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براحتى زير باران راه برويد
سيدرحيم آقازاده

دستور (هرس) درختان كنوكارپوس در يك دوره كوتاه 
(يك هفته) قبل از بارندگى صادر شده است به علت 
اينكه هرچه آلودگى در هواى شهرهايمان هست زير سر 
اين درختان هميشه سبز است و بايد هرچه زودتر قطع و 
به عبارت محترمانه (هرس) شوند. مى گويند در جنگلى 
خشكسالى مى شود اهل جنگل مى نشينند و فكرهايشان 
را مى گذرانند روى هم كه علت خشكسالى چيست؟ 
موجود  پرقدرتمندترين  كه  شير  چون  گويند  مى  ابتدا 
است و احتماالً به حيوانات ضعيف زور گفته عامل اين 
خشكسالى است بعد ديدند كه نمى شود سلطان جنگل 
را بابت خشكسالى مجازات كنند و به معاونين او يعنى 
ببر و پلنگ شك كردند كه آن ها با درندگى خود سبب 
قرار  قبول  مورد  هم  اين  البته  كه  اند  شده  خشكسالى 
نگرفت و همين طور آمدند سراغ بقيه حيوانات و هركدام 
به دليلى نمى توانست علت خشكسالى گردد هى فكر 
كردند تا متوجه شدند بزغاله بيچاره اى در گوشه اى از 
جنگل مشغول خوردن علف است و همه چشم ها به 
سوى او دوخته شد كه علت خشكسالى جنگل همين 
بزغاله نادان است كه بى محابا علف هاى خشك جنگل 
را مى خورد و بايد به  مجازات اعمالش برسد و بزغاله 
را دربند تا به مجازات برسد. حال در شهر ما هزار جور 
علت و عامل آلودگى و آاليندگى هوا وجود دارد كارخانه 
توليدى غيراستاندارد يونيت هاى بزرگ نفتى كه به راحتى 
هرچه تمام تر گازهاى همراه نفت خام را كه از عمق زمين 
بيرون آمده و از ميليون ها سال در اليه هاى زمين محبوس 
بوده مى سوزانند و حاصل آن دود و ديگر مواد در هواى 
شهر رها مى شود. صنايع سنگين فوالد كه روزانه موادى 
را وارد هوا مى كنند. كارخانه هاى ساخت آسفالت و دستگاه هاى 
سنگ شكن كه دود و غبار ا به هوا مى پراكنند علت آلوگى هوا 
نمى تواند باشد پس علت آلودگى هوا در چيست؟ در اخالق 
خوش مسئولين شهر هم كه نيست، در تالش و كوشش ديگر 
عزيزان مسئول كه روز و شب فكر آسايش ما اهالى شهر 
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دست از سر من برداريد

ميزان رضايت اجتماعى 
در خوزستان پايين است

داروى مورد نظر در دسترس نيست 

سپر اقتصاد ايران
در برابر شوك نقدينگى
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سياسى

كارون

اجتماعى

اقتصادى
شوراى اسالمى شهر كوت عبداهللا سربلند از اولين خان

خليل الهايى رسما به عنوان شهردار معارفه شد
در روز معارفه شهردار مردم كوت عبداهللا طعم ،زحمات ،جلسه ها ،رايزنى ها و تالشهاى اعضاء شوراى اسالمى شهرشان را 
مى چشند، و شهر كوت عبداهللا و مردمش را از بالتكليفى نداشتن شهردار خارج نمودند.... شوراى شهر كوت عبداهللا با همدلى

8 تمام هفت عضو خود ، نشان داد ، در پيش بردن اهداف و از بين بردن مشكالت فقط به رضايت مردم راضى مى شود
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خوزستان

اشاره  گاز مسجدسليمان با  مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و 
ماهه  شش  در  شركت  اين  نفت  توليد  تعهد  درصدى  تحقق 105 
نخست امسال از تصويب 166 ميليبارد تومان پروژه پشتيبانى از توليد 

در اين شركت خبر داد . 
 قباد ناصرى در نشست خبرى كه امروز (جمعه 12 آبان) در محل 
نفت  صنعت  تجهيزات  داخل  ساخت  تخصصى  نمايشگاه  نهمين 
خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: اين شركت با فعاليت در گستره اى 
شركت هاى  وسيع ترين  از  يكى  مربع  كيلومتر  هزار  وسعت 27  به 
بهره بردار در سطح كشورمحسوب مى شود كه واحدهاى عملياتى و 
فرآورشى اين شركت در نقاط مختلف پراكنده هستند و بعضا در 
مناطق صعب العبور، كوهستانى يا راه هاى پرپيج و خم و خطرناك 
قرار دارند كه از اين نظر توليد نفت با سختى بسيار صورت مى گيرد .

داشت  وجود  كه  مشكالتى  و  سختى ها  تمام  با  كرد:  تصريح  وى 
اين  تعهد  مورد  توليد  سقف  امسال،  نخست  نيمه  در  خوشبختانه 
شركت تحقق يافت و توانستيم با پشتكار نيروهاى بخش هاى مختلف 
شركت اعم ازعملياتى، خدماتى، پشتيبانى و ستادى، فراتر از تعهدات 

اين شركت و تا سقف 105 درصد توليد نفت داشته باشيم .
تصريح  مسجدسليمان  گاز  و  نفت  بهره بردارى  شركت  مديرعامل 
شامل  ميدان  داراى 12  خود  عملياتى  گستره  در  شركت  اين  كرد: 
اللى،  كارون،  پرسياه،  هفتكل،  سفيد،  نفت  مسجدسليمان،  ميادين 
زياليى، قلعه نار، كبود، لب سفيد، باالرود و پلنگان است كه ميدان 
مسجدسليمان از لحاظ قدمت توليد و بهره بردارى قديمى ترين ميدان 

محسوب مى شود .
ناصرى عنوان كرد: در حال حاضر ظرفيت توليد و فراورش نفت در 
شركت نفت و گاز مسجدسليمان، روزانه 169 هزار بشكه است كه 
بخشى از آن جهت تأمين نيازهاى داخلى به پااليشگاه آبادان و بخش 
ديگر به منظور صادرات از طريق خطوط لوله به پايانه نفتى خارك 
ارسال مى شود و بيش از دو هزار كيلومتر خط لوله جريانى و انتقالى 

در اين شركت وجود دارد .
مسجدسليمان  گاز  و  نفت  شركت  فعاليت هاى  خصوص  در  وى 
در بخش گاز بيان كرد: اين شركت راهبرى از مخازن ژوراستيك 
مسجدسليمان، بنگستان لب سفبد، بنگستان كارون، بنگستان قلعه ناب، 
بنگستان زياليى و كوه آسمارى را برعهده دارد. توسعه و توليد اين 
مخازن برنامه ريزى شده اما اين برنامه ها در مخازن بنگستان كارون و 

كوه آسمارى اجرايى نشده است .
مديرعامل شركت بهره برداى نفت و گاز مسجدسليمان گفت: در حال 

حاضر در اين شركت روزانه 250 ميليون فوت مكعب گاز توليد 
مى شود كه بخشى از آن جهت تأمين خوراك مجتمع پتروشيمى رازى 
ماهشهر، بخشى جهت تامين خوراك پااليشگاه گاز مسجدسليمان و 
بخشى نيز براى تأمين خوراك NGL1600 اهواز مصرف مى شود. 
همچنين حدود 27 ميليون فوت مكعب در روز نيز به ميدان نفتى 

هفتكل تزريق گاز داريم .
ناصرى در خصوص برنامه هاى پشتيبانى از توليد و توسعه شركت 
اين  در  مختلفى  پروژه هاى  كرد:  اظهار  مسجدسليمان  گاز  و  نفت 
شركت شامل احداث مراكز پزشك يارى در واحدهاى بهره بردارى 
لب سفيد، قلعه نار، لب سفيد، هفتكل و هفت شهيدان با اعتبار پنج 
ميليارد تومان، احداث ايستگاه هاى ايمنى و آتش نشانى در مجتمع هاى 
هفت شهيدان و هفتكل با اعتبار 3,5 ميليارد تومان، خريد 16 دستگاه 
خودروى ايمنى واتش نشانى با اعتبار 13,7 ميليارد تومان و تأمين و 
بازسازى 9 كيلومتر خط لوله كشى روزمينى با اعتبار 3 ميليارد تومان 

است .
 وى ادامه داد: همچنين تأمين و بهسازى حدود 21 كيلومتر جاده و 
پل دسترسى به جاده ها و تأسيسات صنعتى واقع در حوزه عملياتى 
اين شركت با اعتبار بيش از 3 ميليارد تومان، خريد و نصب هشت 
دستگاه الكتروپمپ انتقال نفت و خريد يك دستگاه فراوش سيار 
MOT ، طراحى و احداث سيستم اطفاء آتش در واحد بهره بردارى 
عنبر با اعتبار 3,6 ميليارد تومان بخش ديگرى از اين پروژه ها هستند. 
در مجموع اعتبار پروژه هاى پشتيبانى از توليد اين شركت كه مصوب 

شده اند، 166 ميليارد تومان است .
بيان  با  مسجدسليمان  گاز  و  نفت  بهره بردارى  شركت  مديرعامل 
اينكه بيش از 98 درصد از نيازهاى اين شركت از بازار داخلى و با 
تأكيد بر سازندگان خوزستانى تأمين مى شود، در زمينه مسئوليت هاى 
اجتماعى و اقدامات عام المنفعه اين شركت گفت: اين شركت در سال 
گذشته على رغم تمامى محدوديت ها 174 ميليارد تومان پروژه هاى 
عمرانى عام المنفعه تعريف كرد و در دست اجرا دارد كه تعريض و 
مرمت جاده تلبزان از ايستگاه پشت برج تا نقطه اتصال به جاده فعلى 
شهرستان انديكا، تعمير و بهسازى جاده مال كريم به تمبى همراه با 
احداث دو دهانه پل جديد، احداث باقيمانده تعريض بخشى از جاده 

ورودى مسجدسليمان برخى از اين پروژه هاى عام المنفعه هستند . 
ناصرى ادامه داد: احداث پارك موزه نفت به مساحت حدود هشت 
هكتار در كنار كارخانه برق و حادشيه رودخانه تمبى، احداث پلى 
باالرود،  به  بيدروبه  جاده  بهسازى  و  مرمت  هفتكل،  شهر  كلينيك 

تكميل بيمارستان 32 تختخوابى نفت مسجدسليلمان، آبرسانى به
روستاهاى بخش عنبر، تعمير و بهسازى جاده هاى درون و برونشهرى
حوزه عملياتى اين شركت، بخش ديگرى از اين پروژه ها هستند كه
اجراى اين پروژه ها مى تواند موجب بهره مندى مردم ساكن حوزه
عملياتى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان از ثمرات و

بركات نفت شود .
وى در رابطه با فعاليت هاى شركت نفت و گاز مسجدسليمان در
زمينه صيانت از محيط زيست، عنوان كرد: توجه به محيط زيست
و پاسداشت آن جزو رئوس اهداف اصلى و برنامه هاى اين شركت
و حتى وزارت نفت است و همواره تأكيد داشتيم كه فرايند توليد
و انتقال بايد با كمترين خسارت زيست محيطى انجام شود. وجود
رودخانه و درياچه ها و حوضه هاى آبريز فراوان در حوزه عملياتى
و مجاورت تأسيسات فراورش نفت بر حساسيت كار ما مى افزايد .

مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان گفت: در كنار
سياست گذارى كه در زمينه محيط زيست داشتيم، اقداماتى نظير بكارگيرى
سيستم پايش و هشدار آلودگى آب رودخانه در حوضه آبريز سد دز،
تعمير و بهسازى خطوط لوله جريانى و انتقالى، خريد و بكارگيرى
تعدادى دستگاه MOC و MOT و خريد 16 دستگاه خودرو ايمنى و
اتش نشانى، طرح احداث خطوط لوله غيرفلزى، انتقال پساب واحدهاى

صنعتى و توزيع و اهداى نهال از جمله اين اقدامات هستند .
ناصرى عنوان كرد: سياست كلى شركت نفت و گاز مسجدسليمان،
توسعه ساخت داخل تجهيزات و قطعات پرمصرف صنعت نفت
است كه يكى از برنامه هاى مهم وزارت نفت در برنامه ششم توسعه
محسوب مى شود. اميدواريم با تالشى كه سازندگان داخلى در ساخت
قطعات باكيفيت و داراى استاندارد پرمصرف صنعت نفت خواهند
داشت، شاهد حضور 80 درصدى آنها در پروژه هاى نفت و گاز

باشيم .
مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان ادامه داد:
سه ميدان از ميادين نفتى مسجدسليمان براى توسعه انتخاب شدند
كه با همكارى شركت ملى نفت و مناطق نفتخيز جنوب بزودى
مطالعات اين سه ميدان كه ميادين زياليى، اللى و كارون هستند توسط
دانشگاه هاى صنعتى شريف و اميركبير طى انعقاد قرارداد انجام مى شود
تا ازدياد برداشت را در اين ميادين داشته باشيم. اين سه ميدان شامل

ميادين زياليى، اللى و كارون هستند .
تخصصى نمايشگاه  نهمين  در  سازندگان  پررنگ  حضور  ناصرى 
ساخت تجهيزات صنعت نفت را نويد تأمين قطعات پرمصرف صنعت
نفت در بازار داخلى دانست و بيان كرد: خوشبختانه با اقداماتى كه
صورت گرفت، در حال حاضر بخش كمى از تجهيزات و تأسيسات
شركت نفت و گاز مسجدسليمان فرسوده هستند و بخش اعظمى از

آن بازسازى و نوسازى شده است .
وى در خصوص وضعيت مناطق الوده به نفت و گاز مسجدسليمان
گفت: اعالم شده بود كه شش منطقه مسكونى در مسجدسليمان آلوده
به نفت و گاز هستند كه طرح جامع شهرى مسجدسليمان به اين
مسأله گره خورده بود اما هر چه اين موضوع را رصد و بررسى
كرديم، دريافتيم كه آلوده به نفت بودن شش منطقه در مسجدسليمان،

اساس و پايه ندارد .
مديرعامل شركت بهره برداى نفت و گاز مسجدسليمان ادامه داد: در
واقع اين مسأله در يك دوره اعالم شده و هيچ مطالعه اى روى آن
صورت نگرفت. بنابراين با دانشگاه صنعتى اصفهان وارد مذاكره شديم
و قراردادى منعقد كرديم تا ميزان آالينده هاى نفتى را در هر منطقه از

مسجدسليمان را به تفكيك بررسى و مشخص كنند .
 ناصرى ادامه داد: بحث تكميلى اين موضوع نيز كه در حوزه زمين
شناسى پزشكى است و مطالعات جديدى محسوب مى شود توسط
دانشگاه شهيد چمران اهواز در حال انجام است. كه انشاءاهللا با تكميل
مشخص مسجدسليمان  نفت  به  آلوده  مناطق  تمام  مطالعات  اين 

خواهند شد. و اقدامات الزم در اين زمينه صورت خواهد گرفت.

تحقق 105 درصدى برنامه توليد نفت 
در شركت نفت و گاز مسجدسليمان له مقا سـر

شـت ا د د يا

خوزستان  استاندارى  بحران  مديريت  كل  مدير 
گفت:عاملهاى زيادى در تنگى نفس در اين استان 
نقش دارندكه از جمله آن گياه كنو كارپوس، فلرهاى 
همايش  در  زاده   حاجى  كيامرث  است   ... و  نفتى 
آموزشى مديريت بحران با موضوع بهداشت و درمان 
با بيان اين كه صنايع بزرگ بايد پيوست هاى زيست 
محيطى را رعايت كنند تصريح كرد: به جز درخت 
عامل  نيز  نفتى  فلرهاى  مانند  عواملى  كنوكارپوس 
آلودگى و تنگى نفس در خوزستان هستند چراكه 
در شهرى مانند دزفول تعداد درختان كنوكارپوسى 
بيشتر از آبادان و خرمشهر است اما مردم آبادان و 

خرمشهر بيشتر دچار تنگى نفس شدند.
هورالعظيم  تاالب  از  نفت  استخراج  كرد:  بيان  وى 
بدون در نظر گرفتن مسائل زيست محيطى موجب 
خشك شدن تاالب شد در حالى كه مى توانستند بدون 
ايجاد يك كانون 10 هزار هكتارى ريز گرد، نفت را 

استخراج كنند.
وى خوزستان را استانى دائم البحران خواند و بيان كرد: 
زيرساختهاى خوزستان پيش از انقالب اسالمى ساخته 
شدند و در طول جنگ نيز از بين رفتند و فرسوده شدند 
اين در حالى است كه پس از آن با افزايش جمعيت 

استان زيرساخت هاى توسعه پيدا نكردند.
مدير كل مديريت بحران استاندارى خوزستان سدسازى 
غيركارشناسانه بر دجله و فرات، احاطه نداشتن مسئوالن 
عراق بر وضعيت محيط زيست كشورشان به خاطر 
جنگ و درگيرى، نبود دستگاه هاى پايش و هواشناسى 
در عراقرا از جمله عوامل موجب بروز مشكالتى براى 

پايش هواشناسى خوزستان اعالم كرد.
وى با بيان اين كه حدود پنج هزار هكتار از اراضى 
جنوب شرق اهواز نهالكارى شده است اظهار كرد: 
كانال آبرسانى به نقاط فوق بحرانى تا پايان آبان سال 

جارى احداث و آب اندازى مى شود.
تعهدات  به  نسبت  مسئوالن  از  برخى  گفت:  وى 
خود در زمينه مشكالت تنفسى پايبند نبودند و حتى 
بعضى شركت ها حاضر به تامين و تهيه ماسك هم 

نشدند.
* بخشى نگرى عامل ايجاد بحران هاى زيستى 

رييس دانشگاه علوم پزشكى اهواز بخشى نگرى را 
يكى از عوامل ايجاد كننده بحران هاى زيستى كشور 
دانست و تاكيد كرد: مساله آب و انتقال آن يكى از 
عوامل مهمى است كه بر محيط زيست استان تاثير 

بسيارى دارد.
تنگى  مشكالت  بروز   92 سال  افزود:  نظرى  ايرج 
نفس در خوزستان بسيار غير منتظره بود و آمادگى 
مديريت اين بحران به ويژه در بخش درمان وجود 
سوى  از  پراكنده  صورت  به  رو  اين  از  نداشت 

دانشگاه كارهايى صورت پذيرفت.
مشخصى  آمار  سال  همان  در  كه  اين  بيان  با  وى 
و...  شده  دريافت  خدمات  نوع  تنفسى،  بيماران  از 
وجود نداشت بيان كرد: تالش ما در بخش بهداشت 

و درمان يافتن علل اصلى اين حادثه بود.
رييس دانشگاه علوم پزشكى اهواز با تاكيد بر اين 
كه مسايل زيست محيطى تك بعدى نيستند توضيح 
داد: تنگى نفس در خوزستان تنها يك عامل ندارد 
و عوامل بسيارى براى آن برشمرده شده است كه 
در اين راستا فعاليت هاى بسيارى در سازمان هاى 
شناسايى  اصلى  عوامل  تا  گرفت  صورت  مختلف 

شوند.
وى بيان كرد: در ابتدا بسيارى درخت كنوكارپوس را 
متهم اوليه اين اتفاق مى دانستند و قصد داشتند كه 
آن را به طور كامل ريشه كن كنند اما مقاومت هايى 

در اين زمينه صورت گرفت.
نظرى بيان كرد: با هرس درختان كنوكارپوس تعداد 

بيماران تنگى نفس كاهش چشمگيرى پيدا كرد.
***وجود مشكل تنفسى نبايد به مردم القا شود

در  حميديه  و  باوى  كارون،  اهواز،  مردم  نماينده 
شوراى اسالمى وجود پروژه جامع براى بررسى و 
الزم  را  خوزستان  در  تنفسى  مشكالت  يابى  علت 
دانست و اظهار كرد: نبايد صحبت هاى ما به مردم 
مشكالت  هستيم  پاييز  فصل  در  چون  كه  كند  القا 

تنفسى نيز به دنبال آن خواهد آمد چرا كه در همه 
جاى دنيا با تغيير فصول مشكالت تنفسى براى مردم 

ايجاد مى شود و فقط مختص خوزستان نيست.
همايون يوسفى افزود: چه بسا بسيارى از 26 هزار 
به  تنفسى  مشكالت  دليل  به   92 سال  كه  نفرى 
بيمارستان ها مراجعه كرده اند به دليل ديدن اطرافيان 

و  القائات آنان بود.
وى با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته انگشت 
كرد:  بيان  بود  كنوكارپوس  درخت  سمت  به  اتهام 
از  كه  اطالعاتى  به  توجه  با  هم  كشورى  مسئوالن 
عامل  را  كنوكارپوس  كردند  مى  دريافت  استان 
مشكالت تنفسى مى دانستند اين درحالى است كه 

علت واحدى براى اين موضوع وجود ندارد.
اسالمى  شوراى  مجلس  در  اهواز  مردم  نماينده 
ريزگرد را يكى از مشكالت مهم خاورميانه در قرن 
21 دانست و بر عبور كمربند گرد و غبار از جنوب 
غرب ايران و ضرورت آمادگى براى مقابله با آنها 

تاكيد كرد.
هاى  كانون  از  شده  ايجاد  ريزگردهاى  شدت  وى 

داخلى را بيشتر خواند و با اشاره به اين كه منشا 30
تا 50 درصد ريزگردهاى داخلى است توضيح داد: 2
سال پيش مسئوالن كشورى اعالم كردند براى گرد
و غبار خوزستان كارى نمى توان كرد اما طى سفرى
كه وزير كشاورزى به خوزستان داشت وى اظهار
كرد تا 2 سال آينده مردم خوزستان از هواى پاك

بهره مند مى شوند.
داخلى كانون هاى  مهار  تاالب ها،  آبگيرى  يوسفى 
گرد و غبار، نهال كارى را از جمله كارهاى موثر در
مقابله با كانون هاى توليد كننده ريزگرد در داخل

كشور دانست.
تصويب دولت  توسعه  ششم  برنامه  در  افزود:  وى 
بحرانى كانون هاى  از  هكتار  سال 96، 42  كه  كرد 
از هكتار  توسعه 350  پايان برنامه ششم  از  پس  و 

كانون هاى فوق بحرانى خوزستان كنترل شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى تاكيد
كرد: اگر حقابه تاالب ها تامين و كانون هاى داخلى
مهار شوند ميزان گرد و غبار در خوزستان بيش از

50 درصد كاهش پيدا مى كند.

مديركل مديريت بحران خوزستان:

خوزستان ،استانى دائم البحران !!

