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لزوم جراحى بيمارى هاى
 وارده بر پيكره مداحى

سهيال باورى
دوركيم معتقد است: نقش و جايگاه يك آيين دينى در 
ميان مردم، به زيرو بم هاى حيات اجتماعى و شرايط 
از  رو،  اين  از  است.  وابسته  مؤمنان  جمعى  زندگى 
موقعيت و جايگاه يك آيين در بين مردم، مى توان به 
اولويت مند براى  اهداف مذهبى  آنها و  نظام مذهبى 
آنها پى برد. در اين راستا، بررسى اين قشر جديد و 

مقايسه با نوع سنتى آن امرى ضرورى و مهم است.
اين روزها در هر كوى و برزن، تكاياى عزادارى سرور 
سنت  يك  طبق  و  است  شده  برپا  شهيدان  ساالر  و 
ديرينه، رهروان خط امام حسين (ع) جريان تاريخى 
مذهبى  آئينهاى  از  يكى  عنوان  به  را  عاشورا  عظيم  و 
حادثه  اين  باالى  حقيقت  حفظ  موجب  كه  شيعى  و 
بزرگ است، به عزا مى نشينند حادثه اى كه در طول 
تاريخ اسالم بى نظير بوده و هرچه مى گذرد عميق تر 

و گوياتر به نظر مى رسد.
در طول تاريخ اسالم عزادارى به عنوان آئينى بزرگ و 
ارزشمند، متاسفانه گاه خواسته يا ناخواسته، مغرضانه 
و يا از روى گمراهى به تحريف كشيده شده و سنت و 
حركات نادرستى در برخى از مراسم هاى عزادارى به 
وجود آورده به گونه اى كه عزادارى با آفتها و آسيبهاى 
جدى روبرو شده است از جمله اين حركات نادرست 
عزادارى براى حضرت ابا عبداهللا الحسين (ع) آميخته 
نامتعارف  حركات  و  وقايع  غلو  و  خرافات  انواع  با 
است كه با اين عزادارى نامناسب به روح حماسى اين 

واقعه عظيم آسيب وارد مى كنند.
و  محافل  از  برخى  هستيم  شاهد  اخير  هاى  سال  در 
مجالس عزادارى سرور و ساالر شهيدان به جاى بيان 
و  جوانان  به  شدن  نزديك  جهت  در  تاريخ،  و  اخالق 
جذب آنان به سبك هاى جديد مداحى، كلمات را به 
صورت آهنگى بى معنا در مى آروند كه با ريتم هاى تند و 

به نوعى با رقص پاى مداح و اطرافيانش همراه است ...
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

بررسى وحشتناك ترين جمالت ترامپ 
در سخنـرانى مجمـع عمـومى سـازمان ملل

تقويت و گسترش برنامه هاى فرهنگى 
در شوراهاى حل اختالف خوزستان

30 سال ديگر سونامى آلزايمر
 خواهيم داشت 

 ايجاد ديوارى نفوذناپذير
 بين صنعت و دانشگاه
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 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى
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متروپل،  فرصتى ايده آل  براى 
سرمايه گذارى  درمنطقه آزاد اروند

گروه ساختمانى عبدالباقى پروژه هاى عمرانى بسيارى داشته است،بعد از پروژه الماس اروند، الماس  جنوب و شهرك 
8خودرويى واين چهارمين پروژه بزرگ است كه در شهر آبادان توسط اين گروه ساختمانى اجرا مى شود
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ناحيه كارگاهى
ناحيه كارگاهى جهت راه اندازى صنايع  كوچك 
بدون  توليدى  و  بندى  بسته  صنايع  جمله  از 
آاليندگى زيست و محيطى  مى باشد.شركت 
عمران آماده واگذارى  زمين با تسهيالت ويژه 

به بخش خصوصى مى باشد.

مجموعه وياليى 
با تراكم كم (محله پرنيان )

با توجه به فقدان چنين فضاهايى( خانه باغ) در 
پيرامون كالن شهر اهواز ، براى دوستداران طبيعت 
فشارهاى  از  گريز  جهت  و  زيست  محيط  و 
روحى و جسمى ناشى از زندگى در فضاهاى 
متراكم شهرى و محيط هاى صنعتى محله پرنيان 

با وسعت 70 هكتار در حال تجهيز است ، كه 
عمليات اجرايى به شرح ذيل تاكنون انجام گرديده:

   آماده سازى معابر
   تسطيح ،پياده سازى و كاشت قطعات وياليى

   عمليات زهكشى اراضى محله پرنيان
   اجراى فنس كشى 18 قطعه از مجموعه وياليى

   اجراى شبكه برق
   توسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى

   اجراى شبكه آب خام فضاى سب
   اجراى 8 واحد  وياليى نمونه (رو به اتمام )
   اجراى پياده رو خيابان هاى اصلى محله با 

سنگ الشه  اى و ورقه اى 

مجموعه تفريحى گردشگرى  بام شيرين 
شهر با مشاركت  صندوق ملى محيط زيست 
اين طرح در زمينى به مساحت 80 كيلومتر پيش 
 ، تفريحى  فضاهاى  شامل  كه  است  شده  بينى 

گردشگرى  و ورزشى به شرح ذيل مى باشد
   تپه توريستى

   پارك جنگلى(كاشت بيش از 12 هزار اصله نهال 
مثمر و غير مثمر )

   درياچه
   پيست سواركارى اسب و شتر

   پيست موتورسوارى
   فاز اول اين پروژه در آينده نزديك افتتاح و مورد 

بهره بردارى قرار خواهد گرفت 

ناحيه صنعتى
اراضى  همجوارى  به  عنايت  با  ناحيه صنعتى 
حريم  در  واقع  صنعتى  ناحيه  هكتارى   135
شهر جديد شيرين شهر با مجتمع هاى كشت 
و صنعت نيشكر و صنايع جانبى وابسته آن و 
دسترسى  و  اروند  آزاد  منطقه  با  اندك  فاصله 
اى  العاده  فوق  ظرفيت  داراى   ، مناسب  هاى 
براى سرمايه گذارى و اشتغال در سطح استان 

مى باشد .
اولويت  جزئ  اراضى  اين  سازى  آماده  فلذا 
هاى اجرايى شركت عمران جديد شيرين شهر 

خواهد بود.

فرصت هاى سرمايه گذارى  در شهر جديد شيرين شهر

باغ بوتانيك محله پرنيان سيتى سنتر موزه تاكسيدرمى

شهر جديد شيرين شهر با مساحت 1008 هكتار 
و حريم 6000 هكتار در 27 كيلومترى جنوب 
غربى كالن شــهر  اهواز و شــرق كارون واقع 
شده است .طبق پيش بينى انجام شده در طرح 
جامع شهر قابليت جذب 75000 نفر جمعيت در 

13 محله را داراست.
براى اين جمعيت زمين و تاسيسات خدماتى مورد 
نياز پيش بينى شده، ليكن توسعه شهر تا رسيدن 
به آستانه نهايى براساس توان رقابتى و مديريتى با 
ساير نقاط    رقيب در منطقه شكل خواهد گرفت.

شيرين شهر به واسطه استعدادهاى ويژه اقتصادى 
ــن در كانون جلگه  حاصل  ــه قرار گرفت از جمل
خيز خوزستان كه حدود 60 درصد آبهاى كشور 
ــى كند و نيز وجود دشــت هاى  ــور م از آن عب
مستعد كشــاورزى و فعاليت هاى منظم شركت 
هاى كشــت و صنعت، قرار گرفتن بخش عمده 
ذخاير نفت و گاز كشــور «مرز زمينى» دريايى و 
ريلى نزديك با كشورهاى همسايه ،مجاورت با 
دو فرودگاه بين المللى و امكان استفاده از منطقه 
ويژه اقتصادى اروند و بنادر بين المللى آبادان و 
خرمشهر همگى مبين  اين موضوع هستند كه 
شيرين شــهر در آينده اى نزديك به منطقه اى  
ويژه و   جهت سرمايه گذارى و  زندگى توام با 

آرامش براى ساكنانش خواهد بود.

امكانــات 
پيش بينى شده
 شيـرين شــهر
 در يك نگاه 

  سايت تفريحى گردشگرى شيرين شهر
  درياچه مصنوعى

  سايت تفريحى توريستى ساحلى كارون
  اسـتخر و مجموعـه ورزش هـاى 

آبى و گردشـگرى
  پيست اسب سوارى
  پيست شتر سوارى

  احداث گلخانه 
  باغ بوتانيك
  باغ پرندگان

  موزه تاكسيدرمى
  سيتى سنتر 
  شهرخرما

مجموعه مسكونى با تراكم كم

shirinshahr.ir

معاون عمرانى استاندارى خوزستان :

 اعتماد مردم را جلب كنيد ! 
امام خمينى(ره ): محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته است

شهردارى بزرگترين دستگاه خدماتى، عمرانى و رفاهى كالنشهر اهواز است 
كه سلب اعتماد مردم از آن خدشه جبران ناپذيرى به شهر وارد مى كند
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خوزستان

 منطقه چهارصد دستگاه در دل كالنشهر اهواز و 
با فاصله كمى از مناطق برخوردار قرار دارد اما مردم 
آن رنج هاى بسيارى از نبود خدمات شهرى و 

محروميت را تحمل مى كنند.
نسل كوچه هاى تنگ هنوز هم منقرض نشده، با 
اين تفاوت كه در شهرهاى ديگر، كوچه هايى كه 
دو نفر به سختى از آن عبور مى كنند را كوچه هاى 
دوستى و آشتى كنان گذاشته و در اهواز بايد نام اين 

كوچه ها را پيچ و خم فقر ناميد.
كوچه هاى باريك فقر

چهارصد دستگاه اهواز، كوچه هاى تنگ و باريكى 
دارد كه افراد بايد براى عبور از آن به صف شوند 
و گاها عبور دو نفر در كنار يكديگر از اين كوچه 
ها امكان پذير نيست.آن كوچه ها به جاى اينكه 
محلى براى دوستى ها باشد هر كدام يك آسيب 
اجتماعى را به چشم ديده كه آه از نهاد هر انسان 

دغدغه مندى بلند مى كند.
منطقه چهارصد دستگاه يك محله محروم در دل 
كالنشهر اهواز و با فاصله كمى از مناطق نسبتا 
برخوردارى مثل كوى طالقانى و سلطانمنش واقع 
شده است؛ البته مناطق محرومى مثل گل سرخى، 
الصافى، بيست مترى شهردارى و زيتون كارگرى 
نيز در كنار اين منطقه قرار دارند. چهارصد دستگاه را 
مى توان منطقه گمشده و فراموش شده كالنشهر 
اهواز ناميد؛ منطقه اى كه پازل گمشده اش ارائه 
خدمات شهرى به ساكنان آن است. متأسفانه در 
چهارصد دستگاه خبرى از يك فاضالب خوب 
يا آسفالت كوچه ها نيست و حتى در ورودى اين 
منطقه نيز زباله هاى انباشت شده روى هم و 

فاضالب هاى باالآمده به چشم مى خورد.
كلكسيون آسيب هاى اجتماعى

معضالت و آسيب هاى اجتماعى بسيارى در 
منطقه چهارصد دستگاه وجود دارد كه از آن جمله 
مى توان به بيكارى، فقر، بى خانمانى، مهاجرت، 

خودكشى، سرقت و دزدى و اعتياد اشاره كرد.
برخى خانواده ها از بردن نام خود براى درج در 
گزارش ترس دارند اما هر كدام سينه اى ماالمال از 
درد دارند؛ هر كدام قصه اى پر غصه از آسيب هاى 
اجتماعى كه در كوچه به كوچه چهارصد دستگاه 

موج مى زند را تعريف مى كنند.
محله اى پر از قاچاقچى مواد

يكى از جوانان جانش به لب مى آيد و با خودسوزى 
خود، نمادى براى خودكشى در منطقه مى شود؛ 
مخدر  مواد  تعارف  برابر  در  هم  پسر  تك  يك 
مقاومتى نكرد تا نمادى براى اعتياد در منطقه 
شود. سنگ هم آب مى شود اگر بفهمد خانواده 
اى نجيب به خاطر زندگى در بافت فرسوده و يا 
تحت تأثير قرار گرفتن افراد هم محله خود در دامان 
اعتياد سوخته اند؛ مادرى تنها پسرش را با مواد مخدر 
صنعتى از دست داده و يا زنى كه سايه سر خود و 

فرزندان دلبندش را غرق در اعتياد مى بيند.
جوانانى طرد شده از خانواده

چند جوان نيز بدون سايه پدر و مادر در يك خانه 
زندگى مى كنند؛ پدر فوت كرده و مادر هم فرار را 
بر قرار ترجيح داده و با دختران از اين منطقه رفته 
است. معلوم نيست چنين جوانانى كه اول بايد غصه 
نبود چتر حمايتى پدر را داشته باشند و در ادامه راه 
زندگى هم مادر به عنوان كانون اصلى خانواده آنها 
را طرد كرده چه آينده اى خواهند داشت؟ بيكارى و 
فقر معيشتى به اشكال مختلف در هر كدام از خانه 
هاى اين منطقه موج مى زند. زنى سرپرست خانوار 
و ديگرى بدسرپرست است؛ خانواده اى سايه پدر 
ندارد؛ خانواده اى هم مادر و هم پدر كارگر هستند 
و به اين ترتيب فقر در ميان آنها ريشه دوانده است. 
سراسر منطقه پر است از سگ هاى ولگرد و مردم 
انگار به وجود آنها عادت كرده اند؛ آنقدر درد دارند كه 
وجود اين حيوانات اصال در بين مشكالتشان پيدا 

نيست و گويى با اين جانوران انس گرفته اند.
بى آبى هاى چند روزه

اين روزها اهالى خيابان پاكبان چهار منطقه چهارصد 
دستگاه با بى آبى هاى چند روزه دست و پنجه نرم 
مى كنند؛ برخى خانه ها انشعاب غيرقانونى دارند و 
آنهايى كه دارند هم از قبض هايى كه براى بى آبى 
هايشان صادر مى شود، گاليه هاى بسيارى دارند.

ساكنان اين منطقه، تر و خشك با هم مى سوزند 
چه آنهايى كه آب بها پرداخت مى كنند و چه 
آنهايى كه انشعاب قانونى ندارند؛ به اذعان اهالى، 

مأموران عملياتى آبفا هم به منطقه آمده اند ولى 
مشكل ناپايدارى و افت فشارآب همچنان به قوت 

خود باقى است.
چشم هاى ملتمس

چشم هايش پر از تمنا است؛ پيرزنى كه با ترس 
و لرز كنارمان مى آيد و مى گويد: «براى چه 
اينجا آمده ايد؟ آيا واقعا مى خواهيد اين ساقى ها 
را جمع كنيد و ببريد؟» وقتى فهميد تنها براى بيان 
محروميت هاى منطقه آمده ايم چشمانش ابرى 
شد و با التماس ادامه داد: «هنوز جنگ شروع نشده 
بود كه در اين محله زندگى مى كردم، اما اينجا ديگر 
آن محله قديمى نيست، پراز قاچاقچى مواد مخدر 

شده و همه همسايگان خوبمان از اينجا رفته اند.»
وى در پاسخ به اينكه چرا از اين محل چرا نرفته ؟ 
با حسرت گفت: «اگر مى شد خيلى خوب بود» و 
بدون اينكه اجازه بيان ادامه حرف را بدهد با دنيايى 

از درد دور شد و به خانه اش برگشت.
خانه اى كوچك حدودا70 مترى با خانواده اى پنج 
نفره، آبى براى مصرف ندارد؛ تانكر ذخيره آب تهيه 
نشده و خانواده براى ذخيره آب از سطل هاى 10 
ليترى متعدد استفاده مى كنند. اين خانواده از 24 
ساعت تنها يك يا دو ساعت آب دارند، به آبفا نرفتند 
چون مستأجر هستند. طاهر حميدى پدر خانواده مى 
گويد: آب همان يك ساعت هم كه وصل مى 
شود، بوى فاضالب مى دهد و آب خوراكى را به 
صورت تصفيه شده مى خريم؛ متأسفانه چند سال 

است كه اين مشكالت در منطقه وجود دارد.
گويد:  مى  نيز  مسئوالن  از  انتظارش  مورد  در 
مهمترين و واجب ترين خواسته ما همان آب 
است كه بسيارى از كارها مثل لباس شستن، ظرف 

شستن، استحمام و نوشيدن به وجودش بستگى 
دارد و مسئوالن بايد يك آب پايدار براى ما تأمين 
كنند. اين شهروند در پايان گاليه مى كند: در همان 
مدت زمان كمى كه آب هست و بايد ظرف ها را 
بشوريم آنقدر بوى فاضالب مى دهد كه احساس 
مى كنيم با ميكروب در حال شستشوى ظرف ها 

هستيم.
پول خريد كنتور نداريم

زنى با چادر گل گلى و مندرس در را باز مى كند، 
خانه اى 60 مترى دارند با چند بچه قد و نيم قد و 
از مايه حياتى به نام آب محروم هستند. چون براى 
شستشوهاى مختلف و انجام كل كارهاى زندگى 
كه به آب وابسته است با مشكل مواجه شده اند 
از منبع آب، براى ذخيره استفاده مى كنند و تنها 
انتظارش از مسئوالن استانى رسيدگى به وضعيت 
منطقه است. سارا سعيدى با انتقاد از قطعى متوالى 
سه روزه آب مى گويد: چند ماه قبل شوهرم به 
شركت آب رفت و به ما گفتند كه بايد يك ميليون 
و 500 هزار تومان براى انشعاب آب پرداخت كنيد 

تا بعد از نصب كنتور مشكل آب شما حل شود.
وى با ناراحتى از نداشتن پول براى نصب كنتور 
گاليه مى كند و مى گويد: تا اندازه اى كه پول 
داشتيم حتى لوله هاى آب را تعويض كرديم ولى باز 
هم مشكل حل نشد؛ صبح ها از هشت به بعد آب 

قطع و ساعت هاى بامداد به بعد وصل مى شود.
اين مادر نگران مى گويد: فاضالب و نظافت منطقه 
خيلى بد است و هيچ رسيدگى به آن نمى شود. 
امنيت هم كه هيچ و براى همين شب و يا در 
تاريكى اصال از خانه بيرون نمى زنيم و يا در صورت 

نياز شوهرم مرا همراهى مى كند.
خانه ديگر هم دست كمى از خانه قبلى ندارد؛ 
سراسر حياط پر است از ظرف هاى ذخيره آب؛ 

انشعاب مجاز دارند و شكايت بردن نزد آبفا را بى 
فايده مى داند.
نبود امنيت

گلناز حسينى از ساكنان اين منطقه نيز با گاليه 
از وضع موجود مى گويد: در اين منطقه فراموش 
شده ايم؛ فاضالب باال مى زند، امنيت هم اصال 
نداريم، معتادان خانواده ها را اذيت مى كنند و وقت 
دعواهايشان از روى خانه ها عبور مى كنند و مواد 
فروشى در محله زياد است. نوبت به خانه بعدى 
مى رسد. پسر نوجوانى كه شايد 16 يا 17 سال 
بيشتر نداشته باشد در را باز مى كند. آب آنها هم 
هر روز قطع و فقط ساعاتى از شب را آب دارند؛ 
انشعابشان مجاز است ولى آبفا فقط براى آنها صدور 
قبض در عين بى آبى را به ارمغان آورده و ديگر 
ماحصلى برايشان ندارد. مشغله كارى اجازه پيگيرى 
به خانواده آنها نداده اما از پيگيرى ساير همسايه ها 
خبر دارند؛ از مسئوالن انتظار رسيدگى و حل همه 
مشكالت منطقه را دارد. على سميعى مى گويد: 
امنيت كه نداريم چون منطقه دزد و معتاد زيادى 
دارد؛ منطقه خيلى بدى است و ما هم از سرناچارى 
در اين محله زندگى مى كنيم ولى خواهش مى 

كنم كه مسئوالن كمى به فكر ما باشند.
وضعيت فقر و مظلوميت خانواده هاى اين محله 
حال هر فردى را دگرگون مى كند؛ سراغ خانه 
هاى ديگر را گرفتن كار سختى بود. زنى الغر 
اندام و نحيف كه از فقر غذايى شديد رنج مى برد 
در خيابان قدم مى زد كه در پاسخ به چگونگى 
وضعيت زندگى مى گويد: « واال چه بگويم واقعا 
تحمل كردن بى آبى خيلى سخت و روزگار به ما 

بد مى گذرد».

سيما حميدى ادامه مى دهد: آب هر روز صبح قطع 
و غروب وصل مى شود؛ وقتى تانكر آب نداشتيم 
خيلى برايمان سخت بود و هميشه بايد آب را در دبه 
هاى يك و نيم ليترى آب معدنى ذخيره مى كرديم.
اين شهروند مى گويد: برخى كوچه ها خاكى و 
آسفالت نيست، بچه هاى ما از اين بى بهداشتى 
اذيت مى شوند؛ شهردارى اصال به اين منطقه 
و بحث نظافت آن رسيدگى نمى كند و هميشه 

خودمان بايد تميزكارى كنيم.
او با گاليه از اينكه فاضالب هميشه باال مى زند و 
كودكان در خطر ابتال به بيمارى هستند، انتظارش 
را از مسئوالن اين گونه بيان مى كند: «از مسئوالن 
انتظار دارم به ما رسيدگى كنند، به ويژه قسمت 
كپرى هاى چهارصد دستگاه كه نيازمند رسيدگى 
ويژه در زمينه آب و برق هستند». حضور در ساير 
كوچه هاى منطقه افراد را به بيرون از خانه مى 
كشاند، اصال صورت خوشى ندارد ولى اهالى مى 
گويند: «ساقى ها شما را دوره كردند» و برخى ها از 

سر دلسوزى خواستار ترك محله مى شوند.
در  اجتماعى  هاى  آسيب  تورم  تأييد 

منطقه
مديركل امور اجتماعى استاندارى خوزستان در پاسخ 
به مشكالت منطقه چهارصد دستگاه به خبرنگار 
مهر مى گويد: واقعا شاخص هاى اجتماعى استان 
خوزستان مطلوب نيست، كسى نمى تواند دفاع كند 

و اصال هم سياه نمايى نيست.
محمد صادق كريمى كيا ادامه مى دهد: در استان 
خوزستان به چند شاخص از جمله بى سوادى و 
حاشيه نشينى كه مى پردازيم وضعيت نگران 
كننده مى شود؛ مثال 12 درصد جمعيت خوزستان 
در بى سوادى مطلق و شايد به همين ميزان كم 
سوادى؛ شاخص هاى مواد مخدر و حاشيه نشينى 

هم همينطور و در نهايت آدم مى ترسد كه استان 
خوزستان چرا اينطور است.

وى در تشريح مناطق حاشيه اهواز مى گويد: 17 
منطقه در اهواز داريم كه به لحاظ تعريف حاشيه 
نشينى جزو مناطق كم برخوردار هستند؛ حاشيه 
نشينى پديده اى است كه ساختارهاى اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى جامعه آن را به وجود آورده 
و نمى توان حاشيه نشينان را سرزنش كرد و به آنها 
گفت كه چرا اين وضع را داريد بلكه بايد به دنبال 
علت هاى اصلى ماجرا بود كه چرا مردم مجبور 

هستند در چنين وضعيتى زندگى كنند.
اجتماعى  شوراى  به  معضالت  انتقال   

كشور
كريمى كيا ادامه مى دهد: از زمانى كه منصوب 
شدم اصلى ترين موضوع كارى خود را حاشيه 
نشينى تعيين و  موضوع را به شوراى اجتماعى 
كشور منتقل كردم و هنوز هم در حال دفاع براى 
اين مناطق هستيم؛ اعتباراتى را اخذ و براى مناطق 
مختلف حاشيه نشينى در حال اجراى پروژه هستيم.

وى با اشاره به اجراى اين پروژه ها در مناطقى مثل 
على آباد، مالشيه و چهارصد دستگاه مى گويد: خانه 
به خانه براى شناسايى كودكان بازمانده از تحصيل 
ورود پيدا كرديم؛ گام هاى ما همه اجتماعى ـ 
فرهنگى است. اگر نتوانيم وضعيت پايگاه سالمت 
ـ بهداشت، حوزه اعتياد با ساخت مركز ترك اعتياد 
متناسب و پايگاه خدمات اجتماعى را در اين مناطق 

بهسازى كنيم، كارى از پيش نمى بريم.
با  خوزستان  استاندارى  اجتماعى  امور  مديركل 
بيان اينكه مردم در اين مناطق نياز به توجه دارند، 
ادامه مى دهد: در اين مناطق به لحاظ اجتماعىـ  

فرهنگى عالقه ندارند كه ساختمان هاى آنها را به 
يك ساختمان چندطبقه تبديل كنيم و به امكانات 
نصف و نيمه كه قابل انجام است، قناعت مى كنند 
و حتى جمع آورى به موقع زباله براى آنها يك 

رضايت بخشى نسبى ايجاد مى كند.
دانش آموزى با شكم گرسنه

كريمى كيا عنوان مى كند: بعد از كوى شهيد 
محسن كارون و چند منطقه پايلوت ديگر كه فعال 
در حال اجراى كار هستيم؛ مناطقى مثل حصيرآباد، 
منبع آب و چهارصد دستگاه را در اولويت برنامه 
هاى سال جارى قرار داديم تا كارهاى اجتماعىـ  
فرهنگى را انجام دهيم ولى بدون مشاركت خود 

اهالى و شهروندان هيچ كارى شدنى نيست.
وى اضافه مى كند: براى اين كار اول نيروهاى 
را  فوق  مناطق  نياز  نهاد،  مردم  هاى  سازمان 
شناسايى و بعد از اعتمادسازى كار خود را شروع 
مى كنند. مثال روشنايى محله واقعا مى تواند امنيت 
محله را تأمين و جمع آورى به موقع زباله مى تواند 

فضاى محيطى ـ بهداشتى را بهبود ببخشد.
مديركل امور اجتماعى استاندارى خوزستان با اشاره 
به اينكه طرح ناامنى غذايى را در منطقه شهيد 
محسن كارون اجرا مى كنيم، مى گويد: «وقتى 
با دانش آموزى مواجه هستيم كه شكم گرسنه 
اى دارد؛ چه آموزشى مى خواهيم به او بدهيم» 
متأسفانه اينقدر وضعيت اين مناطق بحرانى است 
كه استان خوزستان جزو هفت استان ناامن غذايى، 
در زمينه دانش آموزان بازمانده از تحصيل رتبه هاى 
اول كشورى، در زمينه بى سوادى سوم، حاشيه 

نشينى دوم و در زمينه غرق شده ها نيز اول است.
اين مناطق توليدكننده آسيب هاى اجتماعى

كريمى كيا با تأكيد بر اينكه همه دستگاه هاى 
ـ فرهنگى مؤظف به انجام كار براى  اجتماعى 

اين مناطق هستند، يادآور مى شود: جلسه اى با 
شوراى شهر اهواز برگزار و به رئيس شورا گفتيم 
ـ چهار  با وجود اينكه هيچ كار اجتماعى طى سه 
سال اخير انجام نشده ولى هرجايى براى انجام طرح 
ـ فرهنگى ورود پيدا كرديد ما هم  هاى اجتماعى 

كنار شما هستيم.
اصلى  هاى  زيرساخت  تا  كند:  مى  تأكيد  وى 
اجتماعى ـ فرهنگى در اين مناطق فراهم نشود هيچ 
كارى نمى توان براى آنها انجام داد؛ يعنى ساخت 
ـ اجتماعى  مساجد و كتابخانه ها و مراكز فرهنگى 
بايد در اولويت كارى اين مناطق قرار بگيرد.مديركل 
امور اجتماعى استاندارى خوزستان با اشاره به وجود 
بزهكارى و فساد در اين مناطق مى گويد: وقتى در 
خانه اى يك خانواده 10 نفره زندگى مى كند چه 
انتظارى مى توان از آنها داشت؛ متأسفانه اين مناطق 

توليدكننده آسيب هاى اجتماعى هستند.
كريمى كيا عنوان مى كند: برگزارى دوره هاى 
رايگان فنى و حرفه اى، اجراى طرح شناسايى 
كودكان بازمانده از تحصيل، برگزارى دوره هاى 
رايگان در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
براى فرزندان هفت تا 17 ساله اين مناطق از جمله 

اقدامات انجام شده است.
وى با بيان اينكه منطقه چهارصددستگاه و منبع آب 
جزو پروژه هاى اولويت دار در سال جارى است، مى 
گويد: نياز نيست كه در آنجا بولدوزور راه بيندازيم ولى 
ـ فرهنگى و كارهاى عام المنفعه  كارهاى اجتماعى 

را در اين مناطق انجام مى دهيم.
رنج از نارسايى ها به صورت مزمن

امام جمعه موقت اهواز نيز در واكنش به مشكالت 
بسيار در منطقه چهارصد دستگاه مى گويد: منطقه 
چهارصد دستگاه به صورت مزمن از نارسايى هاى 
بسيارى رنج مى برد و نيازمند توجه ويژه اى هستند.

