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 طرح «كله ها را 
به هم كوبيدن»

على  نصرى
درِك مسائل بين المللى و پيش بينى وقايع در پيِش رو عمدتًا 

نياز به «تحليل » هاى پيچيده دارد.
 يعنى تحليل گران سياسى بايد تمام دانش ژئوپليتيك، تاريخى، 
نظامى، اقتصادى و «تجربه» و «شم» سياسى خود را بكار 
بگيرند تا موقعيت و مختصات فعلى كشورشان در منطقه - يا 
عرصهء بين المللى - را تشريح كنند، جريان ها و ُكنش گران 
و  طرح ها  و  پنهان  انگيزه هاى  كنند،  شناسايى  را  مختلف 
رفتارهاى رقبا را پيش بينى كنند و سپس در جهت حفظ ثبات 
و صلح و امنيت و دفاع از منافع ملى كشورشان راهكارهايى 

را تجويز نمايند.
اما گاهى نياز به چنين تحليل هاى پيچيده  نيست. در بسيارى 
از مواقع نظريه پردازان، مشاوران و سياست مداران جريان هاى 
متخاصم خارجى خودشان با زبان خودشان طرح ها و نقش هاى 

آينده شان را صراحتاً بيان كرده اند. 
به   - اطالعات  و  اينترنت  عصر  اين  در   - تا  است  كافى  و 
سراغ نوشته ها و سخن رانى ها و مصاحبه هاى آن ها در محافل 
و نشريات و اتاق فكر هاى خودشان برويم تا صريح و واضح از زبان 

خودشان بشنويم كه طرح هايى براى مان دارند.
جنگ طلب  جريان هاى  نظريه پردازان  كه  مواردى  از  يكى 
آمريكايى - كه حضور بسيار ُپر رندگى نيز در دولت دونالد 
گفتند  سخن  موردش  در  صراحت  به  بارها   - دارند  ترامپ 
«جنگ  يك  ايجاد  كرده اند،  بيان  را  خودشان  طرح هاى  و 

فرسايشى» ميان ايران و عربستان است.
در ماه جوالى 2016 - چند ماه قبل از پيروزى دونالد ترامپ 
 Steve) بنن  استيو   - آمريكا  رياست جمهورى  انتخابات  در 
Bannon) – كه بعداً در سمت مشاور ارشد و رئيس دفتر 
 Breitbart كاخ سفيد منصوب شد - در برنامهء راديويى
 –  (Robert Spencer) اسپنسر  رابرت  با  مصاحبه اى 
نويسندة مشهور ضد ايرانى و مسلمان ستيز آمريكايى- در مورد 
 The Complete Infidel’s» عنوان با  او  كتاب  آخرين 
Guide to Iran» (راهنماى كامل ايران براى كفار) انجام داد 

كه پخشى از آن به شرح زير است:
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قادر الهايى عضو شوراى شهر كوت عبداهللا :

حفظ كرامت كارگران و خدمت بى منت  
به مردم كوت عبداهللا اولويت هاى ما است

ناصر باوى عضو شوراى اسالمى شهر :

ظلم به كوت عبداهللا با ممنوعيت 
استفاده  از ساحل و تغيير محدوده

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى خوزستان:

 سـال به سـال پربارتر شودنمايشــگاه نفــت بايد

ــگاه هاى  نمايش ــركت  ش ــل  مديرعام  
ــه در نهمين دوره  ــتان با بيان اينك خوزس
ــگاه نفت 270 واحد شركت كننده  نمايش
ــت:  ــتند، گف ــركت داش ــتان ش از 11 اس
ــتان به عنوان پايتخت نفتى كشور  خوزس
ــت و نمايشگاه صنعت  ــده اس معروف ش
نفت بايد سال به سال پربارتر و با حضور 
ــركت كنندگان مختلف از سراسر استان  ش

ــود. ــور برگزار ش و كش
 رحيم جليلى در اختتاميه نهمين نمايشگاه 
تخصصى ساخت داخل تجهيزات صنعت 
نفت با اشاره به استقبال مناسب شركت ها 
از نمايشگاه نفت امسال اظهار كرد: تنها در 
ــتان، كيش و تهران، نمايشگاه نفت  خوزس
ــأله خود نشان  ــود كه اين مس برگزار مى ش

دهنده اهميت موضوع است. 
ــتان به عنوان پايتخت    وى افزود: خوزس
ــور معروف شده و به همين دليل  نفتى كش
ــگاه صنعت نفت در استان سال  بايد نمايش
به سال پربارتر و با حضور شركت كنندگان 
ــر استان و  ــازندگان مختلف از سراس و س

كشور برگزار شود.
ــن دوره از  ــرد: در اي ــح ك ــى تصري جليل
ــركت كننده از 11  نمايشگاه 270 واحد ش
ــتند كه از اين تعداد 47  استان شركت داش
واحد از خوزستان بودند. نمايشگاه امسال 
در سه قالب تأمين كننده، سازنده و خدماتى 

برگزار شد. 
ــم دى ماه  ــن يك ــرد: همچني ــان ك   وى بي
سالروز تأسيس شركت ملى حفارى است 
و نمايشگاه ملى حفارى نيز برگزار خواهد 
ــركت كنندگان دعوت مى كنم در  شد. از ش

آن نمايشگاه نيز مشاركت داشته باشند. 
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى خوزستان 
گفت: در اين زمان كه كشورهاى خارجى 
ــتند، نقش آفرينى  به دنبال تحريم ايران هس
ــت  ــازندگان در صنع ــدگان و س توليدكنن
كشور جاى تقدير دارد. با توجه به اهميت 
ــزارى چند  ــاى خالى برگ ــتان، ج خوزس

نمايشگاه در استان احساس مى شود.
ــكالتى كه  جليلى ادامه داد: با توجه به مش
سال گذشته در حوزه برق داشتيم و استان 

ــكالت  هنوز هم كم و بيش درگير اين مش
ــد بايد يك نمايشگاه  است، به نظر مى رس
ــتان هاى ديگر در  ــد اس ــت برق مانن صنع
ــا توجه به  ــود اما ب ــزار ش ــتان برگ خوزس
ــتان  اينكه چند اداره آب و برق در خوزس
ــود دارد، همكارى الزم براى برگزارى  وج
ــا آخرين  ــود ت ــام نمى ش ــگاه انج نمايش
ــركت ها در  ــتاوردها و توليدات اين ش دس

نمايشگاه آب و برق ارائه شود.
ــك  ــت ي ــن الزم اس ــزود: همچني وى اف
نمايشگاه در بحث محيط زيست نيز براى 
ــتان در نظر گرفته شود. در گذشته،  خوزس
ــال اين نمايشگاه برگزار شد،  يك يا دو س
ــدم همكارى ها برگزارى آن  ــا به دليل ع ام

ادامه پيدا نكرد. 
همچنين احساس مى شود نمايشگاه صنايع 
ــود.  ــتان برگزار ش ــتى نيز بايد در اس دس
نمايشگاه صنايع دستى در گذشته چهار يا 
پنج سال در استان برگزار شد و حتى سطح 
آن باالتر از سطح ملى بود اما اين نمايشگاه 

نيز ادامه پيدا نكرد.
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خوزستان

همزمان ها  خوزستانى  تنفسى  مشكالت  بروز 
 با اولين باران هاى پائيزى از سال 92 آغاز شد
 به طوريكه ايجاد تنگى نفس در زمان باران

 صدها نفر را راهى بيمارستان كرد و پس از آن اين 
موضوع در سالهاى بعد نيز تكرار گرديد هر چند
 آمارها در سالهاى بعد با نوساناتى همراه بود.

اين  در  خود  بررسيهاى  مسئول  دستگاههاى  حادثه  اين  از  بعد 
زمينه را آغاز كردند كه 18 گزينه به عنوان عوامل تنگى نفس 
مطرح شد و در نهايت چهار مورد از آنها شامل آلودگى فلرهاى 
و  الستيك  سوزاندن  نيشكر،  مزارع  سوزاندن  (دودكش)،  نفتى 
عامل  اصلى  متهمان  عنوان  به  گياهان  افشانى  گرده  و  زباله 
خوزستاتن  در  پاييزى  باران  بارش  اولين  از  پس  نفس  تنگى 

شدند.  معرفى 
با نزديك شدن به زمان نخستين باران پاييزى بار ديگر نگرانى ها 
درخصوص ايجاد مشكالت تنگى نفس شهروندان مطرح مى شود 
كه چرا هركدام از دستگاه ها يك مساله را عامل بروز و يا تشديد اين 

پديده مى خوانند.
در بحث تنگى نفس، مظلوم تر از گياه كونوكارپوس پيدا نكرده اند

شهردار اهواز با اشاره به اينكه در بحث تنگى نفس، مظلوم تر از گياه 
كونوكارپوس چيزى را پيدا نكرده اند گفت: تاكنون هيچ مطالعه علمى 
ثابت نكرده كه عامل ايجاد اين عارضه گياه كونوكارپوس است و 
تنها ممكن است اين گياه در كنار ساير عوامل نقش تشديد كنندگى 

داشته باشد.
منصور كتانباف سهم كونوكارپوس در ايجاد تنگى نفس را به نسبت 
ساير آالينده ها اندك خواند و افزود: تحقيقات دانشگاه شهيد چمران 

نيز مويد اين امر است. 
وى با اشاره به اينكه بسيارى از درختان كونوكارپوس تا اين لحظه 
هرس شده اند افزود: طبق گفته محققان عامل ايجاد آلرژى گل اين 
گياه است كه با هرس شدن دو مرتبه در سال فرضيه نقش آن در ايجاد 

تنگى نفس كاهش مى يابد.

سهم كونوكارپوس در ايجاد
 عارضه تنگى نفس اندك است

دكتر همايون يوسفى نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى كه 
خود نيز يك پزشك متخصص است نيز مقصر دانستن گياه كونوكارپوس 
در بحث تنگى نفس را كامال بى اساس دانست و افزود: به عنوان يك 
پزشك اين فرضيه را كه كونوكارپوس عامل اصلى مشكالت تنفسى است 
را رد مى كنم. وى با اشاره به اينكه برخى به دنبال آن هستند تمام تقصير 
را متوجه اين گياه كنند افزود: هيچ منبع علمى اين امر را ثابت نمى كند 
زيرا سهم گرده افشانى كونوكارپوس در ايجاد آلرژى در مقايسه با ساير 

آالينده ها اندك است.

آزمايش هاى آلرژيك تاييد كننده سهم باالى 
كونوكارپوس در تنگى نفس است

يك فعال محيط زيست با اشاره به اينكه اين گياه در استان خوزستان، 
هرمزگان و بوشهر بيش از استانداردها تكثير شده است اظهار كرد: باوجود 
تجربه ناموفق كشورهاى حوزه خليج فارس اما مسئوالن همچنان به كشت 
اين گياه ادامه دادند. نرگس خاتون مجتهدى نجفى با اشاره به اينكه آزمايش 
هاى آلرژيك نشان مى دهد كه عامل تنگى نفس شهروندان گرده هاى اين 
گياه است افزود: برگ هاى متعدد اين گياه و عدم تجزيه كامل آنها از ديگر 
عوامل ايجاد مشكالت تنفسى است. وى با طرح اين پرسش كه چرا يك 
گونه خارجى تا اين حد مورد توجه قرار گرفته است، تصريح كرد: بايد 
به جاى كشت خارج از حد اين گياه گونه هاى بومى استان مانند نخل، 

مركبات و ُكنار كاشته شود.
بارش نخستين باران پاييزى امسال متهم اصلى 

بحران تنفسى را مشخص مى كند
رئيس پايش محيط زيست خوزستان با اشاره به اينكه از 19 عامل بحران 
تنفسى در حال حاضر به چهار گزينه رسيده ايم گفت: اگرچه فلرهاى نفتى 
يكى از منابع آالينده در شهر اهواز هستند اما بحران هاى تنفسى در يك 

زمان خاص و با بارش باران پاييزى ايجاد مى شوند.
سيروس كريمى با طرح اين مطلب كه در سال 89 حدود 800هزار بشكه 
نفت در روز توليد مى شد افزود: در اين زمان مشكلى به نام تنگى نفس 

وجود داشت اما در سال 94 با وجود سه برابر شدن توليد نفت اما حجم 
مراجعات بيماران تنگى نفس نسبت به سال 92 كمتر بود.