براحتى زير باران راه برويد
ادامه از صفحه 1

نيست  هم  شهر  خيابان  خورده  گره  ترافيك  در   
همينطور.  هم  اروندى  و در عبور الكچرى هاى 
پايان  بى  و  وسيع  آلودگى هوا موج  علت  شايد 
ريزگردها كه هيچوقت تمامى ندارد باشد شايد 
از  كه  ها  خيابان  در  شده  سرريز  فاضآلب  انبوه 
دريچه به خيابان سرازير مى شوند باشد. شايد 
هم بوق بوق اتومبيل ها عروسى باشند كه موقع 
عروسى يكريز بوق مى زنند. عروسى مبارك است 
حاال چرا با بوق زدن هوا را آلوده مى كنيد كه البته 
هواى ما با يك بوق عروسى يا صد يا هزار بوق 
يك  تخم  و  اخم  گويا  شود  نمى  آلوده  عروسى 
شوهر گرفتار و بيكار با عيال و فرزندانش باعث 
اين همه آلودگى شده يا شايد تخريب خانه هايى 
كه به سبك خانه ها بنگالدش يا سودان و مشابه 
اند  آورده  بوجود  آلودگى  اند  شده  ساخته  آن 
آخر وقتى ديوارى- سقفى خراب مى شود گرد 
نفس  خاك  و  گرد  در  و  شود  مى  بلند  خاك  و 
يك  دادن  قرار  با  البته  شود  مى  سخت  كشيدن 
مى  غيراستاندارد  ترجيحًا  يا  استاندارد  ماسك 

توان مانع اين آلودگى شد.
مصرف  تواند  مى  هم  آلودگى  ديگر  علت  يك 
هم  اين  البته  كه  باشد  فودها  فست  رويه  بى 
است  نشده  اثبات  و  نگرديده  واقع  قبول  مورد 
فروش،  گران  و  كارنابلد  هاى  مكانيك  و 
بعد  ماه  چندين  براى  كه  متخصص  پزشكان 
كه  مهندسانى  چطور؟  دهند  مى  ويزيت  نوبت 
پس از طراحى يك پروژه تا روز پايان پروژه 
عاملى  شايد  هم  اندازند  نمى  پروژه  به  نگاهى 
باشد اما نه مهندسان ما از اقشار فرهيخته اند و 

اگر به پروژه اى سر نمى زنند براى اينست كه 
خوب  كار  اين  كه  نشود  خاكى  هايشان  لباس 
است آخر معنى ندارد يك مهندس با لباس آلوده 

سركار برود.
آلودگى  علت  كه  كرد  رديابى  و  كرد  فكر  بايد 
شايد  و  آن  شايد  و  اين  شايد  چيست  در  هوا 
هيچكدام، بنظر (هيچكدام) گزينه صحيح است 
و (كنوكارپوس) علت است درختى كه كمتر از 
دو دهه قبل گويا از كشورهاى اطراف وارد شد 
چقدر زود خود را نشان داد رشد سريع آن، آنهم 
در فصل تابستان  سبب شد در تمام مناطق شهر 
كاشته شود يواش يواش اين درخت سرسبز جاى 
سريع  رشد  عيبش  تنها  گرفت  را  خار  درختان 
هاى  هزينه  البته  و  زيادى  نيروهاى  كه  بود  آن 
درختان  خواهد.  مى  كردن  هرس  جهت  زيادى 
(شمشاد)  يا  (مورد)  درخت  مثل  قديمى  سبز 
در گرماى اين سال ها تاب نياورده و با گرماى 
هوا رو به خشكى و رنگ زردى گذاشتند و اين 
(كنوكارپوس) بود كه در باالترين دما ايستادگى كرد 
و حاال علت همه آلودگى هاى صوتى و تصويرى و 
هوايى و زمينى را به گردن اين سبز گذاشته اند و 
دستور (هرس) را صادر نموده اند البته اسمش 
درختان  اين  بريدن  اصل  در  است  (هرس) 
باشيد  داشته  را  اش  حوصله  و  حال  اگر  است 
نگاهى به اين درختان هرس شده بياندازيد جز 
يك چوب كه بر زمين قرار دارد چيز ديگرى 
چون  است  بهتر  هرس  اين  البد  ديد  نخواهيد 
ديگر هيچ نوع آلودگى در شهر پيدا نخواهيد كرد 
و موقع باران مى تواند براحتى حتى بدون چتر 
زير باران قدم زد و شعرى را هم زمزمه كرد و 

اگر شور جوانى هم باشد بهتر.

با نگاهى جهانى :
بسوى توسعه گردشگرى سالمت در خوزستان باشيم

سرزمين خوزستان در شمال شرق استان با وجود چشمه ها و رودخانه هاى پر آب از جمله مهمترين كانون هاى چشمه هاى 
معدنى ايران شمار مى آيد كه متأسفانه به دليل ضعف در زيرساختها مورد نياز تا كنون از اين توانمنديها به نحو شايسته 

اى در جلب گردشگر و توسعه ى گردشگرى درمانى استفاده نشده است.
گردشگرى يكى از بزرگترين صنايع جهان مدرن امروز و وابسته به بخش راهبردى از اقتصاد جهانى است در روزگار 
جهانى شدن كه فشردگى زمان و مكان پديد آمده است ، در اين رهگذر علم پزشكى و خدمات وابسته به آن در سراسر 
جهان شاخه اى از صنعت پرسود گردشگرى شده است. اما جايگاه ويژه و متنوع جغرافيايى ايران و وجود ذخاير گسترده 
طبيعى و سابقه كهن علم پزشكى ايران چقدر در اين بازار رقابتى سهيم مى باشد؟ و با توجه به ويژگى هاى مثبت 
جهانى شدن صنعت گردشگرى در رونق اقتصادى ميليون ها خانواده عملكرد نهاد هاى مرتبط دولتى و خصوصى در 
ايران نسبت به كسب جايگاه امن در آمد زايى و بدست آوردن فرصت هاى پرسود تجارت جهانى چگونه بوده است؟ 
گردشگرى سالمت پديده ى امروزى و كاربردى در سفر و علم پزشكى است و در بسيارى از كشورها شناخته شده در 

راستاى توسعه و تداوم صنعت گردشگرى مورد توجه قرار ويژه اى گرفته است.
وجود هواى پاك و تنوع گياهان دارويى در ارتفاعات كوهستانى زيباى شمال خوزستان و قابليت درمان بيماريهاى 
زيادى مانند پوست، اعصاب و روان، گوارشى، كم خونى، ريوى و قلبى را دارند و چنانچه بتوانيم اين نقاط بكر كوهستانى 
اقليم باال دست خوزستان را شناسايى و بهره بردارى كنيم هر سال شاهد حضور گردشگران داخلى و خارجى بسيارى 
در اين مناطق بكر طبيعى خواهيم بود. همچنين امروزه با پيچيدگى شرايط زندگى از يك سو و افزايش اميد به زندگى 
از سوى ديگر با توسعه استراحتگاه هاى كوهستانى در دستور كار دانشگاه علوم پزشكى، اداره كل ميراث فرهنگى و 
استاندارى خوزستان و همراهى بخش خصوصى براى بهره بردارى اوقات فراغت مردم قرار گيرد و اين سازمان ها مى 
بايست نسبت به سرمايه گذارى هاى الزم براى ساخت تأسيسات زيربنايى و بهره ورى مطلوب از اين موقعيت هاى 

گردشگرى طبيعى با هدف توسعه گردشگرى سالمت اقدام نمايند.
در اين ميان مناطق طبيعى در شمال خوزستان و با وجود درياچه هاى دايمى در پشت سدهاى كارون 3، شهيد عباسپور و كرخه 
و با توجه به موقعيت نسبى، اقليم مناسب، همجوارى دو سد بزرگ كشور با قله منگشت كه امتداد دامنه هاى زيباى زاگرس 

جنوبى غربى و نيز اشنايى با فرهنگ و رسوم عشاير و روستاهاى لر بختيارى ديدنى خواهد بود.
سرزمين خوزستان در شمال شرق استان با وجود چشمه ها و رودخانه هاى پر آب از جمله مهمترين كانون هاى چشمه هاى 
معدنى ايران شمار مى آيد كه متأسفانه به دليل ضعف در زيرساختها مورد نياز تا كنون از اين توانمنديها به نحو شايسته اى در 

جلب گردشگر و توسعه ى گردشگرى درمانى استفاده نشده است.
– در نتيجه بايد همه ما بسوى ساخت و توسعه اقامتگاه هاى مناسب، امن و گاها ارزان قيمت در دل طبيعت بكر با 
هدف اشتغال زايى در مناطق روستايى شهرهاى كوچك استان و در نهايت بهره مندى همه شهروندان خوزستانى گام 
برداشته و همزمان با آن درصدد راه اندازى شركت هاى كوچك و بزرگ توليد داروهاى گياهى و طب سنتى براى 
فروش در بازار داخلى و خارجى و ولى هدف گزارى مشخص براى احيا مناطق طبيعى در حال منقرض و حتى منقرض 
شده در شمال و جنوب خوزستان براى حفظ ميراث فرهنگى و طبيعى آيندگان و در نهايت حركت بسوى نهاينه شدن 

گردشگرى سالمتى باشيم.
تاريخ كهن و فرهنگ غنى در كنار آب و هواى چهار فصل سبب شده است تا خوزستان جزو 7 منطقه برتر در زمينه ى جاذبه 

هاى گردشگرى باشد كه مى تواند باعث رونق توسعه گردشگرى سالمت در خوزستان شود.
– مديران امروز خوزستان مى بايست با مراجعه به منابع تاريخى پى به وجود اهميت اين صنعت خدماتى پرسود ببرند و 
براى ارز آورى و اشتغالزايى ثابت در گردشگرى سالمت بايد به توسعه زير ساختهاى درمانى در خوزستان توجه ويژه 

داشته باشند زيرا وجود مراكز متنوع درمانى در خوزستان به ريشه هاى تاريخى دو هزار ساله بر ميگردد.
در گذشته دانشگاه جندى شاپور در سال271 ق.م بدست شاهنشاهان ساسانى در دزفول بنياد نهاده شد. اين فرهنگستان 
همچنين داراى يك بيمارستان آموزشى و يك كتابخانه بود و به هنگام ظهور اسالم جندى شاپور مهمترين دوران خود 
را مى گذرانيد. مدرسه مذبور، كه مهمترين مركز پزشكى عصر به شمار مى رفت، محيطى براى مركز تجمع دانشمندان 
با مليتهاى گوناگون بود. در اين مدرسه دانشمندان سنتهاى پزشكى يونانى، هندى و ايرانى رابا هم در آميخته و زمينه 

را براى پزشكى اسالمى  آماده مى كردند. (1)
اكنون با توجه به اين قدمت تاريخى حوزه درمان، در اين سرزمين كهن و مشاهده امارهاى موجود در ارائه خدمات 
پزشكى در خوزستان به نسبت به برخى از استانى هاى كمتر توسعه يافته بسيار باال و در مقايسه با استان هاى در 

حال توسعه رقابتى است.
خوزستان امروز داراى برخى از بيمارستان هاى مجهز و باكيفيتى است كه از تجهيزات با تكنولوژى باال استفاده مى 
كنند و خدمات پزشكى و زيبايى با كيفيت بااليى ارائه مى شود و خوشبختانه پزشكان و اساتيد زيادى در خوزستان 
فعاليت مى كنند كه در سطح ملى و بين المللى صاحب نام هستند و حسن شهرت شان به تصوير برند معتبر در زمينه 
ى جذب گردشگران سالمت كمك مى كند و از ياد نبرديم كه همواره خوزستان از ديرباز گلوگاه راهبردى تجارت 
ايران و حتى در جايگاه تعيين كننده معادالت اقتصاد بين المللى قرار داشته است و در حال حاضر در مجاورت بيش از 4 
استان با گسترده تقريبى جمعيت بيش از 12 ميليون نفر و در همسايگى كشور جنگ زده عراق است و اين مناطق غالبا در زمينه 

ى پزشكى ضعيف هستند و بازار بالقوه اى براى گردشگرى سالمت خوزستان و ارز آورى اقتصاد ايران محسوب مى شوند.
*مدير انجمن ميراث فرهنگى و گردشگرى نوژان كارون

مجيد كيوانى 



بتكار: روحانى به وعده اش عمل كرده است 
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تصريح كرد: آقاى روحانى اعالم كردند 
كه 30 درصد از پست هاى مديريتى كشور در اختيار زنان قرار مى گيرد و اين 
اتفاق در حال رخ دادن است.معصومه ابتكاردر خصوص عدم تحقق وعده هاى 
رئيس جمهور درمورد حضور بانوان در كابينه گفت: آقاى دكتر روحانى كار بسيار 
اصولى و درستى انجام دادند و اعالم كردند بيش از 30 درصد مناصب به زنان 
اختصاص خواهد يافت. ابتكار در ادامه افزود: يعنى مهم تر از اينكه يك، دو يا سه 
وزير زن داشته باشيم اين است كه بانوان در تمام اليه هاى مديريتى كشور حضور 
داشته باشد. ايشان اعالم كردند كه 30 درصد از پست هاى مديريت كشور در اختيار 
زنان قرار مى گيرد و اين اتفاق در حال رخ دادن است.معاون رئيس جمهور در امور 
زنان و خانواده در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين وعده به واقع در حال محقق شدن 
است، گفت: روز چهارشنبه وزير ورزش و جوانان دومين معاون خود را از بين 
بانوان انتخاب كرد، هفته قبل وزير بهداشت اولين معاون وزير زن و هفته قبل از 
آن نيز وزير راه و شهرسازى خانم شرفبافى را به عنوان سرپرست جديد شركت 
هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران منصوب كردند.وى در ادامه تأكيد كرد: اين گونه 
اقدامات بهتر از اين است كه يك، دو يا سه وزير زن داشته باشيم. بنابراين آقاى 
روحانى به وعده خود عمل كرده و كار زير بنايى در حال انجام است و انشااهللا وقت 

آن مى شود كه وزير زن هم داشته باشيم.

اصغرزاده: روحانى بايد به وعده هايش عمل كند
يك فعال سياسى اصالح طلب اظهارداشت: ما قبول داريم كه شكاف دولت- ملتى 
وجود دارد و دولت ها مشكالتى دارند و نبايد اين مشكالت به پاى اصالحات 
نوشته شود.ابراهيم اصغرزاده فعال سياسى اصالح طلب در پاسخ به اين سوال 
مبنى بر اينكه آيا از عملكرد دولت آقاى روحانى راضى هستيد؟، گفت: بيشتر از 
عملكرد اصالح طلبان ناراضى هستم تا عملكرد دولت آقاى روحانى. اگر اصالح 
طلبان هويت اصالح طلبانه خود را زمين بگذارند ديگر اصالح طلبى باقى نمى ماند 
كه از آقاى روحانى حمايت كند.اين فعال سياسى اصالح طلب تاكيد كرد: آقاى 
روحانى از ابتدا گفتند كه ميانه رو هستند اما بايد توجه داشت كه نيروهاى ميانه، 
پايگاه اجتماعى قوى اى ندارند.وى تصريح كرد: اصالح طلبان چون بدنه اجتماعى 
قوى داشتند از آقاى روحانى حمايت كردند. ولى اين موضوع به مفهوم اين است 
كه استحاله نشوند و اصالح طلب باقى بمانند و باز هم از ميانه رو ها حمايت 
كنند. اگر اصالح طلبان بخواهند اداى بروكراتها را دربياورند و ميانه رو شوند مردم 
تمام اشتباهها، ندانم كارى هاى دولت و ضعف ها را به حساب اصالح طلبان مى 

گذارند./اعتماد

حضور وكيل بقايى در دفتر قاضى پور 
بعد از حواشى كه با افشاى تخلفات بقايى از سوى قاضى پور مطرح شد؛ وكيل 
معاون احمدى نژاد به ديدار نماينده اروميه رفت كه عكس آن در فضاى مجازى و 

كانال هاى تلگرامى دست به دست مى شود . 

نذرى كه پدر شهيد حججى براى پسرش كرد 
پدر شهيد محسن حججى حكايت جالبى از نذر براى پسرش در دوران اسارت 
گفت.پدر شهيد حججى درباره جزئيات اسارت پسرش توسط داعش گفت: ما 
خبر اسارت را نشنيديم. ما تصويرى را كه داعش در شبكه هاى اجتماعى پخش 
كرده بود را ديديم. به پادگان لشكر نجف اشرف رفتيم و پرسيديم چه اتفاقى افتاده. 
اول نمى خواستند به ما بگويند و بعد كه قانع شدند، ما مطمئن شديم فرزندانمان 
در اسارت داعش است. از زمان رسيدن تصوير اسارت تا زمانى كه خبر شهادت او 
را دادند، بدترين لحظات زندگى من بود. نگرانى داشتيم و مضطرب بوديم، وقتى 
همه مى گفتند دعا كنيد آزاد شود، ما دعا مى كرديم شهيد شود. هيچ پدر و مادرى 
راضى به مرگ فرزندشان نيست، ولى ما آن موقع راضى بوديم، به حدى كه مادرش 

گوسفند نذر كرد بچه اش شهيد شود.چون مى دانستيم فرزندمان ديگر زنده برنمى 
گردد. مى دانستيم دارند او را شكنجه مى كنند. تا آن موقعى كه ساعت 2 و نيم 
صبح خبر شهادت آمد ناگهان ناله مادر و خواهرش باال رفت، آرامش خاصى به من 
دست داد. ديگر مطمئن شدم محسن رفت، ولى از ته دل خوشحال شدم كه آزاد 
شد، رها شد. بعد از آن كه بحث شهادت پيش آمد و عظمتى كه خداوند به ايشان 
داد اصال غمش را فراموش كرديم. ما او را به حضرت زهرا سپرديم و حتى نگران 

هم نشديم./خبرآنالين 

شأن شوراى نگهبان نبود به مسئله سپنتا ورود كند
ميرمحمد صادقى درباره لغو عضويت سپنتا نيكنام، توضيح داد: به طور كلى قانون 
اساسى وظيفه همه نهادها را مشخص كرده است و هيچ نهادى نبايد بيش از آنچه 
كه در قانون اساسى و قوانين عادى پيش بينى شده، اقداماتى انجام دهد و صالحيت 
خودش را فراتر از آن مطرح كند.اين حقوقدان درباره قانون اساسى و نقش شوراى 
نگهبان، بيان كرد: وظايف شوراى نگهبان اصول مشخصى را دارد، بنابراين انتظار مى 
رود شوراى نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسى بيش از هر نهادى به اين قانون 
توجه كند و بعد از تصويب قانون ظرف ده روز مى تواند بگويد كه خالف شرع 
يا مفاد قانون اساسى است؛ اين ده روز را مى تواند ده روز ديگر هم تمديد كند و 
اگر واكنشى نداشت يعنى موضوع تاييد شده و با مبانى شرع و عرف منطبق است.

او باتوجه به مدت ده روزه شوراى نگهبان، ادامه داد: تدوين كنندگان قانون اساسى 
به مساله توجه داشتند كه وضعيت كشور معلق باقى نماند و شوراى نگهبان مدت 
محدودى فرصت داشته باشد. اصل را هم بر صحت مى گذارند، از جهت قانون 
اساسى و قانون شرعى درست است. اگر بنا باشد شوراى نگهبان هر زمانى قانونى 
كه خودش خالف شرع اعالم نكرده است و بعدا بياييد و بگويد خالف شرع است، 
يعنى در اين ده روز در قانون اساسى پيش بينى شده بوده بى دليل است؛ بنابراين به 
نظر من اين رويه خالف قانون اساسى است و به ويژه اينكه در يك دوره اين فرد 
در شورا حضور داشته و به يكباره يادمان بياييد خالف شرع است، درست نيست.

اين حقوقدان استدالل هاى شوراى نگهبان را نادرست دانست و افزود: قواعدى هم 
مثل نفى سبيل مطرح مى شود هيچ ارتباطى به وظايف شوراى شهر ندارد؛ چون 
آنها اقداماتى در راستاى بهتر شدن شوراى شهرها مى كنند، پس استدالل ها از اين 
جهت هم درست نيست. ضمن اينكه يك اصل كلى در آموزه هاى خودمان داريم 
و اين اصل مى گويد هرچه براى خودت نمى پسندى براى ديگران هم نپسند؛ آيا ما 
مى پسنديم كه يك كشور اروپايى چنين موضعى را عليه مسلمانان بگيرد؟صادقى 
در پايان اشاره كرد: شان شوراى نگهبان نبود كه در اين قضيه ورود كند، مردم هم 
چنين موضعى را نمى پسندند. شوراى نگهبان نهاد مقدسى است نبايد واكنش هاى 
شوراى نگهبان به نحوى باشد كه عامه مردم نسبت به موضع گيرى هاى شوراى 

نگهبان توجيح نشوند./خبرآنالين

تغيير قانون انتخابات براى اقليت هاى دينى با دستور الريجانى
محمد محمودى شاه نشين عضو كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با  تسنيم، از تشكيل كارگروهى در اين كميسيون به دستور 
على الريجانى رئيس قوه مقننه براى اصالح تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات خبر 
داد و گفت: قرار است اين تبصره شفاف  سازى شود.وى تصريح كرد: اين كارگروه 
اين بند از قانون انتخابات را به گونه اى اصالح خواهد كرد كه هم نظر شوراى نگهبان 
و هم اقليت هاى دينى تامين شود.نماينده مردم شهريار و شهرقدس در مجلس با 
بيان اينكه نتيجه جمع بندى كارگروه تشكيل شده در قالب يك طرح به مجلس ارائه 
مى شود، افزود: در اين طرح اقليت هاى دينى مكلف خواهند شد در هر انتخاباتى 
كه شركت مى كنند تنها به كانديداى خود راى بدهند.در ماده 26 قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخاب شوراهاى اسالمى كشور شرايط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام 
را به شرح زير آورده است: تابعيت كشور جمهورى اسالمى ايران، حداقل سن 25 
سال تمام، سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ رأى در محل، اعتقاد و 

التزام عملى به اسالم و واليت مطلقه فقيه، ابراز وفادارى به قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ايران، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافى.همچنين در  تبصره 
1 اين ماده ذكر شده است: اقليت هاى دينى شناخته شده در قانون اساسى به جاى 

اسالم بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملى داشته باشند.

تهديد به ترور جالل جاللى زاده؟!
«جالل جاللى زاده» رييس ستاد انتخاباتى دكتر روحانى در كردستان، در متن 
كوتاهى در صفحه ى شخصى خود به شنيده اى مبنى بر ادعاى «تهديد به ترور» اشاره 
كرده است.دكتر جاللى زاده، پريروز نوشت:«در پى سلسله احضارهاى اينجانب، كه 
ديروز نوبت «محمد آزاد» [برادرزاده ى جاللى زاده] بود و امروز نوبت من رسيد، 
يكى از مقامات امنيتى به من اطالع داد كه به اطالعاتى مخفى دست يافته اند كه گويا 
گروه كومه له قصد ترور من و خانواده ام را دارد. از اين سخن دچار شگفتى شدم. 
سؤالى كه به ذهن من خطور كرد، مگر گروهى كه پدر و برادرم را ترور كردند، 
نفعى بردند كه اكنون  كومه له از تهديد به ترور من نفعى ببرند؟ البته تذكرات تند و 
جدى راجع به فعاليت هاى انتخاباتى و مواضع سياسى و مطالب كانالم داده شد. آخر 

و عاقبت خدمت به مردم!»

ادعاى حميد بقايى درباره ى دو كارمند سابق خود
«حميد بقايى» معاون دولت احمدى نژاد كه پرونده ى اتهامى او در جريان رسيدگى 
است، مدعى است كه دو كارمند سابق او در سال 94 عليه او اتهاماتى «بى پايه و 
اساس» مطرح كرده اند و او «بى گناه» است.آقاى بقايى در كانال تلگرامى خود نوشته 
است: «در سال 1389 حراست سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بر اساس 
پيگيرى و دستور وزارت اطالعات دو تن از كاركنان متاهل سازمان كه يكى از 
آنان در دفتر حوزه رياست و ديگرى راننده روابط عمومى بودند را اخراج نمود، و 
چندى بعد علت اخراج آنها در سطح سازمان به داليل ناشناخته انعكاس يافت».
وى با اشاره به بازداشت طوالنى مدت خود در سال 1394، مى گويد كه در مقطعى 
در اختيار وزارت اطالعات بوده و آن دو نفر در آن مدت عليه او «خروار خروار 
اتهامات بى پايه و اساس به انسانى بيگناه براى رهائى از آبرو ريزى خودشان و رفع 
فشار بازجويان!» مطرح كرده اند.وى در عين حال تاكيد كرده است كه «ادعاهاى پوچ 

شفاهى افراد عليه ديگران از منظر قانون و شرع محلى از اعراب ندارد».