حجت االسالم سيد ابولحسن حسن زاده ادامه 
مى دهد: البته اينكه رسيدگى به منطقه چهارصد 
دستگاه در حد صفر است را قبول ندارم چون 
كارهاى بسيارى انجام شده ولى نسبت به آنچه كه 
شأن مردم است و جايگاهى كه بايد داشته باشيم، 
بسيار ضعيف است. وى در پايان مى گويد: حل 
معضالت چنين مناطقى به يك بسيج همگانى از 
دستگاه هاى اجرايى مختلف نياز دارد تا كاستى ها 

انشااهللا جبران شود.
مشكالت آب چهارصددستگاه موردى 

است
مديرعامل آبفا اهواز در واكنش به مشكالت آبى 
منطقه چهارصددستگاه مى گويد: آب مناطقى 
مثل چهارصد دستگاه ها را از آب حيات شوشتر 
تأمين مى كنيم؛ اين منطقه به صورت خاص و 
ويژه مشكلى ندارد ولى به صورت موردى برخى 
اهالى مشكالتى دارند. فردوس كريمى ادامه مى 
دهد: تلفن 122 پاسخگوى مشكالت مردم در 
حوزه آبفا است؛ اپراتورهاى اين شماره مشكالت 
مردم درخصوص گرفتگى فاضالب و يا افت فشار 
آب را در سامانه رسيدگى كارشناسان فنى ثبت مى 
كنند. همچنين اداره آبفا اهواز نيز در كنار اين شماره 

پاسخگوى تمامى شهروندان هست.
وى با بيان اينكه نمى گويم شرايط مطلوبى داريم 
ولى شرايط نسبت به سال گذشته بهتر شده اضافه 
مى كند: منابع آب موجود در منطقه منبع آب را 
از طريق يك خط 700 از على ابن مهزيار تأمين 
خواهيم كرد كه اجراى پروژه آن حدود 66 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد.  مديرعامل آبفا اهواز در پايان 
مى گويد: با اجراى اين پروژه كل مناطق شرق اهواز 
از مخزنى120 هزار مترمكعبى تأمين آب مى شوند. 
از جمله مناطق اين حوزه مى توان به كوى رمضان، 
منبع آب، حصيرآباد، چهارصد دستگاه، پاداد تا كوت 

عبداهللا اشاره كرد.
اميد است مسئوالن و دستگاه هاى اجرايى مختلف 
استان خوزستان نسبت به ساماندهى وضعيت 
منطقه چهارصد دستگاه توجه ويژه اى داشته باشند 
قبل از اينكه تمام خانواده هاى مظلوم اين منطقه 

متأثر از آسيب هاى اجتماعى فراوان شوند.
پلشتى هاى اجتماعى آنقدر زياد است كه نياز به 
اجراى يك طرح ضربتى اجتماعى در اين منطقه 
احساس مى شود. كودكان آينده سازان اين كشور 
هستند و اگر كودكان اين منطقه با چنين شرايطى 
بزرگ شده و وارد جامعه شوند قطعا خود توليدكننده 

آسيب هاى اجتماعى مى شوند./مهر 

منطقه اى فراموش شده دردل كالنشهر
محروميت از در وديوار باال مى رود

ينـده نما

له مقا سـر

خوزستان در بخش جاده 
و راه آهن مشكل دارد

نماينده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى گفت:جاده 
هاى خوزستان به عنوان جاده هايى با ترافيك باال از وضعيت 
مناسبى برخوردار نبوده ضمن اينكه وضعيت خطوط ريلى اين 
استان نيز مطلوب و متناسب با تردد قطارهاى بارى و مسافرى 
نيست. سيدراضى با اشاره به جاده ترافيكى و ترانزيتى ماهشهر تا 
انديمشك بيان داشت : با توجه به حجم باالى جابجايى بار و 
مسافر از اين مسير انتظار مى رود تا اعتبار ويژه اى براى ايمن 

سازى بخش هايى از اين جاده اختصاص يابد.
وى بر ايمن سازى نقاط حادثه خيز جاده سراسرى شوش - اهواز 
تاكيد كرد و در خصوص توقف ساخت آزاد راه اهواز - انديمشك 
گفت: متاسفانه اختالف بر سر مسير اجراى اين بخش از آزاد راه 

خليج فارس موجب توقف اجراى آن شده است.
نورى خواستار كار كارشناسى در خصوص تعيين مسير احداث آزاد 
راه اهواز - انديمشك بر اساس زمان و هزينه شد و بيان داشت: با 
حل اين مشكل بايد زمينه را براى سرمايه گذار فراهم كرد تا اين 

بخش از آزاد راه مذكور هر چه سريعتر اجرايى شود.
وى همچنين وضعيت حمل و نقل ريلى در مسير تهران - جنوب 
را مطلوب و متناسب با ظرفيت بار و مسافر ندانست و گفت: 2 
خطه كردن مسير ريلى راه آهن خرمشهر - تهران بسيار ضرورى 
است تا بتوان ترانزيت كاال و مسافر از طريق راه آهن را افزايش 
داد. نماينده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى در ادامه با ابراز 
نگ رانى از آمار باالى تلفات ناشى از حوادث رانندگى در كشور بيان 
داشت:به منظور كاهش سوانح رانندگى ضرورى است تا نسبت به 
توسعه خطوط ريلى كشور اقدام شود ضمن اينكه 2 خطه كردن 

مسير راه آهن بندر امام خمينى تا تهران بسيار ضرورى است.

تعطيلى روز افزون كارخانه ها
 و شركت هاى خوزستان

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى گفت: تعطيلى 
روز افزون كارخانه ها و شركت هاى استان خوزستان مهمترين و 
اساسى ترين مشكل است كه فعال كردن دوباره آن ها به همت 
مسئوالن نياز دارد.  جواد كاظم نسب الباجى درباره اولويت هاى 
دولت دوازدهم در استان خوزستان اظهار داشت: كابينه جديد 
دولت بايد ابتدا به مشكالت اساسى خوزستان كه شامل ريزگرد، 
حق آبه تاالب هاى هورالعظيم و هور شادگان و اعتبارات الزم 
براى برطرف كردن بحران هاى اخير خوزستان در زمينه آب، 
برق و فاضالب رسيدگى كند.  وى با بيان اينكه اشتغال از ديگر 
مشكالت اساسى جوانان خوزستان است، افزود: تعطيلى روز 
افزون كارخانه ها و شركت هاى خوزستان مهمترين و اساسى ترين 
مشكل استان است كه  فعال كردن دوباره آنها به همت مسئوالن 
نياز دارد.  نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به مشكل شركت صنايع فوالد خوزستان گفت: صنايع فوالد را 
بايد از طريق وزارت مجبور كنيم مواد اوليه ، خوارك شركت ها را 

تامين كند و اشتغال زايى ايجاد شود.
 وى با بيان اينكه ضرورى است شهرك هاى كشاورزى تاسيس 
شود، عنوان كرد: با توجه به آبى كه در استان خوزستان وجود 
دارد همچنين تامين حق آبه فاز دوم طرح 550 هزار هكتارى 
مقام معظم رهبرى  و اجرايى كردن طرح مى توان بيان كرد كه 

اشتغال زايى در حد باال ايجاد شده است.
 كاظم نسب الباجى درباره انتخاب وزير نيرو كابينه جديد دولت 
بيان كرد: وزيرنيرو اگر با خوزستان همراه باشد، آب خوزستان را 
به استان ديگرى منتقل نكند و سياسيت هاى غلط گذشته را اجرا 

نكند به وى راى اعتماد مى دهيم.

لزوم جراحى بيمارى هاى
 وارده بر پيكره مداحى

ادامه از صفحه 1
و به گونه اى نواى  «حسين حسين» سر ى دهند كه در 
شان مجالس روضه خوانى حضرت سيد الشهدا نيست و فقط 
ستايشگرى هاى نمايشى است كه به ضرب و زور ملودى و ريتم 
ارائه مى شود همچنين مى توان به بزرگ نمايى هاى بيهوده،  با 
داد و فرياد حسين و ابوالفضل را صدا زدن، گريه هاى مصنوعى 
كه ريا و تزوير آن را حتى از قاب تلويزيون هم مى توان تشخيص 
داد و بروز رفتارهايى ناصحيح و عجيب كه موجب وهن شيعيان 

در سرتاسر دنيا گشته است، اشاره كرد.
«منم سگ كوى حسين / ديوانه روى حسين/كشته مرا كشته 

مرا/ تيغ دو ابروى حسين ...».
 «شيعه بگو با احساس، به وهابى خناس   ورود به جنت ممنوع، 

اينجى كلش واس ماس»
«نوار مغز سرم در محضر دكتر خط خطى و قاطى بود، طبيب 
توى مطب متحير صدا زد اين چه نوار مغزى بود، ميدونى چى 
دادم جواب دكتر علت عيبش اينه آقاى دكتر، من روانى ام روانى 

حسين خط خطى شده از عشق حسين»
« ما سگ در خانه زينبيم» «مى پرستمت ابوالفضل» « مست 
مستم من هر چه بادا باد علي پرستم من» «همچو مادرت زهرا، 
مادرت از همه خوشگلتر است»، «رقاصم و رقاصم عاشق عباسم»
اين ها نمونه هايى از اشعار سخيف در مداحى ها است كه البته 
موردهاى بيشترى از آن در فضاى مجازى دست به دست مى 

چرخد، در بين اشعار مداحى هاى ، استفاده از كلمات غلو آميز، 
سرزنش خود به عنوان موجودى گناه كار و ضعيف و كلماتى مبنى 
بر جنون و ديوانگى خود، استفاده نسبتاً زيادى مى شود، در واقع 
مى توان اكثر مجالس عزادارى اين روزها را مانند يك صحنه 
تئاتر توصيف كرد كه مداح نقش كارگردان را دارد و عزداران هم 
بازيگران آن هستند كه با گريه بلند و با فرياد و برهنه شدن و باال 
و پايين پريدن هماهنگ با ريتم، مداح را همراهى مى كنند و 
نوجوانان و جوانان ما بواسطه شور جوانى به سمت دسته هايى مى 
روند كه اكوى قوى تر، ميكروفن امروزى تر،تبليغات و سروصداي 

بيشتر و وسايل و امكانات بهتر دارند .
البته در اين ميان از بردن مجالس عزادارى به سوى مسائل 
سياسى تفرقه انگيز، تقسيم جامعه به خوب و بد، تهمت زنى، افترا 
و... نيز نبايد گذشتمى توان يكى از  داليل  اصلى اين مهم را در 
اين دانست كه براى اجراى اين مناسك هيچ الگوى واحدى وجود 
ندارد و بيشترين ارجاعات اين عزادارى ها مربوط به امامان شيعه 
است كه سفارش به اقامه عزا براى امام حسين (ع) نموده اند و 
دستور و احاديث خاصى در باب صورت و شكل و عناصر مادى 
عزاداراى وجود ندارد، لذا هريك از جوامع شيعى بر حسب سنت 
هاى فرهنگى خويش و ابزارهاى موجود، الگوهاى عزادارى را 
شكل داده اند .از اينروبه واسطه نبودن الگويى واحد ، همواره زمينه 

اعمال سليقه در چگونگى بر پايى اين مناسك فراهم بوده است.
اكنون هنگامه آن است كمى به خود آييم ، بر دلسوزان فرهنگ 
ناب شيعى واجب است وارد عمل شده و بيمارى هايى كه پيكره 
مداحى و عزادارى ها را دچار آسيب و رنج جدى كرده جراحى كنند 

و در اين ميان رسالت متوليان فرهنگ كشور بيشتر است.

كتانباف شهردارى را نهادى عمومى، غير دولتى و خدماتى خواند و گفت: همگان اعم 
از كليه ى اقشار جامعه و حتى حكومت از اين نهاد توقع كار و خدمت دارند .

 منصور كتانباف شهردار اهواز در جلسه اى با حضور هاشمى زاده معاون فنى و عمرانى 
استاندارى خوزستان، خون ميرزايى فرماندار شهرستان اهواز، رييس و اعضاى شوراى 

اسالمى شهر كار خود را در شهردارى آغاز كرد.
در اين جلسه، منصور كتانباف در سخنانى فرارسيدن ايام محرم و هفته ى دفاع مقدس 
را گرامى داشت و گفت: اكنون كه به لطف و وفاق اعضاى محترم شوراى اسالمى 
شهر مسئوليت خطير شهردارى اهواز به بنده محول شده، از خداوند متعال مى خواهم 
كه مرا شايسته ى بندگى خويش قرار دهد و در اين مسير دشوار به چهارده معصوم(ع) 
بويژه حضرت فاطمه الزهرا(س) متوسل هستم و اميدواريم همه ى ما در آستانه ى ايام 
محرم رهروى خوبى براى ساالر شهيدان و ياران باوفايش باشيم. شهردار جديد اهواز 
در ادامه به ضرورت ايجاد يك نقشه راه اشاره كرد و گفت: هيچ اقدام مثبتى نمى افتد 
مگر اينكه  تعقل و تفكر صحيح پشت آن نهفته باشد تا براساس آن بتوانيم به نقشه 
ى راه صحيحى برسيم و آنرا اجرا يى كنيم و اينها همه در سايه ى لطف الهى حادث 
مى شود. هرگاه ما مسير درست را انتخاب كنيم و در آن مسيرحركت كنيم، پروردگار 

متعال به حركت ما بركت عطا مى فرمايد.
وى، اتحاد اعضاى شوراى پنجم و هماهنگى ايجاد شده را به فال نيك گرفت و با 
اشاره به ديدارهاى خود با نمايندگان مردم در مجلس خبرگان و نمايندگان اهواز در 
مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: قطعا براى دستيابى به نتيجه مطلوب نه تنها به 
يارى 13 نفر اعضاى شوراى اسالمى شهر بلكه  به كمك و همراهى نمايندگان اهواز 
در مجلس شوراى اسالمى، استاندارى خوزستان، دستگاه قضايى و همه ى ارگانها 
براى توسعه و آبادانى كالنشهر اهواز نيازمنديم و اميدوارم با تعامل و همدلى بتوانيم به 
اصل» باالترين عبادت كه خدمت به مردم است» جامه ى عمل بپوشانيم و تا انتها 

اين هم افزايى را در راستاى خدمت به مردم، داشته باشيم.
كتانباف، احياى اميد در بين شهروندان اهوازى را مهمترين وظيفه ى مسئولين دانست 

و خاطرنشان كرد: اگر در رفتار، گفتار و عملكرد خود صداقت داشته باشيم، مى توانيم 
اعتماد و سپس مشاركت مردم فهيم اهواز را در راستاى توسعه ى شهر جلب كنيم زيرا 

هيچ شهر و جامعه اى جز با مشاركت مردم ساخته نمى شود.
وى شهردارى را نهادى عمومى، غير دولتى و خدماتى خواند و خاطرنشان كرد: همگان 

اعم از كليه ى اقشار جامعه و حتى حكومت از اين نهاد توقع كار و خدمت دارند.
 شهردار اهواز به لزوم سالمت در سيستم شهردارى تاكيد كرد و گفت: بايد هر كس 
در هر جايگاهى، خداوند را هميشه و در هر مكان ناظر بر اعمالش بداند و عالوه بر آن 
بايد قوانين موجود در شهردارى ها جهت كاهش تخلفات سيستم، بروز و رفع نقص 
شوند تا لغزش ها به حداقل برسد. كتانباف در تشريح اين موضوع بيان كرد: بايدضوابط 
و مقررات را در شهردارى نهادينه كنيم و اين امر كار آسانى نيست. مى توان مجموعه 
اى از دستورالعمل ها و نرم افزارها را در سازمان مستقر كرد، ولى نهادينه كردن قانون، 

دشوارتر از استقرار آن در مجموعه است.
شهردار اهواز به توانايى و سالمت مديران و پرسنل اين مجموعه اشاره كرد و گفت: 

اطمينان دارم كه اكثريت قريب به اتفاق كاركنان شهردارى اهواز، پاكدست و خادم 
مردم هستند و با كمك ايشان قانون را در شهردارى اهواز نهادينه خواهيم كرد.

منصور كتانباف اظهار داشت: در شهردارى اصل مردم هستند و اين نهاد براى خدمت 
به مردم ساخته شده و پرسنل اين مجموعه بايد در خدمت شهر و شهروندان باشند، اما 
در عين حال حقوق كاركنان شهردارى، نيز بايد رعايت شود. امروز در اهواز همه ارگانها 
براى پرسنل خود، حداقل مزايا و امكانات رفاهى مناسب دارند، در حاليكه خانواده بزرگ 
شهردارى اهواز فاقد چنين تسهيالتى هستند، پس همانگونه كه ما مسئولين متعهد به 
خدمت به مردم هستيم، بايد حداقل امكانات رفاهى را براى اين پرسنل خدمت رسان 

فراهيم كنيم تا بتوانيم روحيه ى خدمت را در كاركنان مضاعف كنيم.
مسئولين  و  مردم  بين  ارتباطى  هاى  سامانه  گسترش  لزوم  به  اهواز  شهردار 
شهردارى و تجربيات موفق خود در شهردارى تهران اشاره كرد و گفت: برقرارى 
به  شهروندان  گوناگون  نيازهاى  بيان  براى  ارتباطى  هاى  سامانه  گسترش  و 
منظور ايجاد مسير دوطرفه  بين شهروندان و مسئولين شهرى امرى ضرورى 
شنيده و ضبط شود و  است. در اين سامانه ها بايد حرفهاى شهروندان دقيقاً 
نيازهاى كوتاه مدت آنان به سرعت رفع شده و براى حل باقى مشكالت برنامه 
ريزى را آغاز كنيم. ما طبق آمار و اسناد موجود، روزانه در تهران تا 14 هزار تماس 
داشتيم كه حداقل تا پايان وقت ادارى خدمات شهرى ( 8شب) به حداقل 12 

هزار تماس در 134 رديف درخواست، رسيدگى مى شد.
وى افزود: اين سامانه ها يكى از معيارهاى عملكرد مديران است و اگر در اين امر در 
اهواز موفق شويم، اعتماد مردم به شهردارى جلب مى شود و در اداره ى شهر مشاركت 
خواهند كرد و بسيارى از مشكالت موجود حل مى شود. شهردار اهواز به موضوعات 
مالى شهردارى اشاره كرد و گفت: وجود بدهى در هر سيستمى با اين حجم باالى 
كار، امرى بديهى است و ما با تمام توان در جهت تحقق مطالبات و درآمدهاى قانونى 
شهردارى تالش مى كنيم تا بتوانيم عالوه بر پرداخت بدهى هاى سيستم، به عمران 

و آبادانى اهواز بپردازيم.

مهمترين تكليف من، نهادينه كردن قانون در شهردارى اهواز است

خبـر
معاون عمرانى استاندارى خوزستان : اعتماد مردم را جلب كنيد !

شهردارى بزرگترين دستگاه خدماتى، عمرانى و رفاهى كالنشهر 
اهواز است كه سلب اعتماد مردم از آن خدشه جبران ناپذيرى 

به شهر وارد مى كند
 هاشمى زاده معاون عمرانى استاندارى خوزستان  با اشاره به 
مسئوليت سنگينى كه بر عهده شهردار اهواز است، اظهار داشت: 
خوشبختانه با اتحاد رايى كه در انتخاب آقاى كتانباف بعنوان 
شهردار اهواز از سوى اعضاى شورا صورت گرفت به نظر مى 
رسد كه فضاى همكارى و يكدلى در شورا و شهردارى برقرار 

شود و تنها مسئله و چالش موجود مسئله اعتماد مردم است.
معاون عمرانى استاندار ادامه داد: شهردارى بزرگترين دستگاه 
خدماتى، عمرانى و رفاهى كالنشهر اهواز است كه سلب اعتماد 
مردم از آن خدشه جبران ناپذيرى به شهر وارد مى كند و اميد 
مردمى را كه عالقمند به آبادانى شهرشان هستند ، نااميد مى 
سازد لذا در اين زمينه چالش بزرگ و سنگينى پيش روى شهردار 
است كه با اعتماد سازى و جلب نظر و اطمينان شهروندان و 

وحدت رويه برطرف خواهد شد.
هاشمى زاده ، مجموعه استاندارى را بعنوان نماينده دولت در 
استان برشمرد و گفت: سه مجموعه استاندارى، شوراى شهر و 
شهردارى سه ضلع مثلثى هستند كه در صورت وفاق و همدلى 
و هدف گذارى خالصانه و با نيت خدمت به مردم و تامين آرامش 
و آسايش آنان مى توانند به آسانى از عهده مشكالت برآيند و 
با جلب اعتماد مردم و به دور از هرگونه سليقه شخصى ، زمينه 
تحقق اهداف جامعه اى توسعه يافته و شهرى آباد را فراهم آورند.

وى با اشاره به پشتيبانى استاندارى و استاندار خوزستان از 
شهردارى و شورا ى شهرافزود: استاندارى به عنوان نماينده 
دولت در استان هرچه در توان دارد در جهت تسهيل حركت و 
سرعت بخشى و ارائه خدمات مناسب به مردم به كار مى گيرد و 

از هرگونه همراهى در اين زمينه دريغ نخواهد كرد.
 معاون عمرانى استاندار ضمن تاكيد بر لزوم كار جمعى و وحدت 
نظر ، خاطر نشان كرد: خوشبختانه با تبلور رايى كه با انتخاب 
آقاى كتانباف بعنوان شهردار اهواز از سوى منتخبين مردم در 
شوراى اسالمى شهر نشان داده شد و با سعه ى صدرى كه در 
تمامى اعضاى شورا سراغ داريم اميدواريم كه تصميماتى كه در 

اين مجمع اتخاذ مى شود، تصميات تسهيل كننده و همراهى 
كننده با شهردار باشد تا ايشان نيز بعنوان سكاندار مجموعه 
عظيم شهردارى از عهده اين مسئوليت خطير به نحو احسن 

و با سربلندى بيرون بيايند.
هاشمى زاده عنوان كرد: كار در شهردارى نيازمند حركت جمعى 
است زيرا تمام آنچه ما و شما انتظار تحقق آن را براى آبادانى 
هرچه بيشتر شهرمان داريم در اين سازمان اتفاق مى افتد و اگر 
اين مجموعه ، مجموعه اى چابك و چاالك و پويا نباشد و 
حركتى سازمان يافته نداشته باشد از كوچكترين رده تا باالترين 
رده دچار مشكل خواهد شد.وى ادامه داد: اگر سه ضلع مثلث 
شهردارى، استاندارى و شوراى شهر موافق هم باشند و تصميات 
آنها در راستاى تامين نظر مردم باشد نه تنها مشكل آفرين 
نخواهد بود بلكه راه گشا و تسهيل كننده امور است.اين مقام 
مسئول با اشاره به لزوم مشاركت شهروندان در امور شهر گفت: 
بسيارى از راه حل ها و مسير يابى ها را مى توان با استفاده از 
نظرات مردم در كوتاه مدت و با مشاركت مردم در سرمايه گذارى 

در شهر در بلند مدت به دست آورد.
وى با يادآورى لزوم سرمايه گذارى بخش خصوصى در پروژه 
هاى بزرگ شهرى عنوان كرد: مهمترين عامل رونق اقتصادى 
و احياى بنيه اقتصادى شهر مشاركت بخش خصوصى است و 
اگر مردم به مجموعه دولت و شهردارى اضافه شوند، همگى به 
سمت وضعيت مطلوب و آرامش فكرى سوق داده خواهند شد.

هاشمى زاده در پايان با اظهار رضايت از  صدور حكم شهردار 
اهواز توسط وزارت كشور  گفت: خوشبختانه  آقاى كتانباف  
و  باال  مسئوليت  احساس  دليل  به   ، حكم  صدور  از  پس 
سرعت بخشيدن به بهبود وضعيت شهر و شهردارى بدون 
تشريفات و از همين امروز شروع به كار كردند و اميدوارم 
در شوراى فعلى كه به قصد خدمت به مردم و با نيت خير 
آمده اند ،  در عمل نيز شاهد وفاق و همدلى آنان باشيم و 
همگى بدون توقع شخصى و در جهت ساماندهى امور شهر 
و شهروندان گام برداريم تا در اين ايام شهادت و سوگوارى 
سرور و ساالر شهيدان و با شفاعت ايشان در دنيا و آخرت 

عاقبت بخير باشيم./ روابط عمومى شهردارى اهواز

مدير روابط عمومى نظام مهندسى
مشاور معاون عمرانى استاندارى خوزستان شد

طى حكمى ،مدير روابط عمومى نظام مهندسى خوزستان ،مشاور رسانه اى و 
مسول بخش اطالع رسانى معاونت عمرانى استاندارى خوزستان شد .

  بر اساس مكاتبات صورت گرفته فيمابين استاندارى خوزستان و نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان ،سعيد كيوانى با حفظ سمت به عنوان مشاور رسانه اى معاونت 
عمرانى استاندارى خوزستان منصوب شده است . كيوانى كارشناس ارشد علوم 
ارتباط اجتماعى و مدير مسول سايت تخصصى سازه نيوز -با رويكرد مهندسى 
ساختمان -است . در سوابق كارى ايشان ،دبيرى شوراى هماهنگى روابط عمومى 
نظام مهندسى ساختمان كشور ،مدير روابط عمومى فرماندارى مسجد سليمان 

،مشاور مطبوعاتى نمايشگاه بين المللى خوزستان به چشم مى خورد

 كوثر كريمى



وعده شيرين سردار سليمانى براى نابودى داعش
فرمانده نيروى قدس سپاه گفت: تا دو ماه ديگر نابودى داعش را جشن مى گيريم.سردار 
سليمانى در مراسم اربعين شهيد مرتضى حسين پور شلمانى ملقب حسين قمى اظهار كرد: 
وقتى شهيد حججى به شهادت رسيد پيامى صادر كردم و در آن تاكيد كردم تا سه ماه 
ديگر ريشه داعش را مى خشكانيم االن هم مى گويم نابودى داعش نزديك است و تا دو 
ماه ديگر نابودى اين شجره خبيثه را جشن مى گيريم و ايران و روسيه و سوريه و عراق 

بايد اين جشن را برپا كنند.
احمدى نژاد به خطاب به ترامپ: بى ادب، بى فرهنگ!

محمود احمدى نژاد به اظهارات سخيف ترامپ واكنش نشان داد.
متن يادداشت محمود احمدى نژاد به شرح زير است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه

انديشه خود برتر بينى و سلطه گرى دولتمردان آمريكا بار ديگر از زبان آقاى ترامپ در 
صحن سازمان ملل منتشر شد و ذات خودخواهى را به نمايش گذاشت.

او نشان داد كه با تاريخ و جغرافيا بيگانه است و تصور مى كند كه همه ملتها ، مانند او زورگو 
، خودخواه و بدون تاريخ ، فرهنگ و ادب هستند.

چنين به نظر مى رسد كه آقاى ترامپ در مواجهه با چند نفر و ارزيابى آنان، ملت ايران را 
نيز ضعيف تصور كرده است. در اين صورت ، او نيز مانند اسالف خود ، به بيراهه رفته است.
ملت بزرگ ايران قادر است از حقوق حقه خود در تمامى عرصه ها و صحنه ها به خوبى 

دفاع نمايد و نيازمند دلسوزى فريبكارانه امثال ايشان نيست.
رئيس جمهور آمريكا و اطرافيان وى مطمئن باشند كه ملت بزرگ ايران به زودى حقوق از 

دست رفته خود را نيز مطالبه و تمامى آن را استيفا خواهد كرد.
اگر آقاى ترامپ تصور مى كند كه با اين رفتارها بر اقتدار و قدر و قيمت امپراتورى آمريكا 
مى افزايد و راه را براى چپاول گسترده تر ملت ها و سامان دادن به اقتصاد رو به افول اين 
اين  اضمحالل  مسير  تنها   ، رفتارها  است.اين  كشور هموار مى كند، سخت در اشتباه 

امپراتورى خشن و خودخواه را كوتاه تر خواهد كرد.
اگرچه شب دراز شده است اما صبح بسيار نزديك است.