وى به فرضيه هاى مختلفى مانند آتش زدن مزارع نيشكر، فلرهاى نفتى، 
آاليندگى ساير صنايع و واكنش هاى شيمايى حاصل از رعد و برق اشاره 
كرد و يادآور شد: اما اين گزينه ها در بيشتر فصول سال وجود دارند و تنها 
عاملى كه در فصل پاييز با ايجاد گلدهى باعث ايجاد فرآيندهاى خاصى 

مى شود گياه كونوكارپوس است.
كريمى به مطالعات انجام شده توسط معاونت فناورى و پژوهشى شهيد 
چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشكى اهواز در اين خصوص اشاره كرد 
و اظهار نمود: هر دانه گياه كونوكارپوس در يك متر مربع 170 دانه دارد 
كه هر دانه به 700 قطعه تقسيم مى شود كه با متصاعد شدن در هوا باعث 

ايجاد آلرژى هاى تنفسى مى شوند.
وى افزود:با مطالعات انجام شده يكى از متهمان اصلى بحران تنفسى 
درخت كونوكارپوس است اما نتيجه نهايى پس از بارش باران امسال 
حاصل مى شود چراكه درخت هاى كونوكارپوس موجود در سطح شهر 
هرس شده اند و اگر باوجود نخستين بارش پاييزى شهروندان بار ديگر 
دچار بحران هاى تنفسى شوند قطعا بايد به دنبال ساير عوامل بود. رئيس 
پايش محيط زيست خوزستان معتقد است حتى در صورتى كه گياه 
كونوكارپوس به عنوان متهم اصلى بحران هاى تنفسى شناخته شود بازهم 
كنترل ساير آالينده ها مانند فلرهاى نفتى، صنايع فوالد، كشت و صنعت و 

آتش سوزى هاى متفرقه الزم است.
باال بردن سرانه فضاى سبز عامل تكثير بيش از حد كونوكارپوس است

رئيس شوراى شهر اهواز اما تكثير خارج از ضابطه اين گياه را عامل بحران 
تنفسى دانست و يادآور شد: در سال هاى گذشته برخى براى افزايش 
سرانه فضاى سبز شهر اهواز دست به كاشت و تكثير بيش از حد گياه 

كونوكارپوس كرده اند.
محمد جعفر فلسفى افزود: اين گياه نياز به آب و مراقبت چندانى ندارد و 
سريع نيز تكثير مى يابد اما از سويى ديگر باعث بروز بحران هاى تنفسى 

شده است.

تنگى نفس در خوزستان تنها يك عامل ندارد
رييس دانشگاه علوم پزشكى اهواز نيز 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 مختلف صورت گرفت تا عوامل 

اصلى شناسايى شوند.
ايرج نظرى بيان كرد: در ابتدا بسيارى از افراد 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 كه با هرس 
درختان كنوكارپوس تعداد بيماران تنگى نفس كاهش چشمگيرى پيدا 
كرد. بررسى عوامل تنگى نفس هاى پائيزه در خوزستان از دو سال گذشته 
به دانشگاه علوم پزشكى اهواز به عنوان نماينده وزارت بهداشت واگذار 
شد. اين دانشگاه نيز گرده هاى گياهى را مهم ترين دليل تنگى نفس و 
گياه ’كونوكارپوس‘ كه بيشتر فضاى سبز اهواز را پوشانده، را عامل آن 

معرفى كرده است.
دانشگاه علوم پزشكى اهواز پارسال اعالم كرد: آمار مراجعه بيماران 
تنفسى به دنبال نخستين بارندگى پائيزى، با هرس درختان، 70 تا 80 

درصد نسبت به سال پيش از آن كاهش يافت.
آنچه مشخص است آنكه علت پديده تنگى نفس بعد از باران در 
خوزستان قطعا آلرژى است كه منشا آن تركيب چند آالينده از جمله 
گياه كونو كارپوس با ديگر آالينده ها بوده و در مناطقى از استان از 
جمله اهواز كه داراى آاليندگيهاى ديگر و تراكم گياه كونو كارپوس 
هست تنگى نفس در افراد مستعد آلرژى و آسم بيشتر نمايان مى شود.

متهم اصلى مشكل تنفسى خوزستان در هاله اى از ابهام
له مقا سـر

خبـر

ــى ترين خط از  ــماره يك به عنوان اصل خط ش
ــرقى اهواز شروع  ــمال ش نيروگاه زرگان در ش
مى شود و پس از عبور از ميدان هاى اصلى شهر، 
در منطقه بقايى در جنوب غربى اهواز به انتهاى 
ــير خط يك بر  ــد. طول مس ــير خود مى رس مس
ــوراى عالى ترافيك كشور 23  اساس مصوبه ش

كيلومتر و شامل 24 ايستگاه است.
ــون بود كه  ــركت كيس در ابتدا پيمانكار طرح ش
ــركت چينى  ــاركتى با ش در ادامه به صورت مش
ــو اجراى پروژه را برعهده گرفتند. با اين  نورينك
وجود از همان ابتدا مشكالت بسيارى بر سر راه 
ــرفت پروژه حادث شد كه از مهم ترين آنها  پيش

تأمين اعتبار و تخصيص فاينانس بود.
طبق قوانين حاكم بر پروژه هاى شهرى در كشور، 
ــتند كه  ــهردارى و دولت هركدام موظف هس ش
ــروژه كالن را  ــد از مبلغ قرارداد اين پ 50 درص
ــردان تا كنون تنها  ــن كنند اما به گفته دولتم تأمي
ــارد تومان به اين پروژه كالن اختصاص  80 ميلي
داده است كه اين تخصيص اعتبار هم به صورت 
ــار پروژه قرار داده  ــدى نبوده و زمين در اختي نق

شده است. 

قطار شهرى با گذشت 13 سال تنها 
30درصد پيشرفت داشته است 

ــواز، حميديه، باوى و كارون با  نماينده مردم اه
اشاره به اينكه قطار شهرى اهواز بزرگترين پروژه 
عمرانى شهردارى اهواز است اظهار كرد: باوجود 
ــال از زمان آغاز اجراى اين طرح مى  آنكه 13 س
ــرفت  گذرد اما تاكنون تنها حدود 30درصد پيش

فيزيكى داشته است.
همايون يوسفى يكى از مهم ترين مشكالت اين 
ــت و افزود: به  ــروژه را تامين منابع مالى دانس پ
ــق تامين اعتبار و  ــال حل اين معضل از طري دنب
اوراق مشاركت هستيم. دولت براى سال جارى 
ــه اين پروژه اختصاص داده  560 ميليارد ريال ب
است كه به دنبال تحقق آن هستيم، همچنين مبلغ 

سه هزار ميليارد ريال نيز از طريق فروش اوراق 
مشاركت تزريق مى شود.

وى با اشاره به اينكه قسمتى از خط يك متروى 
ــه كارون عبور مى كند،  ــواز از زير رودخان اه
تصريح كرد: 9 ايستگاه از خط يك مترو شامل 
ــتگاه زرگان تا فلكه ساعت تا سال آينده به  ايس

بهره بردارى خواهد رسيد. 
يوسفى با بيان اينكه كل متروى اهواز در چهار 
خط تعريف شده است، اظهار كرد: وظيفه ما در 
استان تكميل خطوط و ايستگاه ها است و پس 
از آن دولت براى تجهيز ناوگان اقدام مى كند.

درخصوص تعداد دقيق ايستگاه هاى 
فاز نخست مترو اختالف است

ــواز  ــهرى اه ــار ش ــازمان قط ــل س مديرعام
ــن وضعيت پروژه  ــريح آخري درخصوص تش
گفت: دستگاه هاى TBM ظرف دو ماه آينده 

ــوند قرارداد احداث دو  راه اندازى مجدد مى ش
ــون با پيمانكار  ــتگاه نيز توسط شركت كيس ايس

دست دوم منعقد گرديده است.
ــاره به اينكه خط يك  ــهرام شاهين زاده با اش ش
ــهرى در مجموع پيشرفت حدود  پروژه قطار ش
ــد پروژه در  28 تا 30 درصدى دارد افزود: رش
ــيويل فاز يك نيز حدود 75 درصد  قسمت س
است. وى با اشاره به اينكه مجوز كلى صدور 
ــوراى چهارم  ــاركت در ش ــار اوراق مش انتش
ــد: جزئيات طرح شامل  ــد، يادآور ش صادر ش
ــه سرمايه گذار  قرارداد با بانك عامل و موسس
ــوراى پنجم مصوب شد اما مجوز بانك  در ش
ــار اوراق مشاركت منقضى  مركزى براى انتش
ــار اوراق  ــر مجوز انتش ــد بار ديگ ــده و باي ش
ــاهين زاده درخصوص زمان  ــود. ش ــادر ش ص
ــان كرد:  ــت پروژه خاطر نش ــاح فاز نخس افتت
ــت پروژه  تعريف موقعيت فيزيكى از فاز نخس
ــت. فاز بندى  ــهردار متفاوت اس ــا اهداف ش ب
ــه يعنى از  ــاس موقعيت فيزيكى نقش ــا براس م

ــتگاه فرهنگيان(پيش از مصلى)  فرودگاه تا ايس
ــت كه احتماال تا پايان سال جارى و يا اوايل  اس

سال بعد قابل بهره بردارى خواهد بود.
ــهردار اهواز معتقد است كه در  وى ادامه داد: ش
راستاى خدمت رسانى بهتر و جذب مسافر بايد 
ــتگاه نادرى ادامه پيدا كند كه  فاز نخست تا ايس
به دليل جابجايى لجستيك مصلى زمان بيشترى 
نياز است كه براساس روند پيشرفت فيزيكى كار 
ــمار  ــكار تاريخ قطعى را به صورت روزش پيمان

اعالم خواهيم كرد.

توقف دوباره پروژه باعث
 سلب اعتماد مى شود 

ــدن حتى يك  ــهردار اهواز نيز راه اندازى نش ش
ــروى اهواز را ناراحت كننده خواند و  خط از مت
يادآور شد: براى راه اندازى خط يك مترو شش 
هزار ميليارد اعتبار نياز است كه به اين مبلغ بايد 

هزينه تجهيز و ناوگان را هم بايد اضافه كرد.
ــاره به اينكه پروژه  ــور كتانباف نصب با اش منص

ــال گذشته متوقف شده و  مترو اهواز در يك س
ــد: در يك ماه  ــرفت آن صفر بود، يادآور ش پيش
ــد اما ادامه  ــه حركت درآم ــرخ هاى پروژه ب چ
ــير نيازمند تزريق پول است در غير اين  اين مس
ــروژه باعث بى  ــدن پ صورت عالوه بر راكد ش

اعتمادى پيمانكار مى شود.
ــكالت پروژه  ــه حل مش ــاره به اينك ــا اش وى ب
متروى اهواز در گرو تزريق پول است اظهار كرد 
شاه كليد كار اين پروژه پول است و با حرف  زدن 
ــود كارى انجام داد. تعارفى هم كه  اصال نمى ش
نداريم. اگر بخواهيم تا 20 يا 24 ماه ديگر همين 
ــود بايد اين  ــر از پروژه بهره بردارى ش 9 كيلومت

مبالغ را پرداخت كنيم.
هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور 
شهرى و روستايى وزير كشور نيز تيرماه امسال 
در بازديد از پروژه قطار شهرى اهواز با انتقاد از 
ــروى اهواز گفت: پيمانكار  عملكرد پيمانكار مت
اين طرح عملكرد شايسته اى نداشته و شهردارى 
به عنوان كارفرما بايد هر چه زودتر تكليف خود 

را با چنين پيمانكارى روشن كند./ايرنا

طلسم پروژه قطار شهرى اهواز 12 ساله شد

طرح «كله ها را به هم كوبيدن»
ادامه از صفحه 1

– استيو بنن: تو در اين كتاب بسيار خوب و فوق العاده ات به 
شدت از دولت اوباما براى مذاكرات با ايران انتقاد كردى و 
در كنار آن توجه ما را به «جهاِن سنى»  و دشمنى  ِ ديرينهء 
سنى  ها با ايران جلب كردى. سؤال اولم اين است: آيا يك 
استراتژى مفيد براى غرب اين نيست كه بگذاريم يك 
جنگ فرسايشى ميان ايراِن شيعه و جهاِن سنى راه بيافتد 
و هر دو طرف تا دم مرگ خون يكديگر را بريزند و ما فقط 

عقب بنشينيم و تماشا كنيم؟

– رابرت اسپنسر: چرا كه نه؟! در دهه 1980 ايران و عراق 
8 سال با هم جنگيدند و...