كنايه امام جمعه قزوين به رييس جمهور
نماينده ولى فقيه در استان قزوين گفت: امام راحل فرمودند كه هرگز سالح مبارزه 
با امريكا را زمين نگذاريد، يعنى هر زمانى كه ما اين سالح را زمين گذاشتيم دشمن 
نسبت به ما تعرض خواهد كرد، با اين توصيه امام(ره) بايد متوجه شويم كه چقدر 
حرف غلطى است كه كسى مى گويد ما موشك نياز نداريم.امام جمعه قزوين 
اذعان كرد: برخى ها اشاره مى كنند كه مذاكره با آمريكا ديوانگى است بايد از آنها 
پرسيد اين ديوانگى از چه زمانى بوده است؟ مردم، علما و بزرگان سياسى انقالب 
از گذشتگان بسيار دور تا به امروز صهيونيست و آمريكا را دشمن مى دانستند.
وى افزود: ملت ايران سال هاست كه با شعار «مرگ بر آمريكا“ نشان داده بودند 
كه مذاكره با آمريكا ديوانگى است؛ اما برخى ها امروز خيلى دير گفتند كه مذاكره 
با آمريكا ديوانگى است.امام جمعه قزوين اضافه كرد: كار آن كسانى كه كالم خدا 
را ناديده بگيرند و با ساليق شخصى و منافع گروهى خودشان تصميم مى گيرند 
تا با دشمنان خدا دوستى كنند، ديوانگى است و اين را قرآن فرموده و بر آن تأكيد 

كرده است./ايسنا
عصبانيت كى روش از يك زن كه پول تيم ملى را برد!

كارلوس كى روش در ابتداى تمرين تيم ملى اظهار كرد: خانمى پولى كه متعلق به تيم 
بود را براى مصارف شخصى اش برداشت ولى فدراسيون از اين خانم حمايت كرد 
تا به تيم لطمه بخورد. االن نياز به بازى خوب دوستانه مانند بلغارستان، پرتغال و... 
داريم ولى پولى كه نياز داريم در حساب فيفا نيست. كيروش تصريح كرد: منظورم 

پولى است كه متعلق به بازيكنان تيم ملى براى حضور در جام جهانى قبلى بود.
اين سركار خانم جورى رفتار كردند كه انگار او اين پول را آورده است ولى اين
پول بازيكنان بود. شما فكر مى كنيد فدراسيون از كدام گروه حمايت مى كند؟ بارها
گفتم كه نمى خواهم درباره اين مسائل صحبت كنم. شما بايد برويد و بپرسيد اين
پول كجاست؟ بودجه آماده سازى كجاست؟ از من ديگر نپرسيد. بگذاريد كارم را
ادامه دهم. درباره هوا، چمن، زندگى و... از من بپرسيد. من هم اگر بخواهم مى توانم
پروپاگانداى خوبى باشم ولى خسته ام. از دفعه ديگر راجع به هواشناسى از من

بپرسيد./خبر ورزشى

دفاع تاجزاده از عملكرد روحانى در معرفى وزير علوم
 مصطفى تاجزاده گفت: حرف ما به آقاى روحانى اين است كه مردم براى تحقق
اين وعده ها به شما راى داده اند. شما نيز شرعا، عرفا، به لحاظ انسانى  ملى موظف
به اجراى وعده هاى خود هستيد. روحانى بايد در مقابل وعده هايى كه توان اجرايى
آن را نيافته است، به مردم توضيح دهد. دست و پاى روحانى با وجود حمايت 24
ميليونى بسته است، اگر احساس كنند كه اين 24 ميليون هم ديگر از وى حمايت
نمى كنند، نابودش خواهند كرد. من فكر مى كنم كه آقاى روحانى در عين حال مى
خواهد تعامل الزم را هم داشته باشد. دانشگاه بار ديگر در حال قدرت گيرى است.
در همين ماجراى وزارت علوم، روحانى تعامل كرد، اما به اين معنى نيست كه بر
سر حقوق دانشجويان معامله كرد. چرا كه روحانى مى داند به حمايت دانشگاه نياز
داد. به همين جهت من خوشحالم كه آقاى غالمى براى تحقق وعده هاى روحانى

تالش خواهد كرد./جماران

دعوت آيت اهللا علم الهدى
 از حامد زمانى براى برگزارى كنسرت

وحيد جليلى، معاون سابق فرهنگى شهردارى مشهد گفت: در همان اوايل كارم
يك جلسه با آقاى علم الهدى داشتم؛ ايشان گاليه كردند كه شما موسيقى كم توليد
مى كنيد و تأكيد داشتند مخالفت من بحث ديگرى دارد وگرنه من با كدام آموزشگاه
موسيقى در مشهد مخالفت كرده ام؟ ايشان گفتند من تنها با يكى از قالب هاى ارائه
موسيقى مخالفم اما مبانى من در موسيقى مثل مبانى امام (ره) و بلكه بازتر از ايشان
است. حتى يك بار ايشان اصرار كردند كه حامد زمانى را براى اجراى برنامه اى
در مهديه دعوت كنيم كه البته شبى كه فردايش قرار بود برنامه اجرا شود با مداخله

بعضى ديگر، جلوى اجراى پيشنهاد ايشان گرفته شد!/فارس

ظهور دوباره جادوگرى در فوتبال ايران؛ 
اين بار گل گهر سيرجان

در يكى از مسابقات ليگ يك اتفاق عجيبى افتاد كه خبر از وجود سحر و جادو
در فوتبال ايران مى دهد. يكى از عوامل تيم دسته يكى گل گهر سيرجان پيش
از بازى تيمش با تيم خونه به خونه بابل به زمين رفته و مايعى را دور دروازه
مى ريزد كه به نظر مى رسد منظور او از اين كار طلسم كردن دروازه خودى
براى عبور توپ باشد. نكته جالب اينجاست كه در بازى يك بار دروازه اين
تيم باز شد ولى پس از پذيرفته شدن گل توسط داور، كمك داور مسابقه راى
به مردودى گل داد و پذيرفته نشد. اتفاقى كه گفته مى شود به ادعاى افرادى كه
آن مايع را در اختيار تيم گذاشته اند به خاطر طلسم آن افتاده است. نكته ديگر
اينجاست كه تيم گل گهر از يك سرمربى خارجى استفاده مى كند كه قاعدتا
نبايد به چنين مسائلى اعتقاد داشته باشد. جواد نكونام، سرمربى خونه به خونه
هم در صحبت هاى خود اشاره هايى به اين ماجرا داشت و گفت: روز چهارشنبه
يكسرى اتفاقات رخ داد كه مدارك مستند آن را در اختيار داريم و حاضريم آنها
را در اختيار مراجع تصميم گيرى فوتبال كشور قرار دهيم. واى به حال فوتبال
سيرجان و حتى فوتبال ايران كه تيمى در ليگ آن بخواهد با اين ابزارها نتيجه

گرفته و حريفان را شكست دهد./ايلنا
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سى سيا

روحانى در مبارزات انتخابات ارديبهشت ماه با شعار سالم بر 
اصالحات سر مى داد اما گويا خبرى از ادامه مسير دولت اول 
روحانى،  دوم  دولت  آغاز  از  ماه  سه  با گذشت  نيست.  او 
هرچند بسيارى از اصالح طلبان هنوز معتقد به حمايت از 
روحانى هستند، اما انتقادات به دولت از سوى اين جريان 
بسيار به چشم مى خورد. بدنه اجتماعى اصالح طلبان هم 
گويا دچار نوعى سرخوردگى و نااميدى از روحانى شده 
 است. اين موضع گيرى ها تنها در طول سه ماه اتفاق افتاده 

است.
دولت  و  اعتدال  دولت  دولت،  اين  ادامه  دوازدهم  «دولت 
23 را  حرف  اين  روحانى  حسن  است.»  اصالحات 
ارديبهشت در سالن 12 هزار نفرى آزادى تهران و در برابر 
چشم 20 هزار نفر هوادار خود بيان كرد، همان هوادارانى 
كه شعار سر مى دادند «درود بر روحانى، سالم بر خاتمى»، 
«روحانى دوستت داريم» و روحانى هم از آنها مى خواست 
تا با شركت در انتخابات به اعتدال و اصالحات دوباره سالم 
كنند. شعار انتخاباتى روحانى دوباره ايران بود با اين حال 
مواضعش نسبت به انتخابات چهار سال گذشته تند و تيزتر 
اگر  روحانى  مى كردند  تصور  خيلى ها  و  مى رسيد  نظر  به 
رياست جمهورى اش ادامه پيدا كند مى تواند به وعده هاى 
عملى نشده اش جامه عمل بپوشاند. خود او هم مى گفت: «شما 
مى گوييد كه چرا كليدت بعضى از درها را باز نكرده است؛ 
من از شما مى خواهم كه بارأيتان به روحانى به او قدرت بازو 
بدهيد.»  اما اين روزها اصالح طلبان مى پندارند زبان حاِل حسن 
روحانِى دولت دوازدهم به اصالح طلبان اين است: دست از 

سر من برداريد!
از سالم به اصالحات تا يك كلمه «نشد»

روحانى در انتخابات 29 ارديبهشت دوباره انتخاب شد اما گويا 
خبرى از ادامه مسير دولت اول او نبود. با گذشت سه ماه از آغاز 
دولت دوم روحانى، هرچند بسيارى از اصالح طلبان هنوز معتقد 
به حمايت از روحانى هستند، اما انتقادات به دولت از سوى اين 
جريان بسيار به چشم مى خورد. بدنه اجتماعى اصالح طلبان 
هم گويا دچار نوعى سرخوردگى و نااميدى از روحانى شده 
 است. اين موضع گيرى ها تنها در طول سه ماه اتفاق افتاده 

است. منتقدان علت اساسى تغيير نگاه 
خود به روحانى را تنها در يك جمله 
خالصه مى كنند؛ روحانى عوض شده 
است. به اعتقاد آنها، روحانى نگاهش 
را از سوى جريان حامى خود به سوى 
اصولگرايانى مثل الريجانى چرخانده 
همه  اساس  موضوع  همين  و  است 
رفتارها و تصميم گيرى هاى غيرقابل 

انتظار روحانى بوده است.  
 اصالح طلبان منتقد روحانى مى گويند 
انتظار داشتند كابينه دوم روحانى چند 
وزير زن داشته باشد اما روحانى تنها با 
يك كلمه «نشد» پرونده وزارت زنان 
را براى چهار سال ديگر بست. چهره 
محبوب  خيلى  كه  هم  ديگرى  هاى 
كابينه  در  نبودند  سياسى  جريان  اين 
اينها  كنار  در  شدند.  كابينه  سمت دار 
عده اى از كمرنگ شدن نقش اسحاق 
روحانى  دوم  دولت  در  جهانگيرى 
سخن مى گويند. على صوفى در اين 

باره به فرارو گفته: با منصوب شدن محمود واعظى به رياست 
دفتر رئيس جمهور مى شود حضور كنونى آقاى جهانگيرى را 
تشريفاتى خواند. واعظى مى خواهد به جريان اصولگرا چراغ 
سبز نشان دهد. يك كار براى چراغ سبز نشان دادن به آن جريان 
مى تواند اين باشد كه آقاى واعظى بخواهد آقاى جهانگيرى 

را دور بزند. 
حصرى براى شكستن وجود ندارد!  

انتقاد ديگر اصالح طلبان به روحانى كه از سوى بدنه اين جريان 
سياسى مطرح مى شود، موضوع حصر است. حاميان اين جريان 
سياسى در مبارزات انتخاباتى خواستار رسيدگى به موضوع 
حصر از سوى دولت شده بودند؛ وعده اى كه از سوى حسن 
روحانى مطرح شد اما نه تنها نتيجه اى نداشته است بلكه هر 
از چندگاهى شايعاتى درباره وضع محدوديت جديد درباره 
سيدمحمد خاتمى شنيده مى شود. همين ديروز بود كه على 

شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى به كلى منكر اصل 
حصر شد. او در اظهاراتى گفته: واژه حصر واژه درستى نيست 
اين آقايان مدنظر شما در حصر نيستند. اخيرا آقاى كروبى 

درخواست كرد كه آقاى دوستى را ببيند و انجام شد.
اين اظهارات با واكنش حسين كروبى، فرزند مهدى كروبى رو 
به رو شد. او گفته: فرد ديداركننده با آقاى كروبى را نهادهاى 
گفت:  كروبى  حسين  محصورين.  نه  كردند  انتخاب  امنيتى 
شوراى  دبير  كه  هستم  متاسف  روحانى  آقاى  براى  نخست 
امنيت ايشان اين چنين در مورد حصر توضيح مى دهد. آقاى 
شمخانى در اين اظهارات منكر حصر شده است. اين سخن 
ايشان هم به استناد مالقات يكى از اعضاى شوراى مركزى 
حزب اعتماد ملى با آقاى كروبى است. وى تصريح كرد: براى 
آقاى شمخانى نيز متاسف هستم كه به جاى آنكه بگويد در 
اين 5 سال براى رفع حصر چه كارى كرده صورت مساله را 

پاك مى كند. 

 آقاى روحانى اگر وارد 
تعاملى با اصولگرايان 

شده ايد، هر دو در اشتباهيد 
صادق زيباكالم، استاد دانشگاه و فعال 
با  كه  گويى  و  گفت  در  نيز  سياسى 
دلسردى  و  نارضايتى  از  داشته  فرارو 
روحانى  از  دهنده  راى  ميليون   24
يك  گفته:  او  است.  گفته  سخن 
سرخوردگى و يك احساس نااميدى 
گسترده، نه تنها در بين اصالح طلبان، 
بلكه در بين آن 24 ميليونى كه به آقاى 
آمده  وجود  به  داده اند  راى  روحانى 
است. در دولت اول به نظر مى رسيد 
پاسخ  تا  مى كند  تالش  روحانى  كه 
گوى مطالبات آن 19 ميليونى كه به او 
راى داده اند، باشد. اما با كمال تاسف 
بايد بگويم آقاى روحانى هيچ اصرارى 
ندارد كه پاسخگوى مطالبات اين 24 
و  اصالح طلبان  دانشجويان،  ميليون، 
كسانى باشد كه شبانه روز در ستادهاى 

او فعاليت كردند. 
اين استاد دانشگاه همچنين در نامه اى سرگشاده به رئيس 
جمهور نيز نوشته: آقاى دكتر روحانى، اگر به راستى وارد تعاملى 
با اصولگرايان شده باشيد، هم شما و هم آنان سخت در اشتباهيد. 
سرخوردگى از عملكرد شما زمينه را نه براى آقاى دكتر على 
الريجانى و نه براى هيچ اصولگراى ديگرى مهيا نخواهد كرد. 
بلكه راه را براى ظهور يك پوپوليسم ديگرى همچون تير84 
هاشمى  تفاوت كه مرحوم آيت اهللا  اين  با  مهيا خواهد كرد. 
رفسنجانى ديگر وجود ندارد تا پوپوليسم سال1400 وى را 
به عنوان سمبل اشرافيت به پاى توده هاى محروم بيفكند. اتفاقًا 
نامزد پوپوليست1400جنابعالى، اصولگرايان ميانه رو ازجمله 
برادران الريجانى را مسبب فقر و فالكت توده هاى محروم 
هدف قرار خواهد داد؛ دقيقاً همان موجى كه آقاى احمدى نژاد 

سال 84عليه مرحوم هاشمى به راه انداخت. 

 برخى وعده هاى انتخاباتى روحانى
 براى دلخوشى بود 

به اعتقاد اين فعال سياسى، اشخاصى كه براى به قدرت رسيدن
وامدار جريانات سياسى هستند سعى مى كنند وام خود را صفر
كنند يعنى يا اقساط آن را نپردازند و يا اينكه اصل مساله را پاك كنند.
كنعانى مقدم با اشاره به اظهارات على شمخانى درباره رفع حصر
ادامه مى دهد: به نظر من وعده اى كه آقاى روحانى در ارتباط
با موضوع حصر داد به عنوان سخنگوى جريانات سياسى حامى
محصورين بود. وعده رفع حصر اصال در اختيار رئيس جمهور
نبود. آقاى روحانى هم اين موضوع را براى دلخوشى مطرح كرد.
االن اين وعده تحقق پيدا نكرده است و آقاى شمخانى هم با
توضيحاتى كه داده خواسته صورت مساله را پاك كند.  او با بيان
اينكه رئيس جمهور فقط مى تواند در حيطه اختيارات خود وعده
دهد مى گويد: او در دور انتخابات وعده هايى داد و به ويژه
در دور دوم مطالبات را افزايش داد اما اين وعده ها در حيطه

اختيارات رئيس جمهور نيست. 
  

از روحانى مطالبات اصالح طلبانه نداريم اما 
وعده هايش را عملى كند 

مصطفى تاج زاده فعال سياسى اصالح طلب هم با آنكه معتقد
است ارزيابى عملكرد دولت اكنون زود است اما مى گويد روحانى
بايد وعده هاى انتخاباتى اش را عملى كند. او به ايسنا گفته: ما
مطالبات اصالح طلبانه از آقاى روحانى نداريم، اما از ايشان انتظار
داريم وعده هايى كه در انتخابات داده را محقق كنند. او ادامه مى
دهد: مهمترين اولويت براى دولت دوازدهم عمل به وعده ها و
برنامه هايى است كه آقاى روحانى در انتخابات مطرح كردند، آن
وعده ها در واقع پيمانى است كه آقاى روحانى با مردم بسته بود و
مردم بر اساس آن راى دادند. او افزود: انتظار ما به عنوان نيروهاى
سياسى از آقاى روحانى فقط اجراى وعده هايش است. ما مطالبات
اصالح طلبانه خود را از آقاى روحانى انتظار نداريم، زيرا ايشان
كف مطالبات اصالح طلبانه ما را نمايندگى مى كنند ولى مصر
هستيم آنچه وعده داده شده محقق شود و هر كدام از وعده ها اجرا
شدنى نيست انتظار داريم به صورت شفاف به مردم اعالم شود كه

نمى توانيم آنها را محقق كنيم.

نگاه روحانى به اصالح طلبان 
و مطالباتشان بعد از چهار سال حمايت

Bamdadzagros.news@gmail.com

دست از سر من برداريد
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كارون
خبـر

ميزان رضايت اجتماعى در خوزستان پايين است
معاون سياسى اجتماعى 
خوزستان  استاندارى 
از  يكى  اينكه  بيان  با 
ميزان  كه  استان هايى 
در  اجتماعى  رضايت 
است،  پايين  بسيار  آن 
است،  خوزستان 
در  متاسفانه  گفت: 
همان  برنامه ريزى ها 
رويكرد  و  قديم  نگاه 
داريم  را  بخشى نگرى 

كه با اين رويكرد و نگاه در برنامه ريزى، مشكالت كشور 
حل نخواهد شد. دكتر على حسين حسين زاده در آيين افتتاحيه 
نهمين نمايشگاه تخصصى ساخت داخل تجهيزات نفت 
خوزستان، حركت اربعين را از مولفه هاى مهم اقتدار نظام 
جمهورى اسالمى ايران دانست و اظهار كرد: جايگاه علمى 
نظام به عنوان يكى ديگر از مولفه هاى اقتدار، روز به روز در 
حال گسترش است و اين نمايشگاه نيز مبتنى بر چنين حركتى 
است . وى ادامه داد: نظام جمهورى اسالمى در حوزه تمدن، 
مسيرى را طى مى كند كه مجددا به توليد علم و دانش منجر 
شده است و مقام معظم رهبرى همواره در ديدارهاى مختلف 

بر اين موضوع تأكيد داشته اند .
معاون سياسى اجتماعى استاندارى خوزستان عنوان كرد: 
امروز دستاوردهاى ساخت تجهيزات توسط جوانان اين مرز 
و بوم، نشان از اين حركت رو به رشد دارد. مولفه ديگرى در 
اقتدار نظام در حوزه سياسى است كه در انتخابات اخير شاهد 
مشاركت باالى مردم بوديم و مقام معظم رهبرى فرمود كه 

پيروز نهايى اين انتخابات مردم هستند .
حسين زاده با بيان اينكه راى دوباره مردم ايران به دولت تدبير 
و اميد، حجت را تمام كرده است، تصريح كرد: در دوره قبل 
دولت توانست برخى از شاخص هاى مهم كشور را ارتقاء 
ببخشد. رشد اقتصادى منفى را به رشد اقتصادى مثبت و تورم 
را كنترل كرد. اما مردم اطمينان دارند كه در چهار سال پيش رو، 

ارتقاى اين شاخص ها را در زندگى خود لمس كنند .
وى ادامه داد: ما مسووالن ديگر هيچ بهانه اى نداريم. مردم از ما 
كار و تالش بيشتر مى خواهند و ميدانيم كه مشاركت و اعتماد 
مردم از مولفه هاى مهم اقتدار نظام است. اما اين حركت ها و 
اقدامات در راستاى ارتقاى شاخص ها بايد تداوم يابد و به 
طورى كه در خدماتى كه دولت در اختيار مردم قرار مى دهد، 

ملموس باشد .
معاون سياسى اجتماعى استاندارى خوزستان بيان كرد: با 
وجود توانمندى ها و ظرفيت هاى بسيار در كشور اما مشكالت 
هم فراوان است. بيكارى، آسيب هاى اجتماعى، اعتياد، و طالق 
از شاخص هاى نگران كننده هستند كه اقتدار و مولفه هاى نظام 

و سرمايه هاى اجتماعى 
هدف  آماج  را  كشور 

خود قرار داده اند .
داد:  ادامه  حسين زاده 
خوزستان  استان 
اين  از  متشكل  كه 
است.  شاخص ها 
برخى  در  متاسفانه 
شاخص هاى  از 
اجتماعى،  آسيب هاى 
به  نسبت  خوزستان 
ميانگين كشورى رتبه باالترى دارد كه نشان مى دهد بايد 

تالش هاى جدى ترى را در اين بخش ها دنبال كنيم .
وى بيان كرد: يكى از عوارض و پيامدهاى مهم اين مشكالت 
اين است كه هنوز بعد از 37 سال از پيروزى انقالب اسالمى، 
بخشى فكر مى كنيم و نظام برنامه ريزى ما هم نظام بخشى دارد، 
چرا كه هنوز رويكردهاى قديم بر اين نظام برنامه ريزى حاكم 
است. تجربه امروز دنيا در حوزه توسعه، نشان از محوريت 
توسعه انسانى دارد كه به عنوان يكى از مولفه هاى مهم سرمايه 
اجتماعى و مهمترين رويكرد در حوزه هاى برنامه ريزى در دنيا 

است .
معاون سياسى اجتماعى استاندارى خوزستان ادامه داد: براى 
تغيير اين رويكرد در دوره گذشته در يك حركت غيرعقالنى، 
نظام برنامه ريزى كشور منحل و در دولت تدبير و اميد، مجددا 
احيا شد. اما متاسفانه همچنان در اين برنامه ريزى ها همان نگاه 
قديم و رويكرد بخشى نگرى را داريم كه با اين رويكرد با 
نگاهى كه در نظام برنامه ريزى وجود دارد، مشكالت كشور 
نمى توانيم  كند،  تغيير  رويكرد  اين  تا  شد.  نخواهد  حل 
شاخص هاى نگران كننده موجود را متوقف كنيم يا تغييرى 

دهيم .
حسين زاده با اشاره به برنامه هاى ارائه شده توسط معاون 
وزير نفت در اين مراسم عنوان كرد: حوزه هاى علمى يكى 
از مهمترين حوزه ها هستند. در برنامه هايى كه آقاى بى طرف 
گزارش داد، كارهاى پژوهشى با دانشگاه هاى كشور با ارزش 
بيش از هزار ميليارد تعريف و قراردادهايى منعقد شده كه 
متاسفانه دانشگاه شهيد چمران به عنوان يك دانشگاه مادر، 

نقشى در اين پژوهش ها ندارد.
وى گفت: يكى از استان هايى كه ميزان رضايت اجتماعى در آن 
بسيار پايين است، خوزستان است و وقتى كه نظام برنامه ريزى 
يك محوريت دارد و رويكرد بخشى نگرى بر آن حاكم است 
و در عمل هم به يك مسير ديگر مى رويم، چنين نمودى پيدا 
مى كند كه با وجود تمامى امكانات و نيروى انسانى، در مسيرى 
كه حركت مى كنيم، هم افزايى محقق نمى شود و اثربخشى از 
آن نمى بينيم كه به تبع آن ميزان رضايت اجتماعى پايين است.

