشر كرده، مى نويسد: «پدرم كه در روسيه تاجر 
اسب بود، وقتى به آمريكا آمد اسب و ارابه اى خريد و به شغل خريد 
و فروش آهن قراضه و ضايعات روى آورد. حتى در خيابان ايگل كه 
فقيرترين منطقه شهر بود و همه خانواده هاى ساكن آن با فقر دست و پنجه 
نرم مى كردند، شغل اسقاط فروشى در پست ترين مرتبه درآمد قرار داشت 

و من پسر چنين كسى بودم.»
كرك داگالس كه با نقش هاى ماندگارى در فيلم هاى «اسپارتاكوس»، 
«آخرين قطار گان هيل»، «وايكينگ ها» و ... در تاريخ سينماى جهان تبديل 
به يك چهره و ستاره شده است، با معرفى لورن باكال وارد سينما شد. 
او مى نويسد: «راز موفقيت در بازيگرى داشتن عزم جدى و به كار بستن 
آن است. بايد بدانيد چگونه عمل كنيد و بر خود مسلط باشيد و به 
كارى كه انجام مى دهيد، عشق بورزيد. البته در بازيگرى شانس هم 

نقش دارد.»
داگالس كتاب هاى مختلفى درباره دوران بازيگرى و فعاليت هاى 
اسقاط  مرد  «پسر  به  مى توان  جمله  آن  از  كه  نوشته  سينمايى اش 
بروكلين»،  در  تانگو  «آخرين  «هديه»،  شيطان»،  با  «رقص  فروش»، 
«آينه شكسته»، «قهرمان هاى جوان كتاب مقدس»، «صعود از كوه: 
كوشش من براى يافتن معناى زندگى»، «سكته مغزى توام با خوش 
شانسى ام»، «نگاهى به نود سال زندگى توام با عشق و آموختن» و «من 

اسپارتاكوس هستم» اشاره كرد.
تازه ترين كتاب كرك داگالس با پيشگفتارى از جورج كلونى به چاپ 

رسيده است.
كتاب «من اسپارتاكوس هستم» با 259 صفحه مصور، شمارگان 1100 

نسخه و قيمت 15 هزار تومان منتشر شده است.

«شهرزاد2 به اندازه ى فصل اول جذاب نيست» اين نقل قولى است كه از روز اول توزيع فصل دوم
 بارها و بارها شنيده ايم و يك جورهايى همه قبولش داريم. اين فصل آن طور كه بايد به دلمان نمى نشيند.

چهار فيلِم جديد كه به سينماها آمد

شيخ بهايى

تور اروپايى شهرام ناظرى در آذرماه
برنامه كامل تور اروپايى كنسرت هاى گروه «دستان» با حضور تعدادى از 
شناخته شده ترين هنرمندان موسيقى كشورمان و خوانندگى شهرام ناظرى 
اعالم شد. گروه موسيقى «دستان» با هنرمندى حميد متبسم نوازنده تار و سه 
تار، حسين بهروزى نيا نوازنده بربت، سعيد فرج پورى نوازنده كمانچه، پژمان 
حدادى نوازنده تمبك و سازهاى كوبه اى و بهنام سامانى نوازنده سازهاى 
كوبه اى از اوايل آذر ماه امسال تور كنسرت هاى اروپايى خود را به خوانندگى 
شهرام ناظرى آغاز مى كند. طبق برنامه ريزى هاى انجام گرفته گروه احياشده 
«دستان» روز چهارم آذر ماه در كلن، روز پنجم آذر ماه در برلين، روز يازدهم 
آذرماه در بروكسل، روز سيزدهم آذر در گوتنبرگ و روز چهاردهم آذرماه در 
استهكلم تور كنسرت هاى خود را برگزار مى كند. در اين كنسرت ها كه به 
خوانندگى شهرام ناظرى ميزبان عالقه مندان موسيقى ايرانى است ضمن اجراى 
آثار منتخب گروه «دستان» و شهرام ناظرى، قطعات جديدى از ساخته هاى 
سعيد فرج پورى نيز اجرا مى شود. گروه «دستان» تصميم دارد پس از برگزارى 
تور كنسرت هاى اروپايى خود، اجراهاى زنده اى را نيز در تهران و شهرستان 
ها برگزار كند كه طبق گفته دست اندركاران برگزارى اين برنامه ها، اطالعات 
آن در آينده اى نزديك منتشر خواهد شد. گروه «دستان» از جمله گروه هاى 
موسيقى ايرانى است كه از سال 70 فعاليت خود را آغاز كرد. اين گروه موسيقايى  
هم اكنون با حضور هنرمندانى چون حميد متبسم، حسين بهروزى نيا، سعيد 
فرج پورى، پژمان حدادى، بهنام سامانى تصميم دارد دوره تازه اى از فعاليت 
هاى خود را آغاز كند. البته محمد على كيانى نژاد، مرتضى اعيان، كيهان كلهر، 
بيژن كامكار، پشنگ كامكار، اردشيركامكار از جمله هنرمندانى بودند كه پيش 
از اين در گروه «دستان» حضور داشتند. حضور در فستيوال ها و كنسرت هاى 
متعدد جهانى از جمله فستيوال فاز مراكش، فيالرمونى كلن، فيالرمونى اورنج 
كانتى، تئاتر شهر پاريس و بسيارى از فستيوال هاى اروپايى و آمريكايى از جمله 
فعاليت هاى بين المللى اين گروه موسيقايى است. «لوليان» به خوانندگى شهرام 
ناظرى، «ماه عروس» به خوانندگى صديق تعريف، «اى جان جان بى من 
مرو» به خوانندگى همايون شجريان، «نغمه اى زير خاكستر» به آهنگسازى 
حسين بهروزى نيا، «به نام گل سرخ» به خوانندگى ساالر عقيلى، «خورشيد 
آرزو» به خوانندگى همايون شجريان، «درياى بى پايان» به خوانندگى ساالر 
عقيلى، «سه نوازى دستان» با هنرمندى حميد متبسم، حسين بهروزى نيا و 
پژمان حدادى، «سفر به ديگرسو» به خوانندگى شهرام ناظرى، «ساز نو آواز نو» 
به خوانندگى شهرام ناظرى، «بوى نوروز» به خوانندگى ايرج بسطامى از جمله 