احتمال تشكيل كميسيون
 انديشه ورزى در مجلس خبرگان

اين  در  انديشه ورزى  كميسيون  تشكيل  احتمال  از  رهبرى  خبرگان  مجلس  عضو 
مجلس براى بررسى مسائل انقالب خبر داد.آيت اهللا محسن مجتهد شبسترى، درباره 
بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان مبنى بر تشكيل هيئت 
بر  مبنى  رهبرى  معظم  مقام  امروز  فرمايشات  براساس  كرد:  اظهار  ورزى،  انديشه 
تشكيل هيئت انديشه ورزى در مجلس خبرگان، يا عنوان يكى از كميسيون هاى فعلى 
انديشه ورزى  عنوان  تحت  جديدى  كميسيون  اينكه  يا  و  مى كند  تغيير  مجلس  اين 

تشكيل خواهد شد و احتمال تشكيل كميسيون جديد بيشتر است.
چرا روحانى وعده حضور زنان در كابينه را مطرح كرد؟

يداهللا اسالمى دبير مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراى اسالمى با اشاره به انتخابات 
رياست جمهورى اخير، تصريح كرد: دولت دوازدهم با پشتكار و حمايت جامعه مدنى روى 
كار آمد، آيا عمل نكردن به وعده هاى انتخاباتى نمى تواند يك چالش براى دولت در آينده 
باشد؟وى با اشاره به قرار نگرفتن وزير زن در كابينه گفت: چرا سهم زنان در كابينه به صرف 
خواستم و نشد پاسخ داده مى شود، آقاى روحانى با وجود آگاهى از موانع اين كار چرا وعده 
حضور زنان در كابينه را مطرح كرد؟ آيا تفاوت وعده و عمل ايجاد مشكل نمى كند؟دبير 
مجمع نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به معضل پيرى در ميان مديران كشور خاطرنشان 
كرد: ما افرادى را داريم كه از دوران جوانى سابقه مديريتى داشته و هنوز هم در همان 
پست ها مسئوليت دارند.اسالمى با اشاره به فرصت هاى پيش روى دولت دوازدهم اظهار 
داشت: ما در برخى حوزه ها چالش داريم، اما فرصت هم داريم كه نيروى انسانى آماده به  
كار بخشى از اين فرصت هاست كه از آن استفاده نمى شود، همچنين فضاى مجازى كه 

امروز واقعى ترين بخش زندگى ما شده نيز يك فرصت است.

دولتمردان هزينه رئيس جمهور
 بى ادب آمريكا  را باال ببرند

 توليت آستان قدس رضوى گفت: دولتمردان ايران اسالمى بايد هزينه آمريكا و رئيس 
جمهور بى ادب و بى اخالق آن را در نقض برجام باال ببرند و به عالم نشان دهند اينان به 
پيمان هايشان پايبندى ندارند.حجت االسالم سيدابراهيم رئيسى عصر امروز در ويژه برنامه 
تعويض پرچم بارگاه رضوى اظهار داشت: امروز هركس در عالم عدالت خواهى و ظلم 
ستيزى را پيشه كند، در عمل به امام حسين(ع) لبيك گفته است.توليت آستان قدس رضوى 
افزود: يزيديان زمان، ظالم و پيمان شكن هستند اما سياست جمهورى اسالمى آن است كه 

نه ظلم كند و نه زير بار ظلم برود.

عضو جمنا: بايد راى 16 ميليونى مان را حفظ كنيم
حجت االسالم محمدحسن رحيميان در نشست مديران استانى جمنا با تاكيد بر جوان گرايى 
و استفاده از توان و انديشه جوانان براى پيشبرد اهداف جمنا گفت: كار براى خدا خستگى 
ناپذير است و انسانى كه در اين مسير قدم بر مى دارد نبايد با ناماليمات و مالمت ديگران 
نااميد و سرخورده شود و هميشه بايد به هم تذكر بدهيم كه كارهاى مان فقط براى قصد 
قربت و رضاى خدا باشد.وى به عزم و اراده جبهه مردمى نيروهاى انقالب براى حركت در 
مسير آرمان هاى انقالب و نظام جمهورى اسالمى اشاره كرد و افزود: با بصيرت و تالش 
مضاعف بايد وحدت را گسترش دهيم و با تثبيت همه جريان هاى انقالبى 16 ميليون 
راى را حفظ كنيم و از هر نوع تفرقه و تشتت در ميان نيروهاى انقالبى جلوگيرى نماييم 
كه در اين ميان جذب جوانان اعم از دختر و پسر و كمك به ساختن نسل آينده از مسائل 

استراتژيك جبهه مردمى نيروهاى انقالب است.
يك عضو زرتشتى شوراى شهر يزد تعليق شد!

معاون سياسى استاندار يزد گفت: حكم تعليق سپنتا نيكنام عضو زرتشتى شوراى شهر يزد در 
ديوان عدالت ادارى، قطعى نيست. در راستاى صيانت از رأى مردم، پاسخ حقوقى مستدلى تهيه 
و به ديوان ارسال شده كه منتظر بررسى اين پاسخ و ديوان هستيم. شوراى شهر يزد داراى 11 
عضو است و سپنتا نيكنام عضو شوراى چهارم و عضو فعلى آن است كه حضورش در اين دوره با 

اعتراض يك كانديداى شكست خورده به ديوان ادارى مواجه شد/عصرايران

در انتخاب نيروهاى جوان مراقب ژن هاى خوب باشيد!
دولت قبلى در ابتداى كار خود در سال 84 طرحى با عنوان مشاوران جوان را مطرح كرد كه هرچند 
ظاهرى جذاب و اميدبخش داشت، اما عمال صرفا سكوى پرتابى شد براى افرادى كه هرچند 
جوان بودند، اما ويژگى اصلى شان اين بود كه جزو وابستگان نسبى، سببى و سياسى دولت قبل 
بودند! حدودا دو سال قبل دولت يازدهم طرحى را با عنوان «دستياران ستادى» كليد زد. يكى از 
اهداف اصلى اين طرح اين بود كه نيروهاى جوان و توانمند بتوانند در يك فرآيند رقابتى و شفاف، 
به عنوان مشاور و دستيار جوان مديران ارشد فعاليت كنند. عمال بعد از گذشت دو سال و طى انواع 
و اقسام آزمون ها و مصاحبه ها تقريبا هيچ يك از نيروهاى ياد شده در دستگاه هاى ذى ربط مشغول 
به كار نشده اند. متاسفانه تجربه ثابت كرده در بازار كار ايران نيروهايى كه از طريق آزمون هاى 
استخدامى استاندارد، سختگيرانه، شفاف و منصفانه گزينش شوند نيروهايى بدون حامى و پشتيبان 
خواهند بود؛ زيرا كسى كه به چنين آزمون هايى تن داده است و در يك رقابت منصفانه و شفاف 
باال آمده است مشخص است كه هيچ ژن خوبى نداشته است و اصوال ژن هاى مرغوب خود را 
در معرض چنين آزمون هايى قرار نمى دهند. دولت دكتر روحانى اگر مى خواهد از جوانان به عنوان 
دستيار و مشاور براى وزرا و مديران بهره ببرد و در عين حال به آفت ژن هاى خوب مبتال نشود 

بايد به سازوكارى كه خود تعريف كرده است، متعهد باشد./ دنياى اقتصاد

سنگ تمام خانوادگي و رانت بي سابقه تلويزيون
 براي رامبد جوان!

رامبد جوان اخرين قسمت خندوانه را تبديل به برنامه ى شخصى و خانوادگى خود كرد. 
قسمت اخر خندوانه با حضور نگار جواهريان به برنامه اى خانوادگى و تعريف و تمجيد از 
يكديگر تبديل شد و با سنگ تمام تبليغاتى براى فيلم «نگار» (اثر رامبد جوان!) از انتن 

صداوسيما به پايان رسيد/ انتخاب

استقبال چهره اصولگرا از سخنان روحانى
رييس فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى سخنرانى حسن روحانى در 
مجمع عمومى سازمان ملل را پاسخى محترمانه و كوبنده به ترامپ عنوان كرد و گفت 
كه نمى  توان با زبان شرارت آميز و جنگ افروزى با ملت ايران سخن گفت.حميدرضا 
آمريكا در مجمع  اشاره به سخنرانى رييس جمهور  حاجى بابايى در گفت وگو با ايسنا، با 
در  رياست جمهورى  جايگاه  و  شان  ترامپ  سخنان  كرد:  اظهار  ملل،  سازمان  عمومى 
آمريكا را كامال فروريخت و نشان داد واقعا ايشان شرايط الزم را براى رياست جمهورى 
و اظهارنظر در مسائل جهانى ندارد. سخنان او آنقدر كوته فكرانه و بدوى بود كه انسان 
احساس شرم مى كرد اين سخنان را گوش دهد و براى شنيدن آن وقت بگذارد.وى با بيان 
اينكه سخنرانى حسن روحانى در مجمع عمومى سازمان ملل پاسخى محترمانه و كوبنده 
به ترامپ بود، اضافه كرد: سخنرانى رييس جمهور نشان داد هرگونه اقدام و حركتى بخواهد 
انجام شود جمهورى اسالمى به صورت متناسب پاسخ آن را خواهد داد. ما از بيان قدرتمند 
رييس جمهور در سازمان ملل كه با نشان دادن فرهنگ، تمدن و پيشينه ملت بزرگ ايران 

بود، تشكر مى كنيم.

توصيه رهبر انقالب به مداحان در آستانه ماه محرم
نشريه خط حزب اهللا در تاره ترين شماره خود، توصيه  رهبر معظم انقالب به مداحان را در 
آستانه مام محرم منتشر كرد.در صدمين شماره اين نشريه از قول رهبر انقالب خطاب به 
مداحان آمده است: «چقدر خوب است در اين نوحه خوانى ها مضامين اسالمى، انقالبى 
قرآنى گنجانده بشود. يك وقت هست كه سينه مى زنند و صدبار مثال مى گويند «حسين 
واى»، خب اين يك كارى است اما هيچ فايده اى ندارد و چيزى انسان نمى فهمد و ياد 
نمى گيرد. يك وقت هست كه شما در همين مطلبى كه [عزادار] تكرار مى كند و با آن سينه 
مى زند، با زبان نوحه و شعر، يك مساله روز، مساله انقالبى، اسالمى، معرفت قرآنى را مى 
گنجانيد؛ او وقتى تكرار مى كند، در ذهن ملكه مى شود؛ اين خيلى با ارزش است، هيچ كس 
غير از شما نمى تواند اين كار را بكند؛ يعنى هيچ رسانه اى قادر نيست كه اين جور معارف 

الهى را با جسم، حان، فكر، روح، احساس و عقل آميخته كند. 92/8/20»

توصيه جنتى به سيد حسن خمينى
آيت اهللا جنتى در حرم امام گفت: بنده مايل به حضور حاج حسن آقا(حجت االسالم سيد 
حسن خمينى) بودم و به ايشان عرض مى كردم، كه از همه اولى براى تبيين فرمايشات 
امام(ره) بيت ايشان است و اين بيت است كه پيشاپيش همه بايد اين مسائل و مطالب 
امام(ره) را مرتب بيان كنند و در اين راه از صدا و سيما هم بايد كمك گرفت، كه به هر 

مناسبتى پيام هاى امام(ره) را بخواند و از صحيفه نور پر نور بهره ببرد./مشرق

عبور از روحانى اشتباه است
زنده  است،  داده  جمهور  رييس  شخص  كه  را  هايى  وعده  بايد  گفت:  تاج زاده  مصطفى 
نگه داريم. من مخالف عبور از روحانى هستم، همچنان كه مخالف عبور از رييس دولت 
اصالحات بودم. اصالح طلبان بايد قاطعانه از دولت حمايت و موانع و مشكالت پيش روى 
دولت را افشا كنند. موافق تداوم ائتالف اصالح طلبان با دكتر روحانى و حاميانش هستم 
كه از سال 92 تا كنون شكل گرفته است. آنچه اصالح طلبان را به يكديگر پيوند مى دهد، 
پذيرفتن شخص رييس دولت اصالحات به عنوان پرچمدار اصالحات و محور وحدت اين 

جناح است/ روزنامه قانون

فرزند كروبى: ضرغامى با ادامه حصر موافق نيست
حسين كروبى در توضيح ديدار با عزت اهللا ضرغامى گفت: در اين ديدار درباره موضوع 
حصر گفت و گو شد. آقاى ضرغامى نگرانى هايى داشتند كه اگر رفع حصر شود آقاى كروبى 
چه برخوردى نشان خواهد داد. من هم نقطه نظراتى داشتم كه به ايشان منتقل كردم. آقاى 
ضرغامى هم گفت كه مى خواهد در حد و توانش موضوع را پيگيرى مى كند. آن چيزى 
كه من از آقاى ضرغامى برداشت كردم اين بود كه ايشان هم موافق ادامه حصر نيست و 
مى خواهد اين موضوع حل شود. براى همين هم بود كه درخواست كرده بود ما همديگر 

را ببينيم/ همدلى

هيأت عبدالرضا هاللى تعطيل شد
 هيأت الرضا كه به نام عبدالرضا هاللى در تهران شناخته شده است،در اطالعيه اى اعالم كرد 
امسال در دهه اول محرم برنامه ندارد. كانال تلگرامى اين هيأت در اطالعيه اش نوشت: اين 
هيأت، در سال جارى و در ايام دهه اول محرم الحرام 1439 هجرى قمرى به دليل استمرار و 
تشديد مشكالت، كه رفع آن خارج از اراده خادمين هيأت در اين بازه زمانى مى باشد، برنامه اقامه 
عزا براى عزاداران حسينى نداشته و انشاءاهللا پرچم پرافتخار نوكرى بر ديوار نوكرخانه خادمين 
هيأت افراشته خواهد گرديد. از ماه مبارك رمضان و ليالى قدر به بعد «هيأت الرضا (عليه السالم) 
محفل بسيجيان و رهروان شهدا» با اعالم رسمى حاج عبدالرضا هاللى به دليل مشكالت عديده 
مالى و بدهى، نبود فضاى مناسب براى برگزارى جلسات و… متأسفانه تعطيل گرديد. اميِد رفع 
اين موانع تا محرم الحرام وجود داشت اما نه تنها اين مشكالت رفع نگرديد، بلكه موانع قبلى 
تشديد و مشكالت برگزارى جلسات در ماه محرم بر مشكالت قبلى اضافه گرديد كه نخستين آن 
در اختيار قرار نگرفتن ورزشگاه شهداى هفتم تير بود. گفتنى است اخيرا اخبارى در باره بازداشت 
2مداح مشهور تهرانى منتشر شد كه خبر توسط سخنگوى قوه قضائيه تأييد و اعالم شد پرونده 

آنها در دادگاه ويژه روحانيت تحت پيگرد است. /فرارو

هشدار علم الهدى نسبت به فتنه «خودى ها»
 نماينده مردم استان خراسان رضوى در مجلس خبرگان رهبرى گفت: مردم همچنان روحانيت 
را مرجع اجتماعى خود مى دانند و معتقدند روحانيت همچنان مى  تواند در تمام مسائل اجتماعى 
و دينى،  جايگاه اثرگذار خود را داشته باشد. آيت اهللا سيد احمد علم الهدى روز سه شنبه در نطق 
پيش از دستور سومين اجالسيه پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى به موضوع فتنه اشاره كرد 
و افزود: اينگونه نيست كه دشمن هميشه عمليات فتنه را از طريق نفوذ در جريان هاى مقابل انجام 
دهد، در بعضى موارد فتنه به وسيله عمليات روانى در خودى ها صورت مى گيرد. وى ادامه داد: 
مانند اين كه با شايعه سازى مبنى بر تغيير ذائقه مردم نسبت به ارزش ها و آرمان هاى انقالب،  در 
بين عناصر انقالبى نسبت به ترويج ارزش هاى انقالب ايجاد نااميدى كرده، اهداف خود در فتنه را 

با دامن زدن به شايعات دنبال كرده و ايجاد يأس و نااميدى مى كنند. /خبرآنالين
 

فيلم مستند «انقالب جنسى» توقيف شد
كارگروه  دستور  بنابر  شد.  توقيف  شمقدرى  حسين  ساخته  جنسى  انقالب  مستند  فيلم   
مصاديق محتواى مجرمانه، لينك دانلود مستند انقالب جنسى تا دستور مجدد كارگروه 
غيرفعال شده است و اين فيلم اجازه انتشار ندارد. مستند انقالب جنسى تازه ترين اثر توليد 
شده در اين مؤسسه؛ آزادى هاى جنسى در ايران را نمايش مى دهد و با طرح جمله امروز 
ما در ابتداى مسيرى هستيم كه غرب از دويست سال پيش در راه آزادى هاى جنسى طى 
كرده است زنگ خطر را به صدا درمى آورد. مستند انقالب جنسى با نگاهى متفاوت به 
زيست جنسى مردم هلند، فرانسه و اسپانيا تالش مى كند مخاطب را نسبت به دنياى غرب 
نزديك تر كند. آرمان مديا اين مستند را پس از ميراث آلبرتا 3 توليد و منتشر كرده است. 
عوامل تهيه انقالب جنسى عبارتند از: كارگردان، حسين شمقدرى، تهيه كننده، محمدحسن 

مددى، مديرتوليد و ارتباطات، محسن اخوان فر. /ايلنا

نماينده اى كه در هر موضوعى
 اظهارنظر مى كند، بى سواد است

نائب رئيس مجلس تاكيد كرد: نماينده اى داريم كه در همه موارد اظهارنظر مى كند. آيا از 
علمش است؟ خير نيست از بى سوادى است. وقتى در هر موضوعى اظهارنظر مى كنيم 
نتيجه اش همين مى شود كه مشاهده مى كنيم.مسعود پزشكيان در همايش فرصت ها و 
چالش هاى دولت دوازدهم با بيان اين كه حضرت على مى فرمايد كسى كه با تمام وجودش 
مى فهمد و با بصيرت عمل مى كند ابتداى هر كارى بايد بداند راه در پيشش به نفع اش 
است يا خير، گفت: بايد كسى كه عمل مى كند، بداند در جهت هدف است يا خير؟ براى 
اين كه تصميم بگيريم بايد وقت بگذاريم.وى ادامه داد: مشكل ما اين نيست كه نمى توانيم 
عمل كنيم، مشكل ما تصميم گيرى است، صبح مدير مى گذاريم بعداز ظهر عوض مى كنيم. 
ما نقشه راهى نداريم و چون نمى دانيم چكار بايد انجام دهيم، آدم ها را عوض مى كنيم.وزير 
بهداشت دوره اصالحات تاكيد كرد: االن هر تصميمى كه در مجلس گرفته مى شود اعتبار 

علمى اوليه را ندارد زيرا ما داده هاى درست و علمى نداريم.
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سى سيا

رسانه هاى جهانى به تحليل گسترده اظهارات اخير ترامپ 
عليه ايران و محتواى سخنرانى او در صحن مجمع عمومى 

سازمان ملل متحد پرداخته اند.
 نشريه «تايم» در گزارشى اشاره مى كند كه سخنان ترامپ 
ــازمان ملل متحد عليه ايران  و برجام  در مجمع عمومى س

وحشتناك بود.
ــام براى دولت  ــد:«او گفت كه برج ــريه مى نويس  اين نش
ــه دولت اوهيچ  ــت ك ــرم آور بود. اين در حاليس امريكا ش
ــه ديگرى مبنى بر  ــت و هر گزين ــى را ارائه نكرده اس بديل
خروج از برجام تنها ايران را نسبت به ساخت سالح هسته 
ــس جمهورى امريكا تصميم  اى تحريك خواهد كرد. ريي
ــت تا ريسك يك رويارويى خطرناك و بى ثبات  گرفته اس

كننده را بپذيرد.
 به نظر مى رسد ترامپ مصمم است كه در سومين گزارش 
ــود درباره پايبندى ايران به برجام به كنگره اين  90 روزه خ
ــد ترامپ مى خواهد  موضوع را تاييد نكند. به نظر مى رس
ــزارش هاى جامعه اطالعاتى امريكا و آژانس بين المللى  گ
ــرژى اتمى كه تاييد كرده اند كه ايران مطابق برجام عمل  ان
ــت كه تمام گزينه  كرده را ناديده بگيرد. واقعيت اما آن اس
ــوب برجام، خطرات غير  ــاى امريكا در خارج از چارچ ه
قابل قبولى را به بار مى آورند. آشكار است كه او خواستار 
تحريم هاى شديد اقتصادى مربوط به برنامه هسته اى عليه 

ايران است. 
اما هرگونه تمديد اين تحريم ها تنها با حمايت اروپايى ها 
امكان پذير است كه بعيد به نظر مى رسد در شرايط كنونى 
ــد. تحريم هاى تازه  ترامپ قادر به جلب حمايت آنان باش
ــى ترديد به ضرر امنيت ملى  ــته اى ايران ب عليه برنامه هس

امريكا خواهد بود.
ــكا از آن  ــه برخى در امري ــه هايى ك ــر از گزين ــى ديگ يك
ــكيل يك ائتالف ضد ايرانى در منطقه  حمايت مى كنند تش
ــت. واقعيت اما آن است كه  ــاركت متحدان امريكاس با مش
ــبب مى  ــرى هاى نظامى بيش تر با ايران در منطقه س درگي
ــه خطر بيفتد و  ــان ب ــوند تا نيروهاى امريكايى جان ش ش
ــه راه بيفتند. برخى از  ــرى هاى بى پايانى در منطقه ب درگي
ــون» و «مايك  اعضاى كابينه ترامپ از جمله «ركس تيلرس
پمپئو» وزير امور خارجه و رييس سيا از گروه هاى مخالف 
نظام  سياسى ايران حمايت كرده اند تا موجب ناآرامى هاى 

داخلى و ايجاد تغييراتى از درون ايران شوند. 

ترامپ در سخنرانى خود اين احساسات را تكرار كرد و از 
ــر رژيم در ايران گفت. اين اظهارات او غير واقع بينانه  تغيي
ــتيبانى امريكا  ــن قابل قبولى براى پش ــت. هيچ جايگزي اس
ــف مجاهدين خلق (منافقين) كه  وجود ندارد. گروه مخال
ــدان ترامپ از جمله جان بولتون و نيوت  مورد عالقه متح
ــازمان تا سال 2012 ميالدى در  ــت. اما اين س گينگريج اس
ــت. يكى  ــتى امريكا بوده اس ــت گروه هاى تروريس فهرس
ديگر از نامزدها طيفى از معترضان به نتيحه انتخابات 2009 
ــتند اما رهبران آن طيف هرگز خواستار سرنگونى نظام  هس
ــكا بخواهد از آن طيف  ــده اند. اگر امري ــى ايران نش سياس

حمايت كند پشتيبانى مردمى از آنان 
كاهش مى يابد». 

ــاره مى  ــه اش ــريه در ادام ــن نش اي
ــن بديل  ــايد جالب تري ــد كه ش كن
ــد كه  براى برجام اقدام نظامى باش
ــاال در قالب حمالت هدفمند  احتم
ــته اى ايران  ــات هس ــه تاسيس علي
خواهد بود. چنين سياست دكترين 
ــگيرانه جنگى است كه توسط  پيش
دولت بوش عليه عراق به كار گرفته 
ــريه مى افزايد:«نه تنها  شد. اين نش
اين گزينه نقض قوانين بين المللى 
ــاى ناگوارى  ــه پيامده ــت بلك اس
ــفير  ــت. نيكى هيلى س خواهد داش
ــل متحد در  ــازمان مل امريكا در س
ــه  ــخنرانى اخير خود در موسس س
ــت كه  امريكن اينترپرايز اظهار داش
ــدى ايران به  ــاال ترامپ پايبن احتم
ــد كرد. اگر  ــام را تاييد نخواه برج

ــط ماه اكتبر پايبندى ايران را تاييد نكند اين  ترامپ در اواس
ــان در داخل ايران مى  ــبب تضعيف اصالح طلب موضوع س
شود و امريكا در مسير بسيار خطرناك مقابله با ايران پيش 
خواهد رفت. اين مسير راهى به سوى جنگ خواهد بود». 
ــاره مى كند كه  ــى اش ــال تايمز» در گزارش روزنامه «فاننش
ايران و اتحاديه اروپا سخنان ترامپ عليه برجام را «توهين 
آميز» قلمداد كرده اند. اين روزنامه مى نويسد:«قدرت هاى 
اروپايى و ايران در تالش هستند تا ترامپ را متقاعد سازند 
ــته اى تاريخى را حفظ كند. اين در حاليست  كه توافق هس
ــرم آور براى امريكا قلمداد كرده است.  كه ترامپ آن را ش

ــكنى در  ــالش هاى ترامپ براى كارش ــد ت به نظر مى رس
ــير برجام امانوئل مكرون رييس جمهورى فرانسه را به  مس
ــت. مكرون گفته است كه  دفاع از برجام تحريك كرده اس
ــدارد و بهترين توافق احتمالى  ــى براى برجام وجود ن بديل
در دسترس بود. او روز پس از جلسه دوجانبه با ترامپ با 

حسن روحانى رييس جمهورى ايران ديدار داشت». 
ــت امريكا هنوز  ــد اگرچه دول ــز مى نويس ــال تايم فايننش
ــتراتژى كامل خود در قبال ايران را اعالم نكرده اما مقام  اس
ــخت گيرانه ترى را در  ــد امريكايى خط مشى س هاى ارش

پيش گرفته اند. 

ــاره مى كند در حالى كه ترامپ به  اين روزنامه در ادامه اش
طور علنى از لغو توافق هسته اى سخن نگفته است ديگران 
مى گويند كه خطر لغو توافق هسته اى بسيار زياد است. 

ــنگتن پست» نيز با انتشار گزارشى اشاره مى  روزنامه «واش
كند كه سخنرانى ترامپ در سازمان ملل متحد نشان داد كه 
او يك «ملى گرا» است. اين روزنامه مى نويسد:«سخنرانى 
ــدن بود. او گفت كه نقش  او نمادى از ضديت با جهانى ش
ــت امريكا در رويدادهاى پس از جنگ جهانى دوم غير  مثب
قابل انكار بوده است. حاكميت و سخن گفتن از آن موضوع 

ــكارى امريكا با  ــود. او گفت كه هم ــخنرانى او ب اصلى س
كشورهاى ديگر در يك نهاد بين المللى چون سازمان ملل 
ــت.  ــه معناى رها كردن حكومت خود به خارجى ها نيس ب
ــى و توافق هاى  ــى جهان ــم چنين از بوروكراس ترامپ ه
تجارى بين المللى انتقاد كرد. به طور كلى سخنرانى ترامپ 
تقويت كننده گفتمان ناسيوناليستى خواهد بود. ترامپ يك 
ايدئولوژى ارائه داد كه در اساس اش خودخواهى موج مى 
زد تمام سياست هاى خارجى منوط به منافع ملى است». 