گفته مى شود: "حاشيه نشينى از آسيب هاى جدى در كشور است و قشر ضعيف 
جامعه هم از آن رنج مى برد. " اما آنانى كه خود را مديران دولت و خدمتگزار 
مردم مى دانند و كسانى كه ميليون ها و شايد هم ميلياردها تومان هزينه مى كنند 
تا منتخبان مردم شوند، اعتراف كنند: از سال 57 تا كنون در راه كاهش مشكل ها 
و معضل هاى مردم، توسعه شهرها و روستاها و نيز كاهش حاشينى نشينى چه 
گام هايى برداشته اند؟! در يك هفته گذشته دو حادثه مرگبار- كه نشانگر بى 
توجهى برخى مسووالن خوزستان بوده است- در يكى از همين مناطق حاشيه 
نشين اهواز رخ داد كه در رسانه هاى همگانى خبرها و عكس هاى آن منتشر 

شد. . . در بخشى از خبرهاى اين دو حادثه مى خوانيم:
*"طبق اعالم هالل احمر خوزستان در حادثه ريزش كوه روى دو باب از منازل 
مجاور كوه در منطقه ”منبع آب اهواز“- كه حوالى ساعت 6: 50 دقيقه 30 مهر 

96 رخ داد- تاكنون چهار نفر مصدوم و دو نفر كشته شده اند.
*"شامگاه جمعه پنجم آبان 96 بر اثر انفجار يك واحد مسكونى در ”منطقه منبع 

آب اهواز“ 5 نفر مصدوم و 2 نفر كشته شدند. ”
همچنين مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان گفت: ”منطقه منبع آب 
يكى از مناطق حادثه خيز بالقوه است كه بارها بالفعل شده و در گذشته بايد فكر 

عاجلى براى آن مى كردند. "
كيامرث حاجى زاده افزود: ”منطقه منبع آب يكى از مناطق حادثه خيز بالقوه 
است كه بارها بالفعل شده و در گذشته بايد فكر عاجلى براى آن مى كردند. 

اينكه مردم بدون مجوز پاى كوه را گودبردارى كردند و خانه 
ساختند يك طرف موضوع و مسووليت انسانى ما نيز طرف ديگر 

قرار دارد. ”
با خواندن سخنان مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان، 
مى توان با صراحت گفت: مسووالن مربوط استان اگر وقت 
نداشتند يا يادشان نبود كه فكر عاجلى براى منطقه ”منبع آب“ 
بكنند، اما در جلسه هايى كه هر روز تا پاسى از شب در استان 
تشكيل مى شود، شعارها و وعده هاى دلگرم كننده اى براى توسعه 
استان و مردم محروم از امكانات مناسب رفاهى و آب و هوايى 
سر داده اند و به خوبى توانستنه اند در طول چهار دهه دل مردم را 

گرم كنند و آنان را سركار بگذارند!
حاال اگر به جاى كاهش آمار حاشينى نشينى در شهرها در طول 
حدود چهار دهه گذشته، آمار حاشيه نشينان سير صعودى پيدا 

كرده است، الاقل دم مردم مان كه گرم شده است! !
البته، نگارنده به نمايندگى از مردم، از مسووالن خيلى خدمتگزارمان كه در 
طول اين مدت، در جلسه هاى بى شمار و متنوع شركت كردند و افكارشان را 
روى هم ريختند و براى رفع يا كاهش معضل حاشيه نشينى كه بيش تر ناشى 
از وضعيت بد روستاها و نيز بى توجهى دولت مردان در پيش از انقالب در 
رسيدگى به امور روستاها و روستاييان است (!) از خود پذيرايى كردند و فيلم ها و 
عكس ها و خبرهاى مصور با كمك خبرنگاران و عكاسان توليد كردند، تشكر و 
قدردانى مى كنم؛ به ويژه مسووالنى كه بيش تر سالن پركن هستند تا كارشناس 
و وعده هاى سرخرمنى و شعارهاى رنگارنگى هم نداده اند كه كه بعدها مردم 

از آن ها طلبكار باشند!
در حقيقت، مسووالن هميشه گرفتار در جلسه ها-كه در ارايه آمار و ارقام انجام 
امور به ويژه در كاهش نرخ بيكارى، افزايش مشاركت اقتصادى، اشتغال جوانان 
و نيز حفظ آن و حتا رفاه ديروز، امروز و حتا فرداى مردم مجرب اند و يد طوال 
دارند، از آمار حاشيه نشينان مان- كه همچون كالف سردرگمى است در نگاه 
شان- كم تر حرف مى زنند؛ اگر هم چيزى بگويند، بيش تر در نقش يك خبرنگار 
و منتقد ظاهر مى شوند، تا مسووليت را از خود و دستگاه مربوط شان سلب كنند!

آمارها مى گويند: كالن شهر اهواز- كه بى شباهت به كالن روستا هم نيست- 
دومين شهرستان حاشيه نشين كشور است.

مناطق بسيارى در كالن روستاى اهواز هم چون ”منبع آب“- كه از محله هاى 
كارگرى هستند- در شكل گيرى حاشيه نشينى پيش قدم بوده اند.

منطقه منبع آب– كه در حقيقت خود دچار كمبود آب است- از بزرگ ترين 
سكونت گاه هاى غير رسمى اهواز به شمار مى رود.  سكونت گاهى كه سال 
تا سال كِف كفش هاى واكس زده ى مسووالن استان را برسينه ى خود لمس 
نمى كند؛ چرا كه نشست هاى پى در پى مسووالن در سالن هاى پر زرق و برق، 
وقت خاراندن سر هم براى شان نمى گذارد، چه رسد به اين كه بخواهند كوه 

پيمايى كنند و به چنين مناطق كوخ نشينى بروند!
 ايسنا خوزستان در گزارشى اعالم كرد: ”: بيش از 4 هزار و 900 نفر در قالب 
818 خانوار در سكونت گاه هاى نا ايمن اين منطقه زندگى مى كنند. بسيارى از 
منازل اين منطقه به علت ساخت غيرمجاز در حاشيه كوه ها يا تپه ها در معرض 
تهديد ريزش كوه  هستند. ريزش كوه در سال هاى اخير جان عده اى از ساكنان 

اين منطقه را گرفته است.
محله منبع آب تنها چند دقيقه با مركز كالن شهر اهواز فاصله دارد اما سايه 
محروميت چنان بر اين منطقه سايه افكنده است كه ساكنان آن از بدوى ترين 
امكانات و  حقوق طبيعى شهروندان نظير آب، گاز، شبكه فاضالب، سيستم دفع 

آب هاى سطحى بى بهره هستند.
عالوه بر اين منبع آب  با مسايل و معضل هاى متعدد اجتماعى، اقتصادى و 
زيست محيطى از جمله ساخت  و سازهاى غير مجاز، تصرف هاى غير قانونى، 

نداشتن پروانه ساخت و سند قانونى، نارسايى خدمات شهرى، بيكارى، اشتغال 
كاذب و. . . مواجه است. ” بى شك مسووالن هميشه خدمتگزار مردم خوزستان 
خبر دارند 39 سال از وقوع انقالب اسالمى ايران گذشته است. البته استان 
هشت سال از اين زمان درگير جنگ بود و حتمن مسووالن عزيز هم در 
جبهه هاى دفاع مقدس مشغول انجام وظيفه بودند؛ اما اين عزيزان پاسخ دهند: 
از سال 67 (پايان جنگ تحميلى) تا كنون (97) چه ُگل هايى بر سر اين مناطق 

محروم- كه از كم ترين امكانات يك زندگى عادى برخوردارند- زده اند؟ !
مسووالن استان و كشور- كه صداى خدمتگزارى و خدمات رسانى شان در 
طول انقالب هميشه بلند بوده و بى شك پاى عمل شان هم لنگ نبوده، براى 
راحتى و آسايش اين مردم فداكار و هميشه در صحنه هاى انقالب- كه به گفته 
امام خمينى (ره) ”دين خود را به اسالم ادا كرده اند“- چه كارهايى كرده اند كه 

فقط گرد و غبار و ريز گرد آن فقط ديده مى شود؟ !   
چرا مديريت هاى ستادهاى پيشگيرى حوادث غير مترقبه و هكذا مترقبه ديروز 
و مديريت هاى بحران امروز هيچ گاه عالج وقايع را پيش از وقوع نكرده اند؟! 
حتا معاون اول رييس جمهورى هم از اين وضعيت نگران بوده است كه ششم 
آبان ماه 96 در مراسم تكريم و معارفه رييس جمعيت سازمان هالل احمر كشور 
گفته است: ”بحث پيشگيرى در حوادث غيرمترقبه بايد به مطالبات عمومى 
مردم تبديل شود، زيرا مردم وقتى مطالبه مى كنند دولت ها مجبور مى شوند 

آن را انجام دهند. ”
مردم مى گويند اين همه جلسه و همايش و گردهم آيى و نشست هايى كه
در ظول شبانه روز در استان ها برگزار مى شود چه ثمرى جز تلف كردن وقتى
كه از آن به عنوان طال ياد مى كنند و چه خروجى مناسبى براى توسعه و بهبود

وضعيت بد استان و رفاه، آسايش و آرامش مردم داشته است؟ !

به راستى! اين نشست هاى مستمر و بى شمار مسووالن در طول حدود چهال
سال گذشته در اشتغال بيكاران و كاهش نرخ بيكارى و باال بردن نرخ مشاركت

اقتصادى چه قدر تاثير گذار بوده است؟
البته، استاندار خوزستان در ششم مهر امسال اعالم كرد: ”خوزستان درزمينه
كاهش نرخ بيكارى در بين 3 استان اول كشور قرار دارد. كه اين امر حاصل

تالش و همراهى و همدلى مسؤولين در استان خوزستان است. "
اين در حالى است كه بر اساس نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار در بهار 96- كه
از سوى دفتر جمعيت نيروى كار و سرشمارى به دست آمده است- نرخ بيكارى
خوزستان در بهار  95 به 9/4 رسيد  كه در كشور مقام يازدهم را كسب كرديم
اما در زمستان سال 95 نرخ بيكارى خوزستان به 12/2 درصد رسيد كه سه
پله صعود (!) كرديم و در كشور چهاردهم شديم! در حقيقت سيزده استان نرخ

بيكارى شان پايين تر از خوزستان زرخيز مان بود.
جالب اين جاست (!) نرخ بيكارى خوزستان در بهار 96 به 15/3 درصد رسيد و ما
بر پلكان بيست و هفتم كشور ايستاديم و نشان داديم كه در ميان
31 استان تنها از چهار استان اصفهان- چهارمحال بختيارى –
كرمانشاه و البرز وضعيت مان بهتر است و 26 استان نرخ بيكارى

پايين ترى از ما دارند.
از سوى ديگر، بر اساس همين آمار، نرخ مشاركت اقتصادى
خوزستان در بهار 95 به 37/1 درصد رسيد و در كنار استان
ايالم مكان 22 را به خود اختصاص داديم و به دنيا اعالم كرديم
كه وضعيت مشاركت اقتصادى 21 استان از ما بهتر است؛ اين
در حالى است كه در زمستان همين سال (95) با رسيدن به نرخ
مشاركت اقتصادى 39/5 درصد، خوزستان مان را دو پله باال
برديم و در مكان بيستم جا خوش كرديم. ولى در بهار امسال
(96) نرخ مشاركت اقتصادى استان مان به 38/8 درصد رسيد

كه يك پله پايين آمديم و در مكان 21 جا خوش كرديم!
به راستى با اين وضعيتى كه برشمرديم، چه گونه و بر اساس چه آمار رسمى و
در كدام سال هجرى شمسى در كاهش نرخ بيكارى در بين 3 استان اول كشور
جاى گرفته ايم كه جناب استاندار اين امر را حاصل تالش و همراهى و همدلى
مسؤولين در استان خوزستان مى داند؛ آن هم وقتى خبرگزارى ايسنا خوزستان
در هفتم مهرماه جارى اعالم كرد: ”در آخرين آمار ارايه شده از سوى مركز آمار
ايران، خوزستان با 14. 9 درصد نرخ بيكارى سومين استان كشور در زمينه
بيكارى است و در اين زمينه استان هاى چهار محال و بختيارى و كرمانشاه باالتر

از خوزستان، در رتبه هاى اول و دوم بيكارى كشور قرار دارند. ”
شايد هم استاندار خوزستان آمار درست داده و گفته است: ” ”خوزستان درزمينه
كاهش نرخ بيكارى در بين 3 استان آخر كشور قرار دارد" و اين كارشناس روابط
عمومى استاندارى بوده كه در هنگام تهيه خبر، اشتباهى "اول" را به جاى
"آخر" گذاشته است! !    به هر روى، آيا بهتر و پسنديده تر نيست به جاى ناديده
گرفتن مشكل ها، ضعف ها، ناتوانى ها و وضعيت نابه سامان و بد اقتصادى و
اجتماعى و نيز نرخ باالى بيكارى استان، حقايق را بيان كنيم تا آفتاب توجه و
نگاه مسووالن كشورى به استان تاريك ما هم بتابد و قدرى از ”زر“ خوزستان
”زرخيز" هم براى عمران و آبادانى و توسعه همه جانبه آن تخصيص يابد و در
نتيجه خيل جوانان بيكار براى رسيدن به وادى اشتغال در جاى جاى استان، اين

قدر ”خيز" بى فايده برندارند!

مديريت هاى بحران در بحران وعده هاى مديران!
  ح. پورعبداله

مهندس زهرا حزباوى عضو شوراى اسالمى شهر كوت عبداهللا ،در حاشيه 
مراسم معارفه شهردار كوت عبداهللا به خبرنگاران گفت: مردم شريف كوت 
عبداهللا تا چه وقت بايد با اين مشكالت مختلف دست و پنجه نرم كنند،مردم 

كوت عبداهللا لياقت بيش از اين و بهتر از اين ها را دارند.
عضو شوراى شهر در ادامه افزود: اميدوارم با آمدن مهندس خليل الهايى 
شهردار جديد كوت عبداهللا شاهد تحول چشمگيرى در خدمت رسانى 

و انجام پروژه هاى توسعه ايى و زير ساختى باشيم،
مهندس زهرا حزباوى گفت : متاسفانه تقويم كارى مدون و خط كشى 
شده اى وجود ندارد ، و از اين بابت هم شهردارى ،هم كاركنان و نيز 
شهروندان عزيز كوت عبداهللا از اين بابت متحمل آزار و ضررهاى زيادى 

شده اندكه خواسته مهم ما از مهندس الهايى سرسامان دادن به كارهاى 
اينچنينى است

مهندس زهرا حزباوى  باتوجه به شناخت ويژه ايى كه از شهر كوت عبداهللا 
دارد و با توجه به مقبوليت و جايگاهش در اين شهر و تخصص آكادميك 

مرتبطش برنامه هاى خوبى هم عنوان داشت و اينگونه عنوان كرد 
در شهر كوت عبداهللا متاسفانه كارها و پروژه ها براساس سليقه،تماس 
و فشار اين و آن خط دهى مى شد ، كه اين امر زيبنده اين شهر و 
شهردارى نيست ، در كارهاى عمرانى و المان سازى ،در ضعيف ترين 
حد و ابتدايى كارها انجام ميشود،و بيت المال اينگونه از بين ميرود و 

مردم همچنان در مشكالت زندگى مى كنند.

مهندس زهرا حزباوى عضو شوراى شهر كوت عبداهللا در آخر گفت : 
ما با توجه به توانايى ها و تجربيات درخشان مهندس خليل الهايى انتظار 
داريم  خدمات رسانى شهردارى را متحول و اصولى نمايند .زيرا با اين 
وضع فقط پيشرفت معكوس نصيبمان مى شود.كه مطمئن هستم ، تمام 
همكاران بزرگوارم در شوراى اسالمى شهر با پيگيرى ها و تالش هاى 
هماهنگى كه انجام مى دهند،مصمم به تغيير اين وضعيت هستند،در 
شوراى اسالمى شهر كوت عبداهللا وفاق و همدلى حرف اول را مى زندو 
اين نعمت بزرگى است و بايد قدر آن را بدانيم. و هر قدر از همراهى و 
حمايت هاى مردم تشكر كنم ،كم است ،زيرا بدون حضور و همراهى 

مردم هيچ كارى آنگونه كه بايد و شايد پيش نخواهد رفت.

ــهر كوت  ــالمى ش ــوراى اس ــين ناصرى عضو ش دكتر حس
ــهر ،شورا و ...  به  عبداهللا  در خصوص آخرين وضعيت ش
ــت ، با حرف  همكار ما گفت : ديگر زمان كار و تالش اس
ــه تنهايى هيچ  تغييرى  ــراد گرفتن و آرزو كردن ب زدن و اي

ــود ... ــهر ايجاد نمى ش در ش
شهر هاى آباد را شما كه مى بينيد ،مطمئن باشيد اين شهرها 
ــت بدين شكل نبوده اند ، بلكه با دلسوزى،كار  از روز نخس
،تالش و تحمل سختى هاى فراوان ،اين شهرها آباد شده و 
ــاكنين آنها در آسايش زندگى مى كنند  اينگونه مردمان و س

ــهرى افتخار مى كنند. ــتن چنين ش و از داش
ــئولين و عدم اختصاص بودجه و  البته منكر بى تدبيرى مس
ــالهاى گذشته نيستم  ــعه كوت عبداهللا در س منابع براى توس

ــت . ــهر محفوظ اس ،كه سهم اين عامل در عدم آبادانى ش
ــازنده خوب  ــين ناصرى در ادامه گفت : انتقاد س دكتر حس
است ،و ما با آغوش باز در شوراى شهر پذيراى آن هستيم 
، اما برخى پارازيت انداختن ،طعنه زدن و ....را به اشتباه با 
ــده اين عزيزان در  ــته بندى مى كنند ،كه باعث ش انتقاد دس

ــك نفره فقط با خود صحبت نمايند،همه مى دانيم  جزيره ي
ــمت آن سنگ  ــانهاى نادان  به س تا قطار حركت نكند ،انس
نمى اندازند ، پس بدين خاطر كه عده ايى سنگ انداز قطار 
ــهر كوت عبداهللا را نشانه گرفته اند  ــازندگى و توسعه ش س
ــهر است ،هم نشانه  ــانه حركت رو به جلو اين ش ؛ هم نش
ــعه فرهنگى  ــرفت و توس عقب ماندگى اينگونه افراد از پيش

ــت و اجتماعى اس
ــهر كوت  ــوراى ش ــين ناصرى در ادامه گفت : ش دكتر حس
ــت ،يكى از  ــدا و حمايت مردم توانس ــداهللا ،به يارى خ عب
ــمت شهردارى  گزينه هاى توانمندى را كه براى تصدى س
ــورا  ــاق و همدلى موجود در ش ــا وف ــت را ب ــد نظر داش م
ــئولين ذيربط  ــه همه عزيزان ديدند، مس ــاب نمايد ، ك انتخ
ــهردار را انجام  ــى كه بايد مراحل صدور حكم ش و عزيزان
ــبى و خيلى زودتر از ديگر  ــى دادند، در مدت زمان مناس م
شهر هاى استان خوزستان ،با صدور حكم شهردارى كوت 
ــوراى  ــدس خليل الهايى بر اين انتخاب ش ــداهللا بنام مهن عب
ــتن تا شوراى شهر و مردم  ــهر كوت عبداهللا  صحه گذاش ش

ــير صحيح قرار دارند. كوت عبداهللا بدانند در مس
ــين ناصرى عضو شوراى شهر كوت عبداهللا در  دكتر حس
ــهر كوت عبداهللا گفت  ــهردارى و ش خصوص وضعيت ش
ــه به رفاه كاركنان و  ــهردارى عدم توج : حلقه مفقوده ش
ــهردارى  ــزه به امنيت روانى كارگران ش ــدم ايجاد انگي ع
ــت ،برادران و خواهران ما در شهردارى كوت عبداهللا  اس
ــفانه هنوز حقوق و مزد خود را در يافت نكرده اند  متاس
ــهر و  ــوراى ش ــه به اميد پرودگار و با رايزنى هاى ش ، ك
ــتيم اميد واريم اين مشكل بزودى بر  جلسه هايى كه داش
ــاهد راه اندازى تعاونى مسكن  ــود ،و بزودى ش طرف ش
ــهردارى  ــهردارى و تعاونى رفاهى كاركنان ش كاركنان ش

ــيم. باش
ــدى خود ،  ــا نگرش و توانمن ــدس الهايى ب ــدوارم مهن امي
ــته ساالرى را در شهردارى حكمفرما نمايند ، كه اين  شايس
ــاخت ها و  ــعه زير س ــهر و توس عمل با خود رفاه مردم ش
خدماتى مناسب و پروژه هاى اصولى و كاربردى را بدنبال 

ــت   خواهد داش

مهندس زهرا حزباوى عضو شوراى شهر كوت عبداهللا : 

كيفيت و كميت خدمات رسانى در كوت عبداهللا
 در شان مردمان بزرگوارش نيست

دكتر حسين ناصرى عضو شوراى شهر كوت عبداهللا : 

شهر آباد را با تالش ايجاد مى نمايند نه با سخن گفتن و آرزو نمودن
دكتر حسين ناصرى يكى از اعضاء فعال و پر انرژى شوراى شهر كوت عبداهللا ،كه داراى جايگاه خاصى

 در ميان نسل جديد كوت عبداهللا است ،و البته قديمها و موى سفيد هاى كوت عبداهللا حساب ِويژه اى روى او باز كرده اند 
و در هر مظيف ،حسينيه و محله ايى كه پا مى گذارد به او مى گويند((اهال به الدكتور))
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جتماعى ا

رادين نوزاد شش ماهه اى است كه مبتال به تيپ يك نوعى بيمارى ژنتيكى 
دارد. اين  است و براى درمان نياز به داروى"اسپينرازا"  به نام ”اس.ام.اى" 
دارو در كشور آمريكا توليد مى شود و هزينه اى معادل 750 هزار دالر دارد، 
به همين دليل تاكنون در ليست داروهاى مورد تاييد كشور به ثبت نرسيده  

است.
عضالنى  ديستروفى  بيمارى  مجموعه  زير  كه   (  SMA) اس ام اى  بيمارى 
قرار دارد، اندام هاى حركتى و تنفسى نوزاد را درگير مى كند و به همين دليل 
رادين نمى تواند از دستگاه هاى تنفسى جدا شود. او در حال حاضر در بخش 
مراقبت هاى ويژه مركز طبى كودكان تهران بسترى است. خانواده اش قرار 
بود او را براى دريافت داروى اسپينرازا و ادامه درمان به كشور ديگرى ببرند، 
اما چند روز قبل از سفر، حال رادين نامساعد مى شود و مجبور مى شوند 
او را در مركز طبى كودكان بسترى كنند. او يكى از 150 بيمار مبتال به اين 
بيمارى است كه انجمن ديستروفى ايران تاكنون آنها را شناسايى كرده است.
به  سفر  هزينه  تا  فروختند  اصفهان  در  را  خود  دارايى هاى  رادين  خانواده 

و  مى كنند  زندگى  تهران  در  فعال  آنها  كنند.  تهيه  را  كشور  از  خارج 
توانسته اند با كمك خيرين براى فرزندشان دستگاه ونتيالتور بخرند. 
پرديس گودرزيان – مادر رادين- مى گويد: فعال تنها كارى كه مى توان 
براى بچه هايى مانند رادين انجام داد رساندن اكسيژن از طريق دستگاه 
ونتيالتور است. وقتى او را به اينجا آورديم وضعيت ريه هايش خيلى 
حاد شده بود. ريه سمت راستش تقريبا از دست رفته بود. او جزو 
بچه هاى تيپ يك اين بيمارى است كه وضعيت حادترى دارند؛ چون 
ريه ها و لگن شان بيشتر از ساير نقاط بدن آسيب مى بينند. ماهيچه هاى 
ريه تحليل مى روند و دچار مشكل در بلع مى شوند. اين براى رادين و 
تمام نوزادانى كه به تيپ يك ”اس ام اى" مبتال هستند به معنى مرگى 

تدريجى است.
كودكان ”اس ام اى" زندگى بسيار سختى دارند. داروى اسپينرازا كه 
ساخت شركت بايوژن آمريكا است از سال 2016 تاييد شده است و 
تحريم هم نيست، اما قيمت بسيار زيادى دارد. بيمه هاى تركيه هم اين 
دارو را براى بچه هاى تيپ يك خود تهيه مى كنند. پنج ماه پيش اين 
شركت به ما گفت ما ايران را ساپورت نمى كنيم، اما خودمان و مردم 
شروع كرديم به نامه نگارى با اين شركت، همين كار باعث شد بايوژن 

اعالم كند منتظر ماركتينگ از طرف ايران هستيم؛ يعنى قانع شده است به 
ايران دارو بدهد.