آثارى است كه  توسط  گروه «دستان» انجام گرفته است.

تهديد به مرگ و اسيد پاشى كارگردان معروف! 
تهمينه ميالنى تهديد به مرگ و اسيدپاشى مى شدم

تهمينه ميالنى تهديد به مرگ و اسيدپاشى مى شدم در فيلم مصاحبه اى كه از 
تهمينه ميالنى كارگردان سينما پخش شده ، اين كارگردان منتقد اعالم كرد كه 
مدت ها تهديد به مرگ و اسيد پاشى مى شده است و به همين دليل دخترش 
را با خودش در جايى همراه نمى كرده. البته حاال دختر تهمينه ميالنى در خارج 

از كشور زندگى مى كند تا امنيت بيشترى داشته باشد.

بيكارم چون همسرم كسالت دارد
بازيگر و پيشكسوت دوبله گفت: اين روزها هيچ فعاليتى ندارم چراكه همسرم 
دچار كسالت شده است و من بيشتر وقتم را براى همسرم مى گذارم هر چند 
كه همسرم پرستار ثابت دارد ولى دوست دارم خودم مستقيما به وضعيت وى 
رسيدگى كنم. ناصر ممدوح پيشكوت عرصه دوبله و بازيگرى سينما و تلويزيون  
در خصوص فعاليت اين روزهاى خود گفت: اين روزها هيچ فعاليتى ندارم 
چراكه همسرم دچار كسالت شده است و من بيشتر وقتم را براى همسرم 
مى گذارم هر چند كه همسرم پرستار ثابت دارد ولى دوست دارم خودم 
مستقيما به وضعيت وى رسيدگى كنم. وى افزود: به تازگى براى بازى در 
سريال رضا جودى، بيژن ميرباقزى و همين طور سريال جديد كيانوش 
عيارى از من دعوت شد كه قبول نكردم در آن ها ايفاى نقش كنم چرا كه 

درگير وضعيت همسرم هستم.
وى در خصوص دلتنگى براى دوبله و بازيگرى افزود: به هر حال يك 
هنرمند با كارش است كه زنده است و من هم به طبع براى كارم دلتنگ 
هستم اما همانطور كه گفتم ترجيح مى دهم به مراقبت از همسرم بپردازم.
ممدوح در خصوص اولويتش براى هنرهايى كه دارد تصريح كرد: بدون 
شك گويندگى و كار دوبله اصلى ترين حرفه من است و من دوبله را بيشتر 
دوست دارم اما گاهى اوقات كارهايى در عرصه بازيگر نيز به من پيشنهاد 
مى شود كه قبول مى كنم به طور مثال سيروس مقدم براى سريال اغماء 
از من دعوت كرد كه در ماه مبارك رمضان پخش شد بعد از آن با فاكتور 
هشت به تلويزيون آمدم و چند كار ديگر كه دليل كم كارى ام نسبت 
به بقيه دوستان شايد اين باشد كه من در هر كارى جلوى دوربين نمى 
روم چرا كه بايد يك كار از جهات مختلف نظرم را جلب كند. ممدوح در 
خصوص وضعيت دوبله در ايران عنوان كرد: وضعيت دوبله خيلى خوب 
نيست و لى بد هم نيست شايد بهتر است بگوييم تعداد فيلم ها زياد نيست و از 

طرفى تعداد گويندگان ما بيشتر از تعداد فيلم هاست.

جنجال هـاى نوبـل ادبيـات