ــاره مى كند كه رهبران  ــايت «پوليتيكو» در گزارشى اش س
ــون مجمع عمومى  ــازمان ملل از تريب ــات هاى س و ديپلم
ــازمان ملل متحد در سال 2015  س
ــتفاده مى كنند اما برخى  ميالدى اس
ــان  پس از اظهارات ترامپ ترس ش
از پايان برجام افزايش يافته است». 
ــد:«به نظر مى  ــى نويس پوليتيكو م
ــوش اش به حرف  ــد ترامپ گ رس
ــت  هاى رهبران جهان بدهكار نيس
ــت.  ــف برجام اس ــاكان مخال و كم
ــرنخ خاصى  ــم چنين س ــپ ه ترام
ــش ارائه نداد.  ــورد برنامه هاي در م
ــان ديپلمات هاى  نگرانى ها در مي
خارجى درباره رفتار ترامپ در قبال 
برجام افزايش يافته است. رهبارن و 
ــات هاى اروپايى معتقدند كه  ديپلم
ــدن از برجام تنها به بروز  خارج ش

درگيرى نظامى مى انجامد. 
پوليتيكو مى نويسد:«منتقدان برجام 
ــراز نظر ترامپ در  اميدوراند كه اب
ــاى ميز مذاكره  ــران را به پ اكتبر اي
ــاند اما طرفداران  ــوارتر بكش ــر توافقى جديد و دش بر س
ــالمى  توافق با ترس معتقدند كه اين موضوع جمهورى اس
ــه لغو كامل برجام  ــى تر مى كند و منجر ب ــران را عصبان اي
ــيه و فرانسه باور  ــد. چين ، بريتانيا، المان، روس خواهد ش
دارند كه اقدامات ترامپ عليه برجام تنها سبب اغاز رقابت 

تسليحاتى در خاورميانه خواهد شد». 
ــواهدى وجود ندارد  ــاره مى كند كه تاكنون ش پوليتيكو اش
ــر روى انگيزه ها  ــخنان ترامپ تاثيرى ب ــان دهد س كه نش
ــند. رهبران اروپايى و  ــته باش و اهداف رهبران ايران گذاش
ــته اى نگران هستند  ــيايى از عقب نشينى از توافق هس اس

ــمالى نيز پس از مشاهده اين رفتار  آنان معتقدند كه كره ش
ــته  ــرى تمايلى به مذاكره احتمالى در مورد برنامه هس ديگ
ــت. كشورهاى عربى كه دشمن ايران  اى اش نخواهد داش
ــكوت كرده اند. يكى از مقام هاى  ــتند در اين مورد س هس
ــو مى گويد كه پاره كردن برجام در صدر  عربى به پوليتيك

اولويت هاى كشورهاى عربى نيست. 
ــاره مى كند كه دكترين  ــريه «نيويوركر» در گزارشى اش نش
ــازمان ملل  ــى س ــع عموم ــخنرانى در مجم ــپ در س ترام
ــن باره مى  ــد» بود و در اي ــن «جنگ و تهدي ــد دكتري متح
ــكار كرد. او  ــاى ديوانه وار خود را اش ــد:«ترامپ دني نويس
ــمالى در صورت استفاده آن كشور از  وعده نابودى كره ش
تسليحات هسته اى و موشكى اش را دارد. او از تغيير رژيم 
ــخت گفت. ترامپ توافق هسته اى را شرم آور  در ايران س
ــوراى  خواند و به طور ضمنى به متحدان اروپايى اش و ش
ــتار  ــت كه حافظ برجام بوده اند توهين كرد. او خواس امني
استفاده از گزينه نظامى عليه ونزوئال شد. براى نهادى چون 
سازمان ملل كه بيش تر عادت به اظهارنظرهاى ديپلماتيك 
دارد حرف هاى جنون اميز ترامپ نااميد كننده بوده است. 
ــط خارجى و  ــوراى رواب ــارد هاس» رييس فعلى ش «ريچ
ــور خارجه امريكا  ــس كاركنان برنامه ريزى وزارت ام ريي
ــت كه حاكميت  در دولت جورج اچ دابليو بوش معتقد اس
ــك تاكيد عجيب  ــت و اين ي امريكا در معرض خطر نيس
ــود. او گفت كه  ــازمان ملل متحد ب ــوى ترامپ در س از س
سازمان ملل جايى است كه بايد هدف تالش مشترك عليه 
ــخنان ترامپ اساسا  ــد و به نظر او س ــكالت رايج باش مش

متناقض بوده است». 
ــى حمايت كرد كه در  ــد او از ايده هاي  نيويوركر مى نويس
ــوند. «يان برمر»  ــت و يكم منسوخ قلمداد مى ش قرن بيس
رييس گروه اوراسيا كه يك گروه مشاوره ريسك است مى 
گويد كه حرف هاى ترامپ سياست هاى هويتى و جهانى 
شدن را به چالش مى كشد. او مى گويد حرف ترامپ اين 
بود كه نهادهاى نابسامان جهانى نمى توانند به سرعت و به 
طور موثر مشكالت را حل كنند اين باور چشم انداز جنگ 
ــى دهد. او مى گويد نگاه  ــاى بيش تر را پيش رو قرار م ه

يكجانبه گرايانه ترامپ خطرناك است. 
ــن رايت» خبرنگار نيويوركر كه پيش تر با ظريف نيز  «رابي
مصاحبه كرده بود اشاره مى كند كه تنها كسى كه در صحن 
ــازمان ملل از اظهارات ترامپ عليه  علنى مجمع عمومى س

برجام خشنود شد نتانياهو نخست وزير اسرائيل بود.

بررسى وحشتناك ترين جمالت ترامپ 
در سخنـرانى مجمـع عمـومى سـازمان ملل

Bamdadzagros.news@gmail.com
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كارون
شـت ا د د يا

خبـر

سالم به مهر سالم به زندگى
در گذشته هاى دور كودكان وقتى به سن خاصى مى رسيدند پدر مادر ها آنهارا به مكتب خانه مى بردند بنظر اين طور نبوده كه روز و ماه مشخصى 
براى اين كار در نظر گرفته شده بود هر موقع كه كودكشان به سن آموختن مى رسيد دستش را مى گرفتند و مى بردند خدمت  مكتب دارشهر. سالها 
به اين صورت گذشت تا اينكه تحولى در آموزش سراسر جهان و كشور ما هم به تبعيت از آن كشور ها حاصل شد .مكتب خانه ها آرام آرام تعطيل 
و آموزش نوين در مدارس برقرارشد و روز و ماه مشخصى هم براى شروع آموزش تعيين شد و ( اول مهر ماه)  آغاز سال تحصيلى قرار گرفت.
دولت ها اقدام به احداث مدارس و مديريت آموزش كردند مدارس به سرعت در شهرها و روستاها گسترش پيدا كرد و يكى از شاخص هاى 
پيشرفت هر سرزمين ميزان آموزش شهروندان كشور گرديد و قوانين براى آموزش وضع گرديد و قانون اساسى به آن اهميت ويّژه اى داد كه دولت 
ها وظيفه دارند تمامى شهروندان  واجد شرايط را آموزش دهند. با سوادى در همه سرزمين گسترش يافت و با هزينه هاى زياد و مشكالت فراوان.

ماه مهر كه ميشود جنب و جوش خاصى در همه جا ديده ميشود با رشد جمعيت شهرها در آغازين روزهاى مهر همه چيز رنگ و بوى ديگرى به 
خود ميگيرد انبوهى از جمعيت شهر همه مى خواهند در يك روز از خانه بيرون بيايند همه مى خواهند در يك ساعت مشخص خود را به مدارس 
شهر برسانند كودكان همراه والدين و نوجوانان به تنهايى چه ولوله اى در شهر رخ ميدهد جمعيت عظيمى كه باهم از خانه ها بيرون مى آيند، و با 
هم مى خواهند به مدرسه بروند شايد مسئولين محترم شهرها به اين اتفاق جالب نينديشيده اند كه چگونه بايد اين خيل مردمان شهر بسالمت و 
راحت به مقصد برسند.خطرات و مشكالتى كه در راه است را ديده اند؟ انبوه خودروها با رانندگان مختلف كه به انتقال دانش آموزان مى پردازند 
را سنجيده اند؟ ساختمان مدارس را چقدر كارشناسى كرده اند ؟ آيا كيفيت بناى يك دبستان ،طبق شرايط روز مى باشد؟ و ايا از اتفاقات ناگوار 
كه هر لحظه در كمين است در دل واهمه اى دارند؟ آمار آموزش با بازماندگان از تحصيل را تطبيق داده اند؟ و فراوان پرسش هاى ديگر و با اين 

آگاهى مى توان ( مهر) ى شاد و ( مهر)ى پرشور را نظاره كنيم و مهر آغازى است بر يك زندگى آگاهانه .سالم بر مهر.

دست تدبير بر آموزش و پرورش خوزستان
بيش از يك سال است كه از روى كار آمدن دكتر شريعتى به سمت استاندار خوزستان 
مى گذرد. هر چند اين مدت فرصت مناسبى براى داورى قطعى، عميق در كارنامه 
يك مدير نيست ولى، با تكيه بر برخى اقدامات، شاخص ها و جهت گيريها مى توان 
چشم اندازها و نتايج احتمالى را با ض ريبى قابل اعتماد، پيش بينى كرد. هر مديرى 
صرفنظر از ميزان فعاليت و كارنامه اى كه از خود بجاى مى گذارد، داراى خصوصيات و 
ويژگيهايى است كه مى تواند نقش مثبت و يا منفى در فرآيند مديريتى اش بوجود آورد.

واقعيت آن است دكتر شريعتى داراى خصوصياتى است كه (باتوجه به فرهنگ ما 
ايرانيها) بالقوه كاريزماى يك مدير موفق را در اذهان تداعى مى كند.  او جوان است، 
باهوش وزيرك است، پر انرژى و خستگى ناپذير است، مردمى است (و به اصطالح 

عاميانه خاكى است) و از همه مهمتر در دسترس ترين مدير در نوع خود است.

شريعتي درك درستي از مسائل آموزشي دارد
اين ويژگيها بخصوص در فرهنگ ما ايرانيها نقش تعيين كننده ايى در پيشفرض و 
ايجاد يك نگرش مثبت در ذهن مخاطب ايفا مى كند و يكى از عوامل شهرت استاندار 
در بين مردم بوده است. به اعتقاد بنده و به اقتضاء تجربه طوالنى فعاليت در آموزش و 
پرورش، يكى از برجسته ترين بخشهاى موفقيت دكتر شريعتى عملكرد ايشان را در 

حوزه آموزش و پرورش مى دانم.
دكتر شريعتى با درك درست از اين واقعيت كه بدون آموزش و پرورش هيچ موفقيتى 
پايدار نخواهد ماند و آينده روشنى را براى استان نمى توان پيش بينى كرد از همان ابتدا 
حضور خود در استان، توجه ويژه ايى را صرف اين نهاد تاثير گذار نمود.  از اقدامات اوليه 
دكتر شريعتى جلسات منظمى بود كه پنچشنبه هاى هر هفته بويژه در ماه هاى اوليه 
حضور خود در استاندارى با روساى نواحى، مناطق و شهرستانها با حضور مديران ارشد 
آموزش و پرورش و نيز فرمانداران و ساير مديران منطقه در راستاى شناخت بيشتر 
اوضاع آموزش و پرورش هر منطقه و مشكالت آن داشت. پيامد اين جلسات، شناخت 
وى از گستره وسيع آموزش و پرورش وكمكهاى مستقيمى بود كه وى براى برخى از 
مشكالت اورژانسى مناطق اعمال نمود(هرچند بخشى از اين تصميمات هنوز عملياتى 
نشده است) . در همين راستا، برگزارى منظم شوراى آموزش و پرورش استان و تنظيم 
و اجراء مصوبات آن در قالب برنامه ريزيهاى ساالنه و تغيير آرام، آرام شاخصه ها، زمينه 

رابراى كسب موفقيتهاى نسبى بيشتر آماده نموده است.
وى با پشتيبانى هاى جدى، منظم و از همه مهمتر، تقويت نقش شوراى آموزش و 
پرورش و نظارت بر تحقق اهداف پيش بينى شده سهم قابل مالحظه ايى در كسب 

موفقيتهاى آموزش و پرورش در سال گذشته و جارى داشته است.

كسب رتبه اول كشوري در پيش
 دبستاني با حمايت هاي استاندار

 كسب رتبه اول در كشور و جذب حداكثرى دانش آموزان پيش دبستانى (بويژه در 
مناطق دو زبانه، روستايى و نابرخوردار) سنگ بناى دستيابى به ظرفيتى از آموزش را 
امكان پذير نمود كه در صورت اجراى كاملتر و رفع نواقص آن در سالهاى بعد، نتايج 
بديهى آن را در قالب كاهش افت تحصيلى، تكرار پايه و ترك تحصيل در مقطع بعدى 
مشاهده خواهيم كرد. تضمين منابع مالى استانى مورد نياز طرح به صورت مشترك با 
وزارت آموزش و پرورش و جذب بيش از 95درصد نوآموزان در دوره پيش دبستانى را 
محقق نمود و اين كار بزرگى بود كه در صورت تبديل آن به يك عادت آموزشى، تاثير 

قابل مالحظه ايى بر آينده خروجى هاى آموزش و پرورش خواهد داشت. 
برنامه ريزى براى ارتقاء رتبه كنكورى استان كه از زمان مديريت دكتر مقتدايى بطور 
ويژه در كانون توجه مديركل آموزش و پرورش قرار گرفته بود با پشتيبانيهاى استاندار 
جوان جان تازه ايى گرفته و با رشد 8 پله ايى در سال گذشته و اعالم موفقيت هاى 
چشمگير دانش آموزان استان در كسب رتبه هاى زير هزار، اميد مى رود در سال جارى 
نيز شاهده ادامه روند رشد كمى (و انشاهللا كيفى) استان خوزستان در جدول رقابتهاى 

آموزشى كشور باشيم.

كمك به دريافت مطالبات آموزش و پرورش 
از جمله اقدامات كارساز شوراى آموزش و پرورش به رياست استاندار محترم كمك به 
دريافت مطالبات آموزش و پرورش از شركتها، سازمانها، شهرداريها و ... بود، مشكلى 
كه سالهاى زيادى مورد بى توجهى قرار داشت.(البته پيگيرى هاى جدى جناب تقى 
زاده مديركل آموزش و پرورش خوزستان كه از زمان دكتر مقتدايى و با كمك ايشان، 

شروع شده بود) و با تاكيد دكتر شريعتى بر پرداخت بدهى هاى معوقه و جمع آورى 
آنها توسط مديريت آموزش و پرورش منجر به سرعت گرفتن طرحها و پروژه هاى 

مختلف از جمله پروژه رفاهى و بهداشتى در استان گرديد.

ساخت و ساز مراكز رفاهي براي فرهنگيان
ساخت، تجهيز و راه اندازى كلينيك درمانى بزرگ در خيابان 13كيانپارس و نيز ساخت 
و ساز يكى از مراكز رفاهى بزرگ فرهنگيان كشور در پادادشهر قطعا به كاهش 

محروميتهاى آموزش و پرورش استان در اين بخش خواهد گرديد.
نشستهاى پياپى رئيس شوراى آموزش و پرورش با بخش ها، معاونتها و تشكلهاى 
صنفى و سياسى فرهنگيان و از همه مهمتر، پذيرش نماينده كانون صنفى فرهنگيان 
در شوراى آموزش و پرورش گام كم نظير يا بهتر است بگويم بى نظيرى است كه تا 

آنجا كه بنده سراغ دارم در هيچ كجاى كشور انجام نشده است.
پذيرش نماينده كانون صنفى فرهنگيان در شوراى آموزش و پرورش
طبيعى است حضور نمايندگان صنفى معلمان در عاليترين شوراى آموزش و پرورش 
از بسترهاى مناسب منطقى تر شدن تعامالت بخشهاى رسمى و غير رسمى حوزه 
هاى مختلف مديريتى است و زمينه درك مشترگ و مفاهمه مطالبات و محدوديتها 

را براى دو طرف، فراهم مى كند. 
رتبه اول سواد آموزي

كسب رتبه اول در سواد آموزى و نيز شناسايى دانش آموزان بازمانده از تحصيل به 
كمك مديران محلى بدون پشتيبانى و الزامات مديريتى استاندار محترم مقدور نبود. 
متاسفانه پديده بازماندگى از تحصيل به يكى از بحران هاى آموزش و پرورش در 
كشور تبديل شده است كه كارشناسان فقر اقتصادى، فقر فرهنگى، بحران در روابط 

خانوادگى و .... از علل و عوامل موثر در آن مى دانند.
به همين دليل شناسايى دانش آموزانى كه به مدرسه مراجعه نمى كنند ضرورى است، 
اين مسئله نيازمند همكارى دستگاه هاى مختلف از جمله فرمانداران، بخشداران، 
دهياران، شهرداران، اداره ثبت احوال و .... دارد كه از سوى رئيس شوراى آوپ استان 

در جلسات شورا و كارگروه هاى تخصصى بخوبى در حال پيگيرى است.

تالش استان براي افزايش فضاهاي اردوگاهي
آنها كه با بخش فعاليتهاى فوق برنامه آموزش و پرورش و امكانات اردوگاهى فرسوده 
آن آشنايى دارند، مى دانند كه اصالح و توسعه امكانات اردوگاهى آموزش و پرورش 
استان از تجهيز كالسهاى رسمى مدرسه براى دانش آموزان واجب تراست. سالهاى 
زيادى است كه دانش آموزان خوزستان در اين تابستانهاى طوالنى مجبورند (به دليل 
فقدان اردوگاه هاى مناسب در استان) در فضاى بى عملى، در چهار ديوارى هاى خانه، 

اوقات فراغت خود را با فضاى مجازى سپرى كنند و از مشكالت آن نيز رنج ببرند
 در چنين شرائطى اراده استاندار جوان در تقويت و توسعه فضاهاى اردوگاهى گام بسيار 
بسيار بلندى براى تامين سالمت روح و روان كودكان ،نوجوانان و جوانان اين استان 
خواهد بود كه به حول قويه الهى با انجام آن، شكاف بسيار عميق فضاهاى مناسب 
اردوگاهى اين استان با ساير استانها، كمى كمتر شود و ما مجبور نباشيم بچه هايمان 
را براى برخوردارى از يك محيط سرسبز و مناسب، راهى استانهاى ديگر كنيم. در 
اين خصوص قول مساعد رئيس شوراى آموزش و پرورش استان در اختصاص 20 
ميليارد ريال اعتبار جهت تخهيز، تعمير و پشتيبانى از فوق برنامه هاى اردوگاهى اقدام 

موثرى در اين زمينه خواهدبود 

پشتيباني از طرح هاي ورزشي
از ديگر اقدامات رئيس شوراى آموزش و پرورش استان ، پشتيبانى از طرحهاى ورزشى 
است. وى با پذيرش تامين منابع مورد نياز احداث و راه اندازى 3 استخر و 2 سالن 
سرپوشيده و نيز پشتيبانى از طرحهاى كوچك ورزشى در حال اجراء در سراسر استان 
از منابع استانى، عملكرد خوبى از خود طى سالى كه گذشت به نمايش گذاشته است.

واقعيت آن است در صورت تحقق كامل منابع تخصيصى و تداوم اين روند در سالهاى 
آتى و نيز شدت بخشيدن به اين اقدامات، مى توان كارنامه دكتر شريعتى را در مقام 
مقايسه با دوره هاى گذشته على رغم شرائط بد اقتصادى كارنامه موافقى ارزيابى كرد 
واميدوار بود آموزش و پرورش استان در جايگاه مناسبترى نسبت به سالهاى گذشته 

قرارگيرد

سيدرحيم آقازاده

همايش  در  افقه  مرتضى  سيد  دكتر 
ملى نقش گردشگرى در توسعه اقتصاد 
مقاومتى با بيان اين كه وجود نفت در 
كشور مانع ايجاد اشتغال مولد غير نفتى 
شده است، اظهار كرد: نفت نعمتى است 
كه نصيب كشور ما شده ولى ما با بى 
كفايتى كفران نعمت مى كنيم. بيش از 
يك سده است كه نفت سايه سنگين 
اش را بر خوزستان افكنده و بى كفايتى 
ما باعث شده تا نتوانيم سود اين طالى 
سياه را به مردم محروم استان برسانيم.

حاضر  حال  در  كرد:  تصريح  وى 
 Pro-poor) زدا  فقر  گردشگرى 

در  نابرابرى  و  فقر  كاهش  زمينه  تواند  مى   (tourism
مناطق محروم استان در مناطق زاگرس نشين و در نقاط 

مرزى از طريق ايجاد اشتغال براى جوانان را فراهم كند. 

دولت در بحث گردشگرى بايد نقش 
محورى داشته باشد

عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به 
ضرورت نقش محورى دولت در بحث گردشگرى به منظور 
توسعه پايدار عنوان كرد: گردشگرى فقر زدا يك رويكرد 
است و براى اين كه اثر كاهنده بر فقر داشته باشد بايد دولتى 
توسعه خواه، پيش رونده و پيش برنده و برخوردار از نيروهاى 
انسانى باانگيزه و بوروكراسى روان به شكلى هدفمند نظارت 

داشته باشد. 
بخش  به  گردشگرى  واگذارى  بحث  خصوص  در  افقه 
و  خوب  دولت  يك  داشتن  بدون  كشور  گفت:  خصوصى 
كارآمد نمى تواند پيشرفت كند و در نبود بخش دولتى پويا 
و چابك بخش خصوصى هم زمين گير مى شود. بنابراين 
دولت به عنوان يك بخش تاثيرگذار و متولى بايد به جاى 
واگذارى كامل بخش گردشگرى به بخش خصوصى، با 
ورود به اين بخش و تكميل زيرساخت ها در پايه گذارى 

توريسم فقر زدا و كاهش فقر گام بردارد. 

وى يادآور شد: بحث خصوصى سازى كه از دولت سازندگى 
آغاز شد و به شكلى عوامانه دنبال و بازگو شد، به شكلى 
نادرست به بيراهه رفته است و متاسفانه سال ها است كه 
مديريت هاى اجتماعى اقتصادى كشور با ديدگاه مهندسى 

اداره مى شوند كه كشور را به بيراهه كشانده است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز با انتقاد از شيوه 
مديريت بخش گردشگرى در كشور عنوان كرد: طبق آخرين 
آمار در سال جارى بيش از 9 ميليون ايرانى به كشورهاى 
تركيه و امارات و ديگر كشورهاى همسايه سفر كرده اند كه 
يكى از داليل اين امر ارزان بودن سفر خارجى نسبت به سفر 

داخلى به ويژه به نقاط گردشگرى مثل كيش است.
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز دليل عقب 
ماندگى خوزستانى ها را شكل رفتار و درك شان از ثروت 
خواند و گفت: ما خوزستانى ها اصوال روحيه  آنتروپرونرى  
(كارآفرينى) نداريم و مزدبگيرى را به كارآفرينى ترجيح مى 
دهيم.  بنابراين الزم است كه فرزندان مان را آموزش بدهيم 

و روحيه مزدبگيرى آن ها را كارآفرينى تبديل كنيم. 
وى ادامه داد: قانع بودن به وضع موجود و نداشتن روحيه 
توليد ثروت، ديگر ضعف خوزستانى هاست و تا زمانى كه 
وجود داشته باشد، استان پيشرفت نمى كند و تا وقتى انسان 
ها توسعه نيافته باشند و براى توليد تربيت نشوند، شعارهاى 

اقتصادى ما را به سوى توسعه نخواهد برد.

عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد چمران 
اهواز با تاكيد بر نبود روحيه مولد كارى 
در بين شهرهاى نفتى، نسبت به وضعيت 
هشدار  نفت  اتمام  از  پس  شهرها  اين 
مثل  شهرهايى  داشت:  اذعان  و  داد 
مسجدسليمان، نفت سفيد و هفتكل كه 
ايران بودند  پيشرفته  از شهرهاى  روزى 
و با پايان يافتن نفت در آن ها مخروبه 
شدند و اكنون بيش ترين آمار بيكارى، 
توانند  مى  دارند،  را  اعتياد  و  خودكشى 
مطالعه و پژوهشى براى متخصصان علوم 

اجتماعى باشد.

براى پيشرفت خوزستان بايد
 چشم بر نفت و صنايع ملى ببنديم

پيشرفت  براى  گام  نخستين  را  نفت  گرفتن  ناديده  افقه 
خوزستان دانست و گفت: براى پيشرفت استان خوزستان 
نخست بايد چشم مان را بر نفت و صنايع ملى در استان ببنديم و 
فرض كنيم اين واحدها زظيفه تأمين نيازهاى كل كشور را تأمين 
كنند و به جاى آن به توسعه ساير ظرفيت هاى استان ازجمله 
گردشگرى بپردازيم. وى ادامه داد: خوزستان در زمينه هاى 
مختلف گردشگرى از جمله گردشگرى تفريحى، زيارتى، علمى، 
صنعتى، دفاع مقدس و بهداشت و سالمت داراى پتانسيل بسيار 
بااليى است كه با دخيل كردن مردم محروم و فقير در اين مقوله 
مى توانيم به يك توسعه پايدار برسيم. استاد اقتصاد دانشگاه شهيد 
چمران اهواز خاطرنشان كرد: اگر قرار است استان از گردشگرى 
سود ببرد، بايد به قطب گردشگرى تبديل شود و قوى ترين 
نيروها با بودجه كافى و بهترين ساز و كارها با اختيارات ويژه 
به اين بخش تخصيص يابد ولى از ياد نبريم كه اگر در زمينه 
توسعه گردشگرى دولت در كنار ان جى او ها و مردم نباشد، 

توسعه در اين بخش محقق نخواهد شد.
 وى افزود: بايد ضمن سرمايه گذارى هدفمند، جوان ها را 
آموزش دهيم و افراد توانمند هر روستا و بخش محروم را به 

سرمايه گذار بخش خصوصى تبديل كنيم./شوشان

رئيس شوراهاى حل اختالف استان خوزستان گفت: برنامه هاى 
فرهنگى شوراهاى حل اختالف استان با همكارى و تعامل بيشتر 
معاونت فرهنگى دادگسترى كل خوزستان بايد توسعه و تقويت 

شوند 
به گزارش روابط عمومى شوراهاى حل اختالف استان خوزستان 
عبدالعباس زبيدى نيا معاون قضايى و رئيس شوراهاى حل 
اختالف خوزستان در جلسه مشترك فرهنگى معاونت فرهنگى 
دادگسترى كل و شوراهاى حل اختالف استان بر ضرورت تعامل 
بيشتر معاونت فرهنگى دادگسترى با واحد فرهنگى شوراهاى 
حل اختالف خوزستان تاكيد كرد و گفت: بايد با تعامل سازنده و 
همكارى بيشتر با معاونت فرهنگى دادگسترى كل استان كارها 
و برنامه هاى فرهنگى شوراهاى حل اختالف خوزستان توسعه 

و گسترش پيدا كنند
وى افزود:اعتبارات مالى امور فرهنگى و روابط عمومى شوراها 
ضعيف است و الزم مى باشد كه مسئولين مركز شوراهاى حل 
اختالف كشور بودجه فرهنگى و روابط عمومى شوراهاى استانها 
را افزايش دهند تا شاهد تحوالت خوبى در توسعه و ترويج 
فرهنگ صلح و سازش در جامعه و همچنين گسترش برنامه 

هاى فرهنگى در شوراهاى حل اختالف باشيم.
عملكرد  به  اشاره  با  خوزستان  اختالف  حل  شوراهاى  رئيس 
مطلوب واحد فرهنگى و روابط عمومى شوراهاى حل اختالف 
استان در سال گذشته اظهار داشت:در سال 95 واحد فرهنگى و 

روابط عمومى شوراهاى حل اختالف خوزستان در كشور رتبه 
خيلى خوبى داشتند كه اميدواريم در سال 96 با برنامه ريزى 
هاى خوب و تالشهاى مضاعف رتبه عالى در سطح شوراهاى 

كشور كسب نمايند.
در ادامه اين جلسه حجت االسالم عبدالحميد امانت بهبهانى 
معاونت فرهنگى دادگسترى كل خوزستان تشكيل شوراى حل 
اختالف را براساس موازين دين و شرع دانست و عنوان كرد: 
تشكيل شوراى حل اختالف مبناى دينى و شرعى دارد و بايد 

تالش شود نظام قضايى كشور بر اساس صلح و سازش صورت 
بگيرد

وى افزود: شوراهاى حل اختالف خوزستان داراى اهميت ويژه 
دارند كه از ويژگيهاى آن تمايل مردم اين استان بيشتر به صلح 
و سازش نسبت به مبانى حكمى و قضايى دارند و از ويژگى 
ديگر اين است كه خوزستان در تشكيل و راه اندازى شوراى حل 

اختالف بانى اين نهاد بوده است.
معاون فرهنگى دادگسترى كل خوزستان بر تقويت برنامه هاى 
فرهنگى شوراهاى حل اختالف استان تاكيد كرد و گفت: بايد 
در كارهاى فرهنگى برنامه ارائه شود و الزم است با تعامل و 
همكارى بيشتر كارها و برنامه هاى فرهنگى شوراهاى حل 

اختالف خوزستان رشد كند
شوراى  تشكيل  خواستار  بهبهانى  امانت  االسالم  حجت 
فعاليتهاى  ويژه  نشريه  اندازى  راه  و  قرآن  فرهنگى،كانون 
شوراهاى حل اختالف خوزستان شد و تصريح كرد: با تشكيل و 
راه اندازى  شوراى فرهنگى،كانون قرآن و نشريه ويژه فعاليتهاى 
شوراهاى حل اختالف استان مى توان در زمينه هاى مختلف 
فرهنگى پيشرفت خوبى داشته باشيم و در سطح كشور بعنوان 

استان موفق و صاحب ايده هاى فرهنگى معرفى شويم.
وى در ادامه از برگزارى برنامه هاى فرهنگى مشترك بين 
معاونت فرهنگى دادگسترى كل استان و شوراهاى حل اختالف 

خوزستان خبر داد.