– استيو بنن: …بله يك جنگ بى  رحمانه! اين فضيه در 
رسانه هاى غربى بازتاب اندكى داشته اما جنگ  شان تقربيْا 
مثل جنگ اول جهانى بود! يك نبر سنگر به سنگر. آيا 

مى  دانى هر دو طرف چه تعداد تلفات داشتند؟!
– رابرت اسپنسر: عدد دقيقش را نمى  دانم اما تلفات فوق العاده 
باال بود! حكومت ايران در آستانة سقوط بود و صدام حسين 
هم مشكالت خودش را داشت. و نكتة مهم اينجاست كه 
در طول مدت جنگ شان هيچ كدام  مزاحمتى براى غرب 
نداشتند. پس ايرادش كجاست؟ ما كه نمى  توانيم جلوى 
نفرت بين شيعه  ها و سنى ها را بگيريم. مسئوليت كشورهاى 

غربى چيزى جز حفظ امنيت شهروندان خودشان نيست.
– استيو بنن: تو در اين كتاب در مورد تمدن ايران باستان 
از  فراتر  ايران  مسئلهء  آيا   ،[…] كنى  مى   صحبت  هم 
«اسالم» نيست؟ وقتى تاريخ را مى  خوانيم، مى بينيم كه 
امپراتورى پارس قبل از اسالم هم نگاهى متكبرانه به غرب 
داشته و آن ها را «وحشى» و «بربر» مى خوانده و مدام در 
حال جنگيدن با امپراتورى هاى روم و يونان بوده. سوال 
اين است كه: آيا امروز ايرانى ها هنوز خودشان را ميراث دار 
«امپراتورى پارس» مى دانند - و به همين دليل با چنين 
تكبرى به غرب نگاه مى كنند و به مقابله با آن مى پردازند 
يا اين كه دشمنى شان با غرب مستقيمْا  مربوط به «اسالم» 

است؟
– رابرت اسپنسر:  هر دو! اين دو همديگر را تقويت مى كنند. 
شكى نيست كه ايران قبل از اسالم، تمدنى بزرگ و قدرتمند 

بود و هميشه با جهان غرب ستيز داشت و مدام به امپراتورى 
روم لشكركشى مى كرد. امروز هم برخوردشان با جهان 
غرب در امتداد همان روند تاريخى گذشته است. اما اسالم 
اين رفتارشان را تقويت كرده چرا كه اسالم به مسلمان ها 

اين فرمان را نيز مى دهد كه با غيرمسلمانان بجنگند.
– استيو بنن: آيا تو هم معتقدى كه خطر ايران از داعش 
به مراتب بزرگ تر است؟ داعش يك فرقهء ديوانهء وحشى 

است، اما موضوِع ايران به مراتب جدى  تر است.
– رابرت اسپنسر:  بله. آرزوى داعش اين است كه روزى 

شبيه ايران بشود.
– استيو بنن: آيا در طول تاريِخ «پرشيا» (Persia) يا 
«ايران» قبل و بعد از اسالم  كوچك ترين نمونه اى سراغ 
داريم كه اين كشور حتى يك بار هم به «شاخة زيتون» 

(نماد صلح)  پاسخ مثبت نشان داده باشد؟
– رابرت اسپنسر:  هرگز! هرگز! يك مورد هم وجود ندارد!

......
دولت مردان، نظريه پردازان، مراجع دينى، نظاميان، رسانه ها، 

فعاالن سياسى و جوامع مدنى ايران و عربستان نيا
 زى به تحليل هاى پيچيده ندارند تا از اين هدف جريان هاى 
جنگ طلب آمريكا كه ايجاد يك «جنگ فرسايشى» ميان 
ايران و عربستان در منطقه است پرده بردارى كنند. حتى 
نيازى نيست تا از مشاهده فروش چند صد ميليارد دالرى 
ائتالف هاى  شكل گيرى  يا  عربستان  به  آمريكا  اسلحه 
منطقه اى عليه ايران، به چنين نتيجه اى برسند. جنگ طلبان 
آمريكايى خودشان با زبان خودشان بى پروا و بى پرده با استناد 
به تاريخ و با شرح استدالل هاى مشخص خودشان از زوم 

ايجاد چنين جنگى سخن  گفته اند.
آمريكا امروز «ُپشتيبان» عربستان سعودى نيست. او تنها 
دست ش را بر ُپشت گردن عربستان گذاشته تا در موقعيتى 
مناسب كله اش را به كلهء ايران بكوبد و هر دو را يك جا 
منگ و بيهوش كند. پس شرط عقل و هشيارى اين است 
كه ما نيز به جاى چشم دوختن در چشمان عربستان و 
فشار دادِن دندان هاى غضب مان به روى هم و گره كردن 
مشت هايمان براى آن ها و غافل ماندن از اين طرح آمريكا،  
راه  و  برداريم  قدم  جنگ طلبان  نقشه ء  خالف  جهت  در 
تنش زدايى و ايجاد ثبات و امنيت و صلح در منطقه را پيش 

بگيريم.

خوزستان در حوزه راه بسيار عقب است
معاون امور عمرانى استاندار خوزستان گفت: استان خوزستان در زمينه راه على رغم وجود بودجه ساالنه در 

مقايسه با ساير استان ها بسيار عقب است.
فرامند هاشمى زاده در مراسم توديع و معارفه مديركل راه و شهرسازى خوزستان اظهار كرد: ساالنه نزديك 
به 50 ميليون تن بار در خوزستان جابجا مى شود كه در سطح ملى هستند و اين مساله بيانگر آن است كه 

استان خوزستان نقشى ملى دارد.
وى با بيان اين كه اربعين يك مسئله ملى است، افزود: تمام بار استقبال، پذيرايى، نگهدارى و راهدارى كه 
براى يك زائر اربعين اتفاق مى افتد، بر عهده استان خوزستان است و اين مسايل مى طلبد نگاه موجود به 

بحث راه هاى استان اصالح شود.
معاون امور عمرانى استاندار خوزستان تصريح كرد: استان خوزستان در زمينه راه على رغم وجود بودجه 

ساالنه، در مقايسه با ساير استان ها بسيار عقب است.
هاشمى زاده در خصوص تغيير مديريت راه و شهرسازى خوزستان عنوان كرد: پورسالن، مدير كل جديد، 
از بدنه راه است و به همان صورتى كه رحمانى، مديركل پيشين راه و شهرسازى خوزستان راه را طى كرد، 
اميدواريم با جوانى و طراوت و شناخت بسيار خوبى كه ”پورسالن“ از همكاران خود در همه زمينه ها دارد، 

شاهد جهش دوباره اى را در راه و شهرسازى استان خوزستان باشيم.
وى ادامه داد: تنوع كار در حوزه راه و شهرسازى به دليل وجود مقوله هاى بسيار متفاوت شهرسازى و راه 
و راهدارى زياد است و كار كردن در اين حوزه را بسيار زمانبر و پيچيده كرده است اما اميدواريم با تدبير 

نمايندگان استان و رهنمودهاى دولت تحول در اين حوزه را شاهد باشيم.
معاون امور عمرانى استاندار خوزستان با بيان اين كه در راه و شهرسازى، همواره نگاه غالب به راهدارى 
بوده و در حق شهرسازى و مسكن گاهى ظلم شده است، اظهار كرد: بايد در برنامه ريزى هاى آينده به اين 

موضوعات توجه ويژه شود.
هاشمى زاده خاطرنشان كرد: استان در بدترين شرايط مدير كل راه و شهرسازى خود را از دست داد. اين كار 

در واقع به دست خود آقاى رحمانى اتفاق افتاد و تالش هاى ما براى ابقاى وى بى نتيجه ماند.
 وى عنوان كرد: استعفا و بازنشستگى مديركل راه و شهرسازى باعث شد اين پست سه ماه خالى بماند؛ 
هرچند مجموعه راه و شهرسازى اين خالء سه ماهه را با تالش فوق العاده اى پر كردند و على رغم اين زمان 

طوالنى، نگذاشتند تا خللى بر اين مجموعه وارد شود.

كشف 58 تن برنج وشكر قاچاق در خوزستان
جانشين فرمانده انتظامى استان از كشف 58 تن برنج وشكر قاچاق به ارزش 3 ميليارد ريال در شهرستان 

شادگان خبر داد
سرهنگ سيد محمد صالحى در بيان جزئيات اين خبر گفت: در ادامه روند مبارزه با پديده شوم قاچاق، 
مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي موفق به شناسايي يك انبار بزرگ دپوى شكر و برنج 

خارجي در يكي از مناطق شهرستان شادگان شدند.
وى افزود: مأموران پليس در بازرسى از محل دپوى اين محموله قاچاق، 50 تن برنج و 8 تن شكر خارجي 

فاقد هر گونه مدارك مثبته گمركي كشف و ضبط كردند.
سرهنگ صالحى گفت: كارشناسان ارزش ريالي اين محموله قاچاق را بالغ بر 3 ميليارد ريال ارزيابي كردند.

جانشين فرمانده انتظامى خوزستان در خاتمه با بيان اينكه در اين رابطه يك قاچاقچى كه اقدام به دپوى 
محموله هاى قاچاق مى كرد دستگير و پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانونى تحويل مراجع 

قضائي شد، خاطر نشان كرد: تالش پليس در مبارزه با اخاللگران اقتصادي كماكان با قوت ادامه دارد.

وضعيت بيمارستان هاى گلستان، سينا و بقايى اهواز تاسف بار است
نماينده مردم اهواز، حميديه، باوى و كارون در مجلس شوراى اسالمى وضعيت بيمارستان هاى گلستان، سينا 
و بقايى اهواز را اسف بار توصيف كرد، و گفت: ما آمادگى داريم، هر كارى را براى كمك به اين بيمارستان ها 

انجام دهيم تا وضعيت به حد مطلوب برسد.
جواد كاظم نسب، در نشست با رئيس دانشگاه علوم پزشكى اهواز، كه در محل سالن اجتماعات اين 
دانشگاه برگزار شد، با اشاره به بازديدهاى اخير از حوزه دانشگاه علوم پزشكى اظهار كرد: در اين بازديدها 
وضعيت درمان را بحرانى ديدم به همين دليل براى رفع مشكالت و نواقص موجود بايد حركتى جهادى 

صورت گيرد.
وى وضعيت  بيمارستان هاى گلستان، سينا و بقايى را اسف بار توصيف كرد، و افزود: ما آمادگى داريم، هر 

كارى را براى كمك به اين بيمارستان ها انجام دهيم تا وضعيت به حد مطلوب برسد.
نماينده مردم اهواز، حميديه، باوى و كارون در مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: زمينه شروع ساخت 

بيمارستان حميديه مهيا شده و تنها نيازمند همتى مضاعف است.
كاظم نسب ابراز اميد وارى كرد: با همكارى و هماهنگى دانشگاه علوم پزشكى و حمايت نمايندگان 

بيمارستان حميديه نيز به مرحله اجرا در بيايد.
 وى با تاكيد بر لزوم رسيدگى به وضعيت داخلى بيمارستان ها و توجه به خواسته ها مردم  متذكر شد: 
نارضايتى موجود نياز به هماهنگى و تالش مضاعف به صورت متقابل از طرف دانشگاه و نمايندگان  است.
نماينده مردم اهواز، حميديه، باوى و كارون در مجلس شوراى اسالمى در پايان عنوان كرد: با توجه به 
مشكالت داخلى بيمارستان ها ظرف هفته هاى آينده جلسه مجمع نمايندگان با دانشگاه علوم پزشكى برگزار 

خواهد شد.

ندا رضاپور

12 سال از آغاز عمليات اجرايى ساخت پروژه قطار شهرى اهواز مى گذرد پروّژه اى كه عالوه بر كالنشهر اهواز
 همزمان در شهرهاى اصفهان، تبريز و شيراز نيز آغاز شد. در حالى كه خطوط مترو در اين كالنشهرها به بهره بردارى

 رسيده است قطار شهرى اهواز همچنان در مراحل اوليه باقى مانده و روند كندى را دنبال مى كند.



توصيه مهم وزير علوم: با دقت عاشق شويد نه الكى!
دكتر منصور غالمى وزير علوم در برنامه شبكه خبر درباره دوران دانشجويى خود 
گفت: دوره كارشناسى را در دانشگاه بوعلى سينا همدان، دوره كارشناسى ارشد را در 
دانشگاه تربيت مدرس و دوره دكترا را در خارج از كشور طى كردم. غالمى در پاسخ 
به اينكه دوران دانشجويى عاشق شديد گفت: معموال دانشجويان در اين دوران چند 
بارى عاشق مى شوند، من يك بار عاشق شدم كه منجر به ازدواج شد. البته همكالس 
نبوديم ولى در دوره دانشجويى ازدواج كرديم. وى درباره عاشق شدن در دوران 
دانشجويى ادامه داد: دوره خوبى است دانشجويان با دقت عاشق شوند، خيلى الكى 
عاشق نشنوند. غالمى بزرگترين چالش وزارت علوم را بحث هاى مديريتى عنوان 
كرد و افزود: چالش وزارت علوم بحث هاى مديريتى با نگاه شناخت از مجموعه 
فعاليت ها و وظايف وزارت علوم است، يكى از بحث هاى اصلى ما افزايش ارتباط 

دانشجويان با صنعت است./انتخاب

آخوندى خواستار توقف بخشنامه
 افزايش سود وام مسكن مهر شد

وزير راه و شهرسازى پس از انتشار سند افزايش سود وام طرح مسكن مهر، به 
بخشنامه بانك مركزى در اين زمينه واكنش نشان داد. عباس آخوندى در پى نوشت 
بخشنامه مدير اعتبارات بانك مركزى نوشت: جناب آقاى دكتر بت شكن با توجه 
به مذاكرات مكرر حضورى و مكاتباتى كه اينجانب با جناب آقاى دكتر كرباسيان و 
دكتر سيف داشته ام، بالفاصله اين بخشنامه را متوقف كنيد و مطابق روال گذشته 

عمل نماييد.