كرده اند؛  پيگيرى  را  موضوع  اين  هم  مجلس  طريق  از  رادين  مادر  و  پدر 
آنها با حيدرعلى عابدى - نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
براى  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس  نامه  ديدار  اين  نتيجه  داشته اند.  ديدارى 
بررسى اسپينرازا و تشكيل كميسيون پزشكى بوده است؛ دستورى كه هنوز 
انجام نشده و طوالنى شدن آن، زمان را از رادين مى گيرد. مدتى پيش هم ترنم 

دينارى دو ساله در اصفهان به دليل نبود اين دارو فوت كرد.
وضعيت نوزادان تيپ يك بحرانى است

اين خانواده بعد از بسترى شدن رادين در بيمارستان و لغو شدن سفرشان، 
تصميم گرفتند درباره اين بيمارى اطالع رسانى كنند و همه آنچه خانواده 
اين  نتيجه  كنند.  تعريف  را  مى گذرانند  سر  پشت  اى"  ام.  ”اس.  كودكان 

تصميم امروز آنها تبديل به كمپينى توييترى شده است.
و  نيست  موجود  ايران  در  امروز  كه  اسپينرازا  داروى  مى گويد:  گودرزيان 
قيمت بااليى هم دارد، ژن ها را تحريك مى كند تا پروتيئن بيشترى توليد 
كنند. 80 درصد نوزادانى كه اين دارو را مصرف كرده اند از زير دستگاه هاى 

تنفسى بيرون آمده اند. در بهترين وضعيت آنها با استفاده از اين دارو مى توانند 
بنشينند، گردن خود را محكم نگهدارند و غذا بخورند، اما راه رفتن برايشان 
نگهدارند،  سخت  است. بچه هاى تيپ 2 مى توانند گردن شان را محكم تر 
اما در تيپ يك اين اتفاق براى بچه ها نمى افتد و نمى توانند حركت كنند. 
مى دهند؛  نشان  را  بيمارى  اين  عالئم  ديگر  تيپ هاى  از  زودتر  خيلى  آنها 
يعنى تا قبل از شش ماهگى. اين بيمارى ژنتيكى به دليل ازدواج فاميلى هم 
مى تواند اتفاق افتد. تعدا نوزادان مبتال به تيپ يك اين بيمارى كه وضعيت 

بحرانى ترى دارند كمتر از تيپ هاى دو و سه است.
او درباره بنيامين سه ساله و رهام سه ماهه و كودكان ديگرى مى گويد كه 
همه به اين نوع از ديستروفى مبتال هستند و هرچه سريع تر به اسپينرازا نياز 
دارند؛ چون وقت تنگ است و فرصت زيادى ندارند. اغلب آنها بيشتر از 
شش ماهگى دوام نمى آورند. حاال پزشكان مركز طبى كودكان مى گويند بهتر 
است رادين مرخص شود؛ چون بيشتر از اين كارى از دست شان بر نمى آيد. 
گودرزيان مى گويد تنها كارى كه فعال بيمارستان انجام مى دهد اين است 

كه رادين را زير دستگاه هاى تنفسى نگه دارد البته در تمام مدت بسترى نيز 
وضعيت ريه بهتر از قبل شده است.

او مى گويد حتى اگر وزارت بهداشت االن هم دارد كارى براى اين موضوع 
انجام مى دهد، بسيار كند عمل مى كند. هر بسته اسپينرازا شش آمپول دارد 
كه 75 هزار دالر قيمت گذارى شده است و مشابهى ندارد. اين دارو چهار 
دوز حياتى اوليه دارد؛ سه دوز اول با فاصله دو هفته يكبار تزريق مى شود، 
دوز چهارم بعد از يك ماه و بعد هر چهار ماه يكبار تزريق ادامه پيدا مى كند. 
بعد از مدتى هم سالى سه آمپول تزريق مى شود. اگر به اين بچه ها نرسيم 
از خفگى مى ميرند. تالش كرديم اين شركت، دارو را به صورت موردى 
ليست  در  را  دارو  بايد  ايران  بهداشت  وزارت  گفتند  اما  بفرستد،  برايمان 

داروهاى تاييد شده قرار دهد تا بتوانيم آن را براى رادين بفرستيم.
گودرزيان تعريف مى كند: از كشور تركيه هم موفق نشديم اين دارو را تهيه 
كنيم؛ چون گران است و شهروندانش را در اولويت قرار مى دهد. بعد از 
به  اما  شود،  امتحان  رادين  روى  ديگرى  خوراكى  داروى  بود  قرار  هم  آن 
داليلى متوقف شد. فعال اسپينرازا تنها دارويى است كه تاييديه جهانى دارد، 
اما كمپانى ديگرى به نام اوكسيز در حال انجام آخرين مراحل تحقيقاتى 
روى داروى ديگرى است كه دى ماه فاز نهايى آن انجام مى شود و بعد به 
صورت جهانى توزيع مى شود. بنياد بيمارى هاى خاص هم اين بيمارى را 
جزو بيمارى خاص در نظر نگرفته است. با جاهاى زيادى براى اين موضوع 

تماس گرفتيم. درست است كه مبلغ دارو بسيار زياد است، اما قيمت هاى 
آنها منطقه اى است و مى تواند تغيير كند.

رادين فعال براى تنفس به دستگاه ونتيالتور پرتابل وصل است و بسته به 
تحمل خود مى تواند اين روند ادامه داشته باشد.

رادين فعال براى تنفس به دستگاه ونتيالتور پرتابل وصل است

بيماران به جز اين دارو راه دومى ندارند
ايسنا،  با  گفت وگو  در  اعصاب-  و  مغز  زمانى-متخصص  غالمرضا  دكتر 
درباره بيمارى اس ام اى، توضيح مى دهد و مى گويد: اين بيمارى ژنتيكى 
باعث پژمردگى زودرس نخاع مى شود و توانمندى هاى حركتى فرد از دست 

مى رود.
براساس تيپ بيمارى، سن ظهور عالئم و شدت آن نيز متفاوت خواهد بود؛ 
هرچه سن بيمارى پايين تر باشد، عالئم آن شديدتر مى شود. 
در تيپ يك بيمارى اس ام اى، عالئم قبل از شش ماه اول 
زندگى، در تيپ دو شش تا 18 ماهگى و در تيپ سه، 18 

ماهگى تا سه سالگى خودش را نشان مى دهد.
وى با اشاره به درگيرى اندام هاى حركتى و عضالت تنفسى 
در اين بيمارى، تصريح مى كند: بيمارى سيستم عصبى مغز را 
درگير نمى كند؛ به همين دليل هوش اين بيماران خوب است. 
درمان هايى كه تحقيقات زيادى روى آنها انجام شده، امروز 
به نتيجه رسيده است و اصالح ژنى را در بيمار دنبال مى كند. 
با توجه به اين تحقيقات سنگين، داروها قيمت هاى بااليى 
دارند. يك دوره درمان آمپول اسپينرازا 750 هزار دالر قيمت 
وزارت  و  دارويى  شركت هاى  با  مذاكره  از  بعد  البته  دارد. 
بهداشت هر كشور مى توان قيمت ها را به صورت منطقه اى 

تعيين كرد.
زمانى با تاكيد بر اينكه دسترسى به اين دارو براى بيماران 
و  هستند  دهنده  نجات  درمان ها  اين  افزود:  است،  حياتى 
تبديل  خفيف تر  و  پايين تر  تيپ هاى  به  را  بيمارى  مى تواند 
كنند، اما هزينه هاى باالى آن تبديل به چالشى براى دولت ها شده است. راه 
حل اساسى در اين زمينه پيشگيرى از بروز موارد جديد است، اما راه حل 
اخالقى در اختيار قرار دادن دارو به بيماران است. آنها اين بيمارى را انتخاب 
نكرده اند و الزم است سياستگذارى اساسى صورت گيرد. با مذاكراتى كه 

دولت ها انجام مى دهند، دارو مى تواند در اختيار بيماران قرار گيرد.
داروى  سازنده  شركت  اينكه  بيان  با  اعصاب  و  مغز  متخصص  اين 
شكى  كرد:  بيان  هستند،  كشورها  در  بازاريابى  دنبال  به  اسپينرازا 
وجود ندارد كه اين دارو ضرورى است و راه دومى به جز آن براى 
اطراف  كشورهاى  در  دارو  اين  حاضر  حال  در  ندارد.  وجود  بيماران 
اختيار  در  دارو  اگر  كه  داريم  بيمارانى  ما  است.  رسيده  ثبت  به  ايران 
اينكه  يا  مى كنند  فوت  و  نمى رسند  يكسال  سن  به  نگيرد  قرار  آنها 
بايد به صورت مكرر در بيمارستان بسترى  شوند. اگر براى اين دارو 
و  مى كند  پيدا  كاهش  آنها  بسترى  ميزان  ديگر  طرف  از  شود،  هزينه 

مى شود. كمتر  نيز  ديگر  مشكالت 
وى آمار تولد نوزادان با اين بيمارى را يك مورد در هر 20 هزار تولد اعالم 
كرد و گفت: اگر يك مورد از اين بيمارى در خانواده اى باشد، هشدارهاى 
الزم به آنها داده مى شود و امكانات تشخيص بيمارى قبل از تولد در كشور 
وجود دارد، اما انجام اين اقدامات به صورت غربالگرى از نظر اقتصادى به 

صرفه نيست.

مشاركت سياسى زنان ايرانى، داروى مورد نظر در دسترس نيست 
8 پله مانده تا قعر جدول

مديركل بين الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى، آخرين
گزارش سال 2017 مجمع جهانى اقتصاد در خصوص شكاف جنسيتى را اعالم
كرد كه بر اساس اين گزارش، از مجموع 144 كشور جهان، ايران رتبه 140 را

كسب كرده است.
ليال فالحتى ضمن بيان اينكه طبق گزارش مذكور ايران جزء چهار كشور انتهاى
جدول است افزود: ما باالتر ازكشورهاى چاد، سوريه، پاكستان و يمن قرار

داريم.
به گفته وى اين در حاليست كه رتبه عربستان سعودى،   مااليا و لبنان در

شاخص  ياد شده باالتر از ايران قرار دارند.
بنابر اظهارات مديركل بين الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى،
مجمع جهانى اقتصاد رتبه كشورها در 4 شاخص اقتصاد، آموزش، سالمت و
مشاركت سياسى را مورد بررسى قرار داده است كه طبق اين گزارش رتبه ايران

در شاخص اقتصاد برابر با 140 بوده است.
فالحتى همچنين رتبه ايران نسبت به مجموع كشورهاى دنيا ( 144 كشور) در
زمينه آموزش را 100، سالمت 135 و مشاركت سياسى زنان را 136 اعالم كرد.
وى در ادامه به مقايسه اين شاخص ها و جايگاه ايران نسبت به سال گذشته
پرداخت و گفت: در مقايسه با سال گذشته رتبه ايران يك درجه كاهش يافته

است.
فالحتى ادامه داد: در سال 2016 ميالدى رتبه ايران بين ساير كشورها 139 بود.
مديركل بين الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى عنوان كرد:
رتبه كشور ما در سال گذشته در شاخص اقتصاد 140، آموزش 96، سالمت 98

و مشاركت سياسى 136 بوده است.
فالحتى با اين توضيح كه مقايسه رتبه ايران در سال 2016 و 2017 ميالدى
نشان مى دهد كه در 2 شاخص آموزش و سالمت با كاهش رتبه شديد مواجه
شاخص در  و  رتبه  آموزش 6  حوزه  در  سال 2017  در  كرد:  اظهار  بوديم، 

سالمت 37 رتبه كاهش داشته ايم.
به گفته وى اين در حاليست كه ايران در شاخص اقتصاد و مشاركت سياسى

تغييرى نداشته است.
مدير كل بين الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى در پاسخ به
اينكه چرا على رغم برنامه ها و سياستهاى دولت به منظور اجراى طرح تحول
سالمت و همچنين شناسايى و جذب كودكان بازمانده از تحصيل و فعاليتهاى
نهضت سواد آموزى همچنين در دو شاخص سالمت و آموزش دچار افت
شده ايم؟ به ايسنا گفت: برخى كشورها با تحوالت جدى در شاخص ها موفق
به كسب امتياز باالتر و در نتيجه كسب رتبه باالتر شده اند و اين در حالى است
كه امتياز ما ثابت مانده و ديگر كشورها از ما عبور كرده اند. به عبارت ديگر على
رغم اجراى طرح هاى مذكور مقدار شاخص ايران در بعد آموزش و سالمت
تغييرى نكرده اما تحوالت ساير كشورها در اين ابعاد جدى تر و چشمگيرتر

بوده كه باعث شده از ما پيشى گرفته و عبور كنند.
فالحتى دليل ديگر را عدم وجود نظام جامع آمارى و محاسبه دقيق شاخص هاى
سالمت، آموزش، اقتصاد و مشاركت سياسى عنوان كرد و در اين خصوص
تشريح كرد: محاسبه چنين شاخص هايى نيازمند وجود منابع آمارى دقيق و
استاندارد هستند اين در حاليست كه در كشور نظام جامع آمارى حساس به
موضوع جنسيت نداريم و عالوه براين در بسيارى از برنامه هاى ملى گزارش
هاى حساس به جنسيت نداريم و در عمل نشان نمى دهيم در حوزه زنان
طرح هاى ملى چه تحوالتى را حاصل آورده است. در مجموع ضعف در نظام
مستندسازى و ارائه شاخص هاى آمارى استاندارد باعث مى شود تا اقدامات
صورت گرفته چندان ديده نشده و به نظر برسد كه در حال درجا زدن هستيم.
وى در باره شاخص هاى اقتصاد و مشاركت سياسى نيز گفت: تحوالت خاصى
در بعد اقتصادى نداشتيم اما در بحث مشاركت سياسى تنها در تعداد نمايندگان
پارلمان تغييراتى داشتيم كه بازهم چندان محسوس نبوده و حدود 6 درصد از
سهم پارلمان ايران در اختيار زنان است و در نتيجه تغييرى در رتبه ايران ايجاد

نكرده است.
فالحتى ادامه داد: اين شاخص به شدت به حضور زنان در مناصب وزارتى و
رياست  دولت ها حساس بوده و اين دو عامل وزن بيشترى در تعيين شاخص

مشاركت سياسى دارند.
مديركل بين الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى با اشاره به
اينكه رتبه عربستان در سال 2016 بعد از ايران قرار داشت اما امسال با 2 رتبه
افزايش باالتر از ايران قرار گرفته است گفت: در جدول مجمع جهانى اقتصاد در
خصوص شكاف جنسيتى ايران بعد از لبنان، عربستان، و مااليا قرار گرفته است.
فالحتى در پاسخ به اينكه تغييراتى كه اخيرا در عربستان درخصوص ارتقاء
جايگاه زنان شاهد هستيم تاثيرى در رتبه بندى كشورها داشته است؟ گفت:
تغييراتى كه اخيرا در عربستان در خصوص زنان رخ داد بيشتر مرتبط با وضعيت
SIGI اجتماعى زنان بود و اين امر در شاخص هنجارهاى جنسيتى و قوانين

مى گنجد و اثرى در شاخص شكاف جنسيتى ندارد.
وى در پايان اضافه كرد: بر اساس گزارش مجمع جهانى اقتصاد بيشترين
است؛ سالمت  و  اقتصاد  حوزه  دو  در  جهان  سراسر  در  جنسيتى  شكاف 
طول سال  اقتصاد، 217  در  جنسيتى  نابرابرى  در  فعلى  روند  با  بطوريكه 
مى كشد تا در اين حوزه برابرى حاصل شود. در حوزه سالمت وضعيت
نابرابرى ها در سطح جهان از سال 2006 بدتر شده و در مجموع چهار بعد
پيش و  است  اميدوارنه  سراسر جهان  در  آموزش  وضعيت شاخص  فقط 
بينى مى شود تا 13 سال آينده نابرابرى در حوزه آموزش در سطح جهانى
رفع شود. در حوزه سياست نيز با روند فعلى در سطح جهان 99 سال طول

مى كشد تا نابرابرى ها رفع شود.

نـان ز

ضياء الدين شجاعي، مدير ملي مقابله با گرد و غبار كشور با حضور در 
نمايشگاه مطبوعات و غرفه «تابناك» در مورد اصلي ترين مشكالت پيش 
روي نهادهاي اجرايي كشور براي مقابله با مشكل گرد و غبار كشور سخن 
گفت؛ سخن هايي كه اميدوار كننده نبود و حكايت از تكرار داستان تلخ 

حبس شدن نفس ها در سينه است.
مدير ملي مقابله با گرد و غبار در پاسخ به اين پرسش كه به نظر مي رسد 
دولت يازدهم و دوازدهم علي رغم همه تالش هايي كه براي حل مشكل 
دارد، توفيق چنداني به دست نياورده است، گفت: دولت يازدهم وقتي كه بر 
سر كار آمد، وضعيت محيط زيست كشور در شرايط خيلي بدي بود و تالش بر اين 
شد تا ضمن تشكيل شوراي عالي محيط زيست، همچنين اداره كل مقابله با گرد و 

غبار نيز تشكيل شود.
شجاعي ادامه داد: مشكل كنوني گرد و غبار كشور منشأ تاريخي دارد و شايد ريشه 
آن به 50 سال پيش از اين بازگردد. ضمناً اين مشكل هم ريشه انساني و هم ريشه 

طبيعي دارد.
شجاعي ادامه داد: يك بخش مهمي از ريشه مشكل گرد و غبار كشور نيز به خارج 
از مرزهاي كشور باز مي گردد و همانطور كه مي دانيد در حال حاضر چيزي حدود 
4 ميليون مترمربع زمين در عراق به دليل نا امني هاي موجود و مشكل آب از زير 

كشت خارج شده است.
وي اضافه كرد: در بعد داخلي هم شرايط بهتر از اين نيست و براي مثال در استان 

خوزستان هم اينك 40 درصد از منابع آبي نسبت به ميانگين دوره بلند مدت كاهش 
يافته است.

شجاعي تصريح كرد: خشكسالي هاي اخير در كنار مديريت بد آب شرايطي را در 
داخل كشور پيش آورده است كه گرد و غبار به شكل آزار دهنده اي افزايش يابد و 

تالش ها براي توقف آن نيز به اين زودي ها به نتيجه نخواهد رسيد.
مدير ملي مقابله با گرد و غبار با تأكيد بر اين نكته كه بحران گرد و غبار كشور 
25 تا 50 سال ديگر هم حل نخواهد شد، در مورد فعاليت هاي داخلي و 

خارجي اداره متبوعش ادامه داد: در بعد خارجي تالش هاي فراواني براي 
جلب نظر و مشاركت كشورهاي منطقه به عمل آمد، اما نتيجه اي در بر 
نداشت  و ما زماني كه ديديم در بعد منطقه اي به توفيق نمي رسيم، تالش 

كرديم مسئله گرد و غبار را در بعد جهاني و بين المللي پيگيري كنيم.
در  افزود:  كرديم،  شاهكار  المللي  بين  بعد  در  ما  اينكه  بر  تأكيد  با  وي 
بعد بين المللي 4 قطعنامه طي يك و نيم سال در مجامع جهاني از جمله 
سازمان ملل به تصويب رسانديم كه به نوبه خود كار بسيار بزرگي است. 
در اين قطعنامه ها نياز به وفاق منطقه اي، نياز به كمك به كشورهاي غير 
برخوردار و تنظيم سندهاي جامع دارد كه ما اين ها را در دستور خود قرار 

داديم و عملياتي شد.
شجاعي در مورد بخش داخلي هم تأكيد كرد: در بخش داخلي ما براي هر 
استان سند استاني گرد و غبار را تنظيم كرده ايم و تالش ما بر اين است كه 

منشأ توليد گرد و غبار را در هر استان شناسايي و متوقف كنيم.
اين مقام مسئول در سازمان محيط زيست در بخش پاياني سخن هاي خود 
و در رابطه با بحران ناشناخته شهر اهواز كه هر بار جمع زيادي را راهي 
بيمارستان مي كند، نيز گفت: روند اين بحران كاهشي است و قبًال تصور 
اين بود كه منشأ گرد و غبار دارد اما مشاهده شد كه حتي در زمان هاي 
باراني و نبود گرد و غبار نيز رخ مي دهد. از اين رو گمان بر روي گياهان غير 

بومي شهر اهواز رفته است و در اين رابطه مطالعات در حال پيگيري است.

اخيرا وزير محترم بهداشت و درمان طى سخنانى اعالم كردند 
كه بعد از تصادفات رانندگى، دومين عامل مرگ و مير در كشور 
نزاع هاى خيابانى است. مطابق آمار اورژانس كشور، 27 درصد 
نزاع هاى  به  مربوط  گذشته  سال  در  اورژانس  فراخوان هاى 
خيابانى بوده است كه براى كشورى كه داعيه دار پيشروى در 
عرصه ها ى فرهنگى و اخالقى است، مايه ى شرمندگى است. 
نگارنده در زير مى كوشد به طور مختصر و در قالب عناوينى 
كلى، عوامل رواج خشونت اجتماعى را دسته بندى كند. قدر 
مسلم اين است كه تحقيق در مورد اين علل و اهميت و ضريب 
تاثير آن ها در بروز اين پديده، نيازمند تحقيقات ميدانى دقيق و 
گسترده اى است كه همت مسئوالن نهادهاى مرتبط را مى طلبد.