سازمانهاى مردم نهاد فعال در امر اجراى برنامه زنان به طور 
قابل توجهى گسترش يافته است و نقش آفرينى مهمى در 

اين ارتباط داشته اند
همايش تخصصى نقش سازمان هاى مردم نهاد در كاهش 
با  و  نيك  آواى  موس سه  همت  به  اجتماعى  هاى  آسيب 
همكارى اداره كل امور اجتماعى استاندارى و مركز استانى 
و  استانى  مسئولين  و  مديران  حضور  با  پيش  صداوسيما 
مديران و اعضاى سازمان هاى مردم نهاد در سالن آمفى 

تئاتر سازمان صداوسيماى خوزستان برگزار شد.
اين همايش با حضور كريمى كيا مديركل امور اجتماعى 
استاندارى خوزستان ، دكتر مهرداد شريفى رييس بهداشت 

غرب اهواز ، سيد كريم حسينى معاون 
اسبق سياسى استاندارى ، فرانك موسوى 
مديركل امور بانوان استاندارى خوزستان و 

... حضور داشتند.
مهرداد  دكتر   ، همايش  اين  ابتداى  در 
شريفى رييس مركز بهداشت غرب اهواز 
گفت: در جامعه با آسيب هاى اجتماعى 
از  يكى  كه  هستيم  روبرو  اى  عديده 
اين آسيب ها كه بيشترين صدمه را به 
سالمت جوانان وارد كرده ، قليان هايى 
است كه در پارك ساحلى اهواز و كافه 

ها در اختيار جوانان قرار مى گيرد و بدون علم و آگاهى 
از مضرات و عواقب قليان ، به اين سمت روى مى آورند. 

وى افزود: در مبارزه با اين معضل ، سازمان هاى مردم نهاد 
با برگزارى همايش هاى تخصصى و نشست با مسوالن 
ذيربط و به چالش كشاندن آن ها  ، مى توانند نقش بسزايى 
در بر طرف كردن اين آسيب اجتماعى ايفا نمايند. بايد با آگاه 
كردن جوانان از طريق تبليغات وسيع شهرى و رسانه اى و 
تدابير صحيح اجتماعى و جايگزين كردن تفريحات سالم ، 

جوانان را از اين آسيب اجتماعى دور كرد.
رييس بهداشت غرب اهواز ادامه داد: اميد است با همكارى 
مسئولين با سازمان هاى مردم نهاد شاهد زودن اين آسيب 

در سطح شهر باشيم تا جوانانى پويا و سالم در جامعه داشته 
باشيم. 

اجتماعى  امور  مديركل  كيا  كريمى  نشست  اين  ادامه  در 
استاندارى خوزستان با تقدير از اعضاى موسسه آواى نيك 
سعادت ، از فعاليت اين موسسه بعنوان يكى از موسسات 

مردم نهاد پرتالش در حوزه حقوق شهروندى ياد كرد .
در  نهاد  مردم  هاى  سازمان  اهميت  و  نقش  گفت:  وى 
است.  مهم  بسيار  اجتماعى  هاى  آسيب  از  جلوگيرى 
سازمانهاى مردم نهاد در آگاه سازى خانواده ها با برگزارى 

كارگاه هاى آموزشى نقش موثرى دارند. 
كريمى كيا در ادامه افزود: نبود اشتغال و بيكارى يكى از 

عوامل اصلى بروز آسيب هاى اجتماعى در جامعه است و 
اين معضل دليل ضعف اجراى مديريت در ارگان هاى دولتى 
است. مى توانيم با اجراى يك پروژه با يك تير چند نشان را 
هدف قرار دهيم. با اجراى يك پروژه هدفمند در شهر هم 
مى توان ايجاد اشتغال نمود و هم مى توان در ايجاد مراكز 
تفريحى و توريستى قدم برداشت. درست است كه در ابتداى 
كار بايد هزينه بااليى براى اجراى يك پروژه پرداخت اما با 
تدابير درست ظرف مدت دو سال ، هم هزينه هاى صرف 
شده بر مى گردد و هم به درآمدزايى براى آن ارگان برگزار 

كننده مى توان دست يافت. 
در ادامه اين همايش ، عادله لكى زاده فعال حقوق زنان ، با 

اشاره به مشكالت زنان بدسرپرست ، گفت: يكى از آسيب 
هاى اجتماعى كه كمتر به آن توجه شده ، راهكاريى براى 
رسيدگى به زنان بدسرپرست و اقداماتى است كه توسط 

سازمانهاى مردم نهاد در اين مورد صورت گرفته است.
وى گفت: سازمانهاى مردم نهاد فعال در امر اجراى برنامه 
نقش  و  است  يافته  گسترش  توجهى  قابل  طور  به  زنان 
آفرينى مهمى در اين ارتباط داشته اند كه به برنامه هايى 
همچون اجراى حرفه آموزى ويژه زنان حاشيه زنان ، تقويت 
نقش زنان در توسعه شهرى ،  طرح ايجاد بانك اطالعات 
زنان توانمند استان خوزستان در حوزه هاى مختلف ، طرح 
آسيب شناسى روانى ، طرح آسيب توان افزايى زنان مدير 
مسول استان ،  طرح بهبود بهداشت  ،  
طرح ارتقاء سطح سواد سالمت  ، طرح 
 ، خانواده  سرپرست  زنان  توانمندسازى 
افزايش پوشش تحصيلى دختران بازمانده 
از تحصيل ، طرح ارتقاء مهارتهاى شغلى 
زنان متناسب با نيازهاى جامعه و خانواده  
، طرح حمايت از برنامه هاى آموزشى و 
فرهنگى براى تحكيم پويايى خانواده و .... 

كى توان اشاره كرد.
نقش  و  حضور  گفت:  زاده  لكى  عادله 
سازمانهاى مردم نهاد در اين عرصه بيش 
از پيش احساس مى شود و وظيفه مسئولين است كه در 
اين راه با تقويت هرچه بيشتر اين سازمان ها اهتمام ورزند 
تا در اين هدف با حضور هر چه بيشتر مردم و مسئولين و با 
همكارى سازمانهاى مردم نهاد ، موفقيتى اين بار در مقابله با 

اين آسيب اجتماعى ثبت شود.
در ادامه ، مسئولين به پرسش هاى حاضرين در همايش 
در رابطه با آسيب هاى اجتماعى پاسخ دادند.  در پايان اين 
همايش ، حاجى زاده دبير اين همايش با تقدير از مديركل 
صدا و سيماى خوزستان از وى به خاطر موفقيت سيماى 
همچنين  و  كشور  اول  مقام  عنوان  كسب  و  خوزستان 
همكارى با موسسه آواى نيك ، تقدير و تشكر كرد./شوشان

دليل عقب ماندگى خوزستان
 شكل رفتار و درك ما از ثروت است

     همايش ملى نقش گردشگرى در توسعه اقتصاد مقاومتى با حضور همايون يوسفى نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى، فرانك موسوى مديركل امور 
بانوان استاندارى خوزستان، جمعى از اساتيد دانشگاه و فعاالن بخش گردشگرى استان در سالن اجتماعات گيت بوستان برگزار شد. 

تقويت و گسترش برنامه هاى فرهنگى در شوراهاى حل اختالف خوزستان

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد     شهرت حريزاوى      نام پدر سعيد     بشناسنامه 3406      صادره از 
اهواز درخواستى بخواسته صدور آگهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه  مرحوم   
سعيد     شهرت حريزاوى بشناسنامه 698 صادره آبادان در تاريخ 8/8/1395 دردائمى 

اقامتگاه اهواز فوت ورثه اش عبارتند از
 1- متقاضى محمد حريزاوى ش.ش 3406 صادره اهواز

 2-صادق حريزاوى ش.ملى  1740616162  صادره اهواز
 3- رضا حريزاوى ش.ملى 1742140297 صادره اهواز (پسران متوفى)

 4-الهام حريزاوى ش.ش 953 صادره اهواز

 5-كوثر حريزاوى ش.ملى1743434219 صادره اهواز
 6- راحيل حريزاوى ش.ملى 1757513906 صادره اهواز (دختران متوفى)

 7- زينب حريزاوى ش.ش 1325 نام پدر شميل صادره آبادان (همسر متوفى).
اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس 
اعتراض دارد با وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 
شورا 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 2 اهواز

آگهى حصر وراثت
آقاى مدينه        شهرت حميدى       نام پدر على      بشناسنامه 168      صادره 
از اهواز      درخواستى بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه 
پدرم مرحوم على    شهرت حميدى     بشناسنامه 353    صادره اهواز     در تاريخ 

10/5/96      در اهواز   اقامتگاه      دائمى     فوت ورثه اش عبارتند از:
 1- متقاضى مدينه حميدى ش.ش 168 صادره از اهواز (فرزند متوفى)

  2- امينه حميدى ش.ش 959 صادره اهواز (دختر متوفى) 
 3- زهرا حميدى ش.ش 1751654432   صادره اهواز(دختر متوفى) 

 4- عبداالمير حميدى ش.ش 2995 صادره اهواز (پسر متوفى)
 5- خاتون غالم شاه ش.ش 354 صادره شوشتر (همسر متوفى) و الغير........

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 يك ماه به دادگاه 
تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى رسمى كه بعد از تاريخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف  شماره 4

 عليرضا مسرور

سازمانهاى مردم نهاد نقش بسزايى در كاهش آسيب هاى اجتماعى دارند



يكشنبه- 2 مهر 96   3 محرم 1439
5 24 سپتامبر 2017      سال دوم- شماره63

جتماعى ا

زن، از ديروز تا امروز
 با نگاهى به اهميت توانمندسازى

 سالهاست مقوله حضور زن در جامعه و اركان مختلف اجتماع مورد بحث و گفتگوى مردم قرار گرفته 
است و همگى در اين مورد اعتقاد داريم كه حضور زنان در جامعه، به رشد و توسعه كمك خواهد كرد 
، اما چرا اين شعار بيشتر در حالِت شعارگونه خود باقى مانده و برنامه هاى اساسى و كاربردى براى آن 
در نظر گرفته نشده است.چرايى اين موضوع ما را به بسيارى از سواالت و پاسخ ها وصل مى كند كه 

مى توان با نگاه تحليل وار و منصفانه آن را مورد نظر و تاًمل قرار دهيم.
توانمند سازى هر يك از مقوله هاى اجتماعى در چشم انداز بلند مدت آن جامعه،  داراى بازخوردهاى 
مثبت است كه به پيشرفت همه جانبه منتهى مى شود. از شاخص هاى اصلى اجتماعى بودن ملت ها، 
”زنان“ و ”جامعه“ است كه نسبت اين دو مقوله مى تواند بسيارى از سواالت را مطرح كند و پاسخ هايى 
براى آن داشته باشد. ارتباط ”زن“ با ”جامعه“ در بستر فكرى جامعه شناسى حائز اهميت و در نوع خود 

جاى واكاوى بسيارى دارد.
پيشرفت علم و تكنولوژى كه به رشد صنعت و گسترش شهرنشينى منجر شده است موجب شده كه 
جامعه صنعتى شكل بگيرد و عصر حاضر را به ”عصر ارتباطات و اطالعات“ يا ”دوران مدرنيسم بشرى“ 
بشناسيم. بدون شك اين رشد سريع علم و فن آورى، توانمندى ها و پتانسيل هاى زيادى در خود 
بوجود آورده است كه زنان از اين موضوع مستثنى نيستند و ظهور *توانايى هاِى زنان* به تكميل اين 
رشد كمك خواهد كرد.  نگاه سنتى به زنان در عصر حاضر كاركرد مثبتى نخواهد داشت و معضالت و 
آسيب ها را بيشتر خواهد كرد و اگر نگاه حذفى به حضور زن در اجتماع داشته باشيم در برآورده كردن 

آهنِگ رشد و توسعه به بيراهه خواهيم رفت.
عبور از گذار سنت گرايى و ميل به پيشرفت، به معناى عبور از نقش زنان در خانواده نيست و همچنان 
با  تواند  نمى  جامعه  گيرى  شكل  در  زن  نقش  و  داشت  خواهد  را  خود  جاى  خانواده  در  زن  نقش 
حضورش در جامعه و اركان مختلف اجتماع در تضاد باشد. زنان همچون مردان توان دارند حضور 
در جامعه و خانواده را بطور يكسان و مناسب پوشش دهند و براى آن تالش بهترى نسبت به مردان 

داشته باشند.
شاكله ى فكرى و منش حضور زن در جامعه از نظرات و ديدگاه هاى مختلف قابل احترام است 
و  بگيريم  نظر  در  را  ليوان  پِر  نيمه  و  كنيم*  حذف  را  بينى  ذره  و  دار  زاويه  نگاه  ميبايست  ولى 
مطالبات و البته توانمندى ها را بخوبى َدرك كنيم و براى آن نگاه هدفمند داشته باشيم. در حاِل 
حاضر برنامه ُمَدون و چهار چوب دار كه بتوان كارآمدى ها و شناخِت توانايى هاى زنان را بهتر 
َدرك كنيم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد دستخوش تغيير و تحوالت سياسى و عدم پايبندى 

دولت ها به آن بوده است.
نگاه بروز رسانى به زن در جامعه اگر مثبت در نظر گرفته شود مى تواند به ارتقاء سطح كيفى زنان و 
كاهش آسيب هاى اجتماعى منتهى شود، زيرا زنان مانند ساير مقوله هاى اجتماعى نگاه تقليل وار را 
نخواهند پذيرفت و خواهان آن هستند كه مانند ساير اركان اجتماعى نگاه ويژه و كيفى در نظر گرفته شوند.

اين اميد است زنان در جايگاه و مراتب مختلف جامعه بكار گرفته شوند و موجب شود كه رشد و توسعه همه 
جانبه با حفظ ارزش ها و نقش ها َرَقم بخورد.

نـان ز

 زير پوست شهر 
اپيزود اول:

ماشين مدل بااليى كنار خيابان پارك شده است. خانمى درون آن فرزند خردسالش را روى پايش گذاشته 
است. حين رد شدن از كنار ماشين صداى مادر به گوش مى رسد: « مامان جان چوب بستنيتو نزن به صندلى، 

ماشين كثيف ميشه، بندازش بيرون!» 
چوب بستنى از پنجره راهى خيابان مى شود.

پر واضح است كه سرنوشت چوب بستنى كه نيت شوم چسبناك كردن ماشين را در سر داشته نبايد بهتر از 
اين باشد. تازه بايد خوشحال هم باشد كه گرفتار مجازات سنگين ترى نسبت به تبعيد از ماشين نشده است.

 اپيزود دوم: 
تاكسى با دو مسافر خانم در يكى از خيابان هاى اصلى شهر اهواز در حال حركت است. راننده مشغول 
صحبت هاى كليشه اى با مسافران است. ناگهان براى جلب توجه بيشتر بانوان حاضر، ايده هيجان انگيزى 
به ذهنش خطور مى كند. شيشه ماشين را پايين مى كشد و پوست شكالتى را كه جلوى ماشين جا خوش 
كرده است، برمى دارد، لبخندى مليح بر لب مى آورد و با لحنى جذاب مى گويد: «شهر ما، خانه ما» و پوست 

شكالت را با يك پرتاب سه امتيازى به بيرون مى اندازد. 
پوست شكالت حين فرود آمدن در خيابان، خوشحالى خود را از بابت ايفاى رسالت خود در خرسندى و 

جلب رضايت بانوان ابراز مى دارد.
 اپيزود سوم:

دو دختر جوان نزديك ظهر و در گرماى بى تعارف اهواز، نوشيدنى خنك در دست گرفته اند و گرم صحبتند. 
در همين حين در بطرى نوشيدنى را باز كرده و با يك خونسردى قابل ستايش در خيابان  مى اندازند و 

همچنان به راه خود ادامه مى دهند. 
جاى شكرش باقيست كه در كمال سعه صدر، نارضايتى عميق خود را از نبود سطل آشغال در شعاع يك 

متريشان بروز ندادند و شهردار را بابت اين قصور غيرقابل اغماض بخشيده اند. 
چند مورد ذكر شده تنها گوشه اى از محاسن تبديل كردن شهر به سطل آشغال عمومى است. 

آيا اين موارد كافى نيست براى اشاعه اين فرهنگ غنى؟!
اميد است به مرحله اى برسيم كه بتوانيم عالوه بر مزين نمودن خيابان ها و معابر شهر و كشور خود، اين سنت 

را به ساير نقاط جهان صادر كنيم.

شـت ا د د يا شـت ا د د بامداد زاگرس _ فاطمه راوندىيا محمد مالي

مسير خانه اش را گم كرده، نه آدرسى در جيبش است 
و نه تلفنى همراهش. در شلوغى خيابان تنها و پريشان 
نمى آيد.  خاطرش  به  چيزى  اما  مى نگرد  را  اطرافش 
ساعتها سرگردان، خيابانها را يكى پس از ديگرى طى 

مى كند و راه خود را پيدا نمى كند.
عابرى كه متوجه بهت و تنهايى اش شده، به او نزديك 
آيد.  برمى  من  از  كمكى  پدرجان  مى پرسد  و  مى شود 

مى گويد راه خانه ام را گم كرده ام.
تا  مى ماند  منتظر  و  مى دهد  تحويل  پليس  به  را  او 
از  حالت  بهترين  اين  بيايند.  او  سراغ  به  خانواده اش 

زندگى روزمره  يك بيمارى آلزايمرى است.
شرايط بدترى هم ممكن است براى اين بيماران رخ 
دهد، مثل همان هنرمند معروف كه در تهران گم شد 
و مدتى بعد در كرمان او را پيدا كردند، يا بيمارى كه 
در يكى از شهرها، راه خانه  خود را پيدا نكرد و فقط 

توانست حوالى خانه اش را با كمك پليس تشخيص دهد، ولى 
متاسفانه اين فرد درهمان حوالى رها شد و بيمار پرسه زنان بر 
روى ريل قطار رفت و برخورد قطار با او باعث مرگش مى شود.

است  بسيار  آلزايمرى  بيماران  براى  مشكالت  دست  اين  از 
ولى توجيه نبودن جامعه درباره اين بيمارى مى تواند به مراتب 

خطرات جدى ترى را براى اين افراد به دنبال داشته باشد.
آلزايمر، يك نوع بيمارى مغزى است كه به تدريج توانايى هاى 
ذهنى فرد را تحليل مى برد. اين بيمارى مربوط به سنين سالمندى 

بوده و به تدريج سبب اختالل در حافظه  فرد مى شود.
اختالل در حافظه و ايجاد مشكل در انجام كارهاى عادى اگر چه 
از عالئم هشدار دهنده  آلزايمر به شمار مى آيد اما اينكه فرد به 
دليل پرمشغله بودن گهگاهى حواسش پرت شود، آلزايمر تلقى 
نمى شود. به عنوان فردى كنار غذاى اصلى اش سوپ پخته است، 
ولى آن را بر روى اجاق گاز جا مى گذارد و تا پايان صرف غذا 
هم به خاطر نمى آورد. اما فرد مبتال به آلزايمر به تدريج پخت غذا 
را به شيوه سابق از دست مى دهد و گاهى حتى فراموش مى كند كه 

اصال غذا خورده است يا نه.
باره  اين  در  مغزى  هاى  بيمارى  متخصص  نوروزيان  مريم  دكتر 
مى گويد: هنوز زنگ خطر اين بيمارى در ايران به صدا در نيامده 
است. بسيارى از متولدين در ايران، متولد سال هاى 60 تا 63 هستند 
و اين يعنى در سى سال آينده ايران با سونامى عظيمى از سالمندان 

روبه رو مى شود.
به گفته او، طبق آخرين آمار سازمان جهانى، تا سال 2040 جمعيت 

افراد سالخورده ايران بيشتر از كودكان كشور مى شود.
اين متخصص بيمارى هاى مغزى مى گويد: جامعه اى كه پير مى شود 
بايد در تمامى سطوح اجتماعى بتواند براى اين گونه افراد ايجاد 
خدمات كند. در ايران سيستمى را وجود ندارد كه يك فرد سالمند 
در خانه؛ تماس بگيرد و درخواست خدمات كند. در تمام كشورهاى 
در حال توسعه هنوز اينگونه نهادها رشد نكرده اند و ايران نيز در اين 

زمينه به جايگاه قابل قبولى نرسيده است.
نقص قوانين در حوزه سالمندان

آسيب هاى اجتماعى اى كه يك بيمار آلزايمرى با آن مواجه است از 
مسائلى ست كه اين بيماران با آن دست و پنجه نرم مى  كنند.

معصومه صالحى مدير و موسس انجمن آلزايمر ايران در اين باره 
مى گويد: از منظر حقوقى كمتر به اين بيماران اهميت داده شده است. 

شخص مبتال به آلزايمر مى بايست وصيت نامه داشته باشد.
وى افزود: قوانينى در كشور براى سالمندان ايجاد نشده است و 
درحال حاضر بيماران آلزايمرى به عنوان فرد مهجور شناخته مى 
شود. سالمندى كه در مراحل اول بيمارى ست در صورت تشخيص 
زودهنگام بيمارى؛ مى تواند از پيشرفت بيمارى اش جلوگيرى كند. 
فرد سالمند در اين فاز از بيمارى نياز به حمايت قانون دارد. زيرا با 
پيشرفت بيمارى اش براحتى مى تواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد 
كه نمونه هاى آن بسيار است. به عنوان مثال بارها شاهد آن بوده ايم 
كه كسى قيّم يك بيمار آلزايمرى شده و اموال او را تصاحب كرده 
و يا فرزندانى كه وصيت نامه هاى صورى براى والدين خود تتظيم 
كرده تا بخش بيشتر از ثروت پدر يا مادر خود را بدست آورند. 

پرونده هاى حقوقى بسيارى هم اكنون در قوه قضايه 
مورد بررسى قرار مى گيرد كه مربوط به همين بيماران 

است.
رييس انجمن آلزايمر ايران در اين باره توضيح مى دهد: 
بايد قوانينى تدوين شود كه به حقوق سالمند مبتال به 
آلزايمر اهميت داده شود تا دست كم تا زمانى كه در 
قيدحيات از از دارايى او در جهت بهبود سالمت اش و 

خدمات رسانى به او استفاده شود.

يك تجربه از بيماران آلزايمرى
مهرداد خوانسارى فردى است كه از مادر خود كه مبتال 
به بيمارى آلزايمر است مراقبت مى كند. او مى گويد : اين 
افراد توانايى انجام كارهاى روزمره ى خود را ندارند. 
اينكه بعضا مى گويند سالمندان مبتال به آلزايمر مانند 
كودكان هستند يك مقايسه اشتباه است. اگر چه هر 
كه  تواناهايى  اما  دارند  روزى  شبانه  مراقبت  به  نياز  آنها  دوى 
سالمند روبه زوال است ولى كودكان از توانايى هاى يك انسان 
اما  كند  حس  بشنود،   ، ببيند  تواند  مى  است.  برخوردار  سالم 

سالمند از همين توانايى ها هم كمتر از هميشه دارد.
وى ادامه داد: وقتى كسى از كودكى مراقبت مى كند اميد به آينده 
دارد و اميدوارانه از او مراقبت ميكند. اما براى يك مراقب بيمار 
آلزايمر اين اميد اساسا وجود ندارد و روز به روز شاهد كاهش 

توانايى هاى كسى هستند كه دوستش دارند.
خوانسارى مى گويد: هزينه داروهاى يك فرد مبتال به آلزايمر به طور 
متوسط ماهيانه حدود 500 هزار تومان ميشود كه بعضا اين داروها 

تحت پوشش بيمه نيستند.
از سن 65 سال به باال فرد سالمند محسوب مى شود،حدود 7.5ميليون 
نفر سالمند در كشور ايران زندگى مى كنند كه از اين تعداد بيش از 

700 هزار نفر آنها مبتال به بيمارى آلزايمر هستند.
از عالئم هشداردهنده بيمارى آلزايمر مى توان به اختالل در حافظه 
، مشكالت در انجام كارهاى عادى، ضعف بيان ، گم كردن زمان و 
مكان ، ضعف يا كاهش قضاوت، مشكالت در تفكر ذهنى، جابجا 
گذاشتن اجسام، تغييرات در حاالت و رفتار، تغييرات در شخصيت 
و تغييرات در انگيزه اشاره كرد و براى پيشگرى از آلزايمر توصيه 
سبك  كنيد،  معاشرت  كنيد،  استفاده  بيشتر  خود  ذهن  از  ميشود: 
زندگى سالمى را انتخاب كنيد،غذا سالم مصرف كنيد، به سالمت 
خود اهميت دهيد و فشارخون؛كلسترول خون و اگر مبتال به ديابت 

هستيد آن را كنترل نماييد.

اين وجيزه با طرح يك پرسش آغاز مي شود، و آن اين است كه در سي و 
يك شهريور 1396، «چه نيازي است به جمال پور؟ چه نيازي است امروز به 

شناختن شهيد علي جمال پور؟»
بگذار بر مناره ي خون آشيان كنم

تا عشق را به رسم شهيدان بيان كنم
و  دوستان  طرف  از  فقط  هايي  سؤال  چنين  اين  كه  كنم  مي  فكر  البته 
مكتبِي  تحليل  و  اعتقادي  منظر  از  كه  زيرا  نشود؛  عنوان  شهيد  همرزمان 
ايشان، اين سؤال  چندان مطرح نيست؛ چرا كه «شهيد در ركاب امام» است، 
و خود شايد كار ويژه اي امام گونه بر عهده دارد، شهيد يك رهبر است براي 

اّمت، پس بايد او را شناخت و اصوًال به او محتاجيم.
فرض را بر اين مي گذارم كه اساساً نسل جوان ما، روشنفكر ما و روح اين عصر و 
زمان اين سوال را مطرح مي كندـ  يا پيش خودش و يا خطاب به كساني  كه از 

«شهيد» دم مي زنندـ  ، و من مي خواهم به اين سوال جواب دهم؛
مي گويند قريب به يكصد نوارـ  درس گفتارـ  با تكيه بر جهان بيني توحيدي 
و محتواي نقد مباني انديشه غرب مبتني بر آموزه هاي فلسفه اسالمي ـ 
صدرايي و تئوريزه كردن تعهد پايدار بر اساس آموزه «توحيد» در ادبيات و 
هنر انقالب اسالمي و در يك كالم تبيين پارادايم «بودن و چگونه بودن؟» 
از خامة قلم و تراوش انديشه جوشان اين استاد جوان و روشنفكر انقالبي 
بر جاي مانده است. پرسش اساسي اين است، چه حكمتي است در چاپ 
آثار سخيف و نازل كه اصوًال وهن تاريخ جنگ، تحريف آموزه هاي اصيل 
اسالم ناب و انحراف از معيار ايراني ـ اسالمي محسوب مي شوند و سكوت 
بي  و  فراموشي  غبار  آزاده،  شهيد  اين  آثار  ستبر  گسترة  بر  كه  انكارآميزي 

تفاوتي پراكنده است؟
آيا كشف اين راِز َسر به ُمهر در سال هاي فراموشي آالله ها دستاورد كوچكي 
است كه مدافعان شهيد سرزمين مان بر خالف تبليغات غبارآلود بلندگوهاي 
كج انديش بدخواه، نه امواج بي مغز انساني، نه توده هاي شوريده احساسي 
كه نخبگان دست چين جامعه دانشگاهي و حوزوي، صاحبان كرسي در نقد، 

خردورزي و مهرباني بوده اند.
شاهد هميشه زنده اين محفل، علي جمال پور عزيز، خود اما با درك و پيش 
بيني وقوع اين انحرافات اپيدمي شدة پس از جنگ، در فرصت اندك حيات، 
روايِت حكايِت سراسر عشق «حسين بهرامي» را  بر عهده مي گيرد. مي 
كوشد تا وجوه پنهان معرفتي سّيد حسين علم الهدي در حافظه تاريخي ملت 
ثبت و ضبط شود. درس گفتارهاي حكيمانه سيد مهرداد مجدزاده را از نهج 
البالغه ـ اقيانوس علم و حلم علي ـ توسط امواج راديو باز نشر مي دهد 
و چه زيباست تاثير اين شهيد روشنفكر از اسطوره بي بديل جنگ؛ «حاج 

اسماعيل فرجواني».
بي گمان امروز خالي از جمال پوريم، اما آيا مكتب جمال پور بر جاي نيست؟ 
آيا از راه جستجو، تامل و تعمق بر آثار ارزشمند او نمي توان رهيافت تازه اي 
فراچنگ آورد كه تو گويي نياز امروز مباحث تئوريِك جامعة پرسشگِر ايراني 
را بَرآورد. آيا راه بر غور علمي در عمق انديشه جمال پور بسته است؟ آيا نمي 
توان َسر طنابي كه جمال پور تحت عنوان نقد «ادبيات نهيليستي و چپ» يا 
جستارگشايي از «ادبيات و هنر انقالبي»، تكانده بود را بر دست گرفت و اين 
تكانه ها را بدل به زلزله اي تئوريك و علمي نموده و بر جاِن فرهنگ مهاجم 
انداخت؟ و راستي مگر جمال پوِر گريزان از «التقاِط» گروه هاي ساختارشكن 

جوان در دهة پنجاه ايراِن انقالبي، راه را در فهم و «بازخواني آكادميك»، 
«بررسي آزاد» و «مراجعه به منابع اصلي» تمدن غرب و سپس نقد علمي 
گفتماني  بازمهندسي  و  اسالمي  فلسفي  هاي  آموزه  اساس  بر  تئوريك  و 
پاسخ گو و منعطف در برابر پرسش هاي اقتضايي در جغرافياي ايراني؛ نمي 

دانست؟ و مگر راه جز اين است!
آيا جز اين است كه الگويي چون «جمال پور» به واسطه نسبتي كه با جريان 
اصيل روشنفكري در جامعة ايراني دارد و اين موقعيت! او را در تضاد آشكار 
با مفهوم بازتوليد كننده و معطوف به اراده قدرت سياسي قرار مي دهد و چه 
اين كه؛ شيعه انقالبِي مراد گرفته از مصداق جمال پور، چشم مي گشايد نه 
اينكه پرده مي اندازد. در دايره او حتي «افشا» محكوم به افشاست. و مگر 
نه اينكه طايفه اي مي كوشند تا دهان بدوزند و چشم بربندند و دست و پاي 
بصيرت مردمان را كور و منفعل و بي هوّيت بخواهند. در اين ميانه، شناخت 
و تبيين فلسفه عملي جمال پوِر روشنفكر ما، قاعده مرسوم بازي را برهم مي 

ريزد و چه بهتر كه با سكوت از كنار اين روشنا بگذريم!
و اين همان نكته كليدِي نهفته در مفهوم شهادت از منظر شيعه ناب انقالبي 
است كه با خاموشي جسم خويش يك امت را بيدار مي سازد. شهيد شيعه 
همچون «جمال پور»، آينده گرا و دورانديش است. آري شهيد جمالپور يك 
روشنفكر آگاه مسلمان و مسئول است، او در ميقات خسي بود و در فلسفه كسي.