حاجى بابايى هم به جمع مخالفان 
تصميم درباره «سپنتا نيكنام» پيوست

 حميدرضا حاجى بابايى، رئيس فراكيسون نمايندگان واليى مجلس با بيان اين كه 
تبديل شدن موضوع منطقه اى عضويت عضو زرتشتى شوراى شهر يزد به يك 
موضوع ملى نادرست بوده و بزرگان نبايد در اين رابطه اظهارنظر مى كردند و اكنون نيز 
بايد اين مشكل را از طريق مجارى قانونى همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام 
حل كنيم. وى در واكنش به اين كه باتوجه به نظارت مجلس بر برگزارى انتخابات 
شوراها آيا قانونى مبنى بر لغو عضويت اين عضو زرتشتى وجود دارد، خاطرنشان 
كرد: اساساً قانونى در اين رابطه نداريم كه بگوييم آرى يا نه! به همين دليل است كه 
مى گويم نبايد اجازه داده مى شد كار به اينجا بكشد. يك نفر عضو شوراى يك شهرى 
شده و بايد كارهايش را انجام مى دادند و ماجرا را فيصله مى دادند.حاجى بابايى در 
پاسخ به اينكه چه تصميمى بايد در رابطه با اين عضو شوراى شهر اتخاذ مى شد كه 
صورت نگرفته است،  اعالم كرد: ايشان به هر دليلى كه آمده، مردم به او راى داده اند و 
به عنوان عضو شوراى شهر انتخاب شده؛ بنابراين بايد اجازه مى دادند بماند و كارش 
را انجام دهد و نيازى به اين همه غوغا نبود. ما بيكار نيستيم كه در رابطه با اين مسئله 

تا اين حد فضاسازى كنيم. ما در كشور مسائل بسيار مهم ترى داريم./ايلنا

شريعتمدارى مسئولين امنيتى و قضايى را
 به حمايت از آل سعود متهم كرد!

 مديرمسئول كيهان از اقدامات ضد امنيت ملى اش به عنوان حمايت از مردم مظلوم 
يمن ياد كرد. مديرمسئول روزنامه كيهان گفت: كيهان را فقط به اين جرم توقيف 
كرده اند كه خبر تهديد انصاراهللا عليه آل سعود و امارات را پوشش داده است و سؤال 
ما اين است كه اين اقدام مشترك وزارت ارشاد، شوراى عالى امنيت ملى و دادستانى 
تهران، غير از ارسال پيام حمايت براى رژيم هاى جنايتكار آل سعود و امارات چه 

مفهوم ديگرى مى تواند داشته باشد ؟!/فارس
تماشاى كارتون تام و جرى در كره  شمالى آزاد شد

كيم جوان سعى كرده با باز كردن آرشيو فيلم هاى خارجى پدرش، كه اكثر آن ها در 
كشورهاى عضو اتحاد جماهير شوروى سابق يا ديگر كشورهاى سوسياليستى ساخته 
شده اند، شهروندان اين كشور را از روى آوردن به فيلم هاى ساخت كره جنوبى باز 
دارد. اما كره شمالى، عالوه بر اين فيلم ها، تماشاى فيلم هاى ديگرى مانند كارتون 
«شير شاه»، «ديو و دلبر» و همچنين «تام و جرى» را آزاد كرده اند. اين موضوع نشان 
مى دهد كه جريان بدون مانع اطالعات به درون اين كشور منزوى و بسته به يك 

نگرانى بزرگ تبديل شده است./روزياتو

خروج متهم 500 ميلياردى 
با وساطت يك دستگاه حكومتى!     

محمدعلى پورمختار درباره خروج يكى از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان 
با 500 ميليارد تومان بدهى از كشور با وجود حكم ممنوع الخروجى وى، به خبرنگار 
پارلمانى خبرگزارى موج گفت: حسب خبرى كه معاون اول قوه قضائيه داد اين فرد 
به حكم قاضى پرونده ممنوع الخروج بوده است اما دستگاهى كه به عنوان ضابط در 
اين ماجرا نقش داشته از طريق نامه اى به اداره گذرنامه، امكان خروج متهم را از كشور 
فراهم كرده است. وى ادامه داد: با توجه به اينكه تنها قاضى پرونده كه حكم ممنوع 
الخروجى را صادر كرده است امكان برداشته اين ممنوعيت را دارد، مشخص است 
كه روند مذكور غيرقانونى انجام شده است. لذا دستگاه مربوطه بايد پاسخگو باشد و 

در عين حال اقدام جدى براى استرداد متهم صورت گيرد./موج

چرا ترامپ، فرانسه را ميانجى گفت وگو با روحانى كرد؟
حسين موسويان در خصوص پيشنهاد گفت وگوى ترامپ با روحانى در حاشيه 
اجالس عمومى سازمان ملل گفت: از جمله سناريوهاى پيچيده و از پيش طراحى 
شده، برخى رفتارها و مواضع دونالد ترامپ در ماه هاى اخير است. براى نمونه پيشنهاد 
ديدار با مقام هاى ايران از سوى ترامپ حركت حساب شده اى بود. ترامپ با اين 
فرض، پيشنهاد ديدار با دكتر روحانى را مطرح كرد كه مطمئن بود ايران اين پيشنهاد را 
نخواهد پذيرفت. ترامپ پاى رئيس جمهورى فرانسه را به اين دليل براى وساطت به 
ميان كشيد كه به اروپايى ها بگويد من براى گفت وگو با ايران آماده بودم و اين ايرانى ها 
بودند كه رد كردند و بنابراين ايران اهل گفت وگو نيست؛ بنابراين، حركت كاخ سفيد 
عمدتا براى خلع سالح اروپايى ها درمورد ايران و بخشى از اقدامات زمينه ساز براى 

تقابل با ايران بود./انتخاب

توئيت تازه وزير امور خارجه  
توئيت تازه وزير امور خارجه در خصوص طرح صلح  چهار ماده اى ايران براى حل 
بحران يمن كه در سال 2015 ارائه شد. دكتر ظريف: در سال 2015، با فاصله كمى از 
شروع حمالت ائتالف سعودى عليه يمن، در نامه اى به دبيركل ملل متحد يك طرح 

صلح  4 ماده اى ارائه كردم:
- آتش بس

- كمك هاى انسان دوستانه
- گفتگوى يمنى- يمنى 

- دولت فراگير؛
امروز،  پس از دو سال و نيم و تعداد زيادى قربانى بعد از آن، هنوز هم آن طرح 

معتبر است.

نظر ابطحى درباره ى نقطه ضعف اصالحات عربستان
 محمدعلى ابطحى در تلگرام خود نوشت: محمدبن سلمان شاهزاده جوان عربستان 
سعودى اگر در كنار اصالحات داخلى يك مشاور سياست خارجى داشت كه به جاى 
جنگ افروزى، تشنج زدايى يادش مى داد، اصالحات داخلى اش به بار مى نشست.  
اين وزير خارجه و اين سياست درگيرى با همسايه ها و جنگ يمن و باال بردن تنش 

با ايران، قبل از همه به خود عربستان و اصالحات سياسى اش آسيب مى زند. سياست 
خارجى و داخلى قابل تفكيك نيستند تا سياست هاى عربستان در تل آويو و واشنگتن 

طراحى شود، اصالحات در عربستان شكل نخواهد گرفت.

دختر شاهزاده سعودى هم بازداشت شد
گزارش هاى رسانه اى براى نخستين بار از بازداشت يك شاهزاده زن در ميان 
شاهزادگان عربستانى بازداشت شده در چارچوب موج اخير بازداشت ها در اين 
كشور خبر دادند. به نقل از روزنامه فرامنطقه اى القدس العربى اخبار منتشر شده 
در خصوص بازداشت شدن شاهزاده ريم دختر وليد بن طالل ميلياردر و يكى از 
معروف ترين شاهزادگان عربستانى حكايت دارد. وليد بن طالل به همراه تعداد زيادى 
از شاهزادگان و مسئوالن سابق عربستان به اتهام فساد و سوء استفاده از جايگاه و 

پست خود بازداشت شده است./ايسنا

جهانگيرى و سلطانى فر در پياده روى اربعين در نجف
اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهورى روز پنجشنبه در مراسم پياده روى 

اربعين حسينى از شهر نجف به سمت كربالى معلى شركت كرد.

عارف: آسيب هاى اجتماعى زيبنده نظام اسالمى نيست 
رئيس فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد كه وضعيت آسيب هاى 
اجتماعى به ويژه در تهران زيبنده نظام اسالمى نيست. محمد رضا عارف در توييتى  
نوشت: نظام ما قرار بود الگويى براى كشورهاى اسالمى باشد، ولى وضعيت آسيب 
هاى اجتماعى به ويژه در تهران زيبنده نظام اسالمى نيست. نماينده مردم تهران در 
مجلس همچنين در توييت ديگرى نوشت: كاش آنچه در برخى مناطق جنوب تهران 
مشاهده شد صرفا در خواب ديده مى شد ولى متأسفانه واقعيتى است كه در بيدارى 

و در پايتخت كشور آن را مشاهده كرديم.

احمدى نژاد فقط يك خط قرمز دارد: خودش!
حسام الدين آشنا در كانال تلگرامى اش نوشت: بررسى گفتارهاى سراپا يكسويه،كينه 
توزانه و بدون استناد رئيس جمهور سابق نشان مى دهد او فقط يك خط قرمز دارد 
آن هم خودش است. داستان پردازى هاى ايشان نه ارزش پاسخگويى دارد و نه مى 
توان آنها را مسكوت گذاشت چرا كه سكوت به معناى تاييد تلقى مى شود و پاسخ 

چيزى برايش باقى نمى گذارد.

بازداشت تعدادى از زائران ايرانى
 بدون ويزا توسط پليس عراق

رئيس اداره گذرنامه و رواديد وزارت خارجه: سفارت عراق در تهران در طول يك 
ماه گذشته دو ميليون و 320 هزار رواديد براى زائران صادر كرده است و اين يك 
پديده كم نظير است. كسانى كه امسال بدون ويزا به عراق سفر كردند تعداد بسيار 

انگشت شمارى بودند و برخى از آن ها توسط پليس عراق بازداشت شده اند/ ايسنا

كشف 500 كيلو گوشت االغ در مسير زائران اربعين
 سرهنگ ذلقى فرمانده نيروى انتظامى شهرستان اليگودرز گفت: در 24 ساعت گذشته 
يك محموله 500 كيلويى از گوشت االغ در ايست بازرسى شهرستان اليگودرز 
كشف و ضبط شد. سرهنگ ذلقى گفت: اين محموله از استان اصفهان به مقصد 
مهران و كرمانشاه بارگيرى شده بود . فرمانده نيروى انتظامى اليگودرز گفت: در اين 
رابطه يك نفر دستگير و تحويل مقامات قضايى شد. سرهنگ ذلقى افزود: همچنين  
در ايست بازرسى شهرستان اليگودرز، از يك دستگاه سوارى (چرى) 25 كيلو مواد 
مخدر كشف و در اين رابطه نيز يك تن دستگير و تحويل مقامات قضايى شد./

صدا وسيما

كمك ايهود باراك به تهيه كننده هاليوود 
براى رهايى از اتهامات جنسى

ايهود باراك، نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستى اعالم كرد كه وى با معرفى يك 
شركت امنيتى - اطالعاتى ويژه با حضور جاسوس هاى سابق موساد كه مقر آن در 
تل آويو بوده به هاروى واينستاين تهيه كننده هاليوودى كمك كرده تا ادعاهاى مطرح 

شده عليه خود در خصوص آزار و اذيت هاى جنسى را مرتفع سازد./ ايسنا

لغو عضويت سپنتا نيكنام با هيچ قانون و 
منطقى همخوانى ندارد

گفت:  نيز  يزد  شهر  شوراى  زرتشتى  نماينده  عضويت  لغو  درباره  پزشكيان 
خوشبختانه در اين مورد آقاى الريجانى به موقع وارد شد و نظر و موضع 
روشن مجلس را اعالم كرد. او ادامه داد: اينكه ما بياييم و فردى را كه در اين 
مملكت زندگى مى كند و از نظر مذهب مورد تأييد است را از حضور در در 
يك انجمن و شورا منع كنيم با هيچ قانون و منطق و تفسير مجلس هم خوانى 
ندارد؛ اگر شوراى اسالمى شهر بايد همه مسلمان باشد اولى تر از آن مجلس 
شوراى اسالمى قرار دارد، پس بايد آن هم تماما از مسلمانان تشكيل شود؛ چطور 
در مجلس كه براى سياست هاى كل كشور تصميم گرفته مى شود و گاهى يك 
رأى بر كل قانون تأثير مى گذارد، اقليت هاى مذهبى مى توانند حضور داشته 
باشند اما در يك شهر اين اجازه داده نمى شود مضاف بر اينكه از ديد عمومى 
هم به دل انسان نمى نشيند كه افرادى در يك شهر زندگى بكنند كه شايسته 
هستند و مورد قبول افراد هم قرار دارند اما نتوانند در تصميم گيرى ها دخالت 
داشته باشند. پزشكيان در پايان گفت: اميدوارم شوراى حل اختالف يا مجمع 