اصلى ترين  از  يكى  ترديد  بدون  اقتصادى:  1-محروميت 
علل نزاع هاى خيابانى، محروميت اقتصادى مردم است. فقر 
و بيكارى، باعث بروز حس ناكامى در فرد مى شود و او را 
پرخاشجو مى كند و نهايتا آستانه ى تحمل وى را پايين مى آورد. 
بروز عقده هاى ناشى از محروميت در فرد و سركوب آن ها در 
طى زمان، انرژى منفى ويرانگرى را در وى انباشته  مى كند كه 
براى تخليه فقط نيازمند يك محرك خارجى كوچك است 
و كوچه و خيابان و به ويژه عواملى نابهنجار چون ترافيك 
تالش  است.  محرك  اين  ظهور  اصلى  بسترهاى  گرانى،  يا 
مجموعه ى حاكميت و به خصوص دولت براى رفاه اقتصادى 

شهروندان و كم شدن تدريجى آمار محرومان 
متوسط،  طبقه ى  حجم  تدريجى  شدن  فربه  و 
زمينه هاى بروز حس محروميت در مردم را از بين 

مى برد.
2- احساس عدم حمايت: ديگر از عومل اصلى 
بروز خشونت هاى خيابانى، شكل گرفتن تدريجى 
اين احساس در افراد است كه گويا نهادهاى مسئول 
اجراى عدالت و ضابطان آن ها حمايت الزم را از 
شهروندان مستضعف به عمل نمى آورند. نتيجه ى 
خطرناك پيدايش اين تصور در جامعه، آن است 
كه آحاد مردم بدين صرافت مى افتند كه در مقابله 
با ظلم يا تعدى ديگران، از حمايت نهادهاى قانونى 
برخوردار نيستند و خود بايد حق خويش را بستانند 

و از كيان خود و خانواده شان دفاع كنند. نضج گرفتن تدريجى اين 
تصور، عواقب خطرناك ديگرى همچون رونق خريد و فروش 
سالح هاى گرم و سرد را نيز در پى دارد كه زمينه را براى بروز 
رفتارهاى خطرناك و خشونت آميز مستعدتر مى كند. طبيعى است 

كه براى زدودن احساس عدم حمايت، سالمت و صالبت بيشتر 
نهادهاى قانونگذار و مجرى قانون در رعايت حقوق شهروندى 

ضرورى است.
براى  نهاد  اصلى ترين  پرورش  و  آموزش  آموزش:  3-ضعف 
آموختن شيوه ى صحيح زندگى و تعامل با ديگران است. متاسفانه 

و به داليلى واهى، بخش بزرگى از محتواى كتب درسى، 
به جاى آموزش مفاهيمى چون دوستى و ارتباط مبتنى 
بر همدلى، ناخودآگاه به ترويج خشونت و تك صدايى 
اختصاص دارد. كتب آموزشى ما از جهت انعكاس مفاهيم 
غنى عاشقانه كه محور اصلى ادبيات عرفانى فارسى است 
كم مايه است. نيز در اين كتب به جاى آموختن ديالوگ 
و گفتگو، گونه اى تك صدايى نصيحت مدار و پندمحور 
حاكم است كه مخاطب را شنونده بار مى آورد و نه اهل 
تعامل و گفتگوى دو سويه. برون داد اين سيستم آموزشى 
در غالب اوقات فردى است كه از يك سو فاقد آگاهى و 
توانايى الزم براى عشق ورزيدن است و از سوى ديگر 
در تعامل با ديگران اهل گفتگو نيست و زبانى الكن دارد. 
در تصحيح اين روش نادرست، به جاى خواندن تئوريك 
دروسى خشك و خسته كننده بايد كارگاه هايى عملى در زمينه ى 

مهارت هاى ارتباطى براى دانش آموزان اجرا كرد.
4-توليدات هنرى رسانه هاى جمعى: همچون نهاد آموزش و 
پرورش، در توليدات هنرى رسانه هايى چون صدا و سيما و 

سينما نيز موضوعاتى با محوريت عشق اندك و كمرنگ است.
رمان ها و فيلم هاى ايرانى پر است از موضوعاتى همچون طالق
و جنايت كه ناخودآگاه مخاطب را به رفتار خشونت آميز ترغيب
مى كنند. البته بايد گفت كه موضوعات پيش گفته جزء واقعيات
زندگى است و اثر هنرى واقع نگر ناگزير از انعكاس چنين
موضوعاتى است، اما بايد اقرار كرد كه حجم درونمايه هايى
و طالق  چون  مسائلى  با  مقايسه  در  دوستى  و  عشق  چون 
جنايت در توليدات هنرى بسيار كم است كه اين مساله نيز
خود معلول دو عامل است: الف: سياست هاى رسمى متوليان
هنر. ب: تابوى ذهنى مولفان و خالقان آثار هنرى. از سوى
ديگر مى دانيم كه اثر هنرى آينه ى اجتماع است و با آن رابطه اى
دوسويه دارد. طبيعى است كه با بهبودى شاخص هاى سالمت
اجتماعى از يك سو و آزادى هنرمندان در انعكاس واقعيات
نابهنجارى هاى اصالح  براى  راه  ديگر،  سوى  از  اجتماعى 

اجتماعى نيز گشاده تر مى شود.
در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه عناوين چهارگانه ى
فوق تنها بخشى از عوامل بروز خشونت در جامعه ى ماست و
همان گونه كه در ابتدا گفته شد، بررسى نقش اين عوامل در بروز
تنش هاى اجتماعى، نيازمند تحقيقات گسترده ى ميدانى است كه
توجه مسئوالنه ى نهادهايى چون وزارت آموزش و پرورش و

ارشاد و كشور و قوه ى قضاييه و نيروى انتظامى را مى طلبد.

Bamdadzagros.news@gmail.com

مشكل گرد و غبار كشور 50 سال ديگر هم حل نخواهد شد

در چرايى شيوع نزاع هاى خيابانى
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اقتصادى
خبـر

آخرين وضعيت تعيين تكليف سپرده هاى 
مردم نزد 4تعاونى منحله

معاون نظارتى بانك مركزى گفت: 5 هزار ميليارد ريال خط اعتبارى توسط بانك مركزى 
براى پرداخت سپرده هاى تا 200 ميليون تومان تعاونى منحله فرشتگان اختصاص داده 
شده است تا مجموع وجوه اختصاص داده شده براى بازپرداخت سپرده هاى سپرده 

گذاران تعاونى منحله فرشتگان تا كنون بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال گردد.
به گزارش اقتصاد آنالين، فرشاد حيدرى، تصريح كرد: با پرداخت سپرده هاى تا 200 
ميليون تومان، 98 درصد سپرده گذاران تعاونى منحله فرشتگان تعيين تكليف مى 
شوند و باقيمانده سپرده گذاران كه داراى سپرده بيشتر از 200 ميليون تومان هستند 
دو درصد از تعداد سپرده گذاران را شامل مى شود كه به هريك از آنان ”تا 200 

ميليون تومان“ پرداخت مى شود.
معاون نظارتى بانك مركزى خاطرنشان كرد: حسب درخواست نمايندگان مجلس 
استانداران و ائمه جمعه، بانك مركزى با صدور مجوز 40 شعبه   اسالمى،  شوراى 

جديد موسسه كاسپين براى دسترسى بهتر هموطنان گرامى موافقت كرد.
اين مقام مسئول بانك مركزى با بيان اينكه براساس تصميم سران سه قوه، كميته اى 
براى تصميم گيرى در خصوص سپرده گذاران تعاونى منحله فرشتگان ايجاد شده 
است، تصريح كرد: كميته منتخب در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه 1396 تشكيل 
موسسه  شده  مسدود  حسابهاى  بازگشايى  به  توجه  با  جلسه  اين  در  و  داد  جلسه 
كاسپين حسب دستور رياست قوه قضاييه، بر تسريع در پرداخت سپرده هاى سپرده 
تومان  ميليون  تا 200  تعاونى)  انحالل  (تاريخ  ماخذ 1394.6.1  به  مانده  با  گذاران 

تاكيد شد.
حيدرى درخصوص ديگر مصوبه اين جلسه گفت: در اين جلسه مقرر شد باقيمانده 
سپرده هاى سپرده گذاران تا 200 ميليون تومان كه تاكنون به صورت على الحساب 
90 درصد سپرده هاى خود را به ماخذ 1394.6.1 دريافت كرده اند، به ميزان 10 

درصد، پرداخت شود.
شد به هر  اين جلسه، مقرر  افزود: براساس مصوبات  معاون نظارتى بانك مركزى 
يك از سپرده گذاران داراى سپرده هاى باالتر از 200 ميليون تومان نيز مبلغ «تا 200 

ميليون تومان» پرداخت شود.
به گفته حيدرى، بانك مركزى براى تامين نقدينگى مورد نياز موسسه كاسپين براى 
پرداخت سپرده هاى سپرده گذاران ساير تعاونى هاى ساماندهى شده توسط موسسه، 

تصميمات الزم را اتخاذ كرده است.
معاون نظارتى بانك مركزى درخصوص آخرين وضعيت ساماندهى تعاونى افضل 
توس گفت: از مجموع 360 هزار سپرده گذار تعاونى غير مجاز افضل توس 311 

هزار نفر يعنى 87 درصِد تعداد ِ سپرده گذاران تعيين تكليف شده اند.
حيدرى در توضيح آخرين وضعيت ساماندهى تعاونى وحدت گفت: از مجموع 390 
هزار سپرده گذار تعاونى غير مجاز وحدت، 270 هزار نفر يعنى 72 درصد ِ تعداد ِ 

سپرده گذاران تعيين تكليف شده اند.
وى افزود: براى تعيين تكليف باقيمانده سپرده گذاران تعاونى هاى منحله افضل توس 
و وحدت، پيشنهاد الزم توسط بانك مركزى به كميته منتخب سران سه قوه ارايه شده 
است كه نتيجه، پس از برگزارى جلسه كميته منتخب و بررسى پيشنهاد بانك مركزى، 

اطالع رسانى خواهد شد.
حيدرى در ارتباط با آخرين وضعيت ساماندهى تعاونى البرز ايرانيان نيز گفت: پرونده 
تعاونى غير مجاز البرز ايرانيان هم اكنون در مرجع قضايى با دقت تحت رسيدگى 
است. اين پرونده داراى پيچيدگى هاى زيادى است كه رسيدگى به آن مستلزم دقت 
و صرف وقت زياد است. در صورتى كه مرجع قضايى پس از اتمام رسيدگى و در 
صورت وجود دارايى، دستور انتقال دارايى هاى آن تعاونى به بانك تجارت را صادر 
كند، بانك مركزى نسبت به تامين نقدينگى الزم براى بازپرداخت سپرده هاى سپرده 

گذاران، متناسب با دارايى هاى منتقل شده اقدام خواهد كرد.
معاون نظارتى بانك مركزى درخصوص نحوه اطالع رسانى و زمان بندى پرداخت ها 
گفت: روز شنبه مورخ 13 آبان ماه 1396 برنامه پرداخت 10 درصد باقيمانده سپرده 
هاى تا  200 ميليون تومان كه تاكنون 90 درصد سپرده هاى خود را به صورت على 
الحساب دريافت كرده اند و همچنين پرداخت مبلغ «تا 200 ميليون تومان» به هر يك 
از سپرده گذاران داراى سپرده هاى بيشتر از 200 ميليون تومان در وبسايت موسسه 

كاسپين اطالع رسانى خواهد شد.

هدفمندى يارانه ها در همان ابتداى كار به يك طرح حمايتى تقليل يافت
در شرايطى كه دولت با تنگناى مالى متعدد و كسرى بودجه مواجه است، بايد به 

دنبال تصميم تازه براى شرايط فعلى پرداخت يارانه ها باشد.
7 سال از آغاز پرغصه پرداخت يارانه نقدى مى گذرد. بايد بپذيريم يارانه نقدى و 

چگونگى مديريت و حذف آن هنوز يكى از چالش هاى اساسى اقتصاد 
ايران است و توقف روند كنونى و شناسايى نيازمندان واقعى، نيازمند 

شجاعت بيشترى از سمت دولت است.
هيچ  گذشته  سال   7 روش  به  يارانه  پرداخت  كه  است  اين  واقعيت 
توجيهى از هيچ نظر ندارد و تنها دستاورد آن براى دولت، اتالف منابع 
ملى است. محمود احمدى نژاد با شعار برقرارى عدالت به استقبال يارانه 
نقدى رفت و اعالم كرد كه با اين كار مى خواهد سهم فقرا و كم درآمدها 
را از نفت به آنها بدهد. اما اين پروژه فاقد پشتوانه كارشناسى عميق بود و 
رويكردهاى پوپوليستى دولت دهم ارجحيت باالترى نسبت به كارهاى 

مطالعاتى داشت.
راحت ترين كارى كه در آن روزگار مى شد كرد، اين بود كه يارانه به 
طور مساوى بين همه ايرانيان چه فقير و چه غنى تقسيم شود. ورود 
بى محابا و بدون كاركارشناسى به اين ميدان مين، 3، 4 سالى است 
كه به يك گره كور تبديل شده كه ظاهرا باز كردن مجدد آن نياز به 

يك تيم اقتصادى متهور و نترس دارد. اين گره كور تنها يك گرفتارى اقتصادى 
و مالى براى دولت نبوده و حاشيه هاى سياسى متنوعى را نيز همراه خود داشته؛ 
به گونه اى كه هر گونه تغيير تاكتيك در ادامه روند فعلى، موجب نگرانى از تبعات 

سياسى آن شده است.
نگاهى به آنچه در طول چند دهه گذشته اتفاق افتاده، به ما خواهد گفت كه به 

ندرت شاهد اتخاذ تصميمات بزرگ و حياتى بوده ايم و به نوعى مى توان گفت 
حركت رييس دولت دهم در شروع پرداخت يارانه نقدى، يك تصميم انتحارى 

بوده است.
قانون هدفمندى يارانه ها كه با هدف كاهش مصرف حامل هاى انرژى و افزايش 

بهره ورى آغاز شده بود، در همان ابتداى كار به يك طرح حمايتى تقليل يافت. 
موضوع افزايش قيمت حامل هاى انرژى طى 5 سال به فوب خليج فارس نيز در 
سوخت  قيمت  درصد،  باالى 30  تورم  وجود  با  تا  شد  سپرده  فراموشى  به  ادامه 
عنوان «تحول  تحت  بود  قرار  كه  قانونى  جمله،  يك  در  و  ماند  ثابت  همچنان 
اقتصادى» آرام آرام اقتصاد ايران را از رانت و يارانه آزاد كرده و به يك اقتصاد سالم 

رقابتى تبديل كند، تنها از يك چاله به چاله اى عميق تر افتاد.
نابه سامان وضعيت  كه  آورد  وجود  به  را  اميد  اين  يازدهم  دولت  آمدن  كار  روى 
پرداخت يارانه نقدى سروسامان پيدا كند، اما عدم استقبال مردم در اعالم انصراف از
دريافت يارانه نقدى در ارديبهشت 93 باعث شد كه دولت در ادامه راه محافظه كارتر
شود. چند روز پيش در نشستى كه نمايندگان بخش خصوصى در اتاق
بازرگانى تهران با رييس كميته امداد امام خمينى(ره) داشتند، پيشنهادى
يارانه اصالح روش پرداخت  مديريت و  پيرامون  فتاح  از سوى پرويز 
نقدى طرح شد كه با استقبال حاضران و كارشناسان مواجه شد. به گفته
فتاح، وى به دولت اعالم كرده كه حاضر است متولى اين كار شود. به
اين روش كه دولت پرداخت يارانه را قطع و به طور رسمى اعالم كند
كه هر كس نيازمند دريافت يارانه است، به كميته امداد مراجعه كرده
و ثبت نام كند. اهميت سخنان رييس كميته امداد در اين جاست كه با
وجود كلكسيونى از مشكالت و مصائب در اين طرح و مصيبت عظمى
آن، كمتر كسى مى تواند درباره آن به راحتى صحبت كند و يا پيشنهاد
اصالحى بدهد. فرض كنيم كه اين روش بخواهد اجرايى شود، مردم
چگونه و با چه روشى بايد با كميته امداد مواجه شوند. ثبت نام اينترنتى و

يا مراجعه حضورى به كميته امدادهاى سراسر كشور؟
در اين شرايط كه دولت با تنگناى مالى متعدد و كسرى بودجه مواجه
است، بايد به دنبال تصميم تازه براى شرايط فعلى پرداخت يارانه ها باشد. طبيعى
است كه دريافت كنندگان يارانه نقدى به راحتى از دريافت آن انصراف نخواهند
داد. ترديدى نيست كه اصالح روش موجود پرداخت يارانه نقدى با بروز برخى
نارضايتى ها همراه خواهد شد، اما مهم تصميم و اراده و شجاعت دولت مبنى بر

عمل كردن اين كار است.

با ابالغ بخشنامه بانك مركزى، عايقى حول فضاى اقتصادى كشور در برابر شوك هاى 
پولى كشيده خواهد شد. بانك مركزى در آخرين ابالغيه خود به شبكه بانكى، ايجاد 
واحدى مجزا براى مديريت ريسك نقدينگى را الزامى كرد. واحدى كه بايد به طور مستمر 
ريسك نقدينگى بانك يا موسسه اعتبارى را رصد كند. با اجراى دستورالعمل جديد، 
بانك ها در مقابل شوك هاى مالى مقاوم تر خواهند شد و در مواقع بحران از قدرت 
نقدينگى بيشترى برخوردار خواهند بود. سازوكارهاى پيش بينى شده در اين دستورالعمل 
قابليت كنترل شوك هاى مالى در بازار پول را افزايش مى دهد. با اين اوصاف، سرايت 
شوك ها به خارج از اين دايره و مبتال كردن ديگر بخش هاى اقتصاد به حداقل خواهد 
رسيد. دستورالعمل «حداقل الزامات مديريت ريسك نقدينگى مؤسسات اعتبارى» به 

تصويب شوراى پول و اعتبار رسيده و اجراى آن از سال بعد الزامى است.

اهميت ريسك نقدينگى
اين دستورالعمل با هدف مديريت «ريسك نقدينگى» تهيه شده است. ريسك 
نقدينگى، احتمالى است كه در آن موسسه اعتبارى، در تامين دارايى هاى نقد 
براى پرداخت بدهى ها و ايفاى تعهدات به مشكل مى خورد. در اينجا منظور از 

دارايى هاى نقد، وجه نقد و ساير دارايى هايى است كه به 
سرعت و با حداقل هزينه ممكن، قابل تبديل به وجه نقد 
باشند؛ به اين نوع دارايى ها، «دارايى نقد باكيفيت» گفته 
مى تواند  نقدينگى،  ريسك  صحيح  مديريت  عدم  مى شود. 
و  بانك  فعاليت  توقف  حتى  كند،  بحران  وارد  را  بانك 
با  نيز  مركزى  بانك  نيست.  ذهن  از  دور  نيز  ورشكستگى 
تعريف  به  اقدام  بار  اولين  براى  موضوع،  اهميت  به  توجه 
كرده  نقدينگى  ريسك  پوشش  براى  معين  وكارى  ساز 
است. كنترل مستمر ريسك نقدينگى مى تواند بانك را در 
حاكى  جهانى  تجارب  كند.  بيمه  احتمالى،  بحرانى  شرايط 
از اين است كه برخى بانك ها با وجود سرمايه كافى، به 
دليل ضعف در مديريت ريسك نقدينگى با مشكل مواجه 
موضوع،  اين  متمركز  و  مجزا  مديريت  نتيجه  در  شدند. 

حياتى است.
بانك مركزى در دستورالعمل حاضر، آخرين ضوابط و استانداردهاى 

بين المللى را لحاظ كرده است. اسناد كميته نظارت بانكى بال و اسناد مربوط به هيات 
خدمات مالى اسالمى در تهيه دستورالعمل مورد توجه بوده است. در سند بال 3، دو 
استاندارد در خصوص كيفيت نقدينگى معرفى شده است. هدف غايى اين دو استاندارد، 
افزايش توانايى شبكه بانكى در جذب شوك هاى ناشى از تنش هاى مالى و اقتصادى 
و كاهش ريسك سرايت بحران از بخش مالى به بخش واقعى اقتصاد است. استاندارد 
اول نسبت پوشش نقدينگى است كه بهبود وضعيت نقدينگى موسسه اعتبارى را در 
كوتاه مدت، هدف گرفته است. استاندارد دوم، نسبت تامين مالى پايدار خالص نام دارد. 
اين نسبت به پايدارى نسبت هاى نقدينگى در بازه يكساله مى پردازد. زمان الزم االجرا 
شدن استاندارد دوم، به سال بعد ميالدى موكول شده است؛ به همين علت بانك مركزى 

در دستورالعمل فعلى استاندارد اول را در نظر گرفته است.
بانك ها و موسسات اعتبارى موظفند 5 اقدام براى انجام كامل مديريت ريسك نقدينگى 

انجام دهند.
راهبرد مديريت ريسك نقدينگى: در گام اول بايد يك راهبرد براى مديريت ريسك 
نقدينگى خود تهيه كنند. بانك ها در مرحله اول كه تدوين راهبرد مديريت ريسك 
پيش بينى  كنند.  مشخص  را  ريسك  اندازه گيرى  روش هاى  بايد  است،  نقدينگى 

سناريوهاى مختلف نيز در همين مرحله انجام مى شود. اين مرحله بايد هر سال حداكثر 
دو ماه پس از شروع دوره مالى به بانك مركزى گزارش شود. پايش ريسك نقدينگى 
بايد به صورت روزانه صورت گيرد. بانك   ها عالوه بر اينكه بايد روش هاى مناسبى براى 
اندازه گيرى سطح نقدينگى پول رايج كشور داشته باشد، بايد براى ارزهاى مهم نيز اين 

روال را رعايت كنند.
ايجاد ساختار سازمانى: بانك ها در قدم بعدى بايد ساختار سازمانى الزم را براى تحقق 
هدف ايجاد كنند. بانك ها براى مديريت كارآمد ريسك، بايد ساختار سازمانى مناسب آن 
را پيش بينى كنند. در اين ساختار بايد وظايف سياست گذارى، اجرايى و نظارتى كامال از 
يكديگر مجزا شده باشند. براى اين منظور «كميته فرعى ريسك نقدينگى» زيرمجموعه 
«كميته ريسك» تشكيل مى شود كه وظيفه سياست گذارى ريسك نقدينگى را برعهده 
مى گيرد. واحد مديريت ريسك نقدينگى در بانك ها بايد حداقل داراى 6 عضو باشد؛ 
رئيس واحد اجرايى مديريك ريسك، رئيس واحد خزانه دارى، رئيس واحد امور مالى، 
رئيس واحد مرتبط با تجهيز منابع، رئيس واحد اعتبارات و رئيس واحد سرمايه گذارى. 
كميته فرعى ريسك نقدينگى عالوه بر مديريت و سياست گذارى، وظيفه نظارت بر 
وضعيت نقدينگى در تمامى سطوح موسسه اعتبارى را نيز دارد. جهت اجراى امور نيز 

«واحد اجرايى مديريت ريسك نقدينگى» زيرمجموعه «واحد اجرايى مديريت ريسك» 
ايجاد مى شود. ارزيابى شاخص هاى اندازه گيرى ريسك نقدينگى و طراحى و اجراى 
آزمون بحران و تحليل نتايج آن، دو نمونه از وظايفى است كه اين واحد جديد مسوول 

آن است.  
تدوين مقررات داخلى: قدم سوم بانك ها، تدوين مقررات داخلى براى مديريت ريسك 
نقدينگى است. اين مقررات بايد به تصويب هيات مديره موسسه اعتبارى برسد. ساختار 
سازمانى نيز در قالب اين مقررات تعريف مى شود. در اين مقررات، رويه هاى اصالحى 
در موارد تخطى از حدود مقرر نقدينگى نيز پيش بينى مى شود. مقررات داخلى بايد داراى 
يك سازوكار كنترلى به منظور حصول اطمينان از عملكرد صحيح مديريت ريسك 

نقدينگى باشند.
تنوع بخشى به منابع وجوه: گام چهارم بانك ها در مسير ريسك زدايى نقدينگى، تنوع 
بخشى به منابع است. اين هدف با مديريت دسترسى به بازار صورت مى گيرد. در 
دستورالعمل مورد بحث، راهكارهايى در اين راستا ارائه شده است. در وهله اول بانك ها 
بايد به جذب و حفظ طيف وسيعى از انواع سپرده گذاران و ساير تامين كنندگان منابع مالى 

و ارزيابى رفتار آنها مبادرت كنند. بانك ها بايد ميزان قابليت اتكا به هر يك از منابع خود
را بررسى و از اطمينان بيش از اندازه به يك منبع خوددارى كنند. شبكه بانكى كشور
بايد ميزان سهولت دسترسى به بازار را متناسب با تركيب منابع خود در نظر گيرد؛ با
اين كار بانك مطمئن خواهد بود كه مى تواند منابع خود را به موقع به فروش برساند.
نوسانات فصلى بازار نيز بايد در محاسبه جريان هاى ورودى و خروجى وجوه نقد در نظر

گرفته شوند.  
ايجاد يك سامانه اطالعاتى: پنجمين مرحله نيز ايجاد يك سامانه اطالعاتى براى
مديريت ريسك نقدينگى است. سامانه اطالعاتى با اين هدف ايجاد مى شود كه پايش
اطالعات با سهولت و شفافيت بيشتر انجام گيرد. با استفاده از سامانه اطالعاتى مقايسه

وضعيت نقدينگى محقق شده با سناريوى مربوطه نيز به سهولت صورت مى گيرد.