او جستجوگر «مرگ» نبود، او شهادت را در آغوش گرفت و اين فضيلت 
را برگزيد.

شهيد  بزرگداشت  مراسم  در  گرفته  صورت  سخنراني  متن  شده  *خالصه 
علي جمال پور.

هيچ كس در جهان وجود ندارد كه حس غمناك «ناراحتى» 
تقريبا  و  مى كنند  گريه  همه  تقريبا  باشد؛  نكرده  تجربه  را 
همه مى توانند ديگران را هم به گريه بيندازند. اما آيا اين 
حس تلخ «ناراحتى» هميشه بد است؟ در ادامه به اين سوال 

پاسخ خواهيم داد.
هيچ كس در جهان وجود ندارد كه حس غمناك «ناراحتى» 
تقريبا  و  مى كنند  گريه  همه  تقريبا  باشد؛  نكرده  تجربه  را 
همه مى توانند ديگران را هم به گريه بيندازند. اما آيا اين 
حس تلخ «ناراحتى» هميشه بد است؟ در ادامه به اين سوال 

پاسخ خواهيم داد.
يكى از عباراتى كه زياد در موتورهاى جستجوى اينترنتى 
تايپ مى شود اين است كه «چگونه خوشحال باشيم؟» البته 
مطلب هم در اين كم نوشته نشده است! اما در اين گزارش 
اين  از  مى خواهم  دهم.  تغيير  را  رويكردم  دارم  قصد  من 
زاويه نگاه كنم كه چرا احساسات تلخ انسان هم مى تواند 

مفيد باشد.
البته منظورم افسردگى و يا حتى دمدمى مزاج بودن نيست. 
من بسيارى از پژوهش هاى در زمينه روانشناسى را مطالعه 
كردم و نكات كليدى آن ها را استخراج كردم. در ادامه با 

اين موارد آشنا شويد.

بخش  انگيزه  مى تواند  بد،  خوى  و  خلق   .1
باشد

مادامى كه خلق و خوى بد منتهى به خلق و خوى خوب 
بر  شده  انجام  مطالعه  باشد.  بخش  انگيزه  مى تواند  شود، 
روى 55 برنامه نويس در سال 2011 نشان داد كه افرادى كه 
اخالق بدشان در صبح را به اخالق خوب تبديل مى كنند، 

مى توانند مفيدتر كار كنند. به عبارتى، كسانى 
كه در طول روز به يك حالت بودند، نسبت 

به گروه مذكور كارايى كمترى داشتند.
عاطفى»  تغيير  «مدل  با  مطالعه  اين  نتايج 
پژوهشگران  دارد.  همخوانى  كار  محيط  در 
مقاله مى گويند: «به نظر ما، تمام درگيرى ها، 
بحران هاى شغلى و حتى اشتباهات حين كار 

مى تواند در نهايت مفيد باشد.»

2. خلق و خوى بدتان را درك كنيد
شركت   365 روى  بر  ميالدى  گذشته  سال 
شد.  انجام  جالب  پژوهشى  آلمانى  كننده 
نگرش اين افراد به احساسات منفى و مثبت 
آن ها  جسمانى  و  روحى  سالمت  و  ارزيابى 
نيز كنترل شد. سپس، وضعيت اين افراد در 
سه هفته آينده از طريق گوشى هوشمندشان 

به  حتى  كه  افرادى  شد  مشخص  نهايت  در  شد.  كنترل 
احساسات منفى خود با نگرش مثبت نگاه مى كنند، تجربه 

بهترى را كسب مى كنند.

3. گريه كردن مى تواند حالتان را جا بياورد
گريه كردن دست كم در كوتاه مدت مى تواند حالتان را جا 
بياورد، از اين كار نبايد در تنهايى تان هراس داشته باشيد. 
در يك مطالعه انجام شده در ابعاد كوچك مشخص شد كه 
در بيش از 60 درصد اوقات، گريه كردن تغييرى در فرد 
ايجاد نمى كند، اما در حدود يك سوم موارد مى تواند حال 
فرد را بهتر مى كند. اين در حالى بود كه گريه كردن تنها در 

8,8 درصد از مواقع مى تواند حال فرد را بدتر كند. بنابراين 
گريه كردن به امتحانش مى ارزد!

نظر  به  منطقى تر  ناراحتى،  هنگام  شما   .4
مى رسيد

پژوهشى در سال 2007 انجام شد كه اين مسئله را تاكيد 
مى كرد. در آن پژوهش، به شركت كنندگان چند ويديو كوتاه 
نشان داده شد و سپس از آن ها خواسته شد تا با ديگران 
در مورد مباحث جدى مانند افزايش شهريه دانشگاه ها و يا 
حقوق بوميان استراليا با ديگران بحث كنند. افرادى كه تحت 
تاثير قرار گرفته بودند، بهتر مى توانستند ديگران را متقاعد كنند.

مى تواند حس  معمولى  افسردگى   .5
همدردى را تقويت كند

از  افسرده  افراد  كه  مى كردند  فكر  همه  قبال 
انجام  پژوهش  نتايج  اما  كنده اند،  دل  جهان 
شده در سال 2005 نشان داد كه افراد افسرده 
احساسات  بهتر  مى توانند  متوسط  سطح  در 
بخوانند.  چشم هايشان  روى  از  را  ديگران 
نيست!  خوب  هم  هميشه  مورد  اين  البته 
حساس  فوق  افراد  كه  گفتند  پژوهشگران 
ممكن است به راحتى از ديگران آزرده خاطر 
شوند. اين اتفاق البته بيشتر در مكالمه ى رو 

در رو با ديگران رخ خواهد داد.

6. ترشرو بودن بر توانايى هاى ذهنى 
اثر نمى گذارد

در پژوهش انجام شده در سال گذشته ميالدى 
مشخص شد كه ترشرويى هيچ ارتباط معنادارى با توانايى 
ذهنى ندارد. به عبارت بهتر، اگر شخصى ترشرو باشد، از ميزان 

هوش ذهنى اش هنگام پاسخ دادن به آزمون كاسته نمى شود.

پيشنهاد  را  تحليلى  تفكر  ناراحت،  مديران   .7
مى دهند

پژوهشى بسيار جالب در سال 2013 انجام شد. دانشجويان 
به سخنرانى ضبط شده يك مدير در دو حالت خوشحال 
در  سخنرانى هاى  اين  محتواى  دادند.  گوش  ناراحت  و 
حقيقت يكى بود. گروهى كه به مدير خوشحال گوش داده 
بودند، غرق در خالقيت و گروه ديگر نيز به تفكر تحليلى 

روى آوردند.

8. ناراحتى با گمراهى رابطه عكس دارد
پژوهشى در سال 2005 انجام شد كه در آن افراد تصاوير 
يك تصادف را مشاهده مى كردند. سپس آن ها در طول نيم 
ساعت بايد اتفاقات خوب و بد زندگى شخصى شان را مرور 
مى كردند. پس از آن نيز آن ها بايد به سواالتى در مورد تصادف 

پاسخ مى دادند.
براى مثال، آن ها بايد مى گفتند «آيا آتش نشانى كه شلنگ آب 
در دست داشت را ديدى؟» اين در حالى بود كه اصال آتش 
نشانى در كار نبود. آن مطالعه نشان داد افراد ناراحت كمتر 

گمراه مى شود.

9. افراد ناراحت به سادگى فريب نمى خورند
افراد ناراحت راحت تر مى توانند دروغ ديگران را شناسايى 
كنند. سرحال بودن در برخى موارد مى تواند منجر عواقبى 
داشته باشد. مثال به اين فكر كنيد كه بسيار خوشحال هستيد 
گول  احتمال  شرايطى  چنين  در  مى شويد؛  مغازه اى  وارد  و 

خوردن شما در انتخاب جنس مناسب باالتر است.

10. خلق و خوى بد برابر است با زندگى با مسما
برخى از بزرگان گفته اند كه هر چه كمتر بفهميد، در زندگى 
خوشحال تريد. اين گفته در  مطالعه انجام شده در اياالت 
متحده در سال 2013 به اثبات رسيد. در يك نظرسنجى 
و  بامسماتر  كمى  را  زندگى شان  كه  افرادى  شد  مشخص 
پرمعناتر شرح داده بودند، از استرس و اضطراب و ناراحتى 

هم به دور نبوده اند.

از سي و يك شهريور59 تا 96:

  شهيديشهيدي با عينك ته استكاني با عينك ته استكاني

30 سال ديگر سونامى آلزايمر خواهيم داشت 
 زينب پارسافخر

«ناراحتى» غصه خوردن ندارد!
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اقتصادى
شـت ا د د يا احمد حاتمى يزد 

اگر بانك ها به مرحله اى برسند كه نقدينگى نداشته باشند و از پرداخت بدهى خود عاجز شوند، بانك مركزى 
از آنها حمايت مى كند؛ موقتا وجوه كافى در اختيارشان قرار مي دهد تا بتوانند پاسخگوى سپرده گذاران 
خود باشند. البته در برابر اين كار ، بانكها از سوى بانك مركزى جريمه مى شوند. يعنى بانكها به ازاى پولى 
كه از بانك مركزى مى گيرند، بايد ساالنه جريمه بپردازند، پس تا وقتى حمايت بانك مركزى وجود داشته 
باشد بانك هاى ما از منظر قانونى ورشكست نيستند. براساس آنچه كه مردم ورشكستگى مى دانند، يعنى 
دارايى كمتر از بدهى نيز يك مشكل تكنيكى وجود دارد، چرا كه دارايى اصلى  بانكها طلبى است كه در ازاى 
پرداخت تسهيالت از مردم دارند، اما ارزشى كه روى اين دارايى ها گذاشته مى شود قدرى نظرى و غيردقيق 
است؛ از يك طرف بانك ها براى اينكه خود را ورشكست نشان ندهند، همه مطالباتى را كه از مردم دارند 
جزو دارايى هاى خوب و قابل وصول تلقى مى كنند و از ديگر سو روى مطالبات معوق، حتى آنهايى كه 
اصل شان هم قابل وصول نيست، سود محاسبه مى كنند و در دفاتر خود اصل و سود مطالبات را به عنوان 

يك دارايى  درآمدزا ثبت مى كنند.
در ديگر كشورها كه نظارت حساب شده اى روى نظام بانكى دارند، هرگز اجازه نمى دهند كه  بانكها روى 
مطالبات معوق خود هم سود محاسبه كنند. بنابراين مي توان گفت كه حساب بانكهاى ما دقيق نيست كه 
بتواند براى اعالم ورشكستگى آنها مبناى تصميم قرار بگيرد. زمانى مى توان درباره ورشكستگى بانها نظر 
داد كه حساب و كتاب آنها با استاندارد هاى بين المللى همخوانى داشته باشد وگرنه در اين شرايط كه مى 
توانند هرجور خواستند حساب سازى كنند هيچوقت ورشكست  نمى شوند. بزرگترين مشكل بانك هاى ما 
مطالبات معوق است كه آن  را نه تنها در سرفصل مطالبات معوق ثبت نمى كنند، بلكه برايش سود هم در نظر 
مى گيرند.مسئله ديگر اين است كه اگر بدهى كسى به بانك معوق شد بعد از شش ماه بايد كل مبلغ تسهيالت 

او را به سرفصل مطالبات معوق ببرند.

برخى بدهى را برده اند اما برخى را نبرده اند. آنهايى را كه نبرده اند با گرفتن سود تسهيالت قبلى به اصطالح 
تمديد كرده اند و گويى تسهيالت جديدى به آنها داده اند تا  از محل تسهيالت جديد، بدهى معوق را بپردازند. 
به همين دليل مى گويند اين بدهى جارى است. موضوع ديگر اين است كه  هرجاى دنيا اگر اقساط يك 
بدهكار شش ماهش معوق شـود، فقط اين ميزان از اقساط را جزو معوقات  ثبت نمى كنند، بلكه مى گويند 
كل بدهى شركت حال است و همه بدهى، جزو معوقات است. چراكه وقتى شركتي توان بازپرداخت اقساط 

شش ماه خود را نداشته باشد، قطعا توان بازپرداخت باقى بدهى خود را نيز نخواهد داشت. 

در كشور ما  رويه به گونه ديگري است، مثال اگر يك شركت بزرگ نزديك به 20 هزار ميليارد تومان بدهى 
معوق داشته باشد، اما فقط چند قسط عقب مانده داشته باشد،آن را در سرفصل مطالبات معوق قرار مي دهند. 
اين نوع حسابدارى مورد قبول شركت هاى حسابرسى بين المللى، موسسات مالى و  بانكهاى خارجى نيست. 
مسئله بعدى، مطالبات بانك ها از دولت، شركتهاى دولتى و آن دسته از شركت هاى خصوصى است كه با 
تضمين دولت تسهيالت گرفته اند؛ مثال دولت بانكها را مكلف كرده تا با تضمين دولت، فالن ميزان تسهيالت 
به بخش كشاورزى بپردازند اما نه آن شخص وام گيرنده و نه دولت اين تسهيالت را بازپرداخت نكرده اند.
بنابراين بانكها نيز اين بدهى ها را جزو معوقات محسـوب نكرده اند در حالى كه اين مطالبات از شخص 

باشد يا دولت، بايد معوق شود.
بيشتر مشكالتي كه در سيستم بانكي ايران رخ مي دهد، به اين دليل است كه همه مديران، مستقيم يا غيرمستقيم، 
دولتى و اغلب غيرحرفه اى و سياسى هستند. مقررات هم ايراد دارد .درحالي كه اگر مقررات فعلى بانك 

مركزى اگر درست اجرا شود و واقعا بر مطالبات معوق بانكها نظارت كنند رقم ها بسيار تغيير خواهد كرد.

هزينه زايمان سزارين در بيمارستان هاى خصوصى درحالى 
نزديك به 20 درصد افزايش يافته است كه تورم از سال 95 
تك رقمى شده اما تورم بخش درمان همچنان بين 16 تا 17 

درصد برآورد مى شود. 
افزايش نزديك به 20 درصدى هزينه هاى زايمان در حالى 
اتفاق افتاده است كه نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان 

در سال گذشته در حدود 16,9 درصد برآورد مى شود.
متوسط نرخ تورم در ايران در سال گذشته بنا بر اعالم مركز 
آمار ايران 6,9 درصد و بانك مركزى 9 درصد اعالم كرده 
اند. تورم تك رقمى اما نتوانست ميزان رشد هزينه ها در 
بخش ”خوراكى وآشاميدنى“و“بهداشت و درمان“ را نيز تك 
رقمى كند، به طورى كه اين دو حوزه كه از اصلى ترين 
حوزه هاى مرتبط با سالمت تلقى مى شوند، افزايش تورمى 

بين 16 تا 17 درصد را شاهد بوده اند.
در اين ميان هزينه هاى مترتب بر زايمان سزارين وطبيعى 
متوسط  اين  از  باالتر  بسيار  خصوصى  هاى  بيمارستان  در 
رشد كرده است. در حالى كه طى سال هاى قبل تاكيد جدى 
از سوى وزارت بهداشت مبنى بر اقتصادى تر شدن زايمان 
بررسى  اما  بود،  گرفته  صورت  سزارين  زايمان  با  طبيعى 
قيمت ها نشان مى دهد تفاوت اين تعرفه ها تنها نزديك به 

20 درصد است.
بر اساس آمارهاى ارائه شده بيش از 60 درصد زايمان ها 
در ايران به صورت سزارين صورت مى گيرد و اين آمار 
در برخى بيمارستان هاى خصوصى حتى به صد در صد 

نيز مى رسد. 
 ، درد  بدون  زايمان  رسد  مى  نظر  به 
جز  تصورى  كه  است  زنانى  انتخاب 
در  ندارند  طبيعى  زايمان  از  شكنجه 
مى كنند  تاكيد  پزشكان  كه  حالى 
سزارين در قياس با زايمان طبيعى هم 
از درد بيشترى برخوردار است و هم 

از هزينه هاى بيشتر.
هاى  تعرفه  مقايسه  حال  اين  با 
مى  نشان  سزارين  و  طبيعى  زايمان 
بيمارستان  حوزه  در  دهد،حداقل 
چندان  تفاوت  اين  خصوصى  هاى 

چشمگير نيست.
هزينه زايمان به هشت ميليون تومان 

رسيد
اگر كسى قصد داشته باشد براى سزارين 
خصوصى  هاى  بيمارستان  از  يكى  به 

مراجعه كند، بسته به نوع بيمارستان، الزم است هزينه اى بين 
5 ميليون و 500 هزار تومان تا هشت ميليون تومان را پرداخت 

كند. در واقع هشت ميليون تومان سقف قيمتى است كه در 
مراجعه به بيمارستان هاى مختلف استخراج شده است. 

سزارين  بسترى،جراحى  شب  يك  احتساب  با  هزينه  اين 

براى  مترتب  هاى  هزينه  همچنين  و 
نوزاد محاسبه شده است؛ با اين حال 
دكتر  سوى  از  نوزاد  ويزيت  هزينه 
روز  اولين  در  اطفال  متخصص 
دارد  را  جداگانه  اى  تعرفه  توليد، 
هاى  مراقبت  براى  بايد  والدين  و 
تقبل  را  حداگانه  هايى  هزينه  نوزاد 

كنند.
يك بيمارستان در شمال تهران براى 
زايمان هزينه اى برابر با هشت ميليون 
تعرفه  كند،  مى  دريافت  را  تومان 
ميان  در  بيمارستان  اين  در  سزارين 
زايمان  هزينه  با  ها  بيمارستان  ساير 
طبيعى فاصله اى قابل توجه دارد. در 
هاى  مراقبت  به  بسته  بيمارستان  اين 
مورد نياز پس از عمل، براى زايمان 
طبيعى قيمتى در حدود 4 تا 5 ميليون 

تومان دريافت مى شود.
اغلب بيمارستان ها اما تفاوت قابل توجهى را ميان هزينه 

سزارين و طبيعى لحاظ نكرده اند. در حالى كه هزينه زايمان 
طبيعى در بسيارى از بيمارستان ها پنج و نيم ميليون تا 6 
و نيم ميليون تومان است، هزينه زايمان طبيعى بين 4 تا 6 

ميليون تومان است.
سهم بخش بهداشت از سبد هزينه اى 

هزينه هاى مربوط به بخش بهداشت و درمان در ايران به 
خود  آمارهاى  در  مركزى  بانك  باالست.  رقمى  كلى  طور 
هزينه  از  درصد   6 متوسط  طور  به  كه  است  كرده  تاكيد 
درمان  و  بهداشت  بخش  به  ايرانى  خانوارشهرى  هر  هاى 
اختصاص مى يابد. اين شش درصد رقمى برابر با 2 ميليون 
و 315 هزار و 277 تومان براى هر خانوار شهرى در سال 
گذشته بوده است. اين رقم براى خانوارهاى روستايى كمتر 
است، اما اين بدان معنى نيست كه تعرفه پزشكى براى اين 

افراد پايين تر است.
آنچه ريسك هزينه ها بهداشت و درمان در ايران را مضاعف 
مى كند، نبود امنيت شغلى است چرا كه بررسى ها نشان 
مى دهد از ميان نزديك به 24 ميليون شاغل ، هفت ميليون 
ايرانى از پوشش بيمه اى برخوردار نيستند و همين امر خود 
ريسك اين دسته از افراد را در صورت نياز به خدمات بهداشتى 

و درمانى افزايش مى دهد.
هر چند بيمارستان هاى دولتى براى زايمان يا ساير امور پزشكى 
تعرفه هايى پايين تر از بيمارستان هاى خصوصى دارند اما 
برآوردها نشان از آن دارد كه افراد فاقد بيمه بايد نسبت به 

پرداخت هزينه اقدام كنند.

آيا بانك هاى ايران 
ورشكست مى شوند؟

مواهب  به  اشاره  با  قباديان  برات   
كشور،  در  موجود  طبيعى  ذخاير  و 
گاز،  و  نفت  ذخاير  از  برخوردارى 
چهارفصل بودن، ارتباط با آب هاى آزاد 
و وجود آب در شمال و جنوب كشور 
در عين كم آبى، اظهار كرد: با اين وضعيت 
از دانشگاهيان گرفته تا صنعت، دولت و 
مردم همه ناالنيم به طوريكه تصورم اين 
است كه يك جاى كار مى لنگد و بخش 
اعظم مشكالت را از جامعه دانشگاهى 

مى بينم.
بايد  دانشگاه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مورد  انسانى  نيروى  تربيت  محل 
نياز اداره به منظور اداره جامعه باشد 
مرحله  به  كشورى  هيچ  طوريكه  به 
علم  دريچه  از  مگر  نرسيده  توسعه 
و دانش، تصريح كرد: دانشگاه قصد 
اتصال به صنعت را داشت اما اكنون 
متصل به كاغذ است به طوريكه در 
دانشگاه هاى نسل دوم گير افتاده ايم.

قباديان ادامه داد: در دنيا دانشگاه ها به سمت نسل چهار به 
معناى دانشگاه مسئول و مسئوليت پذير رفته اند به طوريكه 
به  نسبت  نمى تواند  چهارم  نسل  دانشگاه  در  استادى  هيچ 
تعطيلى واحد صنعتى بى تفاوت  باشد و بگويد خوابيدن اين 

واحد به من ربطى ندارد.
و  نداريم  خودرو  توليد  وظيفه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
وظيفه  تنها  دولت  كه  چرا  است  محض  اشتباه  آن  توليد 
دارد،  عهده  بر  را  نظارت  و  برنامه ريزى  سياست گذارى، 
به سند چشم انداز توسعه اشاره كرد و افزود: براساس اين 
سند ايران در علم، اقتصاد و ... بايد در منطقه اول باشد به 
طوريكه زيرساخت هاى اساسى در كشور وجود دارد و ما 

تنها بايد آنها را مديريت كنيم.
قباديان بيان كرد: در آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد رشد 
با  اما  بود  منفى 12  صنعت  در  و  منفى 6  كشور  اقتصادى 
اقتصادى  رشد  شد  موجب  برجام  مشكالت  تمام  وجود 

منفى به سمت مثبت برود.
وى از اعالم 104 تقاضا از سوى بخش صنعت براى جذب 
فرصت  دوره  گذراندن  و  صنعتى  پسادكترى  دانشجويان 
مطالعاتى اساتيد خبر داد و اضافه كرد: بخش صنعت كشور 
83 دانشجو در پسادكترى صنعتى و 21 نفر براى گذراندن 
دوره فرصت مطالعاتى اساتيد درخواست كرده در حاليكه 
براى  نفر   4 و  پسادكترى  در  دانشجو   10 تنها  كشور  در 

فرصت مطالعاتى وجود دارد.
سال  كرد:  اشاره  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
گذشته سهم واحدهاى دانشگاهى از كارآموزى 12 درصد 
بود اما مرداد امسال با راه اندازى سامانه اى سهم واحدهاى 

دانشگاهى به 16 درصد رسيد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به سامانه طرح 
گذشته  سال  تا  سال 93  از  گفت:  علوم  وزارت  كارورزى 
دانشگاهيان  كارورزى  براى  سامانه  در  توليدى  واحد   102
اعالم آمادگى كرده بودند كه اين تعداد از مرداد امسال تا 

كنون به 195 واحد رسيده است.
كارآموزى  كيفيت  و  كميت  محتوا،  بايد  داد:  ادامه  قباديان 
مدنظر قرار گيرد به طوريكه كارآموزى دانشگاه را با صنعت 
همان  در  دانشگاهى  جذب  باعث  همين  و  مى كند  آشنا 

واحدها مى شود.
وى اضافه كرد: در گذشته در زمينه حمايت وزارت صنعت، 
نشده  نهادينه  اما  شده  كار  دانشگاه ها  از  تجارت  و  معدن 
است به طوريكه در سال 87 طرح هايى تحت عنوان صنايع 
نوين در برنامه سوم توسعه ديده و مقرر شده بود 7 شهرك 
اين  از  يكى  كه  شود  ايجاد  پيشرفته  صنايع  براى  صنعتى 
شهرك ها در استان همدان بود اما حذف 4 واحد مشخص 

نشد.
قباديان با بيان اينكه توليدكنندگان براساس مطالعات انجام 
صنعتى  شهرك هاى  و  نمى دهند  انجام  را  توليد  كار  نشده 
سال   100 شركت هاى  از  كرد:  تصريح  نيست،  تخصصى 

كه  ماندند  فعال  آنهايى  گذشته 
R&D داشتند و با علم و آگاهى كار 
درس  تاريخ  از  بايد  پس  مى كردند 

گرفت.
وى با اشاره به اعالم آمادگى رئيس 
براى  همدان  بوعلى سيناى  دانشگاه 
صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  برقرارى 
برقرارى  براى  دانشگاه  كرد:  اظهار 
دارد  آمادگى  صنعت  با  ارتباط 
ماندگارى  هم  صنعت  اگر  بنابراين 
سمت  به  بايد  مى خواهد،  را  خود 

دانشگاه سوق يابد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
استان  سه  شدن  پايلوت  به  اشاره  با 
يادآور  «تاپ»،  طرح  اجراى  براى 
شد: بايد به سمت R&D در صنايع 
و دانش بنيان كردن كاالهاى توليدى 
و  پارك ها  دانشگاه ها،  كمك  با 
بين  ارتباط  بايد  پس  رفت  نخبگان 

صنعت و دانشگاه را اصالح كرد.
وى افزود: در سال 93 براى اينكه صنعت بتواند از پتانسيل 
خدمات  و  رفع   صنعت  تقاضاى  و  كند  استفاده  دانشگاه 

دانشگاه به صنعت ارائه شود، تفاهم نامه هايى منقعد شد.
قباديان با تأكيد بر اينكه متأسفانه رابطه صنعت و دانشگاه 
قطع شده و ديوارى نفوذناپذير بين آنها ايجاد شده است به 
طوريكه هر دو بسته عمل مى كنند و حمايت مالى هم وجود 
احساس  را  مالى  منابع  به  نياز  دانشگاه  كرد:  اظهار  ندارد، 
نمى كند و صنعت هم بايد باور كند اگر به سمت دانشگاه 

نرود آينده اش تباه خواهد شد.
 وى در ادامه با بيان اينكه 80 درصد كودكان 10 تا 12 سال 
به  اكنون  كه  داشت  خواهند  شغل هايى  آينده  ساله  در 20 
فكر ما نمى رسد، تصريح كرد: چهار يا پنج ساله آينده دولت 
پول ندارد به دانشگاه بدهد و واحدهاى دانشگاه آزاد هم به 

سرعت در حال تعطيل شدن هستند.
و  برنامه  اهداف،  در  دانشگاه ها  اينكه  به  اشاره  با  قباديان 
سياست ها بايد بازنگرى كنند، خاطرنشان كرد: اگر از حاال 
و  زيبا  استاندارد،  باكيفيت،  كاالى  و  نباشيم  آينده  فكر  به 

بادوام توليد نشود، واحدهاى توليدى تعطيل خواهند شد.
انفجار  انبوه  حجم  علت  به  آينده  دنياى  اينكه  بيان  با  وى 
در  كسانى كه  كرد:  تأكيد  است،  بى رحمى  دنياى  اطالعات 
و  هستند  فنا  به  محكوم  كنند  رقابت  نتوانند  آينده  دنياى 

دانشگاه هم محكوم به نابودى است.