تشخيص بتواند مسأله را حل كند. /خبرآنالين
 

مأموريت ويژه على مطهرى
نايب رئيس مجلس، از مأموريت هيأت رئيسه به وى براى جلسه با سؤال كنندگان 
از رئيس جمهور درباره بحران مؤسسات اعتبارى خبر داد. على مطهرى از مأموريت 
هيأت رئيسه مجلس به وى براى تشكيل جلسه با سؤال كنندگان از رئيس جمهور 
خبر داد و گفت: بنده به نمايندگى از هيأت رئيسه مجلس مأمور شده بودم كه با سؤال 
كنندگان از رئيس جمهور درباره بحران مؤسسات اعتبارى تشكيل جلسه دهم و ميزان 
جديت نمايندگان را بررسى كنم. نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: 
بنده بايد بررسى مى كردم كه آيا نمايندگان بر موضوع سؤال از رئيس جمهور اصرار 
دارند يا خير و گزارش بررسى را به هيأت رئيسه تقديم كنم، كه اين جلسه برگزار شد 

و گزارش بررسى ها به هيأت رئيسه تقديم شد. /خانه ملت

دولت روحانى چطور استاندار انتخاب مى كند؟
وزير كشور گفت: تغيير و جابه جايى استانداران در كشور بر مبناى بهره گيرى 
از تجربيات، نظرات و اقدامات جديد آنان در استان هاى جديد از سوى دولت 
انجام مى شود. عبدالرضا رحمانى فضلى در بدو ورود به فرودگاه بين المللى 
زاهدان اظهار داشت: دولت استانداران را بر مبناى شايستگى و اعتقاد به برنامه 
هاى خودش انتخاب مى كند. وى با بيان اينكه جابه جايى استانداران در دولت 
دوازدهم به منظور بهره گيرى از نظرات و اقدامات آنان در استان هاى جديد 
است، تصريح كرد: به طور معمول استاندارانى كه مورد تكريم قرار مى گيرند 
در جاهاى ديگرى مشغول به خدمت مى شوند. وزير كشور خاطر نشان كرد: 
توقع دولت از استاندارن جديد اين است كه برنامه هايى را كه رئيس جمهورى 
در قالب برنامه هاى انتخاباتى و مصوب هيات دولت است را در استانها به ويژه 
مناطقى را كه دچار عقب ماندگى هاى تاريخى هستند، اجرا كنند. گفتنى است 
رحمانى فضلى براى شركت در مراسم تكريم و معارفه استاندار سيستان و 

بلوچستان به زاهدان سفر كرده است. /ايرنا
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سى سيا

ــت  ــت خارجى معتقد اس ــناس سياس يك كارش
عربستان مى خواهد ايران را به يك جنگ فرسايشى 
ــاند و ايران بايد مراقب باشد در اين دام نيفتد.  بكش
ــك به  او اين نگرانى را دارد كه بعد از پرتاب موش
ــعودى ها دست به تبليغات  فرودگاه عربستان، س
ــت پرتاب  ــى اهمي ــى بزنند. مجلس ايران هراس
ــك به رياض را تقارن اين اتفاق با استعفاى  موش
ــبه كودتاى وليعهد عربستان  ــعد حريرى و ش س

مى داند.
ــت  ــت خارجى معتقد اس ــناس سياس يك كارش
ــه يك جنگ  ــران را ب ــى خواهد اي ــتان م عربس
ــاند و ايران بايد مراقب باشد در  فرسايشى بكش
ــى را دارد كه بعد از  ــن دام نيفتد. او اين نگران اي
ــك به فرودگاه عربستان، سعودى ها  پرتاب موش
ــى بزنند. مجلسى  ــت به تبليغات ايران هراس دس
ــاض را تقارن اين  ــك به ري اهميت پرتاب موش
ــعد حريرى و شبه كودتاى  ــتعفاى س اتفاق با اس

وليعهد عربستان مى داند. 
ــاره به پرتاب موشك از  ــى با اش فريدون مجلس
ــى گويد: التهاب هايى  ــن به فرودگاه رياض م يم
ــتان وجود دارد تنها به سود  كه بين يمن و عربس
آمريكاست. ميلياردها دالر از پول ملت عربستان 
خرج خريد سالح شده و ميلياردها دالر خسارت 
ــتان  ــت فقير يمن بابت بمباران هاى عربس به مل

وارده شده است.  
اين تحليل گر مسائل بين الملل با اشاره به متهم 
ــوى ترامپ به دست داشتن در  شدن ايران از س
ــد: قاعدتا يمن هم  ــكى مى گوي ــن حمله موش اي
ــود دارد كه  ــراى دفاع از خ ــايل و ابزارى ب وس
ــته باشد. اما  ــت جنبه بازدارندگى داش ممكن اس
ــتن ايران متوجه ايران مى  اينكه اتهام دست داش

شود يك اتهام واهى است.   
ــاره به اظهارات سردار جعفرى، فرمانده  او با اش
ــپاه مبنى بر اينكه ايران امكان انتقال موشك را  س
ــخن فرمانده  ــه يمن را ندارد اضافه مى كند: س ب

ــت به نظر مى رسد.  ــپاه درس س
ــك بار خبر  ــا هر چند وقت ي م
دزدان  ــم  تهاج ــا  ي ــتگيرى  دس
ــد ماهيگير ايرانى را  دريايى چن
ــاهد هستيم.  در خليج فارس ش
ــك به يمن براى  اگر انتقال موش
ــاهد  ايران مقدور بود ما نبايد ش

چنين اخبارى مى بوديم.  
مجلسى معتقد است: موضوعى 
ــكى به فرودگاه  كه پرتاب موش
ــت  ــدى كرده اس ــاض را ج ري
تقارن اين اتفاق با استعفاى سعد 
ــت وزيرى لبنان  حريرى از نخس
و شبه كودتاى بن سلمان وليعهد 
عربستان و اعالم دستگيرى بعضى 
ــاهزادگان و رجال عربستان  از ش

است.  
ــناس مسائل بين الملل  اين كارش
معتقد است دليل اصلى دستگيرى 
ــرون كردن  ــتان بي ــا در عربس ه
ــدگان از رقابت بر سر  دستگير ش
ــور و مخالفت  وليعهدى اين كش
ــى و بى  ــدم هاى افراط ــا با ق آنه

پروايى است كه بن سلمان به سمت توسعه برداشته 
است.   

ــك يمن با هدف تحت  مجلسى متقد است: موش
الشعاع دادن مسائل داخلى عربستان واكنش هايى 
ــعودى ها  ــت. در واقع س را به دنبال خواهد داش
ــش بحران  مى خواهند از اين موضوع براى پوش

داخلى خود استفاده كنند.  
اين تحليل گر سياست خارجى با اشاره به اينكه 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا اتهام پرتاب 
موشك به عربستان را متوجه ايران دانسته اضافه 
ــكى به اين  ــكا اگر مايل بود موش ــى كند: آمري م
ــك به اين  ــود از فروش موش ــور پرتاب نش كش

ــرد و گرنه ايران خود  ــورها خوددارى مى ك كش
ــط روسيه و غربى ها به  از موشك هايى كه توس
صدام حسين فروخته شده بود آسيب ديده است.  
ــك به عربستان مى  ــت: پرتاب موش او معتقد اس
ــراى حركت به  ــتان ب ــدارى براى عربس تواند هش
ــد. با اين حال من  ــوى مذاكره با اين كشور باش س
ــتان بخواهد بعد  اين نگرانى را دارم كه حاال عربس
ــك به فرودگاه اين كشور دست به  از پرتاب موش

تبليغات ايران هراسانه بزند.   
ــتعفاى بحث برانگيز سعد حريرى  مجلسى به اس
اشاره مى كند و مى گويد: اعالم اين استعفا در حالى 
كه حريرى به عربستان احضار شده بود و استعفاى 

خود را از روى كاغذ قرائت  كرد جنبه الزامى بودن 
اين استعفا را تقويت مى كند.  

ــناس مسائل سياست خارجى:  به اعتقاد اين كارش
عربستان از پيروزى حزب اهللا در مبارزه با نيروهاى 
سلفى بسج شده توسط عربستان خشمگين است 
ــزب اهللا موقعيت  ــه ح ــى را دارد ك ــن نگران و اي
مستحكمى پيدا كند. از سوى ديگر مسيحيان لبنان 
ــى به حزب اهللا گرايش  هم از تندروى هاى داعش
ــترى پيدا كرده اند. لذا اينها نشان از آن دارد كه  بيش
ــعودى ها با اين استعفا برنامه هايى در سر داشته  س
باشند. عربستان ممكن است برنامه اى در انتخابات 
ــد و يا آنكه بخواهند  ــته باش پيش روى لبنان داش

ــرائيل و  در همكارى نظامى با اس
ــكا به حزب اهللا ضربه بزنند،  آمري
به خصوص كه حزب اهللا به جاى 
ــان دادن يك رفتار سياسى در  نش
حال پاسخ گويى به طرف متقابل 

خود است.  
ــت: خواسته  ــى معتقد اس  مجلس
ــت كه ايران به  سعودى ها اين اس
ــى  تدريج وارد يك جنگ فرسايش
شود. هدف عربستان اين است كه 
به جاى آنكه ثروت و دارايى ايران 
ــود، اين كشور  ــعه ش صرف توس
سرمايه هاى خود را در يك جنگ 

از دست بدهد.  
او تاكيد مى كند: تمايل سعودى ها 
اين است كه از يك سو در جنگ با 
حزب اهللا باشند و از سوى ديگر با 
ايران به همين دليل بايد دقت كنيم تا 

در دام سعودى ها نيفتيم.   
ــگاه و  ــتاد دانش على بيگدلى، اس
كارشناس مسائل بين الملل مى گويد: 
اكنون فضاى تهديدآميزى در مثلث 
عربستان، اسرائيل و آمريكا شكل 
گرفته است كه كامال به زيان ايران عمل مى كند و اين 

تهديدات كامال برنامه ريزى شده است.
اين كارشناس سياست خارجى با بيان اينكه در فضاى 
بين المللى ايران متهم به پرتاب موشك به فرودگاه 
رياض شده است مى گويد: در واقع اين مثلث مى 
خواهند فضاى بين المللى را براى اقدامات احتمالى 
ــد. از طرف ديگر  ــود عليه ايران آماده كنن آينده خ
نتيجه همه اين اقدامات اين است كه در داخل ايران 
نوعى بى ثباتى سياسى و اقتصادى به وجود بيايد. 
مثلث عربستان، اسرائيل و آمريكا با تمام دقت تمام 
ــاع منطقه را عليه ايران تنگ تر مى كنند. ايران  اوض
در مقابل بايد اين تحركات را با دقت هرچه تمام تر 

زير نظر داشته باشد.
اين كارشناس مسائل بين الملل معتقد است: رفتار 
ــت وزير عراق از اين  و گفتار حيدرالعبادى، نخس
حكايت مى كند كه فضاى كنونى بين ايران و عراق 
در يك سال آينده به اين صورت باقى نخواهد ماند 

و عراق مايل است راه خود را از ايران جدا كند.
بيگدلى با اشاره به سفر چند ماه گذشته حيدرالعبادى 
به عربستان و مالقات او با ملك سلمان مى گويد: 
ــه بود من اول  ــلمان گفت «حيدرالعبادى به ملك س
ــتم. بنابراين  ــپس شيعه هس ــلمان و س عرب، مس
ــد با خروج از جهان عرب  ــتباهى كه حافظ اس اش

مرتكب شد را نخواهم كرد.»
ــى ادامه مى دهد: اين مثلث مى خواهد لبنان  بيگدل
ــزب اهللا بعد  ــد، چراكه اگرچه ح ــون كنن را دگرگ
ــت در جهان عرب  ــال 2006 توانس از موفقيت س
محبوبيت پيدا كند اما هرگونه بحران در لبنان به زيان 
حزب اهللا است. در واقع اين مثلث هر نقطه اى كه 
فضا به سود ايران باشد را با تهديد رو به رو مى كند.