سناريوهاى پوششى

با اجراى دستورالعمل جديد، بانك ها موظف خواهند بود كه يك سناريوى اصلى و
چند سناريوى جايگزين را براى مديريت ريسك نقدينگى به كار برند. سناريوى
اصلى براى شرايط عادى پيش بينى مى شود. اين سناريو شامل
و ورودى  نقدى  جريان هاى  كه  مى شود  اجرايى  راهكارهاى 
خروجى را براى 30 روزه آتى، در حالت فعاليت عادى، مديريت
مى كنند. اما سناريوهاى جايگزين در زمان بحران به كار مى روند.
طراحى طورى  اجرايى  سازوكارهاى  جايگزين  سناريوهاى  در 
مى شوند كه قدرت نقدينگى موسسه اعتبارى در حالت بحران
مكفى باشد. آزمون بحران در واقع سناريوهاى مختلف را امتحان
مى كند. آزمون بحران دربرگيرنده مجموعه اى از روش ها است كه
ميزان آسيب پذيرى يك موسسه اعتبارى در شرايط بحرانى را
ارزيابى مى كند. بانك ها بايد آزمون بحران را به صورت دوره اى

براى سناريوهاى مختلف خود به اجرا در آورند.

دو نسبت براى كنترل نقدينگى
در ابالغيه جديد بانك مركزى، دو نسبت اصلى كف نقدينگى
شده، ارائه  دستورالعمل  اساس  بر  مى كنند.  تعيين  را  بانك 
پوشش نسبت  باشد.  درصد   100 معادل  حداقل  بايد  نقدينگى  پوشش  نسبت 
نقدينگى، از تقسيم موجودى دارايى هاى «نقد باكيفيت» بر «خالص جريان نقدى
خروجى» طى يك دوره زمانى 30 روزه، به دست مى آيد. خالص جريان نقدى
خروجى، تفاوت بين جريان هاى نقد ورودى و خروجى در 30 روز آينده است. به
زبان ساده تر نسبت پوشش نقدينگى، ميزان آمادگى بانك براى انجام تعهدات را
نمايان مى كند. هر چه اين نسبت به عدد يك نزديكتر باشد، قدرت نقدينگى بانك

جهت انجام تعهدات آتى در بازه يك ماهه نيز بيشتر است.
هر چند بانك ها در سال اول اجرا، ملزم به احراز نسبت 100 درصد نيستند. طبق
دستورالعمل بانك مركزى، در سال اول بانك ها بايد حداقل 60 درصد نسبت پوشش
نقدينگى را تامين كنند. پس از آن نيز اين نسبت بايد به شكل ساالنه به ميزان 10 درصد
افزايش يابد.  نسبت ديگرى كه پوشش دهنده ريسك نقدينگى بانك است، نسبت دارايى
باكيفيت به جريان هاى نقدى خروجى بانك است. بانك يا موسسه اعتبارى موظف است
همواره به اندازه 25 درصد جريان هاى نقدى خروجى، دارايى هاى نقد با كيفيت نگهدارى
كند. در واقع اين نسبت، دومين محدوديت براى دارايى هاى نقد است و كف ميزان

دارايى هاى نقد را مشخص مى كند.

سپر اقتصاد ايران در برابر شوك نقدينگى
ــات اعتبارى»  ــك نقدينگى موسس ــتورالعمل «حداقل الزامات مديريت ريس ــد. دس ــوك هاى پولى به نظام بانكى ابالغ ش ــوراى پول و اعتبار با هدف عايق بندى اقتصاد در مقابل ش مصوبه ش

ــار  ــى اقتصاد مه ــوك مالى به بخش واقع ــك نقدينگى بانك ها، انتقال ش ــا را در مواقع بحران، در حد قابل قبول نگه دارد. با كنترل ريس ــطح نقدينگى بانك ه ــده كه س ــن هدف تصويب ش ــا اي ب
ــكل متمركز صورت گيرد. ــك نقدينگى به ش ــكيل دهند تا پايش ريس ــازمانى مجزا تش ــاختار س ــد. بانك ها براى اين هدف بايد س خواهد ش

خط پايان پرداخت يارانه نقدى كجاست؟
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رستمى: سفارت آمريكا 
هيچ مدركى از من نخواست

مدارك تومان  ميليارد  هشت  حدود  گفت:  ريو،  المپيك  قهرمان 
آمريكا سفارت  به  مى گردم  بر  ايران  به  دهم  نشان  كه  اين  براى 
براى دوباره  چرا  كه  گفتند  و  نخواستند  من  از  چيزى  اما  بردم 

مصاحبه آمده ام.
كيانوش رستمى در حاشيه انتخابات كميسيون ورزشكاران درباره
آخرين وضعيت حضورش در مسابقات قهرمانى جهان، بيان  كرد:
من پيگير وضعيت اعزامم به آمريكا بودم. به من گفتند كه بايد
هم من  شوم.  چك  آى  بى  اف  دوباره  كه  كنم  ارائه  را  مداركى 
نزديك هفت تاهشت ميليارد تومان مدارك با خودم بردم كه نشان
دهم كه بعد از مسابقات جهانى به ايران بر مى گردم تا هيچ بهانه
ديگرى براى آن ها باقى نماند، اما زمانى كه براى مصاحبه رفتم
چيزى از من نخواستند و حتى اعالم كردند كه پرونده من طبق

روال جلو مى رود.
او ادامه  داد: هم چنين به من گفتند كه چرا دوباره مبلغى پول را
واريز كرده ام و براى انگشت نگارى آمده ام. من هم پاسخ دادم
كه به من گفته اند كه دوباره بيايم و وظيفه خود دانستم كه دوباره
دادند زرد  برگه  من  به  هم  نهايت  در  كنم.  شركت  مصاحبه  در 
و اميدوارم كه حل شود و به مسابقات جهانى بروم و واقعا بد
مى شود كه كشورى ميزبانى مسابقات جهانى را داشته باشد و به

ورزشكاران شاخص ويزا ندهد.
اين قهرمان المپيك ريو، در مورد وضعيت آمادگى خود نيز، گفت :
و كرده ام  تمرين  نيم  و  ماه  دو  تقريبا  من  است.  خوب  تمريناتم 
كه زمانى  البته  مى برم.  جلو  را  تمريناتم  تنهايى  به  هم  هم چنان 
مى خواستم تمريناتم را شروع كنم فدراسيون به من نامه داد كه
حتما بايد يك نفر در كنارم باشد و تنها كسى كه ديدم مى تواند به
من كمك كند برادرم بود. حاال اگر نمى خواهند كه برادرم باشد او
را خط بزنند. با اين حال خوشحال هستم كه او در كنار من بود

و به من روحيه داد.
او در پاسخ به اين سوال كه وضعيت ركوردى او به چه صورت
است، خاطرنشان كرد: نمى گويم كه خيلى عالى هستم، اما سعى

مى كنم كه رو به جلو بروم.
رستمى در مورد انتخابات كميسيون ورزشكاران گفت : خوشحالم
كه مسووالن ورزش شرايط را فراهم كردند كه خود ورزشكاران
صنف درد  آن ها  حال  هر  به   كنند.  شركت  گيرى ها  تصميم  در 
انتخاب كه  كسى  هر  كه  اميدارم  مى شناسند.  بهتر  را  خودشان 

مى شود فقط به فكر خودش نباشد و به بقيه كمك كند.

طارمى، همچنان مورد اعتماد كى روش

مهدى طارمى كه يك ماه و اندى از محروميت خود را پشت سر
گذاشته، همچنان با انگيزه باال به دنبال روزهاى خوب آينده است.

، مهاجم جنوبى تيم ملى و پرسپوليس به واسطه شكايت باشگاه ريزه
اسپور اين روزها دوران محروميت را پشت سر مى گذارد. او كه تا به
امروز بيش از 40 روز از محروميت 4 ماهه خود را پشت سر گذاشته
در انتظار 2 ماه و اندى باقيمانده است تا بتواند بار ديگر در ميادين

حاضر شود.
و ملى  تيم  تمرينات  در  انگيزه  با  و  فعال  حضورى  با  كه  طارمى 
پرسپوليس به دنبال جبران روزهاى از دست رفته است، نمى خواهد
به سادگى شانس حضور خود در جام جهانى روسيه را از دست
بدهد. رقابتى كه مى تواند او را در نهايت به روياى حضورش در
فوتبال اروپا برساند و اين مساله مستلزم اين است كه بتواند در اين
فرصت باقيمانده از شرايط آرمانى مناسب فنى و كيفى برخوردار شود

و محروميت او را از نظر بدنى عقب نيندازد.
مهاجم پرسپوليسى تيم ملى اين روزها با اعتمادى كه از سوى برانكو و
كى روش متوجه اوست به دنبال اين است تا خود را در شرايط آرمانى
حفظ كند و عملكرد او نيز در تمرينات تيم ملى نشانگر اين مساله
است كه قادر خواهد بود با عبور از مدت باقيمانده محروميت بار ديگر

در نقش گلزن اصلى تيمش ظاهر شود.

سعيد جاللى راد گلر اميدهاى پديده و متولد1371 كه امسال به جمع 
بزرگساالن پديده اضافه شده، پس از عملكرد خوب خود در بازى با 
سايپا كه از دقيقه70 جايگزين گردان مصدوم شد، براى اولين بار در 

بازى با فوالد خوزستان به تركيب ثابت پديده راه يافت.
تير  مدافع  غفلت  با  كه  گلى  از  پس  نيمه اول  در  بازى  اين  در  جاللى 
دوم خود دريافت كرد، يك تك به تك و موقعيت مسلم استثنايى در 
دقيقه37 را از فوالدى ها گرفت و در نيمه دوم جداى از گرفتن ضربه 
اول پنالتى دقيقه76 كه شايد هوشيارى پديده مدافعان مى توانست مانع 
از گل در ريباند شود، در دقيقه83 نيز با زاويه بندى مناسب و كمك 
تيرك دروازه توانست تك به تك ديگرى را از آرش افشين بگيرد تا 

جاى خود را در تركيب پديده استحكام بخشد.
گفتنى است گلر سوم پديده اى ها رونى از كشور ارمنستان است كه به 
عنوان دروازه بان سوم به اين تيم اضافه شده و حكم دروازه بان روز مبادا 

را براى سفيد و قرمزپوشان مشهدى دارد.

 چه كسى مانع از گلزنى مبعلى در مشهد شد؟

سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: يكى از 
حساس ترين بازى هاى عمرم بود.

استقالل  يك  بر   2 پيروزى  از  بعد  ويسى  عبداله   
خوزستان برابر سياه جامگان مشهد در نشست خبرى 
گفت: با توجه به جايگاه هر دو تيم بازى امروز يكى از 

حساس ترين بازى هاى عمرم بود.
تالش زيادى كرديم براى اينكه بتوانيم در اين بازى 

پيروز شويم. به قول معروف «مرديم تا برديم».
همه  و  همكارى  بازى  اين  در  بچه ها  داد:  ادامه  وى 
خوزستان  مردم  بتوانند  كه  كردند  خرج  را  توانشان 
عملكردى  هم  آينده  در  اميدوارم  كنند.  خوشحال  را 
اينچنينى داشته باشند تا بتوانيم امتيازات از دست رفته 
را جبران كنيم. ويسى در خصوص مشكالت باشگاه 
استقالل خوزستان تصريح كرد: االن با نماينده اهواز 
ديدار كردم و به او گفتم كه تكليف اين تيم را روشن 
كنند و ما بفهميم كه صاحب مان كيست؟ اين باعث 
مى  شود كه ما از لحاظ روحى و روانى درست شويم. از 

وقتى كه گفتند موسوى كارخانه را خريده است بچه ها 
روحيه گرفتند و ما توانستيم دو بازى را پيروز شويم. 
ما به مردم خوزستان بدهكاريم و بايد نتايج گذشته را 

جبران كنيم تا مردم خوشحال شوند.
سرمربى استقالل خوزستان در پاسخ به اين سوال كه 
شما اخيراً گفته بوديد صددرصد در ليگ برتر خواهيد 
ماند، گفت: بله، من صددرصد ايمان دارم به بچه هاى 
تيمم البته نقاط ضعفى داريم كه بايد آنها را به نقاط قوت 
تبديل كنيم. مطمئنم با همت بچه ها و حمايت مردم 
خوزستان شرايط تيم بهتر مى شود و به جايگاه اصلى مان 
باز مى گرديم. االن كه در رتبه پايين جدول هستيم وقتى 
خوشحال  همه  مى آييد  باال  پله  چند  پيروزى  يك  با 
مى شوند در صورتى كه اگر باال بوديم و مى باختيم همه 

ناراحت مى  شدند.
ويسى گفت: در اين بازى مساوى به درد هيچ يك از تيم ها 
نمى خورد و خدا را شكر ما بيشتر تالش كرديم و توانستيم 

پيروز شويم.

به  فصل  اين  درخشان  نمايش  ادامه  در  تارتار  شاگردان 
پيروزى پُر گل مقابل سپيدرود رشت رسيدند.

 پارس جنوبى كه هفته قبل به روند سه تساوى پياپى 
پايان داد و ذوب آهن را در اصفهان شكست داد امروز 
هم موفق شد با نمايش هجومى و حفظ نتيجه 3 بر يك 
اجازه  هم  باز  تا  كند  پيدا  دست  متوالى  برد  دومين  ه 
صدرنشينى به پرسپوليس ندهد و دوباره رده اول را از 
ن خود كند؛ دو ضربه سر دقيق از اومانيا و عليارى و 
فرصت طلبى نانگ، پارس جنوبى را به سه گل رساند 
شكست  از  نتوانست  نيز  ابراهيمى  حسين  گل  تك  و 

سپيدرود جلوگيرى كند.
رايش هجومى شاگردان تارتار از همان دقايق ابتدايى 
شكل گرفت و آنها با گذشت كمتر از 6 دقيقه صاحب 
يك ضربه آزاد شدند كه با ارسال زبيدى و ضربه سر 
از  بعد  و  افتادند  پيش  سپيدرود  از  زود  خيلى  ومانيا 
ن هم بازى را در دست گرفتند اما در ادامه شاگردان 
شوت  با  سريع  حمله  ضد  يك  روى  ظرمحمدى 
براهيمى به گل تساوى دست يافتند؛ پارس جنوبى كه 
به  بازگشت  دنبال  به  شورش  پر  تماشاگران  حضور  در 
صدر جدول بود با فشار بيشتر در زمين حريف باز هم 
روى يك سانتر گلزنى كرد و اين بار ارسال محمدى مهر 
و ضربه سر تماشايى عليارى بود كه آنها را به گل دوم 
رساند؛ پس از اين گل سپيدرود روى يك كرنر و يك 
سانتر شانس خود را براى گلزنى امتحان كرد كه راه به 

جايى نبرد و حمالت جمى ها نيز بى ثمر بود تا نيمه اول 
با نتيجه 2 بر يك به سود شاگردان تارتار خاتمه پيدا كند.

دو  و  كرد  آغاز  هجومى  هم  را  دوم  نيمه  جنوبى  پارس 
كردن  باز  براى  آنها  تالش  اما  كرد  خلق  جدى  فرصت 
دروازه سپيدرود تنها 8 دقيقه ادامه داشت و نانگ روى 
دفع اشتباه حسينى توانست سومين گل تيمش را به ثمر 
رساند؛ در ادامه سپيدرود كار خاصى براى جبران نتيجه 

انجام نداد و به غير از يك ارسال خطرناك و يك شوت 
به  جنوبى  پارس  دروازه  روى  خطرى  محوطه  داخل 
ميانه  در  توپ  گردش  با  تارتار  شاگردان  نياورد؛  وجود 
زمين به خوبى بازى را مديريت كردند و با وجود زدن 
به  بيشتر  گلزنى،  شانس  ايجاد  براى  دور  راه  شوت هاى 
دنبال حفظ نتيجه بودند كه اين كار را به خوبى انجام دادند 

و به سه امتياز ارزشمند رسيدند./

مدافع راست استقالل و تيم ملى مى گويد كى روش در 
ردوى كوتاه مدت تيم ملى بازيكنان ليگ برترى را براى 

ديدار با پاناما و ونزوئال محك مى زند.
 وريا غفورى در دومين جلسه تمرين تيم ملى اظهار كرد: 
ردو تازه شروع شده است و كوتاه مدت خواهد بود. كى 
روش در اين اردو بازيكنان را ارزيابى مى كند و برخى از 
ازيكنان براى دو بازى دوستانه حفظ خواهند شد. او قصد 
دارد بازيكنان ليگ برترى را براى ديدارهاى دوستانه محك 

زند. 
و در ادامه   درباره دعوت هفت بازيكن از استقالل به  تيم  
ملى گفت: اين براى استقالل نكته مثبتى است. بازيكنان 
ستقالل جوان هستند و كار كردن با كى روش اتفاق خوبى 
راى آن هاست چرا كه اعتماد به نفس شان را باال مى برد و در 

دامه  مسير به بازيكنان كمك مى كند.

اين مدافع تيم   ملى درباره رقباى ايران در بازى هاى تداركاتى 
تاكيد كرد: به طور 100 درصد برگزارى اردو به بازيكنان 
كمك مى كند. مطمئنا اگر رقباى ما قلدرتر باشند به نفع مان 
است. ان شاء اهللا  در بازى هاى بعد رقباى بهترى داشته باشيم 
تا براى مصاف با تيم هاى قدرتمند جام جهانى آماده شويم.

كى روش  كارلوس  مى شود  گفته  كه  اين  درباره  غفورى 
عالقه اى به بازى با تيم هاى بزرگ ندارد و به دنبال ارتقاى 
جايگاه تيم   ملى در رده بندى جهانى به وسيله بردن تيم هاى 
كوچك است، خاطرنشان كرد: اين مسائل صحت ندارد. به 
نظرم اظهارنظر پوچى است. كارلوس كى روش بارها اعالم 
كرده است كه دوست داريم با بازيكنان بزرگ بازى كنيم. او 
بارها اين موضوع را تاكيد كرده است و هميشه براى او سوال 

است كه چرا بازى با تيم هاى بزرگ ميسر نمى شود.
تقابل  درباره  هم چنين  استقالل  ملى پوش  راست  مدافع 

رقباى ايران با تيم هاى قدرتمند كه به آمادگى آن ها در 
جام جهانى كمك مى كند، گفت : تيم هاى ديگر كه خيلى 
مسابقات  و  اردوها  رفته اند  جهانى  جام  به  ما  از  ديرتر 
مى شوند.  روبه رو  بهترى  حريفان  با  و  دارند  بهترى 
خوبى  تيم هاى  با  نتوانستيم  و  نبوده  خوب  ما  تداركات 
ان شاء اهللا  و  دارد  بزرگ  هدف  يك  تيم   ملى  كنيم.  بازى 
روسيه  جهانى 2018  جام  مسابقات  دوم  دور  به  بتوانيم 
صعود كنيم. كار راحتى نيست و نيازمند بازى هاى زياد و 

اردوهاى بهترى هستيم.
او درباره انتقاداتى كه به فهرست دعوت شده به تيم   ملى وارد 
است، گفت : هر بازيكنى كه در اردوى تيم   ملى حضور دارد، 
چيزهايى در خودش نشان داده است كه توانسته به تيم   ملى 
دعوت شود. كسانى كه در اردو هستند حق شان بوده است چرا 

كه كادرفنى همه بازيكنان را زير نظر دارد.

 در حالى كه شهاب گردان در چند بازى اخير پديده دچار اشتباهات فاحشى شده و به نوعى احساس بر اين بود  كه او اين فصل پس از رفتن مجتبى روشنگر به نساجى 
مازندران تقريبا درون دروازه مشهدى ها بى رقيب شده است،  از سوى سرمربى پديده يك برگ جديد در بازى با فوالد رو شد.

سارا خادم الشريعه در دور هفدهم 
ليگ چين مقابل حريفى از چين به 

برترى رسيد.
 سارا سادات خادم الشريعه كه در 
حاضر   چين 2017  شطرنج  ليگ 
شده است در دور هفدهم مقابل 
در  او  رسيد.  برترى  به  تاينلو  گو 
دور شانزدهم اين ليگ نيز مقابل 

تان شونگ يى قهرمان جهان حال 
حاضر زنان به تساوى رسيده بود. 

ليگ شطرنج چين با حضور 12 تيم 
در 22 دور برگزار مى شود. خادم 
الشريعه در تيم چنگدو قرار دارد و 
با  سيانگو ژو، ميوسنكو، گانچو ليو 
و ژايو رن هم تيم است. او تاكنون 
در دو دور شانزدهم و هفدهم اين 

رقابت  به  حريفانش  مقابل  ليگ 
پرداخته است. اين تيم در پايان دور 

هفدهم در رده ششم قرار دارد.
 خادم الشريعه سال گذشته براى 
نخستين بار به عنوان اولين نماينده 
ايران در ليگ چين حضور يافت 
ليگ  در  حضورش  دومين  اين  و 

چين است.

پيروزى خادم الشريعه در ليگ شطرنج چين

ويسى: مرديم تا برديم!

پارس جنوبى 3- سپيدرود 1؛ ول كن صدر نيستند!

وريا غفورى: كى روش ليگ برترى ها را براى
 بازى هاى دوستانه محك مى زند

خبـر
شكست كمالوند برابر تيم سابقش

تيم فوتبال نفت آبادان در هفته يازدهم ليگ برتر كشور برابر 
گسترش فوالد مغلوب شد.  شاگردان كمالوند در اين هفته در 
ورزشگاه تختى آبادان به مصاف تيم گسترش تبريز رفتند. در 
اين ديدار دروازه آبادانى ها خيلى زود و در دقيقه 3 توسط 
پيمان بابايى باز شد. نفتى ها اين نيمه را بازنده به ميدان رفتند. 
در نيمه دوم شاگردان كمالوند بازى را خوب آغاز كردند و 
موقعيت هاى خوب گلزنى به دست آوردند ولى هيچ كدام 
تبديل به گل نشدند. گسترشى ها  نيز نتوانستند از فرصت 
هاى خود بهره ببرند و در نهايت بازى با نتيجه يك بر صفر به 
سود گسترش فوالد به پايان رسيد و كمالوند برابر تيم سابق 

خود مغلوب شد. 
نفت آبادان در حال حاضر با 13 امتياز در رده هشتم جدول 

رده بندى قرار دارد

شكست تيم هندبال بانوان بهبهان
 در ليگ برتر كشور

تيم بهمن بهبهان در هفته دوم ليگ برتر هندبال بانوان كشور 
برابر حريف خود شكست خورد.   اين هفته از رقابت ها 
برگزار شد و تيم بهمن بهبهان در خانه از تيم شهيد چمران 
الرستان پذيرايى كرد. تيم بهمن بهبهان كه اولين حضور خود 
در ليگ برتر كشور را تجربه مى كند، بازى را با نتيجه 13 بر 
26  به حريف خود واگذار كرد. هفت تيم در ليگ برتر هندبال 
كشور حضور دارند و نماينده خوزستان در هفته نخست اين 

رقابت ها با قرعه استراحت مواجه بود.
براى اولين بار است كه تيمى از خوزستان در ليگ برتر بانوان 

هندبال كشور حضور دارد.