 ايجاد ديوارى نفوذناپذير بين صنعت و دانشگاه
معاون پژوهش، آموزش و فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه رابطه صنعت و دانشگاه قطع شده 

و ديوارى نفوذناپذير بين آنها ايجاد شده است به طوريكه هر دو بسته عمل مى كنند.

زهرا على اكبرىمظنه سزارين هاى ميليونى

سهم هزينه بهداشت و درمان از سبد هزينه اى خانوارهاى شهرى 6 درصد است
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ورزش
خبـر خبـر

پشت انتخاب اكثر مربيان خارجى در 
ايران دالل ها هستند

وحيد هاشميان درباره حضور مربيان خارجى در ايران 
گفت كه انتخاب اكثر آنها كار دالل ها است.

وحيد هاشميان، مهاجم سابق تيم ملى و پرسپوليس كه 
اين روزها در آلمان به مربيگرى مى پردازد، درباره حضور 
مربيان خارجى در ايران گفت: ‹‹ پشت پرده انتخاب خيلى 
از مربيان خارجى در فوتبال ايران كه مى روند و دوباره 
برمى گردند، دالل ها هستند. ›› هاشميان همچنين در رابطه 
با پرسپوليس و برانكو نيز گفت: ‹‹ اميدوارم پرسپوليس 
بتواند با مربى خوبى چون برانكو به مقام قهرمانى برسد. ››

مخالف حضور زنان در ورزشگاه  نيستم
رييس فدراسيون فوتبال گفت: شخصا هيچ مخالفتى با 
موضوع  اين  ولى  ندارد،  ها  ورزشگاه  در  زنان  حضور 

نيازمند تصميم گيرى كالن است.
تاج در عين حال تاكيد كرد كه حضور بانوان در ورزشگاه 
ها نيازمند تصميم گيرى كالن و تدبيرى ويژه است. در 
ماه هاى اخير درخواست هايى براى حضور خانواده ها 
در ورزشگاه ها مطرح شده و وزارت ورزش و جوانان 
نيز آمادگى خود را براى بسترسازى فرهنگى اين موضوع 

اعالم كرده است.

سلطانى فر، افتخارى و ملكى را فراخواند
آنطور كه از شواهد پيداست افتخارى و ملكى براى ارائه 
توضيحات به وزير ورزش در خصوص جنجال هاى اخير 

راهى وزارتخانه شدند.
مديرعامل و عضو هيئت مديره باشگاه استقالل براى ديدار 

با وزير ورزش و جوانان نزد او رفتند.
 رضا افتخارى و اكبر عباسى ملكى، مديرعامل و عضو 
هيئت مديره باشگاه استقالل صبح امروز (چهارشنبه) براى 
ديدار با مسعود سلطانى فر، به وزارت ورزش و جوانان 

رفتند و در جلسه با وزير شركت كردند.
آنطور كه از شواهد پيداست افتخارى و ملكى براى ارائه 
توضيحات به وزير ورزش در خصوص جنجال هاى اخير 

راهى وزارتخانه شدند. 
بايد ديد در نهايت چه تصميمى در خصوص وضعيت 
استقالل گرفته مى شود، چرا كه گفته مى شود بازى امشب 
استقالل مقابل ذوب آهن آخرين شانس منصوريان براى 

ماندن روى نيمكت آبى پوشان است.

موجودى حساب باشگاه پرسپوليس 
«صفر» است

 باشگاه پرسپوليس به دليل نداشتن بودجه كافى نمى تواند 
بازيكنان و اعضاى كادر فنى اين تيم را در آستانه ديدار 

نيمه نهايى ليگ قهرمانان شارژ مالى كند.
مديران باشگاه پرسپوليس در تالش بودند تا بخشى از 
مطالبات بازيكنان و اعضاى كادر فنى خود را پيش از بازى 

حساس مقابل الهالل عربستان پرداخت كنند.
و  ژوزه  مانوئل  به  قبلى  بدهى  دليل  به  كه  باشگاه  اين 
دستياران سرمربى پرتغالى اسبق سرخپوشان با محكوميت 
از سوى دادگاه بين المللى ورزش روبرو شده بود مجبور 
با  پايتخت  سرخپوشان  تا  است  بدهى  اين  پرداخت  به 

محروميت احتمالى روبرو نشوند.
همين امر سبب شده تا باشگاه پرپسوليس نتواند تعهدات 
و  بازيكنان  جارى  فصل  قراردادهاى  قبال  در  را  خود 
اعضاى كادر فنى پرسپوليس به طور كامل انجام دهد. 
بخش  تا  داشتند  نظر  در  پرسپوليس  باشگاه  مسئوالن 
ديگرى از مطالبات بازيكنان را پيش از ديدار رفت اين تيم 
مقابل الهالل در ليگ قهرمانان آسيا را پرداخت كنند. از اين 
رو مكاتبات بسيارى با وزارت ورزش، نمايندگان مجلس 
و فدراسيون فوتبال داشتند تا بودجه اى در اختيار بگيرند. 
مذاكراتى كه همگى به بن بست خورده است تا حساب 
باشگاه پرسپوليس در آستانه بازى با پرسپوليس صفر باشد 

و آنها نتوانند پولى را به بازيكنان شان پرداخت كنند.
پرسپوليس  باشگاه  عمومى  روابط  مدير  خمارلو  پندار 
در گفتگو با خبرنگار مهر، اين موضوع را تاييد كرد كه 
حساب باشگاه پرسپوليس در حال حاضر خالى است و 
مديران باشگاه پرسپوليس همچنان در تالش هستند تا 

بتوانند تزريق بودجه الزم را داشته باشند.
تيم فوتبال پرسپوليس ديدار رفت مرحله نيمه نهايى ليگ 
قهرمانان آسيا را سه شنبه 4 مهرماه در ابوظبى امارات مقابل 

الهالل عربستان برگزار خواهد كرد.

پاسخ منفى محبى، فالح و رضايى به 
پيشنهاد فدراسيون كشتى

سه نفر از قهرمانان و پيشكسوتان كشتى به داليل مختلف 
سرمربيگرى تيم ملى كشتى اميد را نپذيرفتند.

در حالى كه مجيد تركان بعد از جلسه شوراى فنى از 
عدم پذيرش سرمربيگرى تيم ملى اميد توسط سه نفر از 

قهرمانان كشتى خبر داد كه اسمى از آنها به ميان نيامد.
به گفته يكى از اعضاى شوراى فنى كشتى آزاد، محمد 
حسن محبى سرمربى سابق تيم ملى، اكبر فالح سرمربى 
سابق تيم ملى جوانان و على رضا رضايى مديرسابق تيم 
هاى ملى سه گزينه اى بوده اند كه پيشنهاد مديريت تيم 

هاى ملى را براى اين مسوليت نپذيرفته اند.
بنظر مى رسد با توجه به زمان محدود كمتر از دوماه تا 
رقابت هاى اميدهاى  جهان در لهستان يكى از داليل عدم 
پذيرش اين مسوليت، همين فاصله كم و احتمال عدم 

نتيجه گيرى تيم اميد در اين رقابت ها بوده است.
گويا اين گزينه ها، پذيرش مسوليت را يك ريسك بزرگ 
خوانده كه فعال بايد منتظر اعالم نظر تركان و اين سه 

پيشكسوت در مورد داليل اين تصميم ماند.
با اين وجود بايد تا اواخر هفته آتى در انتظار اتفاقات 
ديگرى باشيم تا نشان دهد چه كسى مسوليت سخت 
سرمربيگرى تيم اميد در رقابت هاى جهانى لهستان را مى 

پذيرد.

با كفش پاره تمرين مى كنم
جودوكار پارالمپيكى خوزستان با گله مندى از عدم توجه مسووالن ورزش استان 
نسبت به وى، گفت: روزگار وحشتناكى را مى گذرانم و شرايط مالى خوبى ندارم و 

اكنون با كفش پاره تمرين مى كنم.
سيداميد جعفرى اظهاركرد: من مشكالت بسيارى دارم و پس از اين كه رييس 
هيات ورزش هاى كم بينايان و نابينايان استان انتخاب شد، بارها مشكالتم را به او 
و همچنين مديركل ورزش و جوانان خوزستان گفتم ولى انگار نه انگار. وى بيان 
كرد: من در پارالمپيك ريو نيز حضور داشتم كه البته به هزار دليل نتوانستم مدال 
بياورم ولى دوباره با وجود آسيب ديدگى هايى كه داشتم، تمريناتم را براى كسب 
مدال در ميادين بعدى آغاز كردم. زمانى كه از پارالمپيك برگشتم و پيش از اين كه 
رييس هيات استان انتخاب شود، پيش آقاى صفراحمدى، سرپرست هيات رفتم 
و گفتم با توجه به مصدوميت هايم، نياز به فيزيوتراپى دارم ولى متاسفانه توجهى 
نشد. من مدتى بعد نيز با وجود همين آسيب ديدگى ها در رقابت هاى آسيايى - 

آفريقايى در دو بخش تيمى و انفرادى به دو مدال نقره دست پيدا كردم.
دارنده نشان طالى بازى ها پاراآسيايى اينچوان گفت: زمانى كه از مسابقات 
آسيايى - اقيانوسيه برگشتم، آقاى پورفرجى رييس هيات و همچنين آقاى 
نصيرى معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان خوزستان به فرودگاه 
آمدند و پس از گرفتن عكس يادگارى رفتند، البته قول هاى بسيارى هم دادند كه 
مشكالت من حل خواهد شد كه به اين صورت نشد. يكى دو ماه بعد نيز مديركل 
ورزش خوزستان به همراه آقاى پورفرجى به خانه ما آمدند و باز هم وعده دادند 
و عكس گرفتند و رفتند، البته دو كارت هديه كه مبلغ آن ها هر كدام 100 هزار 
تومان بود هم به من دادند و بعد هم كه آقاى حيدرى به من گفت طى چند روز 

آينده به اداره كل ورزش و جوانان بيا تا در خصوص مشكالتت صحبت كنيم.
وى افزود: من چندين بار با آقاى حيدرى تماس گرفتم و حتى به دفتر او رفتم 
ولى به من براى حضور در اتاق او نوبت ندادند و هنوز هم موفق به ديدار او نشده 
ام. آقاى پورفرجى نيز چند روز پيش با من تماس گرفت و گفت، مى خواهم 
مبلغى را به حسابت واريز كنم كه وقتى اين مبلغ به حساب من واريز شد، ديدم 
200 هزار تومان است و پيش خودم گفتم ”خدايا اين ها چرا به ما توهين مى كنند 
و مگر ما گدا هستيم؟“ بعد هم با آن ها تماس گرفتم و گفتم شماره كارت بدهيد 

تا اين 200 هزار تومان را به شما برگردانم.
 جعفرى با بيان اين كه از نظر مالى اصال در شرايط خوبى نيستم و براى 
ورزش حرفه اى ام بايد ماهانه مبلغ 2 ميليون تومان هزينه كنم، گفت: من 
ماهانه بايد مبلغ 2 ميليون تومان صرف خريد مكمل، لباس و رفت و آمد 
به ارودها كنم. من كه در پارالمپيك شركت كرده ام و مدال آور جهانى و 
آسيايى هستم، اكنون با كفش پاره تمرين كنم و مانده ام با چه اميدى بايد 
كارم را ادامه دهم. من اكنون رنك چهار دنيا در وزن 81 كيلوگرم هستم 
و همين االن سهميه پارالمپيك 2020 را كسب كردم ولى چنين شرايط 

سختى را دارم.
وى افزود: اكنون با عضله پاره تمرين مى كنم ولى درد آسيب ديدگى را 
مى توان تحمل كرد اما كارهايى را كه با من كردند، نمى شود تحمل كرد. 
و  مى گذرانم  را  وحشتناكى  روزگار  واقعا  و  است  من  زندگى  شرايط  اين 

نمى دانم بايد با چه اميدى ادامه دهم.
اين جودوكار كم بينا خاطرنشان كرد: در بيلبوردهايى كه در سطح شهر نصب 
شده است، عكس برخى ورزشكاران از جمله هاشميه متقيان بر آن نقش بسته 
است كه حق شان است ولى آيا حق من هم نبود، در حالى كه همين كار به من 

انگيزه مى داد؛ پس من كجاى ورزش خوزستان هستم؟

قهرمانى خوزستان
 در مسابقات وزنه بردارى جوانان كشور

عنوان قهرمانى رقابت هاى وزنه بردارى جوانان كشور به تيم نفت و گاز اميديه 
رسيد. اين پيكارها از 26 تا 30 شهريورماه در مراغه برگزار شد. تيم خوزستان در 
پايان اين رقابت ها با كسب 521 امتياز بر روى سكوى قهرمانى قرار گرفت، 

كرمانشاه با 510 دوم شد و اردبيل با 480 امتياز در رده سوم جاى گرفت.
در پايان اين رقابت ها نيز رحمان اورامه وزنه بردار دسته 94 كيلوگرم تيم خوزستان 

از سوى كميته برگزارى مسابقات به عنوان برترين وزنه بردار معرفى شد.

حال و روز ناخوش تيم بانوان استقالل خوزستان
خوزستان اسپورت- تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان به عنوان تنها نماينده 

خوزستان در ليگ برتر بانوان اين روزها شرايط خوبى ندارد.
با وجود شروع مسابقات اين فصل از حدود 2 هفته ديگر ، هنوز تكليف 
كشور  بانوان  برتر  ليگ  در  تيمدارى  براى  خوزستان  استقالل  باشگاه 
مشخص نيست و اين موضوع موجب ناراحتى و سردرگمى بازيكنان و كادر 

فنى اين تيم شده است.
سرمربى تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان در اين خصوص گفت: هنوز 
هيچ خبرى مبنى بر اين كه تيم بانوان استقالل خوزستان در ليگ برتر 
شركت مى كند به ما نداده اند و بازيكنان تيم از اين جهت سردرگم هستند.
فاطمه دغاغله اظهار كرد: برخى از بازيكنان ما آزاد هستند و در حال حاضر 
از تيم هاى ديگر پيشنهاد دارند اما دوست دارند كه براى استقالل خوزستان 
در  تيم  اين  حضور  تكليف  زودتر  چه  هر  كه  داريم  انتظار  لذا  كنند  بازى 

مسابقات ليگ برتر مشخص شود.
سرمربى تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان با اشاره به اين كه با سه 
بازيكن مطرح خوزستانى كه فصل قبل در تيم هاى ديگر حضور داشتند 
مذاكره كرديم كه جذب استقالل خوزستان شوند، گفت: با توجه به اين كه 
در بالتكليفى به سر مى بريم نمى توان در خصوص جذب اين سه بازيكن 
قول صددرصد داد چرا كه آن ها از تيم هاى خوب ليگ پيشنهاداتى دارند.

همچنين راضيه موسوى كاپيتان تيم استقالل خوزستان گفت: متاسفانه 
تاكنون هيچ گونه قراردادى با بازيكنان بسته نشده و هنوز از تصميم باشگاه 
براى حضور يا عدم حضور تيم در ليگ برتر مطلع نيستيم. اكثر تيم هاى 
حاضر در ليگ اكنون مشغول تمرينات آماده سازى خود هستند در حالى كه 

در تيم ما چيزى مشخص نيست.
وى با بيان اين كه عدم حضور استقالل خوزستان در ليگ قطعا به ضرر 
استان است چرا كه سهميه ليگ برترى خود را از دست خواهد داد و به 
دنبال آن بانوان خوزستانى از حضور در ليگ برتر محروم مى شوند افزود: 
سال گذشته نيز چند روز قبل از شروع مسابقات تيم ما بسته شد و همين 
امر موجب شد كه بسيارى از بازيكنان تيم مجبور شدند در تيم هاى ديگر 

بازى كنند.
 كاپيتان تيم فوتبال استقالل خوزستان عنوان كرد: با توجه به اين كه تيم 
ما دير بسته مى شود تمام بازيكنان ملى پوش خوزستانى مجبور هستند در 
تيم هاى ديگر بازى كنند. اين در حالى است كه آن ها دوست دارند كه 
براى خوزستان به ميدان بروند. بازيكنان خوزستانى حاضر در تيم نجف آباد 
اصفهان نقش به سزايى در قهرمانى اين تيم داشتند و قطعا اگر اين بازيكنان 

در تيم ما بودند نتايج بهترى كسب مى كرديم.
وى ادامه داد: فصل قبل خانم دغاغله با وجود امكانات بسيار كمى كه در 
اختيار داشت، به خوبى جنگيد و از زندگى شخصى خود گذشت تا تيم در 
ليگ ماندگار شود، سال گذشته با توجه به اين كه اولين حضور خود را در 
ليگ برتر تجربه مى كرديم عملكرد نسبتا خوبى داشتيم و به هر طريقى 
تيم را حفظ كرديم و مطمئن باشيد اگر امسال در ليگ شركت كنيم نتايج 

بهترى خواهيم گرفت.

سرمربى استقالل تهران 89 دقيقه در كنفرانس مطبوعاتى 
درباره تمام اتفاقاتى كه پيرامون او و تيم اش بود با خبرنگاران 
صحبت كرد. عليرضا منصوريان سرمربى استقالل پس از يك 
ماه غيبت در نشست خبرى بعد از ديدار با ذوب آهن شركت 

كرد. مشروح نشست خبرى منصوريان در ادامه مى آيد:

بابت اتفاقات برنامه نود
 عذرخواهى مى كنم

مرسى كه براى من منتظر مانديد. داخل رختكن بودم و با 
با زيكنان صحبت مى كردم. پيش از اينكه در مورد بازى 

و ورزشگاه صحبت كنم، از همه مردم و 
فوتبال ايران بابت اتفاقات برنامه 90 عذر 
خواهى مى كنم. برنامه را صبح سه شنبه 
خبرنگاران،  مردم،  همه  از  و  ديدم  مجدد 
پيشكسوتان از جمله آقاى پروين و جبارى 
معذرت خواهى مى كنم. از ورزش بايد بابت 
اين اتفاقات عذرخواهى كرد؛ زيرا اتفاقات 
بدى بود و يك نكته تاريك رقم خورد. اين 
اتفاق چند نكته بد داشت زيرا به قداست 
مربى گرى توهين شد. من از عادل خرده اى 
نمى گيرم، زيرا مسير برنامه او، مسير خوبى 
بود. خود او نيز گفت كه اسرار خانواده نبايد 
فاش شود. يك درس بزرگ من گرفتم و 
آن اين بود كه نبايد حرف حق را فراموش 
كرد. بقيه دوستان مى خواهند بگويند حرفه 

اى بوديم كه مسائل خود آنها است.
 

از هواداران دلخور نيستم
يك  با  فوتبال  آكادمى  در  روزى  چنين  در  گذشته  سال 
و  اعالم  ذوق  با  و  حال  سر  را  آمدنم  خبرى،  كنفرانس 
كارم را شروع كردم. هواداران صبر من را كردند، شرايط 
سخت جلو رفت و ما كم كم با حواشى رو به رو شديم. به 
هوادارانم در ورود قول هايى دادم و گفتم دربى را مى بريم. 
بعد فكر كردم ما 5 سال است نبرديم و عجب قولى داديم. 
گفتم تيم را اول و دوم مى كنيم. خدا را شكر مى كنم كه 
به جوانى من رحم كرد كه هر دو قول من انجام شد. همه 
شما من را مى شناسيد. با نفت روزهاى بسيار خوبى را در 
فوتبال ايران داشتم. شرايطم به صورت پله كانى رشد كرد. 
توانستم به نقطه ايده آلى برسم و 2 سال قبل مى توانستم به 
استقالل بيايم؛ اما عقب نشينى كردم و نيامدم. سال خوبى 
را شروع كردم. وقتى در كمپ بودم با 5 هزار هوادار لذت 
مى بردم. 3-4 هزار نفر آمدند كه به من پيام بدهند براى 
كن،  رها  كن  حيا  گفت  كه  هوادارى  از  آمدند.  حمايت 
ناراحت نيستم؛ زيرا نسل آنها تغيير كرده است. من با نسل 
قبلى در فوتبال آمدم و سكوها را مى شناسم. افتخار مى كنم 
شاگرد مكتب استقالل هستم. هوادار روى سكو بودم و با 
گل مظلومى حضور در استاديوم را جشن گرفتم. 6-7 ساله 

بودم كه استقاللى شدم و يك سرى روياها داشتم.
به حياكن رهاكن ها احترام گذاشتم 

در رختكن با آقاى فريبا و عبداللهى صحبت كردم و ديدم 
فضا فعال حيا كن و رها كن است و بايد به اين فضا احترام 
بگذارم. هوادارانى كه اين باال بودند، روزهاى خوبى با من 
داشتند. بازى با پديده براى اولين بار بود كه حيا كن رها كن 
شنيدم. هميشه در استقالل آقاى خودم بودم و تجربه شعار 
خوردن نداشتم. نتوانستم به تيم حجازى در آخرين سال به 
دليل مصدوميت كمك كنم و ناراحتم. استقالل را كامال دوست 
داشتم و هواداران را واقعا دوست دارم. بايد مواظب باشم اين 
حيا كن رها كن تبديل به جمالت خطرناك ترى نشود. اصال 
امروز ناراحت نيستم. با بچه ها جلسه گذاشتم و چند وصيت به 
آنها كردم. اول به آنها گفتم قداست هم را به خاطر پول و مسائل 
اجتماعى نشكنيد. دوم به آنها گفتم به بزرگترها احترام بگذاريد. 

مى توانستم بعد از بازى پديده از استقالل بروم.

يك آفسايد زندگى را عوض مى كند
از فدراسيون فوتبال و آقاى ساكت هيچ وقت نمى گذرم، 
زيرا االن متوجه اين موضوع شدم كه چه اتفاقاتى افتاده 
اگر  كند.  عوض  را  زندگى  تواند  مى  آفسايد  يك  است. 
مى خواهيد بگوييد كه من قول دادم نام اذيت كنندگان را 
بگويم، نه! نمى گويم. بايد مانند حضرت على سكوت كرد. 
اگر اسم ساكت را آوردم، زيرا به چشم ديدم. از 90 درس 
گرفتم و نمى خواهم بگويم. گل آفسايد خورديم و سه 
امتياز از ما گرفته شد. من اگر بخواهم اسم افراد ضربه زننده 
به استقالل را بياورم، ليست 10-15 نفره است. روش برنامه 

90 چالشى است و خود عادل نيز مى گفت كه نبايد اسرار 
را گفت. من به هواداران قول دادم اسم افراد لطمه زننده را 
اعالم كنم؛ اما نمى گويم. زيرا هر ماه، 2 اسم اضافه مى شد. 
زمانيكه بچه بودم، مى گفتند استقالل هيوالى درون دارد 
و االن هيوالى درون را ديدم. هيوالى درون ما هستيم و 
خودمان درست كرديم. اگر به نقطه اى برسيم كه نمى توان 
به استقالل كمك كرد، هيوال به وجود نمى آيد. اعتقاد دارم 
پرسپوليس سال 94 از اين هيوال فرار كرد و همه به نقطه 
اى رسيدند كه منافع باشگاه مهم است. پيشكسوتان انتقاد 
نكردند و نتايج نيز كمك كرد. استقالل در فضايى است كه 
پرسپوليس 5-6 سال پيش در آن بود. پرسپوليس اين مرز را 

گذارند و االن نتيجه گرفته است.

 با تمام وجود قلعه نويى را دوست دارم
45-46 سال از خدا عمر گرفتم و 50 نفر مى گويند من را 
به استقالل آوردند. بسيارى به من مى گويند و من گاهى 
توهم مى زنم نكند من اشتباه مى كنم. چهار نفر در حضور 
من در استقالل تاثير داشتند كه اولين نفرى كه من را به 
استقالل آورد، نصراهللا عبداللهى بود كه از من خوشش آمد 
و من را براى استقالل كانديد كرد. براى استقالل اگر قرار 
بود 100 تا خوب باشم، 10000 تا خوب مى شدم تا من را 
ببينند. اول عبداللهى و دوم فريبا بود و قلعه نويى بسيار به 
من كمك كرد. ما سال 73 موبايل نداشتيم و يك روز صبح 
در خانه بودم كه پيام عبداللهى و فريبا رسيد. ما شوخى زياد 
مى كنيم و يك نفر زنگ زد و گفت من امير قلعه نويى 
هستم. دوستم گوشى را برداشت به من گفت قلعه نويى مى 
گويد بايد به استقالل بيايى؛ اما من به او گفتم گوشى را قطع كن 
اما دوستم گفت فكر كنم قلعه نويى است. قلعه نويى اما پشت 
خط بود و گفتم خدايا شكرت كه يك اتفاقى در حال رخ 
دادن است. او به من گفت ما پول نداريم به تو بدهيم، ولى من 
گفتم مى آيم و به كارخانه يخ رفتم. با تمام وجودم قلعه نويى 
را دوست دارم و لطف او را فراموش نمى كنم. نفر چهارم 
نيز كاظم اوليايى است كه رضايت من را از پارس خودرو 
گرفت و به استقالل رفتم. امير خان درست مى گويد؛ اما 
جز اين چهار نفر، كسى نبود. آقاى شاه نباتى دروازه بان 
سابق شاهين در كنار من بود و به او گفتم بيا پيش عبداللهى 
برويم. در مورد جايگزين خودم هم هيچ نظرى ندارم. اين 

سوال ذهن باشگاه و هوادار را بر هم مى زند.

 از رحمتى خيلى گله دارم
من دروغ نمى گويم و امروز به بازيكنانم نيز گفتم. 90 
دوست  رحمتى  با  من  شكست.  را  گرى  مربى  قداست 
خانوادگى هستم و با او خيلى صحبت كردم. از جبارى 
بپرسيد كه 2 روز پيش به او گفتم به رحمتى كمك كنيم. 
به 4 بازيكن بزرگ گفتم پشت هم بمانيد تا جوانان تقسيم 
نشوند و استقالل موفق باشد. تنها گله من از مهدى برنامه 
90 است كه به قداست مربى گرى لطمه زد. با يك ادبيات 
در  من  توقع  كمترين  كرد.  بزرگى  كار  توان  مى  درست 
برنامه 90 اين بود كه وقتى سرمربى و مديرعامل باشگاه 
در برنامه بودند، خداحافظى كند. وقتى او 
تالش كرد در برنامه 90 موضوع شخصى 
به  ما  شد.  ايجاد  مشكل  كند،  مطرح  را 
عنوان يك مربى يك قداستى داريم؛ اما 
اين قداست لطمه خورد. از رحمتى خيلى 

گله دارم.

 هر تعويضى مى كردم
 سكوها ناراضى بود

فضاى سكوها امروز اينگونه بود كه هر 
صورت  اعتراض  بشود،  انجام  تعويضى 
مى گيرد. تعداد اشتباهات بازيكنان ما بعد 
از شروع شعار، خيلى زياد بود. وقتى تيم 
شكست مى خورد، نتايج براى كادرفنى 
است و بازيكن مقصر نيست زيرا آنها ابزار 
سرمربى هستند. تعداد موقعيت هاى گل نشده به همراه 
اتفاقاتى كه پيش بينى مى كنيم باعث مى شود مسير فنى ما 
تغيير كند. ما زمانيكه حسن بيت سعيد را تا زمانيكه فوق 
العاده بود، در زمين حفظ كرديم. مهدى قائدى را با توجه به 
قابليت نفوذ و كنترل توپ به زمين آورديم و على قربانى را 

براى استفاده از بازى مستقيم به زمين آورديم.

من با ضربه زنندگان
 به استقالل نان و نمك خوردم

به بازيكنانم اعتراضى ندارم و در صورت آنها كه نگاه مى 
كنم، وضعيت آنها را مى بينم. پرويز مظلومى با دل پر رفت 
و قلعه نويى نيز همينطور. يكى از بدترين روزهاى زندگى 
من بعد از بازى با پيكان بود. من روز رفتن عبداللهى و 

پورحيدرى را ديدم.
يك چيزى كه در اين سالها ديديم اين است كه به يك نفر 
كمك مى كنيم و يك مسيرى را مى رويم؛ اما ناگهان او را 
رها مى كنيم. نمى دانم چرا همه چيز بر مى گردد. همه 
يك كالم هستند و شما آدمهاى در سايه را پيدا نمى كنيد. 
هيچكس در اين مدت اسم نمى آورد و من هم اسم نمى 
آورم زيرا همه سرمربيان، بازيكن استقالل بودند و اگر مربى 
خارجى بود، االن اسم مى آورد. ما بايد همه چيز را در 
خودمان بريزيم و دليلش هم شان هوادار است. من با خيلى 
از ليست ضربه زنندگان به استقالل نان و نمك خوردم. 
فكر مى كنم ليست من براى 50 شب برنامه 90 مى تواند 
محتوا توليد كند. درون تيم من برادرانه است و اطراف تيم 

من مشكل بود.