ــناس مسائل بين الملل پيش بينى مى كند  اين كارش
ــئوالن در ايران به اين نتيجه مى رسند كه  احتماال مس
فعال آزمايش موشكى متوقف شود چرا كه عربستان در 
حال برنامه ريزى است كه فضايى عليه ايران ايجاد كند.
ــخ به اينكه آيا امكان درگيرى نظامى  بيگدلى در پاس
ايران و عربستان وجود دارد مى گويد: در شرايط فعلى 
عربستان و ايران با هم درگيرى نظامى نخواهند داشت. 
ــتان هرچند ممكن است از سوى  به اعتقاد او، عربس
اسرائيل تحريك شود اما با مشكالتى رو به روست. 
محمد بن سلمان وليعهد اين كشور هم نگران است كه 
اقدامات يكباره اش چه نتيجه اى خواهد داشت. شب 
گذشته بن باز مفتى اعظم و قدرتمند عربستان در كنار 
بن سلمان نشسته بود. عربستان با انعكاس اين تصوير 
مى خواهد بگويد در اين كشور مشكل مذهبى وجود 
ــلمان به راحتى نمى تواند برنامه هاى  ندارد. اما بن س
خود را به منصه عمل برساند بلكه با يك بحران رو 

به رو خواهد بود.

آيـا «عربسـتان» مى خـواهد
 با «ايران» سرشاخ شود؟

Bamdadzagros.news@gmail.com
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كارون
خبـر

شـت ا د د يا

عصر پسا صنعتى و رفتن به عصر پسا االيندگى

گريزى به تاريخ مهندسى در ايران
(صرفاً جهت يادآورى)

 مدرنيته شدن براى رفاه زندگى بود 
يا براى رفتن به عصر پسا االيندگى..!؟
نگاه  سود  ديدگاه  از  صنعت  به  اگر 
كنيم نتيجه ى ان ميشود عصر پسا 

االيندگى...!
چطور..!؟

زير  ابهاى  ى  رويه  بى  برداشت 
براى  هور  زمينى،خشكاندن 
توليد  براى  سد  نفت،زدن  استخراج 
مراتع  نابودى  و  درختان  برق،قطع 
براى مسكن سازى و گسترش شهر 
نشينى،جايگزين كردن درختان غير 
حد،پسابهاى  از  بيش  بومى،چراى 

سمى وصنعتى، و ...
اين عوامل مسبب اخالل در طبيعت 
و فروپاشى نظامِ نظِم طبيعى و ورود 

به دوران عصر پسا االيندگى است،
واما االن خوزستان، 

نوع  از  صنعتى،البطه  پسا  خوزستاِن 
خود  سهم  كه  صنعتى،چرا  پسمانِد 
طبيعى  زيستگاه  نابودى  در  جز  را 

دريافت نميكند!
و ما مردم همه روزه در حال جهيدن 
اين  از  امده  بوجود  الى  و  گل  در 

مشكالت زيست محيطى،ريزگرد
خاك، اِب غير قابل شرب، االيندگى 
صنعتى، قطعى برق، مشكالت تنفسى

خشكسالى، باران اسيدى و ...
عملكرد  و  طرف  يك  همه  اينها 
مسئولينى كه در مرحله ى گذار از 
سنتى به صنعتى هستن هم به يك 
طرف شايد تا كمى بعد با شتر رفت 

و امد كنيم و عكس سلفى بگيريم،
بعيد نيست...چرا كه منابع اقتصادى 
و ملى نِى خود را در چاه خوزستان 
گذاشته اند و همه ى منابع ان را مى 
مكند،تا جايى كه جز پسماند ان باقى 

نمانَد و تفاله ى ان را پس بزنند،
شايد الزم باشه كه از اقتصاد نفتى به 
اقتصاد غير نفتى تغيير مسير بدهيم؛

درد كشيده  فالت  اين  ما مردمان  و 
زانوى غم بغل كرده و به تازيانه هاى 
سنِگ  شده  فروپاشى  طبيعت  اين 
صبورى ميكنيم،تا شايد مسئولين زِ 

دردِ ما مرهمى يابند؛
پس  خوبيست  چيز  پايان،اميد  در 
اوضاع  شدن  بهتر  به  اميد  با  ماهم 

دندان بر جگر ميگذاريم.

ــمند  مبتكران و صنعت گران انديش
ــده هاى متعدد با نيروى  در طول س
ــى ايران  ــود فرهنگ فن خالقانه خ
ــن را پايه ريزى كرده و بناى آن  زمي
ــتوار ساختند در دنياى باستان  را اس
بيشتر كارهاى عمده فنى به دستور 
ــاهان، حكام،  و تحت نظارت پادش
ــان ديگر  ــدان و صاحب منصب موب
ــت و از آنجايى  ــده اس انجام مى ش
كه اين اشخاص عموماً مايل نبودند 
كار مهندسى به نام شخص ديگر و 
ــازنده اصلى آن ثبت  يا حتى نام س
گردد، نام هاى مهندسين ايرانى كه 
ــت البته  ــيار كم اس به جا مانده بس
گفته مى شود آنچه كه موجب شده 
ــر گاه از باقى  ــت كه صاحب اث اس
گذاردن نام خويش بر اثر ايجاد شده 
ــوددارى نمايد، تواضع و فروتنى  خ

اين اشخاص بوده است.
ــرح و فهرستى از اسامى  در زير ش
ــان و مكتشفين ايرانى كه به  مهندس
ــان در تاريخ ايران ثبت  نحوى نامش

شده، آمده است:
1- ابوبكر محمد ابن زكرياى رازى: 
ــى بود كه روش هاى  نخستين كس
ــم و قانونمندى را در مطالعات  منظ
ــيمى به كار برده است.  مربوط به ش
ــبت به  وى بر پايه باورهايى كه نس
ــته،  ــس مواد داش ــودات و نف موج
ــواد و  ــراى تلخيص م ــى ب كارهاي
تبديل آن ها به مواد خالص تر انجام 
داده است اعمالى چون تقطير، ذوب 
ــش در جهت  كردن، و... اين كوش
هاى غيرمنطقى و واهى انجام نمى 
شده و هدف اصلى وى كيمياگرى 
ــت،  ــام كلمه نبوده اس ــا مفهوم ع ب
تحقيقات رازى و دانشمندانى چون 
ــتر نماياندن ديدگاه فلسفى  او بيش
ــه پديده ها و  ــبت ب اين مردمان نس

جهان به شمار مى رفته است.
ــان: جابر يكى از  ــر ابن حي 2- جاب
بزرگان اسالمى در علم شيمى است. 
ــاگردان امام جعفر صادق  وى از ش
(ع) پيشواى دانشمندان شيعيان بوده 
است و در رشته هاى شيمى، منطق، 
فلسفه، فيزيك و مكانيك سه هزار 
نوشته از خود بجاى گذاشته است.

ــد، احمد و  ــى (محم 3- بنو موس
ــاكر مردى  ــى بن ش ــن): موس حس
ــر و ايرانى معتقد  ــاس و متفك حس
ــنن كهن فرهنگى بود. محمد  به س
ــتاره  ــه و س فرزند بزرگتر در هندس
شناسى، احمد در مكانيك و حسن 
نيز در هندسه منزلت علمى رفيعى 

يافتند.

كتاب الحيل از فرزندان بن موسى، 
مسائل جالبى از مكانيك و دستگاه 
ــده  هاى مكانيكى طرح و بحث ش

است.
ــط آن مى  ــينى كه توس اختراع ماش
ــوان يك آدم را در آب (دريا، چاه و  ت
رودخانه) فرستاد و يا وسيله مكانيكى 
ديگر، ماشينى بوده كه مى توان آنرا در 
كنار رودخانه تعبيه كرد به گونه اى كه 
همواره پر از آب باشد و آب هميشه 
به مقدار ثابت در طرف باقى بماند و 

كم و زياد نشود.
از  ــى  گروه ــا:  الصف ــوان  اخ  -4
ــوفان و در كل  ــران و فيلس متفك
ــد كه  ــى بودن ــه اى فرهنگ جامع
اهداف دينى و سياسى نيز داشتند 
ــاى  ــوزه ه ــروى از آم ــا پي آن ه
زرتشتى بين مه جهان (جهان كبير 
ــان (جهان  ــت) و كه جه ــا طبيع ي
ــان) تشابه قائل بودند  صغير يا انس
و ميان عناصر طبيعى مثل كوه ها، 
ــو با  رودها و جنگل ها از يك س
اعضاى بدن مثل استخوان ها، رگ 
ــاع و جاهاى مودار ارتباط  ها، نخ
ــى كردند. حكمت طبيعى  تصور م
ــامل مباحثى در  ــوان الصفا ش اخ
ــى، كانى  ــى، زلزله شناس هواشناس
ــتاره شناسى،  ــى، فيزيك، س شناس

ــت. ــه اس رياضى و هندس
5- ابوريحان بيرونى: بيرونى مردى 
ــمند بود كه با چندين شعبه از  دانش
دانش بشرى مانند فلسفه، طبيعيات، 
تاريخ، رياضيات، ادبيات و هندسه 
ــت. وى معتقد بود كه  ــلط داش تس
ــتدالل علمى،  همواره با هرگونه اس
ــود  ــتى انجام ش تجربه اى نيز بايس
ــتى گفته ها و  ــتى و نادرس تا درس
ــتدالل ها آشكار  ــت ها و اس برداش
ــود. اين روش در سده هاى بعد  ش
ــط دانشمندان ديگرى  در اروپا توس
ــنهاد شد  چون بيكن و دكارت پيش
ــالوده روش علمى امروزى را  و ش

تشكيل داد.
ابداعات اوريحان بيرونى: 

* تعيين وزن مخصوص برخى مواد 
ــال، نقره، جيوه، آهن،  و مايعات (ط

آب و...)
* تحقيقاتى در زمينه اعداد كسرى، 
ــه  ــل معادالت س ــدد صفر و ح ع

مجهولى در رياضيات
ــائلى چون تقسيم به سه  * حل مس
ــبه  ــمت با روش جبرى محاس قس
ــه (روش هاى  قطر زمين در هندس
هندسه تحليلى و جبر از اختراعات 

وى است)
ــن طول و عرض جغرافيايى  * تعيي
ــخص كردن مقدار  ــهرها و مش ش
ــه  اندازه نصف النهار زمين در نقش

بردارى
6- ابولوفا محمد بوزجانى: از جمله 
ــت كه در كاربرد  ــمندانى اس دانش
ــى سهم عمده  رياضيات در مهندس

اى دارد وى كتابى در هندسه علمى 
ــه براى صنعت كاران از  با نام "آنچ
است"،  الزم  ــى  هندس ــيمات  ترس
ــا بهره  ــاب ب ــن كت دارد. وى در اي
بردارى از خط كش و پرگار روش 
ــدى را براى كاربرد  هاى علمى مفي
هندسه در نقشه بردارى و كارهاى 
ــت  ــنهاد و عرضه كرده اس فنى پيش
ــيم زاويه به سه قسمت،  روش تقس
ــيم چندضلعى و... روش هاى  ترس
ــينوس، تانژانت و...  اندازه گيرى س

را نيز عرضه نمود.
ــينا): يكى  ــينا (ابوعلى س 7- پورس
ــمندان علم  ــن دانش ــاك تري از تابن
ــى در ايران و جهان است و  مهندس
ــفا"  دو كتاب جاويدان بنام هاى "ش
ــكى از  ــوم و "قانون" در پزش در عل
ــت وى در  ــده اس ــا مان ــه ج وى ب
ــى، زمين شناسى، علم مواد،  مهندس
ــيمى،مكانيك،  ش ــى،  شناس معدن 
ــز عقايد و  ــيقى ني ــك و موس فيزي

نوشته هاى ارزشمندى دارد.
ــد كرجى: يكى از  8- ابوبكر محم
نوابغ علوم رياضى و مهندسى ايران 
ــت. وى در زمينه ساختمان، پل  اس
استخراج  بردارى،  ــه  نقش ــازى،  س
ــازى  آب هاى زيرزمينى و قنات س
ــدى را عنوان كرده و  اصول و قواع
ترازيابى هاى دايره و مربع شكل در 
علم نقشه بردارى ازاختراعات وى 

بوده است.
ــام: وى يكى از  9- حكيم عمر خي
چهره هاى درخشان تاريخ فلسفه، 
ادب و رياضى ايران و جهان است 
ــتفاده  ــادالت جبرى با اس ــل مع ح
ــه راه  ــى و ارائ ــع مخروط از مقاط
ــى در اين زمينه از  حل هاى هندس
ــافات وى است. خيام هندسه  اكتش
ــتاره  ــر تلفيق كرد و در س را با جب
ــى، نجوم و نقشه بردارى نير  شناس

مطالعات فراوانى انجام داد.
ــى:  ــه نصيرالدين طوس 10- خواج
ــته هاى  خواجه نصيرالدين در رش
ــتاره  گوناگون از جمله رياضى، س
ــاى  ــش ه ــكى، دان ــى، پزش شناس
ــت  ــژه علم مواد دس ــى بوي مهندس
ــت. زندگى اش مقارن با  داشته اس
يورش هالكوخان مغول به ايران و 
ــت. توصيه هاى وى  بغداد بوده اس
به هالكوخان موجب شد تا تعدادى 
ــمندان از خطر  ــران و دانش از متفك