سوريان محبوب ترين المپيكى ايران
در انتخابات كميسيون ورزشكاران كميته ملى المپيك حميد 
سوريان توانست از 125 راى موجود، 97 راى را به خودش 
اختصاص دهد. انتخابات كميسيون ورزشكاران كميته ملى 
المپيك برگزار شد و در نهايت 15 ورزشكار اين كميسيون 
انتخاب شدند. با اينكه 434 نفر واجد شرايط انداختن راى در 
صندوق هاى آرا بودند؛ اما تنها 125 نفر در آن شركت كردند؛ 
با اين حال حميد سوريان توانست بيشترين راى را به خود 

اختصاص دهد.
حميد سوريان با 97 رأى، هادى ساعى با 73 رأى، كميل 
قاسمى با 71 رأى، مجتبى عابدينى با 70 رأى، كيانوش رستمى 
با 68 رأى، سعيد حسنى پور با 67 رأى، قاسم رضايى با 61 
رأى، كيميا عليزاده با 60 رأى، حميدرضا قلى پور با 58 رأى، 
يوسف كرمى با 57 رأى، مهدى كامرانى با 57 رأى، زهرا 
نعمتى با 48 رأى، الهه احمدى با 48 رأى، آرش ميراسماعيلى 
با 42 رأى و عليداد ساوه شمشكى با 19 رأى نتيجه نهايى را 

رقم زدند.

جشنواره گل حفارى در روز ضرب و 
شتم خبرنگار صدا و سيما

تيم فوتسال ملى حفارى در  هفته پانزدهم ليگ برتر كشور تيم 
تاسيسات دريايى را از پيش رو برداشت.

يكى از مهمترين ديدارهاى هفته پانزدهم ليگ برتر كشور بين 
دو تيم ملى حفارى و تاسيسات دريايى در اهواز برگزار شد. 
در نيمه اول بازى، تاسيسات بازى را خوب شروع كرد و 
موفق شد با پيروزى 2 بر صفر اين نيمه را به رختكن برود. در 
نيمه دوم حفارى بسيار خوب ظاهر شد و توانست بازى را 
برگزداند، حفارى در اين نيمه هفت گل به ثمر رساند و ياران 
وحيد شمسايى تنها دو گل خورده را پاسخ دادند. اين بازى 
زيبا و مهيج در نهايت با نتجيه 7 بر 4 به سود تيم ملى حفارى 
به پايان رسيد. در اين ديدار مالعلى، عظيمى، طالبى، فهيمى 
و توكلى هر كدام يك گل و رفيعى دو گل براى ملى حفارى 
وارد دروازه تاسيسات كردند. عالى قدر و جاويد هر كدام يك 
گل و شجرى دو گل براى تيم ميهمان به ثمر رساندنئد.  اين 
ديدار با حاشيه هايى هم همراه بود؛ در نيمه دوم درگيرى بين 
بازيكنان دو تيم به وجود آمد و همين باعث شد كه بازى براى 
دقايقى متوقف شود. اين درگيرى با مداخله اعضاى كادرفنى 
حفارى از جمله كياوش عالسوند، سرمربى اين تيم ختم به 
خير شد.  چند دقيقه بعد از اين درگيرى، كاركنان امور ورزش 
مناطق نفت خيز جنوب مانع از انجام كار خبرنگاران خانم و 
آقاى حاضر در جايگاه ويژه شدند. تعدادى از افراد حاضر در 
جايگاه نيز به دفاع از خبرنگاران و اين كه اجازه داده شود كه 
آن ها 10 دقيقه پايانى بازى را هم نظاره گر باشند، پرداختند. 
در نهايت درگيرى فيزيكى و لفظى بين افراد حاضر در جايگاه 
براى  بازى  كه  بود  حدى  به  درگيرى  اين  و  گرفت  شدت 
دقايقى متوقف شد. در اين بين خبرنگار صدا و سيما نيز مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت. در نهايت نيز خبرنگاران رسانه هاى 
خبرى و صدا و سيما به نشانه اعتراض سالن بازى را ترك 
كردند. اين رفتار ناشايست با خبرنگاران در حالى صورت 
گرفت كه بايد ورزش و رسانه در كنار هم باشند، نه اين كه با 
خبرنگاران كه در سرما و گرما موفقيت ورزش كشور را نشان 

مى دهند، اين گونه رفتار شود.
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در ميان فيلمسازان موج نو، يكى از وجوه 
تمايز شابرول نسبت به سايرين، عالقه 
مشهود او به آثار هيچكاك و تاثيرپذيرى 
سينماست.  تاريخ  بزرگ  فيلمساز  اين  از 

فريدون جيرانى نيز در فيلم هايى كه تا كنون ساخته، به غير از فيلم هايى 
كه غير قابل ديدن هستند (مثل صورتى، مجموعه ستاره ها و خواب زده ها) 
نشان داده كه بيشتر از همه متاثر از آثار هيچكاك است و دكوپاژ و ميزانسن 
را از آثار او آموخته و تم اصلى فيلم هاى مهمش (مثل قرمز، پارك وى و 

ساالد فصل) نيز به آثار هيچكاك نزديك است. تا اينجا قبول.
اما موضوع اصلى آثار شابرول، دست زدن به جنايت ناشى از شهوت است و 
شابرول در شخصيت پردازى و قصه گويى، رويكردى روانكاوانه و در نتيجه 
سمپاتيك دارد. او خواسته هاى شخصيت هايش را از منظرى روانكاوانه 

بررسى مى كند.
اين در حالى است كه فيلم جيرانى، به هيچ وجه جنبه روانكاوانه ندارد و تمايل 
شخصيتى كه مرتكب جنايت مى شود مشخصا ناشى از شهوت نيست. پس 

تا اينجا، جيرانى در فرضيه ى خود شكست خورده است.
ايجاد اتمسفر سرد و بى روح  تنها موفقيت جيرانى

جيرانى در خفگى، فقط توانسته است فضا و اتمسفر مورد نظرش را به تصوير 
بكشد. قصد فيلمساز، ايجاد اتمسفر و فضايى سرد، بى روح و يخ زده بوده كه به مدد 
فيلمبردارى و قاب بندى هاى مناسب در اكثر لحظات فيلم و همچنين استفاده از 
كنتراست در نورپردازى توانسته است چنين فضايى خلق كند. از طرفى ميزانسن يا 
بهتر بگوييم چيدمان بازيگران در فيلم، ثابت و بى تحرك است كه اين نيز در خدمت 
فضاى حاكم بر فيلم است و ذهنيت كارگردان در اين چيدمان به رخ كشيده مى 

شود. بازيگران فيلم، همچون عروسك خيمه شب بازى در اختيار كارگردان هستند 
و بازى نمى كنند، بلكه مثل ربات، دستورات را اجرا مى كنند. از بين بازيگران فيلم، 
فقط نويد محمدزاده توانسته به مدد هوشمندى در بازيگرى و سبقه تئاترى، فضاى 
ذهنى و اتمسفر مورد نظر فيلمساز را درك و با ديالوگ هاى مونوتن و ميميك بِت 
و يكنواخت در بازى اش، آن را ايجاد كند. البته خفگى مثل آثار قبلى جيرانى از عدم 

توانايى كارگردان در هدايت بازيگران رنج مى برد.
  فيلمساز از پيچيدگى در شخصيت پردازى و قصه صرف نظر كرده و خفگى از 
منظر قصه گويى، خرده پيرنگ محسوب مى شود. عالوه بر بازيگران، شخصيت ها 

نيز در لحظات زيادى در طول فيلم، ساكن
يك طرح  با  فيلمساز  و  هستند  ثابت  و 
عامل انگيزشى كوچك در هريك، كشش
دراماتيك را از فيلم حذف كرده و نتيجه
اش مى شود فيلمى كه صحنه هاى زيادى از آن اضافى است و بى تاثير.

رونمايى از يك «مشرقى» جديد در «خفه گى»
فضاى تيمارستان و پوشش كاركنان آن شباهت زيادى به راهبه هاى
كليسا و فضاهاى اروپاى شرقى دارد. با وجود چنين انتخابى توسط
فيلمساز و با توجه به اينكه فيلم، جغرافيا و زمان- مكان مشخصى ندارد
و آدم ها به هيچ وجه رفتار ايرانى ندارند، اصرار فيلمساز بر استفاده از
اسامى ايرانى در فيلم، نامشخص است. عجيب است كه حتما و الزاما
بايد در هر فيلم جيرانى، يك مشرقى جديد ببينيم. آن هم وقتى همه
تواند نمى  خود  خودى  به  ايرانى،  اسامى  انتخاب  است.  اروپايى  چيز 
مخاطب را مجاب كند كه رويدادهاى فيلم در ايران رخ مى دهد. فرض
كنيد كسى نمايش هملت را روى صحنه برده و در اجرا از طراحى
صحنه و لباس دوران اليزابت استفاده كرده؛ اما به جاى اينكه هملت به
اوفيال حرف بزند، كامبيز به مژگان بگويد: "مژگان، به صومعه برو!" قطعا تغيير

اسامى بيش از باورپذيرى، خنده دارد خواهد بود.
جيرانى در فيلم آخرش دست به ريسك بزرگى زده و تمام صحنه هاى فيلم را
در فضاى بسته فيلمبردارى كرده است. از آنجا كه خفگى به صورت سياه و سفيد
فيلمبردارى شده و مهم ترين ويژگى آن ايجاد فضايى سرد و يخ زده در يك
موقعيت نامتعارف است، تماشاى آن براى مخاطبينى كه با پيش زمينه قبلى از بازى
هاى الناز شاكردوست وارد سالن سينما مى شوند، يك عذاب طوالنى خواهد بود.

سوسن طاقديس با بيان اين كه ژانر بايد وجود داشته باشد، مى گويد: مخاطب ايرانى 
از مطالعه كتاب هايى كه مولف آن ها ايرانى است زده و نسبت به آن ها بى اعتماد 

شده است.
 اين نويسنده ادبيات كودك و نوجوان در گفت وگو با ايسنا، درباره ضرورت و اهميت 
ژانرنويسى اظهار كرد:  آدم هاى مختلف با سليقه هاى مختلف وجود دارند و ممكن 
است  هر كدام به نوع يا ژانرى از ادبيات عالقه داشته باشند. شايد يكى از علت هايى 
كه مردم و بچه هاى ما كم  مطالعه مى كنند اين است كه ژانر مورد عالقه  خود را در 
ادبيات مان پيدا نمى كنند.  يكى از  داليلى كه از كارهاى ترجمه استقبال مى شود اين 
است كه براى هر سليقه اى ژانرى وجود دارد و سليقه ها را ارضا مى كند و به آن ها 
جواب مى دهد.  او در ادامه خاطرنشان كرد: مسلم است كه ژانر بايد وجود داشته باشد 
تا همه مخاطبان را تحت پوشش قرار دهد. كسى روحيه طنز دارد و نويسنده هاى 
ما طنز زياد كار كرده اند، در نتيجه آن فرد مطلب مورد عالقه  خود را پيدا و مطالعه را 
شروع مى كند. ولى ديگرى ژانر مورد عالقه اش، ژانر وحشت است اما سياست هاى 
سياست گذاران درباره اين ژانر خيلى  متغير  بوده، گاهى مى گفتند مى شود در اين ژانر 
نوشت و گاهى مى گفتند نمى شود و  اغلب ژانر ترسناك در ادبيات ما سانسور شده  
است. بچه هايى كه اين ژانر را دوست دارند، به سمت ترجمه كشيده مى شوند كه 

ظاهرا درباره آن سخت گيرى نمى شود و بچه ها از آن استقبال مى كنند.

 طاقديس اظهار كرد:  بيان يك سرى از مطالب در ادبيات به ويژه ادبيات كودك و 
نوجوان ممنوع بود. ممنوعيت از چيزهاى مهمى مانند عشق شروع مى شد تا يك 
كلمه، و كسى درباره آن ها نمى تواست بنويسد. اما مى بينيم در ادبيات خارجى به 
راحتى طورى مى نويسند كه همه منظور را مى فهمند. تمام اين محدوديت ها باعث 

مى شود گروه هاى كوچك و بزرگى از مخاطبان را از دست بدهيم. 
او همچنين درباره اين كه در ادبيات چقدر به ژانرنويسى توجه شده است، گفت: فكر 
مى كنم اوايل كسى اصال توجه نداشته كه چه چيزى مى نويسد و وقتى به خيلى از 
نويسنده ها مى گفتى ژانر، اصال نمى دانستند يعنى  چه. شايد هم تقصيرى نداشتند و 
كسى نبود كه نويسندگى را به آن ها ياد بدهد. تمام گذشتگان هم منفور و مغضوب 

بودند و ما مى خواستيم خودمان بنويسيم. بعدها به تعداى از ژانرهاى قابل قبول تر از
نظر سياست گذارها رغبت نشان داده شد و بخصوص در طنز  پيشرفت هايى داشتيم.
در ادبيات انقالب اسالمى و ادبيات جنگ كارهايى داشتيم كه در همان ها هم به
خاطر محدوديت هايى كه وجود داشت و ما نمى توانستيم ابعاد منفى جنگ را نشان
بدهيم و قهرمان هاى داستان ها حالت اسطوره اى و مقدس پيدا مى كردند، قدرى

ادبيات ما از حقيقت و واقعيت دور شد.
اين نويسنده افزود: البته بچه هايى كه در آن زمان بودند راحت تر ارتباط  برقرار
مى كردند اما بچه هاى اين دوره  به هر علت، مثال شايد اين كه آگاهى بيشتر شده،
نمى توانند بپذيرند همه چيز خوب بوده است. بچه هاى االن كه از آن فضا دور

شده اند، خيلى چيزها به نظرشان مصنوعى و دور از واقعيت مى آيد.
سوسن طاقديس در پاسخ  به اين كه آيا ژانرنويسى مى تواند در بازار كتاب ظرفيت
ايجاد كند، اظهار كرد: ظرفيت به سادگى، آسانى و سرعت اتفاق نمى افتد زيرا
مخاطب ايرانى از مطالعه كتاب هايى كه مولف آن ها ايرانى است زده و نسبت
به آن ها بى اعتماد شده است. تا اعتماد مخاطبان جلب شود زمان طوالنى و كار
درست  و حسابى مى طلبد و فكر نمى كنم نويسنده هاى ما بتوانند چنين شكاف ژرفى
را پر كنند و به جايى برسند كه مخاطب را قانع كنند كه آثار ايرانى نيز خوب، موثر،

سرگرم كننده و جذاب هستند.

ايجاد اتمسفر سرد و بى روح تنها موفقيت جيرانى چون عاقبت كار جهان نيستي است /انگار كه نيستي چو هستي خوش باش  
 حكيم عمر خيام

شـت نو عكـس  نجمه مساعدي

نـه بخا كتا
«برسد به دست خانم ف»، روايتى از دلدادگى در دوران جنگ

كتاب خاطرات سيد احمد نبوى از هشت سال دفاع مقدس با 
عنوان «برسد به دست خانم ف» منتشر شد.

انتشارات سوره مهر كتاب «برسد به دست خانم ف» شامل 
خاطرات سيد احمد نبوى را با گردآورى و تدوين راحله صبورى 

منتشر كرده است.
اين كتاب كه شامل خاطرات زندگى و حضور نبوى به عنوان 
يكى از اعضاى گردان انصارالرسول در جبهه هاى جنگ تحميلى 
است در دل خود با بخشى از نامه هايى كه او در دوران جنگ 

تحميلى به خانواده و دوستان خود 
نوشته تلفيق شده است.

راحله صبورى در بخشى از مقدمه 
خود بر اين كتاب درباره اين نامه ها 
و تلفيق آن با متن آماده شده از 
اين خاطرات مى نويسد «نامه ها 
كه  داشت  روشنى  نشانه هاى 
نمى توانستم از آن چشم بپوشم. 

آن سطرها و كلمات، جهانبينى صوفيانه آدم هاى زمان خود را 
حكايت مى كرد و روشن، ساده و به دور از تعصب، از عشق 
سخن مى گفت و بى پرده، به آن ويژگى انسان اشاره داشت كه 
او را از ديگر موجودات عالم متمايز مى كند و آن جوهر محبت 
و نايزه عشق است. نامه ها، زشتى جنگ را در نگاه آدم ها به 
زيبايى و زيبندگى زندگى سوق مى دهد و پيام براى مردمان اين 
ديار، هميشه آشنا بوده است كه اى جنگ تو تنها زندگى را از ما 

نگرفتى بلكه در تو به حقيقت زندگى دست يافتيم و از نو متولد 
شديم با كيمياى عشق و انسانيت.

در بخشى از فصل هفتم از اين كتاب مى خوانيم:
فتانه جان دلم برايت تنگ شده است. اما تنها مساله اى كه اينجا 
را برايم بدون تو مشكل نمى كند اين است كه خداوند قبول كند 
در راه اوست تا در آن دنيا خجالت زده نباشم كه شما در بهشت و 
من در انتظار صف عذاب شوندگان. چون اگر اينطورى شود شما 

هم پيش خداوند از اين شوهر خجالت نمى كشيد...
اين حرف ها را در اولين روز ورودم 
به دو كوهه براى فتانه نوشتم. بعد 
از يك روز جدايى چنان دلتنگى بر 
من غالب شد كه انگار به آخر دنيا 
رسيده بودم و هيچ راه برگشتى 
نداشتم. آنجا در دوكوهه، در جمع 
خوب بچه هاى جنگ و در ميان 
هياهو و رفت آمد نيروهاى جديد، 
كه مثل امواج دريا هميشه در تكاپو بودند، شايد هيچ كس مثل 
من حس غربت نداشت. اگر هم داشت مجالى براى ابراز آن 
نبود. زيرا در آن درياى بيكران خوبى و ايثار و از خود گذشتگى 
اين احساسات، سطحى و مضحك به نظر مى رسيد و ابرازش 

مايه شرم بود.
 اين كتاب در حجمى بالغ بر 500 صفحه با قيمت 19 هزار 

تومان منتشر شده است.

آخرين فيلم فريدون جيرانى نه مثل هيچ يك از فيلم هاى قبلى اش است و نه در ادامه روندى كه جيرانى از ابتداى
 فعاليت 35 ساله اش در سينما تا كنون داشته. جيرانى (به گفته خودش) سعى كرده تا در خفگى متاثر از آثار

 كلود شابرول فيلمساز مهم موج نوى فرانسه باشد.

مخاطب از كتاب ايرانى زده شده است

در روز معارفه شهردار مردم كوت عبداهللا طعم 
تالشهاى  و  ها  ،رايزنى  ها  ،جلسه  ،زحمات 
اعضاء شوراى اسالمى شهرشان را مى چشند، 
و شهر كوت عبداهللا و مردمش را از بالتكليفى 
نداشتن شهردار خارج نمودند.... شوراى شهر 
كوت عبداهللا با همدلى تمام هفت عضو خود 
، نشان داد ، در پيش بردن اهداف و از بين 
بردن مشكالت فقط به رضايت مردم راضى 

مى شود
شهرهاى  از  تعدادزيادى  هنوز  حاليكه  در 
استان خوزستان ،همچنان با سرپرست اداره 
با  عبداهللا  كوت  شهر  شوراى  اما  شوند،  مى 

انتخاب خليل الهايى مديرعامل سازمان زيبا سازى كالنشهر اهواز ، 
بخاطر سوابق و تخصص خوبش،كوت عبداهللا را چندين گام جلو 
انداخت و با حمايت هايى كه دكتر خنفرى فرماندار تالشگر شهرستان 
كارون ،امام جمعه بزرگوار شهرستان كارون حجت االسالم خضيراوى 

،وديگر دلسوزان اين شهرستان از اين تصميم شورا داشته 
و به آن احترام گذاشتند، اين همدلى باعث شد تا شهر و 
شهردارى كوت عبداهللا از اين بال تكليفى در بيايد و سريعا 
يك شهردار ،تخصصى و كاركرده ،كه خيلى هم جدى و 
طرفدار نظم است بنام مهندس خليل الهايى ،حكم خود 
را زودتر از خيلى از شهرداران ديگرى كه منتظر صدور 
فرماندارى  جلسات  سالن  در  هستند،امروز  حكمشان 
زحمتكش  كاركنان  زحمات  ،(با  كارون  شهرستان 
فرماندارى ، شخص فرماندار دكتر خنفرى،معاون فرماندار 
مهندس حميديان ، رحمان باوى مسئول دفتر فرماندار، 

زحمتكشان سياسى ،اجتماعى،حسين فروزنده مدير حراست 
فرماندارى  و ...) 

در اين معارفه مهمانان ويژه ايى حضور داشتند ، و اين نشان 
از جايگاه باال و مورد تاييد مهندس الهايى در جمع مديران 
كالنشهر اهواز و استان خوزستان دارد .؛ كه چند تن از اعضاء 
شوراى اسالمى شهر اهواز ، معاون امورمالى و ادارى شهردارى 
اهواز و پيام ويژه دكتر كتانباف براى اين معارفه حضور داشتند.

از ميزبانان و بانيان اين جلسه پدر معنوى و دلسوز شهرستان 
كارون حجت االسالم خضيراوى امام جمعه محبوب مردم 
سخنان  و  ها  توصيه  با  انصافا  است...كه  كارون  شهرستان 
خودشان نكات جالب و ويژه ايى را براى همگان روشن نمود.

در اين جلسه حاج پرويز سامرى رئيس شوراى شهر نيز در 
سخنانى از طرف همه اعضاء و مردم كوت عبداهللا مجددا اولويت هاى 

مد نظر را براى شهردار جديد اعالم نمود...
از ديگر حاضران جلسه مى توان به دكتر حسين ناصرى ،مهندس 
اشاره  حزباوى  زهرا  مهندس  و  الهايى  قادر  باوى،مهندس  ناصر 
نمودالبته مهندس صالح بن عبود و حاج حميد باوى بحره نائب 
رئيس شوراى شهر كوت عبداهللا در كربالى معلى حضور دارندو 
مدت  اين  در  كه   ، بودند  غايب  جلسه  اين  در  خاطر  همين  به 
كوتاهى كه از عمر اين شورا مى گذرد ،اين اعضاء و سه عضو 
ديگر  توانسته اند ، نمره قبولى از مردم دريافت كنند،البته آنها هنوز 
وضعيت شهر را با وضعيتى كه در شان مردم كوت عبداهللا است 

داراى فاصله زيادى مى بينند...
در پايان رسما حكم خليل الهايى به عنوان شهردار به وى اعطا و 
از زحمات سرپرست خدمت گزار  مهندس هاشم مجدم و عدنان 

غزى شهردار سابق كوت عبداهللا تقدير شد.

شوراى اسالمى شهر كوت عبداهللا سربلند از اولين خان

خليل الهايى رسما به عنوان شهردار معارفه شد
معارفه ايى با مهمانانى ويژه

در اين معارفه مهمانان ويژه ايى حضور داشتند ، و اين نشان از جايگاه باال و مورد تاييد مهندس الهايى در 
جمع مديران كالنشهر اهواز و استان خوزستان دارد .؛ كه چند تن از اعضاء شوراى اسالمى شهر اهواز ، 

معاون امورمالى و ادارى شهردارى اهواز و پيام ويژه دكتر كتانباف براى اين معارفه حضور داشتند.