از حاال فقط هوادار استقاللم
از همه تشكر مى كنم و باز هم از هواداران فوتبال و استقالل 
معذرت خواهى مى كنم. از افرادى كه در دولت هستند و 
فرهيخته هستند، از شخص وزير و از همه بابت اتفاقات 
برنامه 90 عذر خواهى مى كنم. ما بايد خود را كنترل مى 
كرديم. دست تك تك هواداران را مى بوسم و اميدوارم 
مسير خوبى داشته باشيم. 2 ساعت پيش سرمربى بودم و 
حاال يك هوادار هستم و براى استقالل آرزوى موفقيت 
دارم. هر كسى كه سرمربى استقالل شود، در روز معارفه 

او حاضر مى شوم.

منصوريان و 89 دقيقه تالش براى تبرئه

تيم ملى واليبال ايران روز گذشته راهى رقابت هاى انتخابى 
قهرمانى جهان شد تا شانس خود را براى حضور در اين 
به  موفق  حال  به  تا  ايرانى  بانوان  كند.  امتحان  مسابقات 
حضور در اين رقابت ها نشده بودند اما اين دوره از رقابت ها 
براى ايران تفاوت هاى بسيار زيادى نسبت به ساير ادوار 
دارد چراكه تغيير و تحوالت بزرگى در اين تيم ايجاد شده 
است به طورى كه اكثر بازيكنان اصلى تيم كنار گذاشته شده 
و عده اى ديگر كه چندان كم سن تر از افراد گذشته نيستند 

جايگزين آنها شدند.
در بين ملى پوشانى كه در آخرين اردو از تركيب تيم ملى 
كه  مى شد  ديده  چهره اى  خوردند  خط  ايران  واليبال 
نمونه آن كمتر در ورزش ايران اتفاق افتاده بود. مريم 
يكتايى دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران كه چند ماه پيش 
هم در رقابت هاى قهرمانى آسيا گلر فيكس تيم ملى 
فوتبال بود، به اردوى تيم ملى واليبال دعوت شده بود اما 
در آخرين تمرينات از حضور در تركيب اصلى جا ماند.

اينكه چطور مى شود يك بازيكن توانايى حضور در دو 
تيم ملى را داشته باشد را در گفت وگو مريم يكتايى با 

«ورزش سه» خواهيد خواند:

* 23 ساله تا 33 ساله براى مربى فرقى نداشت
من در اردوى تيم ملى واليبال بودم و با اينكه پست اصلى ام 
اسپكر قدرتى است اما به عنوان پاسور دعوت شده بودم 
در هر حال بازى من مورد سليقه سرمربى تيم نبود و خانم 
عليخانى يك بار ديگر به اردوى تيم ملى برگشتند و همراه 
تيم اعزام شدند. روز آخر از من خواستند تا اسپك بزنم و 
وقتى اين تكنيك را انجام دادم مربى ما خيلى از من تعريف 
مى كرد كه چطور مى توانم اينطور اسپك بزنم كه من توضيح 
دادم قبل از اين پست اصلى من اسپكر بود. با اين حال 

ايشان گفتند كه براى من فرقى بين 23 ساله تا 33 ساله 
وجود ندارد و حرف هايى به ميان آمد كه من را نااميد كرد و 

ترجيح دادم  هرچه زودتر از اردو دور باشم.

* به واليبال آمدم چون فوتبال اردوى ملى نداشت
من در فوتبال بودم اما به واليبال آمدم تا بيشتر در اردوى 
تيم ملى باشم چون كه فوتبال اردوهاى زيادى در رده ملى 
برگزار نمى كند. خواستم بيشتر در تيم ملى باشم و به خاطر 

هم  من  اينكه  از  برخى  كردم.  انتخاب  را  واليبال  همين 
مى توانم در فوتبال باشم هم در واليبال تعجب مى كردند 
اما نمى خواهم از خودم تعريف كنم ولى شرايط فيزيكى ام 

طورى است كه در هر دو توانستم خودم را نشان بدهم.

  * فكر مى كردم سطح واليبال از فوتبال باالتر است؛ 
اما اينطور نبود

هميشه فكر مى كردم سطح واليبالى ها بايد خيلى باالتر از 
فوتبال مخصوصا در زمينه تيم ملى باشد اما وقتى به اردو 

آمدم و اين دو را با هم مقايسه كردم واقعا چيزهايى ديدم 
حاضر  حال  در  دارم.  نگه  دست  فعال  دادم  ترجيح  كه 
تيم ملى واليبال تحت كنترل كسانى است كه بهانه هايى براى 
كارهايشان مى آورند كه فقط خود را قانع مى كنند و داليل 
منطقى اى براى رفتارهايشان ديده نمى شود. قانون و ضوابط 
خاصى وجود ندارد و در مورد تمام تصميمات گرفته شده 

جاى بحث خيلى زيادى باقى گذاشته اند.

* فعال تمركزم روى فوتبال است
شود  شروع  بايد  ديگر  ماه  يك  از  كمتر  واليبال  ليگ 
دارد  حضور  آن  در  تيم  چند  كه  نيست  مشخص  اما 
و يا حاميان مالى چه كسانى هستند. بازيكنان تكليف 
مشخصى ندارند و اين اوضاع براى يك ورزشكار اصال 
مناسب نيست. از طرف ديگر فوتبال 12 تيم دارد كه 
وضعيت بهترى دارند اما واقعا بچه هاى فوتبالى نسبت 
مدت هاست  رسانه ها  نمى شوند.  ديده  واليبالى ها  به 
تمركز كرده اند روى واليباليست هاى دختر در حالى كه 
هم از نظر سطح كيفى بازيكنان و هم از نظر سازماندهى 

مسابقات فوتبال در سطح باالترى قرار دارد.
 

  * از فوتبال خداحافظى نكرده ام
گفته مى شد كه من از فوتبال خداحافظى كرده ام اما اين 
موضوع برمى گردد به مصاحبه اى كه از من زده شد و برخى 
برداشت اشتباه كردند. من گفته بودم چرا در اين سن بايد 
خداحافظى كنم؟ در حالى كه اين برداشت شده بود كه من 
گفته ام در اين سن قصد خداحافظى دارم. در هر صورت 
من دوست دارم بمانم و تالشم را هم براى فوتبال و هم 
براى واليبال به كار بگيرم اما آينده مشخص مى كند كه در 

كدام باشم.

دختر استثنايى؛ ملى پوش فوتبال و واليبال
مريم يكتايى دروازه بان تيم ملى فوتبال بانوان ايران به تيم ملى واليبال هم دعوت شده بود

 اما به داليلى كه در اين گفت و گو اعالم مى كند همراه تيم به مسابقات نرفت.
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به  كه  «پارادايس»  سينمايى  فيلم  كارگردان  عطشانى  على 
تازگى رفع توقيف شده است مى گويد شوراى پروانه نمايش 
با اكران فيلمش مشكلى نداشته و شخص معاون نظارت و 

ارزشيابى مخالف اكران فيلم بوده است.
بعد از تشكيل كميته بازبينى فيلم هاى توقيفى و پس از كش 
وقوس هاى فراوان در نهايت نام فيلم كه توانستند مجوز اكران 
بگيرند منتشر شد. فيلم سينمايى «پارادايس» به كارگردانى 
على عطشانى از جمله فيلم هايى بود كه توانست بعد از دو 
سال توقيف در نهايت مجوز اكران بگيرد. كارگردان اين فيلم 
سينمايى در گفتگو با خبرآنالين از جزئيات حل شدن مشكل 
فيلم براى اكران و زمان روى پرده رفتن آن گفته است كه در 

ادامه مى خوانيد.
على عطشانى  درباره اميدوارى اش به برطرف شدن مشكل اكران 

فيلمش گفت: «از همان ابتداى كار كه آقاى 
داروغه زاده به سازمان سينمايى آمدند من 
اميدوار بودم كه اتفاقات مثبتى در راستاى 

حل مشكل فيلم هاى توقيفى بيفتد.»
او ادامه داد: «شوراى محترم پروانه نمايش 
از همان ابتدا و در اين يكى دو سال اخير 
خيلى با من همراهى كردند، بخصوص 
آقاى اسفنديارى به عنوان نماينده شورا 
كه با من در ارتباط بودند بسيار ديد مثبتى 
داشتند و ما هم سعى كرديم با تعاملى دو 
طرفه تمام مواردى كه دوستان مدنظرشان 

است را اجرايى كنيم.»
اينكه  «با  افزود:  «پارادايس»  كارگردان 
مشكلى  فيلم  با  نمايش  پروانه  شوراى 
من  به  را  موضوع  اين  بارها  و  نداشتند 
نظارت  معاون  شخص  ولى  بودند  گفته 

و ارزشيابى بر اين باور بودند كه اين كار را انجام ندهند. 
اين  ديدند  وقتى  آمدند  كه  داروغه زاده  آقاى  خوشبختانه 
تعامل بين طرفين، يعنى بين ما و شوراى پروانه نمايش به 
صورت تمام و كمال وجود دارد با اكران موافقت كردند. 
ايشان هم فراقانونى عمل نكردند و از همين جا دست ايشان 
را مى فشارم كه باعث اميدوارى سينماگران مى شوند. ايشان 
ثابت كردند متولى سينمايى كشور پشت فيلمساز هست و 
فيلمساز مى تواند به آنها تكيه كند. همانطور كه گفتم من 
از بدو آمدن آقاى داروغه زاده بسيار اميدوار بودم و جا دارد 
اينجا از تك تك اعضاى شوراى نمايش بخاطر صبورى كه 

در اين دو سال داشتند تشكر كنم.»
بر  گرفته  انجام  اصالحات  درباره  همچنين  كارگردان  اين 

روى فيلم براى اكران نيز توضيح داد: «ما پيش از اين خيلى 
صحنه ها را با صداگذارى و خيلى جاها را با حذف پالن هايى 
واقع  در  كرديم،  اصالح  زد  نمى  صدمه  فيلم  كليت  به  كه 
با تعامل با دوستان شوراى پروانه نمايش به نتيجه رسيده 
بوديم ولى متاسفانه با اين حال باز هم فيلم براى اكران دچار 

مشكل بود.»
عطشانى همچنين گفت: «شايد خيلى ها فكر كنند من االن 
بايد اعتراض كنم كه دو سال است فيلمم اكران نشده، ولى 
من سعى كردم اينطور برخورد نكنم. مشكالت اين اتفاق به 
هر حال متوجه من بود، جواب سرمايه گذارها را من بايد 
مى دادم و سرمايه خودم هم خوابيده بود و چندين مشكل و 
مسئله ديگر. ولى  در اين مدت من شاهد بودم كه شوراى 
پروانه نمايش با ما همراه بودند و بعد از اينكه اصالحيه ها را 

انجام داديم هيچ مشكلى نداشتند اما ظاهرا مسئله از سمت 
و سوى ديگرى بود كه حاال ديگر بهتر است از آن بگذريم 
چون االن به عنوان كارگردان اين فيلم خوشحالم كه باالخره 

«پارادايس» پروانه نمايش گرفت.»
كارگردان «نقش نگار» در ادامه درباره تعامالتى كه با شوراى 
داد:  توضيح  دشته  فيلمش  اصالحات  براى  نمايش  پروانه 
«تعاملى كه ما با دوستان پروانه نمايش داشتيم خيلى گسترده 
بود، شايد ليست اصالحيه هاى كه براى فيلم به من دادند به 
هر فيلمساز ديگرى مى دادند همان اول كار جا مى خورد و 
يا شايد مى گفت من اين موارد را انجام نمى دهم ولى وقتى 
از گفتمان و تعامل حرف مى زنيم معنى اش همين است كه 
بتوانيم با گفتگو مسائلى كه وجود دارد را حل كنيم. من و 

آقاى اسفنديارى در جلسات متعددى با هم صحبت كرديم 
و سعى كرديم دغدغه هاى طرفين را بفهميم. براى مثال من 
مى گفتم آقاى اسفنديارى اگر شورا مثال اين موارد را گفته به 
چه دليل اين گفته و از چه چيزى نگران هستند؟ ايشان هم 
براى من توضيح مى دادند ممكن است مثال از اين سكانس 
چنين برداشتى شود. من مى رفتم چند طرح برايشان مى آوردم 
كه اگر اينطور شود، مئسله حل است و در نهايت به يك 

جمع بندى مى رسيديم.»
اين كارگردان سينما درباره حذف سكانس هاى فيلم و لطمه  
احتمالى كه به فليمش وارد شده نيز توضح داد: «برخى از 
با  ديگر  برخى  مشكل  شد،  صداگذارى  دابس  سكانس ها 
حذف پالن حل شد و برخى ديگر از سكانس ها نيز با جا به 
جا كردن راش ها اصالح شدند. مشكل يك يا دو سكانس را 
هم با فيلمبردارى مجدد برطرف كرديم. 
ضربه اى  هيچگونه  كه  خوشحالم  اما 
به  حتى  و  نخورد  قصه اش  و  فيلم  به 
صحنه هاى كمدى فيلم هم با درايتى كه 
دوستان پروانه نمايش داشتند هيچ ايرادى 

وارد نشد.»
عطشانى در پاسخ به اين سوال كه قصه 
«پارادايس» با توجه به گذشت دوسال از 
ساخته شدن آن هنوز هم به روز است و 
كهنه نشده است گفت:  قصه اين فيلم نه 
تنها تازگى اش را از دست نداده است بلكه 
زمانى كه ما داشتيم اين فيلم را مى ساختيم 
صفحات مجازى مثل حاال اينقدر همه گير 
نشده بودند. آن موقع در ايران برنامه هاى 
مجازى مثل وايبر و وى چت فعال بودند 
اما اوائل استفاده از اينستاگرام و تلگرام 
بود و اين دو برنامه هنوز مثل حاال همه گير نشده بود ولى 
االن اين اپليكيشن ها خيلى بيشتر از قبل فراگير شده اند و 

اتفاقا موضوع فيلم هم به روزتر شده است.»
كارگردان فيلم سينمايى «يادم تو را فراموش» درباره زمان 
اكران «پارادايس» نيز به خبرآنالين گفت: «از سال گذشته و 
از همان موقعى كه فيلمبردارى تمام شد قرارداد پخش را با 
آقاى حبيب اسماعيلى بستيم و انشاهللا بعد از دهه ماه محرم 
فيلم اكران خواهد شد. آقاى اسماعيلى هم در صدد هستند تا 
بتوانند فيلم را بعد از محرم اكران كنند. ان شااهللا من به ايران 
برگردم براى اكران فيلم، برنامه هاى متنوعى داريم كه مردم 
فيلم را با اطالعات كامل ببينند و با شناخت كافى اين اثر را 

براى تماشا انتخاب كنند.»

حذف هيچ پالنى به كمدى فيلم من لطمه نزده است

نـه بخا لنوشـتهكتا د
 اينجا كج است!؟؟
من فقط چهار ديوارى اطاق خانه مان را بلدم!

و شب ها با گج هاى ريخته سقف ش نقشه ايران مى كشم!
اينجا كجاست!؟/ من فقط از نردبان قصه هاى خود باال ميروم

وغروب تشنه به سر حوض ماهى قرمز سرك مى كشم!
اينجا كجاست!؟/ مادرم مى گويد ارزوى ت را باخدا در ميان بگذر

امشب قرار است اسمان ستاره باران شود!؟؟
به مادرم مى گويم ولى اسمان خانه ما هميشه ابرى ست!؟

اينجا كجاست!؟/ من فقط صورت هاى عبوس ادم هايى را ديده ام
كه مرا به تمسخر گرفته اند!؟

و طرز ادامس خوردن شان مرا شكنجه مى دهد؟!
اينحا كجاست؛!؟/ در كدامين ايستگاه خدا در جيب هاى من

اسكناس هاى تا نخورده خواهد گذاشت
اينجا كجاست!؟؟/ چقدر تاريك است!؟؟

سوسك هاى كنجكاوخانه ما هر شب در تاريكى عشق بازى مى 
كنند؟!؛

ولى من يك عمر از تاريكى هراس داشته ام!؟
اينجا كجاست!؟؛/ من نا اميدى م را در كوله پشتى ام گذاشته ام

وبه مقصد نامعلومى ميرود!؟
كه بازگشت از ان كار حضرت فيل است!؟؟

دانيال فريادى

شهر بر دوشت گران است

روايت نوام چامسكى از آنارشيسم در يك كتاب
كتاب «در باب آنارشيسم» نوشته نوام 
چامسكى توسط نشر نقد افكار منتشر 

شده است.
كتاب «در باب آنارشيسم» نوشته نوام 
اسكندرى  رضا  ترجمه  با  چامسكى 
توسط نشر نقد افكار منتشر شده است. 

درواقع  آنارشيسم»  باب  «در  كتاب 
ترجمه اى كتاب «On anarchism، c2013» است كه موضوع اصلى آن، علوم 
سياسى است. چامسكى در اين كتاب، مرورى دارد بر معانى آنارشيسم و بنيادهاى 
انديشه اى آنارشيستى و سعى دارد با نفى مفهوم پردازى آنارشيسم در مقام انديشه اى 
صلب و با به بحث گذاشتن خطوط تداخل و خلط ميان آنارشيسم و سوسياليسم، ذهن 

خواننده را به چالش بكشد.
فصل هاى كتاب «در باب آنارشيسم» نيز عبارتند از: «درباب آنارشيسم»، «گزيده هايى 
از درك قدرت»، «فصل دوم از كتاب عينيت و انديشه  ليبرال»، «مصاحبه با هرى 

كرايسلر» و «زبان و آزادى».
چامسكى در اين كتاب مى گويد: آنارشيست ها از صاحبان قدرت مى خواهند تا سندى 
در تاييد داعيه هايشان درباره مشروعيت اقتدارشان ارائه كنند. آنها بر اين عقيده اند اگر 
صاحبان قدرت قادر به توجيه نظام سلطه خود نباشند، بايد آن نظام را سرنگون كرد و 

چيزى آزادتر و عادالنه تر به جايش نشاند.
كتاب «در باب آنارشيسم» با ترجمه رضا اسكندرى در 192 صفحه و به قيمت 17 

هزار و 500 تومان توسط نشر نقد افكار منتشر شده است.

شـت نو عكـس  نجمه مساعدي

سنگين  هاى  ماشين  از  است  مدتى  متروپل  سينماى  خالى  فضاى 
ساختمانى و آهن آالت بلند پر شده است. ديگر از ديواره هاى زخم 
خورده قديمى خبرى نيست. كارگرانى كه در آن محل مشغول هستند 
مى گويند اين پروژه يكى از بزرگترين پروژه هاى عمرانى شهر است 
اشتغال براى  مدت دوسال  به  طرح  اين  مدت اجراى  كه  در طول 
كارگران را فراهم كرده است .ساختمان جديدى كه قرار است احداث 
شود دوباره نام و ياد متروپل را زنده مى كند و دوباره مى تواند محيطى 
فرهنگى وتفريحى  براى شهروندان و دوستداران سينما باشد. گرچه 
مهندسان و طراحان اين پروژه را پروژه اى بزرگ و زيبا مى دانند اما 
شبهه هايى كه در رسانه  و فضاى مجازى بسيار است درمورد گره كور 
ترافيكى است كه شايد اين پروژه ايجاد كند. گروه مهندسى عبدالباقى 
؛ «حاج حسين عبدالباقى» ، «محمدقنبردزفولى» و «محسن وزيرى 

قنات نوئى»، پرسش هاى ذهن برخى از مخاطبان را پاسخ مى دهد.
گويد:گروه  مى  متروپل  موردپروژه  در  عبدالباقى  مهندسى   گروه 
ساختمانى عبدالباقى پروژه هاى عمرانى بسيارى داشته است،بعد از 
پروژه الماس اروند، الماس  جنوب و شهرك خودرويى واين چهارمين 
پروژه بزرگ است كه در شهر آبادان توسط اين گروه ساختمانى اجرا 

مى شود.
عبدالباقى ضمن اشاره به شاخصه هاى معمارى اين پروژه بيان مى 
كند: هر يك از پروژه هاى بزرگ گروه ساختمانى عبدالباقى طرح 
و معمارى خاص و جديدى را دنبال مى كند. پروژه متروپل يكى از 

بزرگترين ، ُويد ها  (  void  )را در معمارى دارد .
از  آنرا  پاركينگ  در  مستقيم   رمپ  داشتن  افزايد:همچنين  مى  وى 
ساختمان هاى ديگر متمايز مى كند. رمپ ها  باعث مى شود شيب 
طبقات به طور نامحسوس و بسيار كم باشد و همچنين در بدو ورود 
به پاركينگ زاويه ديد راننده خودرو رو به خيابان اصلى شهر ، خيابان 

اميرى منعطف است.
عبدالباقى مى افزايد: پاركينگ هاى  بدون رمپ در اصل پاركينگ 

هايى هستند كه  خودرو با يك شيب ماليم تا محل پارك يا محل 
خروجى پاركينگ هدايت مى شود. براى اولين بار در آبادان ،دو  مجتمع 
با فاصله يك خيابان به هم وصل مى شوند. متروپل توسط دو پل 
شيشه اى به برج استاد حسن بنا(مجتمع پزشكى و درمانى  ) متصل مى 
شود . باتوجه به اينكه برج استاد حسن بنا مجتمعى با خدمات درمانى 
و پزشكى است لذا سهولت دسترسى شهروندان به امكانات خدماتى 

بيشتر تسهيل مى يابد.
هاى  شاخصه  از  ديگر  يكى  مورد  در  عبدالباقى  ساختمانى  گروه 
معمارى اين ساختمان مى گويد: ارتباط بين طبقات توسط نسل جديد 
آسانسورهاى بدون كابل صورت مى گيرد آسانسورهاى مزبور داراى 
محورهاى كوچكترى در مقايسه با آسانسورهاى معمولى است،  كه 
مى تواند روند دسترسى  نواحى قابل استفاده ساختمان را تا 25 درصد 
افزايش دهد. آسانسورهاى مذكور نسبت به نمونه هاى معمولى سبك 
تر خواهد بود چون از مواد سبك براى توليد كابين ها و درب ها استفاده 

شده است و سبب مى شود وزن آن را تا 50 درصد كاهش يابد.
عبدالباقى در مورد ويژگى هاى سازه اى پروژه مترو پل مى گويد: از 
ويژگى هاى سازه اى پروژه مترو پل، مى توان گفت براى اولين بار 
در آبادان است كه دو طبقه  زير زمين در ساختمانى احداث مى شود. 
همچنين دور تا دور شالود اصلى پروژه ، تا عمق 27مترى 400شمع  
سكانت به عنوان سازه نگهبان ،رانش هاى احتمالى خاك اطراف را 
كنترل مى كنند. از خصوصيات اين شمع ها مى توان به نفوذ ناپذير 
خوردگى  مانع  كه  كرد  اشاره  ها  شمع  بدنه  در  آب  مقابل  در  بودن 
آرماتورها نيز مى شود .بدين  معنا كه موجب عمر طوالنى تر شمع 

و درنهايت باال رفتن عمر ساختمان مى گردد.
وى افزود: ضخامت فونداسيون 120 سانتى متر بهمراه 60 عدد شمع 
تا 24عمق زير فونداسيون مى باشد و قطر شمع ها زير فونداسيون نيز 
يك متر طراحى شده است، كه چنين اقداماتى  از فاكتور هاى اساسى 
براى  مقاوم بودن ساختمان محسوب مى شود .پل هاى  شيشه اى 

بين دو ساختمان قرار مى گيرد،كه بر روى ميراگرها نصب مى شوند،  تا 
عملكرد تداخلى ارتعاش دو سازه از بين برود و عملكرد ارتعاشى متفاوت 

باعث تاثيرگذارى منفى و تخريب در دو سازه متروپل نباشد.
عبدالباقى ادامه داد: استفاده از مصالح سبك از قبيل اسانسورهاى بدون 
كابل و پاركينگ بدون رمپ با شيب ماليم ، باعث شده تا وزن سازه 
به حد چشمگيرى كاهش يابد و در نتيجه نيروى جانبى وارد بر سازه 

كاهش يابد.
گروه مهندسى عبدالباقى  در خصوص استفاده از طراحان بومى مى 
گويد: اين پروژه از نقطه نظر رده بندى سازمان نظام مهندسى در 
گروه " د" قرار مى گيرد طبق آيين نامه خدمات مهندسى مقررات 
ملى ساختمان ، مهندسان طراح وناظر حقيقى عضو نظام مهندسى 
نمى توانند مسئوليت پروژه هاى گروه "د " را بر عهده بگيرند و 
بايد ازيك دفتر حقوقى صالحيت دار عضو نظام مهندسى استفاده 
شود . لذا با توجه به وسعت و زير بناى اين  پروژهبزرگ ،  بايد از 
مهندسان مشاور با تجربه  بهره گرفت ، كه در اين خصوص  از 
شده  گرفته  كمك  باتجربه  مشاور  مهندسين  و  ى  كشور  طراحان 

است .
تيم   توسط  پروژه  اين  هاى  طراحى  تمامى   كرد:  تصريح  وى   
مهندس مشاورنقشياد با رتبه  پايه يك از سازمان برنامه وبودجه  
گرفته  صورت  ايران  در  خوشنام  و  آشنا  نام  مهندسان  نظر  زير 
است كه مهندسان مشاور اين پروژه تضمين هاى الزم در قبال 

مسئوليت طراحى انرا داده اند .
عبدالباقى در ادامه مى گويد: در خصوص نماى پروژه بين مهندسان 
آبادانى فراخوان داده ايم كه بتوانيم با پيشنهادات مهندسان بومى 
 ، شود  اجرا  پروژه  براى  بومى  فرهنگ  و  اقليم  با  سازگار  نمايى 
ولى متاسفانه استقبالى صورت نگرفت هنوزهم طرح نماى پروژه 
قطعى نشده  است .يآداور مى شويم كه تمامى تمهيدات و تطبيق 
هاى اين پروژه با مقررات ملى ساختمان صورت گرفته است.لذا به 

انها اطمينان مى دهيم جاى هيچگونه نگرانى  نيست البته باتوجه به 
اينكه پروژه متروپل با مشاركت شهردارى ابادان مى باشد قسمتى  از 
زمين هاى پروژه متعلق به شهردارى است و بعد از ساخت پاركينگ 
هاى  ساخته شده در اين  پروژه به شهردارى واگذار مى شود، طبق 
قوانين و مقرارت، پروژه هايى كه بخشى از آن دولتى است، مى 

تواند از مهندسين مشاور استفاده نمايند.
حسين عبدالباقى در خصوص نام اين پروژه مى گويد: تاريخ 
آبادان با سينما هاى آن رقم خورده است و آبادان به داشتن 
سينما هاى متعدد معروف است . معتقديم نام سينما هاى 
آبادان بايد بعنوان يك ارزش حفظ شود. گرچه بعد از جنگ  
از ساختمان مترو پل چيزى باقى نمانده بود ولى زنده نگاه 
داشتن  نام مترو پل مى تواند دغدغه خيلى از دوستاران 

فرهنگ و هنر سينما را برآورده كند. 
اجرايى  مشكالت  درمورد  عبدالباقى  مهندسى  گروه 
از  دارد،  وجود  زيادى  مشكالت  گويد:  مى  طرح  اين 
آنجايى كه فعاليتهاى ساختمانى وكارگاهى اين پروژه 
ترافيك  شود،  مى  انجام  شهر  اصلى  خيابان  در 
سنگين خيابان اميرى، ورود مصالح و فعاليت ماشين 
هاى سنگين را كند وگاهى هم متوقف مى كند 
ساختمان هاى فرسوده اطراف پروژه نيز معضل 
مالكان  با  كه  هاى  رايزنى  با  لذا  بودند  بزرگى 
انها انجام داديم  اجازه تخريب آنها را گرفته 
ايم تا  بعدازپايان عمليات پى سازى پروژه ، 
ملكشان را نوسازى كنيم وتحويلشان دهيم . 
تغيير خطوط برق ،  فيبر نورى  و همچنين 
خطوط آبرسانى هاى بال استفاده اى كه در 
آن محل وجود داشت./ بامداد زاگرس 

-سعاد سودانى زاده

متروپل،  فرصتى ايده آل براى سرمايه گذارى درمنطقه آزاد اروند
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