نابودى به دست مغوالن برهند.
ــنهاد او يك  ــه پيش ــن بنا ب همچني
ــه بنا گرديد كه  رصدخانه در مراغ
ــى،  ــتاره شناس ــز تحقيقات س مرك
ــز تجمع پژوهندگان  رياضى و مرك
و دانشمندان بسيارى شد همچنين 
ــم در آن جا برپا  ــه اى عظي كتابخان

كرد.
برگرفته از كتاب تاريخ مهندسى در 

ايران اثر پروفسور مهندى فرشاد
كارشناس ارشد مهندسى معمارى

در نشست مجمع نمايندگان خوزستان با رضا اردكانيان وزير نيرو عباس پاپى 
زاده نماينده مردم دزفول و رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس 
شوراى گفت: مهمترين استان كشور به لحاظ توليد درآمد و انرژى، خوزستان 

است.
وى ادامه داد: از آنجائيكه نمايندگان استان داراى بيشترين تعداد كرسى در 
كميسيونهاى مهم مجلس چون كميسيون انرژى و كشاورزى هستند مى توان 
گفت كه اين نمايندگان جزء موثرترين نمايندگان مجلس به حساب مى آيند. 
زيرا كميسيون انرژى يكى از كميسيونهاى مهم مجلس است كه مى تواند 
بازوى وزارت نيرو باشد و كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى هم به لحاظ 
نقشى كه اين حوزه با آب كشور دارد به واقع مى توان آن را هم جزء مهمترين 

كميسيونهاى مجلس به حساب آورد.
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان ضمن تشكر از حضور وزير نيرو در استان، 
يادآورى كرد: در پيش از رأى اعتماد مجلس به وزير پيشنهادى نيرو، جلسات 
متعددى را با آقاى اردكانيان برگزار كرديم كه وى در اين جلسات قول دادند 
كه پس از اخذ رأى اعتماد مجلس، حتماً سفرى را به استان خوزستان داشته 
باشند. بنابراين اكنون كه به قول خود وفا كرده  و به خوزستان آمده اند از طرف 
مجمع نمايندگان استان از ايشان تشكر كرده و انشااهللا اين وفاى به عهدشان 
را هم به فال نيك ميگيريم تا بقيه بحث ها و مشكالتى را كه از قبل در بين 

وزارت نيرو و استان وجود داشته ساماندهى كنيم.
وى رويكرد و نگاه اردكانيان را نسبت به استان در مقايسه با 
گزينه پيشنهاد شده قبلى وزارت نيرو بسيار قابل تقدير عنوان 
كرد و ادامه داد: اينكه آقاى اردكانيان در برنامه هاى آينده خود 
به سياست هاى غلط وزارت متبوعش در گذشته اعتراف دارد و 
همچنين تصميمات نامناسب گذشته را عامل اصلى مشكالت 
كنونى خوزستان مى داند و نيز راهكارهاى خوبى هم در حل اين 
مشكالت ارائه كرده، مى توانيم چشم انداز آينده وزارت نيرو را در 

بحث خوزستان بسيار اميدوار كننده قلمداد كنيم.
پاپى زاده بيان كرد: در جلساتى كه با آقاى اردكانيان در مورد 
موضوعات اساسى استان داشته ايم خوشبختانه توانستيم به 
جمع بندى هاى خوبى دست پيدا كنيم من جمله در بحث انتقال 
آب كه به واقع از مطالبات جدى مردم خوزستان به حساب 
مى آيد و همچنين در مورد عوامل كاهش دهنده حق آبه هاى 

محيط زيستى استان كه اين مورد نيز در حال حاضر باعث مشكالت فراوانى 
براى مردم شده است.

و  بى رويه   سازى هاى  سد  كرد:  تصريح  مجلس  در  دزفول  مردم  نماينده 
همچنين بحث هاى مربوط به انتقال آب، باعث شده است كه حق آبه هاى 
محيط زيستى در استان خوزستان كاهش پيدا كنند كه اين مسئله منجر به 

ايجاد عارضه جديدى در خوزستان به نام ريزگرد ها شده است.
وى تصميم گيرى هاى اشتباه و برنامه ريزى هايى گذشته وزارت نيرو را عامل 
ايجاد كاهش دبى رودخانه هاى استان دانست و توضيح داد: دبى يا آورده آب 
رودخانه دز در قبل از سال 1386 در حدود 5/7 ميليارد متر مكعب بوده است 
كه اكنون به حدود 8/4 ميليارد متر مكعب رسيده است. يعنى بيش از 40 درصد 

كاهش دبى را در اين رودخانه شاهد هستيم.
پاپى زاده ادامه داد: در مورد دبى رودخانه كارون نيز ما در دهه 70 در حدود 7/11 
ميليارد متر مكعب ورودى آب داشته ايم كه متاسفانه امروز اين دبى هم به 7/6 
ميليارد متر مكعب رسيده است. كه در اين مورد هم با يك كاهش 40 درصدى 

دبى يا آورده آب مواجه هستيم.
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با بيان اينكه كاهش دبى كارون باعث 

افزايش شورى اين رودخانه شده است عنوان داشت: در بين سالهاى 71 تا 
75 شورى آب رودخانه كارون در حدود تقريبى 1400 ميكروموس بر سانتيمتر 
مكعب بوده ولى االن اين شورى به 2700 ميكروموس بر سانتيمتر مكعب 

افزايش يافته است.
وى افزايش شورى آب و كاهش دبى رودخانه هاى خوزستان را ناشى از 
تغييراتى دانست كه در بحث رژيم رودخانه اى استان اتفاق افتاده است خاطر 
نشان كرد: اميدواريم كه با توجه به رويكرد مثبتى كه در برنامه  هاى ارائه شده 
وزير جديد نيرو به مجلس مى بينيم بتوانيم شاهد تغيير در برخى از سياست هاى 
اشتباهى كه در گذشته در مورد انتقال آب استارت خورده و همچنين سد 

سازى هاى غير كارشناسى كه در استان انجام شده باشيم.
پاپى زاده عنوان كرد: طرح 550 هزار هكتارى يكى از مطالبات جدى مردم 
استان است متاسفانه مشاهده مى كنيم كه فعال وزارت نيرو نسبت به تأمين و 
تخصيص آب فاز دوم آن خوددارى مى كند. سال گذشته در جلساتى كه در 
وزارت نيرو داشتيم به بهانه تأمين آب فاز دوم طرح 550 هكتارى در حدود سه 
ميليارد متر مكعب از حق آبه استان خوزستان كاهش پيدا كرد ولى در عوض 
يك ميليارد متر مكعب به 229 هزار هكتار از اراضى استان اختصاص پيدا كرد 
ولى بايد اذعان كنيم كه اين مقدار ناچيز تنها مى تواند صد هزار هكتار از اراضى 
ما را پوشش دهد و اكنون در اثر اين مسئله حدوداً 12 شهرستان خوزستان به 

واقع ضرر ديده است.

 رئيس مجمع نمايندگان خوزستان گفت: در حالى كه بسيارى از شهرهاى 
استان در بحث تأمين آب آشاميدنى خود داراى مشكالت فراوانى هستند و 
نيز بسيارى از روستاهاى ما عليرغم مجاورت در كنار رودخانه هاى بزرگى 
چون دز و كارون همچنان با تانكر آبرسانى مى شوند متاسفانه مشاهده مى شود 
كه بحث هاى غير كارشناسى انتقال آب از سر شاخه هاى استان خوزستان 

همچنان مطرح است.
پاپى زاده با تاكيد بر اينكه خوزستان آب اضافى براى انتقال به هيچ عنوان ندارد 
خاطر نشان كرد: الزم است كه در اين خصوص يك فكرى اساسى شود زيرا 
ما زمانى ميتوانيم بگوييم كه خوزستان آب اضافى دارد كه حتى االمكان آب 

كشاورزى، آشاميدنى و صنعتى استان را تأمين كرده باشيم.
پاپى زاده ضمن اشاره به مشكالت بى آبى موجود در شهرهاى جنوبى خوزستان 
اظهار كرد: عليرغم اينكه طرح غدير بيش از يك دهه است كه در دست 

اجراست ولى همچنان مشاهده مى كنيم كه به بهره بردارى نرسيده است.
نماينده دزفول گفت: در تاريخ 15 فروردين يك مصوبه اى از سوى دولت 
تصويب شد كه اگر اجرايى شود خيلى از مشكالت استان خوزستان در حوزه 

آب و برق مرتفع مى شود.

وى عنوان كرد: عليرغم اينكه استان خوزستان خود توليد كننده انرژى چه در 
بحث توليد برق و چه توليد نفت در كشور است ولى متأسفانه مشاهده مى كنيم 
كه داراى شبكه برقى بسيار فرسوده اى است كه بيش از چند دهه است كه از 
عمر اين شبكه  مى گذرد و همچنين بارى هم كه بر آن وارد مى شود هم نسبت 

استانهاى معتدل و سردسير نيز به شدت بيشتر است.
پاپى زاده ضمن اشاره به بند (ه  ) بودجه سال 96 گفت: براساس اين بند براى 
هر كيلووات مصرف اضافى كه صورت مى گيرد بر طبق يك پيك مصرفى 
تعيين شده اى در حدود پنج تومان از مصرف كننده گان شهرى و جديداً هم 
بقيه مصرف كنندگان پول دريافت مى شود كه براين اساس مردم خوزستان 
با توجه به گرماى شديد و طاقت فرسايى كه در بيشتر ايام سال با آن مواجه 
هستند بين 30 تا 35 هزار تومان بطور متوسط پول برق بيشترى نسبت به 

سالهاى قبل و همچنين نسبت به ديگر استانهاى كشور پرداخت مى كند.
وى اين قانون را اجحاف بزرگى در حق مردم خوزستان دانست و تصريح كرد: 
از آنجايى كه مردم استان در تابستان مجبورند برق بيشترى را مصرف كنند 
لذا براساس اين بند (ه ) بايد پول بيشترى را پرداخت كند و سرجمع اين پول 
براى استان خوزستان در حدود 85 ميليارد تومان است كه در ادامه مشاهده 
مى شود كه سازمان انرژى هاى نو از فرصت استفاده كرده و اساسنامه خود 
را تغيير ميدهد تا بتواند نزديك به 70 درصد از اين مبلغ را در انرژى هاى 
كرد:  تصريح  خوزستان  نمايندگان  مجمع  رئيس  كند.   سرمايه  گذارى  نو 
هزينه توليد هر كيلووات انرژى نو، باالى 600 تومان است و 
خوزستانيها بايد هزينه آن را پرداخت كنند؛ چرا وقتى مى توانيم 
در نيروگاه سيكل تركيبى هر كيلوواتى را حول و حوش 100 تا 
110 تومان تامين كنيم چه لزومى دارد كه ما اين پول را از جيب 
مردم خوزستان دريافت و به انرژى نو تبديل كنيم و با اين كار 

ظلم بزرگى را در حق مردم خوزستان روا داشته باشيم.
وى ادامه داد: بنابراين انتظار داريم كه حداقل وزارت نيرو دستور 
دهد كه اين مبلغ 85 ميليارد تومان در استان خوزستان سرمايه 
گذارى شود و اصال هر استانى اين مبلغ دريافتى از بند(ه ) را 
در استان خود از آن بهره مند شود و از آن در بازسازى شبكه 
برق خود استفاده كند كه اگر اين اتفاق بيوفتد بيشك مى توانيم 
مشكالت مربوط به فرسودگى هاى شبكه هاى برق خوزستان 

را مرتفع كنيم.
پاپى  زاده در خطاب به وزير نيرو گفت: يكى از مطالبات جدى مردم خوزستان 
بخصوص در فصل تابستان و ايامى كه ناچاريم از دستگاههاى خنك كننده 
بيشترى استفاده كنيم حل مشكل پيك مصرفى برق است در خوزستان براى 
تامين دمايى مشابه با يك استان يا شهرستان سردسير ما بايد پنج برابر خنك 
كننده بيشتر استفاده كنيم كه بالطبع پيك مصرف برق ما نيز بسيار باالتر از 

ديگر نقاط كشور است.
نماينده دزفول در مجلس عنوان كرد: وزارت نيرو در حال حاضر پيك مصرف 
برق خوزستان را 2500 كيلووات در نظر گرفته است كه براين اساس اگر 
قبض هاى برق مردم استان را مالحظه كنيد متوجه مى شويد كه در اين 
قبض ها مبالغ 100 هزار تومن، 200 هزار تومن و گاهى هم يك ميليون 
تومان ديده مى شود كه در حقيقت اين رقم هاى نجومى ديگر براى مردم 

خوزستان عادى شده است.
وى در پايان گفت: بنابراين از آنجايى كه عمده مردم خوزستان اكثرا از قشر 
متوسط رو به پايين هستند، پرداخت چنين مبالغ گزافى براى پول برق بسيار 
مشكل است لذا تقاضا داريم كه وزارت نيرو هر چه سريعتر در اين خصوص 

اقدامات الزم را انجام دهد.

شهردار اهواز با بيان اينكه بابت آاليندگى نفت يك ريال هم به ما داده 
كه  است  نفتى  فلرهاى  اهواز  تنفسى  مشكالت  علت  گفت:  نمى شود، 
مى سوزند و آلودگيشان با اولين بارندگى وارد ريه مردم مى شود. حتى 

بابت آاليندگى همين فلرها هم چيزى به ما نمى دهند.
 شهردار اهواز با بيان اينكه بابت آاليندگى نفت يك ريال هم به ما 
داده نمى شود، گفت: علت مشكالت تنفسى اهواز فلرهاى نفتى است كه 
مى سوزند و آلودگيشان با اولين بارندگى وارد ريه مردم مى شود. حتى بابت 

آاليندگى همين فلرها هم چيزى به ما نمى دهند.
 منصور كتانباف در نشست با اعضاى كميسيون عمرانى شوراى شهر 
اهواز و نماينده اهواز در مجلس كه در ستاد فرماندهى قرارگاه كربال 
برگزار شد، اظهار كرد: در برنامه  پنج  ساله اى كه دانشگاه شهيد چمران 
اهواز از اهداف، چشم انداز و برنامه هاى شهرى اهواز تدوين كرده و اكنون 
در حال ارائه به شوراى پنجم است، براى پنج سال آينده اهواز 9 هزار 

ميليارد تومان هزينه بابت توسعه شهرى پيش بينى شده است.
وى ادامه داد: البته در برنامه مذكور پايه و اساس هزينه كرد توسعه اهواز 
در پنج سال آينده 9 هزار ميليارد تومان است. با احتساب حداقل  25 
درصد افزايش قطعى اين رقم، حدود 11 هزار ميليارد تومان پروژه در 
اين برنامه پنج  ساله تعريف مى شود كه مجزا از پروژه مترو هستند. اين 

در حالى است كه درآمد شهردارى اهواز با احتساب تمام 
آيتم هاى درآمدى حدود 650 ميليارد تومان است .

در  دانشگاه  اين  محترم  اساتيد  افزود:  اهواز  شهردار 
اهواز  شهر  نيازهاى  حداقل هاى  به  برنامه  اين  تدوين 
بسنده كرده اند كه اين امر نشان مى دهد اهواز تا چه 
اين  تحقق  براى  دارد.  توسعه  از  عقب ماندگى  اندازه 
برنامه بايد نظر و ديدگاه همه ما نسبت به شهر تغيير 
نوع  بايد  كه  هستند  مردم  خود  همه  از  مهم تر  كند. 
كنند.  مشاركت  شهر  ساخت  در  و  كند  تغيير  نگاه شان 
قوانين كشور نيز امروز مى گويند ساخت شهر بر عهده 
شهروندان است و زحمت زيرساخت هاى شهرى را نيز 

خود مردم بايد بكشند.
وى با بيان اين كه 12سال از انعقاد قرارداد پروژه قطار 
شهرى اهواز مى گذرد، عنوان كرد: خيلى بد است كه 
پروژه  اين  خوردن  كليد  از  سال   12 گذشت  وجود  با 
راه اندازى  را  آن  از  بخشى  حتى  نتوانستيم  اهواز  در 

از  را  پروژه  اين  مى توان  كه  است  گونه اى  به  شرايط  االن  كنيم. 
ايستگاه ميدان فرودگاه تا ايستگاه فلكه ساعت به طول 23 كيلومتر 
را راه اندازى كرد كه معادل 50 درصد خط يك قطار شهرى است. 

براى اين كار حداقل به حدود 600  ميليارد تومان پول نياز داريم.
يك  فاز  تكميل  براى  مشاركت  اوراق  اگر  داد:  ادامه  اهواز  شهردار 
اين پروژه تا مردادماه به تصويب شوراى شهر مى رسيد اكنون 300 
ميليارد تومان مبلغ اين اوراق را داشتيم. دوره چهارم شورا يا صالح 
نديد يا به هر دليلى اين كار را انجام نداد. در حال حاضر براى اين 
اوراق مجددا بايد از نقطه صفر شروع كنيم و وقت و زمانى هم در 

اختيار نداريم.
كتانباف افزود: پيمانكار مردانه پاى كار آمده است و كارگاه پروژه را 
هم فعال كرده اند و در حال ريل گذارى و تعمير دستگاه حفارى تونل 
شود.  تعمير  بايد  هم  حفار  دستگاه  دومين  كه  گفته ايم  البته  هستند  . 
اميدواريم ظرف سه ماه آتى و با تعمير هردو دستگاه، حركت به سمت 
ايستگاه ميدان دانشگاه شروع شود. مركز كنترل راهبرى مترو نيز در 

همين ايستگاه است.
وى خطاب به يوسفى نماينده اهواز تصريح كرد: از شما مى خواهيم بحث 

300 ميليارد تومان اوراق مشاركت پروژ ه  قطار شهرى اهواز را از طريق 
بانك مركزى و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به طور ويژه پيگيرى 
كنيد. همچنين 56 ميليارد تومان اسناد خزانه كه جزو اعتبارات 96 ما و 
مصوب است هنوز تخصيص داده نشده كه درخواست داريم اين موضوع 
را هم يا از طريق آقاى نوبخت يا وزيركشور پيگيرى كنيد تا اين 56 

ميليارد تومان تا قبل از آذرماه و ظرف چند روز آينده تخصيص يابد.
فعاليتى  هيچ  تمام  سال  يك  دقيقا  پروژه  اين  داد:  ادامه  اهواز  شهردار 
نداشت و در اين يك سال اخير حركت پروژه كامال صفر بود اما در يك 
 ماه گذشته چرخ پروژه به حركت افتاده است. ادامه اين حركت بسته به 
تزريق پول است. پول نباشد پروژه مجددا يك سال ديگر مى خوابد و به 
ما هم بى اعتماد مى شوند. شاه كليد كار اين پروژه پول است و با حرف 
 زدن اصال نمى شود كارى انجام داد. تعارفى هم كه نداريم. اگر بخواهيم 
تا 20 يا 24 ماه ديگر همين 9 كيلومتر از پروژه بهره بردارى شود بايد اين 

مبالغ را پرداخت كنيم.
وى افزود:  اگر بحث اوراق مشاركت و اسناد خزانه اين پروژه حل شود، 
اطمينان داشته باشيد مترويى كه حركت آن از 12 سال قبل كليد خورده 
است، در حدود 20 ماه آينده مى تواند مسافر سوار و پياده كند. اين بحث 
حل شود هم با اين وضعيت درآمد شهردارى بايد ماهانه 5 ميليارد تومان 

بابت اسكونت اين 300 ميليارد تومان اوراق مشاركت بدهم و بعد از آن 
هم اصل پول را پرداخت كنم. هيچ شهردار عاقلى اين كار را نمى كند.

شهردار  اگر  است.   باال  خيلى  كار  اين  ريسك  داد:  ادامه  اهواز  شهردار 
قبلى و شوراى چهارم اين كار را انجام ندادند شايد به عاقبت آن فكر 
كرده بودند. اما توكل ما بر خدا است و اميدواريم با اين فعاليت هايى 
با  ما  خرج  و  دخل  حاضر  حال  در  دهيم .  انجام  را  پروژه  كار  داريم  كه 
هم نمى خواند . به طورى كه حتى اگر يك فرغون كمتر آسفالت بريزيم 
سودمان از هزينه هاى آن بيشتر مى شود. در چنين شرايطى تقريبا همه 
پروژ ه هاى عمرانى نظير احداث شش سراى محله، ساماندهى دستفروشان 

را فعال كرده ايم.
وى با بيان اينكه شهر اهواز خيلى كار دارد، گفت: اگر بخواهيم دستفروشى 
و وانت هاى فروشنده را از چهره شهر پاك كنيم حداقل بايد 20 بازارچه 
احداث كنيم. شرابط اهواز خيلى بغرنج و اهواز خيلى عقب افتاده است. 
با يك حساب سرانگشتى از آن 9 هزار ميليارد تومان در برنامه پنج  ساله 
يادشده گزينش كرديم كه به جز پروژه مترو و بحث بهسازى شبكه معابر 
و آسفالت، اكنون حداقل به بيش دو هزار ميليارد تومان نياز داريم تا 

بتوانيم حداقل نيازهاى شهر را برطرف كنيم.

شهردار اهواز اظهار كرد: بايد بتوانيم براى سال بعد كميسيون هاى عمران 
و انرژى مجلس را به اهواز بياوريم. اهواز بزرگترين توليدكننده نفت كشور 
است اما حتى يك ريال هم پول آاليندگى نفت نمى گيريم. يك هزار 
ميليارد تومان كف سهم خوزستان از آاليندگى نفت است كه 70 درصد 
اين رقم سهم اهواز است . همين پول را به ما بدهند خط يك مترو كه 

هيچ بلكه خط دو، سه و چهار و پنج مترو هم راه  مى افتد.
وى عنوان كرد: بايد 1200 دستگاه اتوبوس در اهواز داشته باشيم ولى 
در حال حاضر كمتر از 160 دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعال است. 
در بدو شروع به كارم 53  دستگاه اتوبوس خريديم كه البته بايد اقساط 
آن را پرداخت كنيم. همچنين بايد معامله اتوبوس هاى تندرو را قطعى 
كنيم تا خط تندرو راه اندازى شود . تمهيدات تمامى اين كارها فراهم شده 
است و قبال هم تجربه شدند. فن آن را هم داريم البته به شرطى كه 

حمايت شويم.
شهردار اهواز تصريح كرد: تاكنون از جمعيت ساكن در محله هاى عين 
2، مالشيه و زرگان ماليات بر ارزش افزوده نگرفته ايم. بر اساس آمارهاى 
معادل  هزار نفر و تقريبا  از 30  بيش  محله  سه  اين  سال 90 جمعيت 
جمعيت يك شهر است و صفر تا صد خدمات در اين محله ها با شهردارى 

است. هزينه پسماند اين سه محله ماهانه 7 ميليارد تومان است.
كتانباف در خصوص برنامه ريزى براى تكميل شبكه هاى 
اساس  بر  كه  عمرانى  پروژ ه هاى  كرد:  عنوان  ترافيكى 
طرح جامع و تفضيلى اجبار و الزام بر تكميل آن ها داريم 
تا تردد مردم تسهيل شود، تكميل رينگ هاى ترافيكى 
شهر است. وقتى 9 پل در شهر وجود دارد يعنى 9 رينگ 
ترافيكى داريم. اكنون تقريبا نه تنها تمام رينگ هاى شهر 
از جمله رينگ پل هاى پنجم، ششم و نهم ناقص است 

بلكه اجراى خود اين پل ها هم هنوز ناقص است.
وى ادامه داد: از اين 9 رينگ ترافيكى، پنج رينگ كامال 
ناقص هستند. به نظر مى رسد كه بايد اين رينگ ها را 
دانشگاه  و  جمهورى  ميدان هاى  در  مثال  كنيم .  تكميل 
قطعا بايد يك تقاطع غيرهمسطح داشته باشيم. شريانى 
سه راهى حميديه-سوسنگرد به سمت خرمشهر هم وضع 
بسيار ناهنجارى دارد و با توجه به تجمع جمعيت در اين 

نقطه حتما بايد در آن جا هم ساماندهى انجام شود.
شهردار اهواز بافت فرسوده شهر را مشكلى اساسى دانست 
و بيان كرد: مركز شهر كه بايد داراى جاذبه باشد به دليل وجود بافت 
فرسوده و مشكالت زيرساختى مردم از سكونت و زندگى در آن اكراه 
دارند. در جايى كه اهواز قديم محسوب مى شود فاضالب روى زمين 
البته در  است.   نشده  بارش ها هم شروع  كه هنوز  آمده است در حالى 
اين مناطق طى تفاهنامه با شركت آبفا در حال كار شبانه روزى هستيم و 

ماشين لجن كش در اين نقاط مستقر است.
در  كارون  رودخانه  حاشيه  و  رودخانه  مشكالت  به  اشاره  با  كتانباف 
اهواز، گفت: تا كى بايد فاضالب به درون رودخانه تخليه شود؟ خيلى از 
بيمارى ها در شهر ناشى از همين مساله است. تا كى بايد مسائل زيست 

محيطى اهواز اين گونه باشند؟
شهردار اهواز افزود: مظلوم تر و بى صداتر از درخت كنوكارپوس در اهواز 
چيز ديگرى به عنوان علت مشكالت تنفسى پيدا نكرده  اند. براساس 
مستندات مطالعات انجام شده در دانشگاه شهيد چمران اهواز، تاثير اين 

درخت در ايجاد اين مشكالت تنفسى اثبات نشده است.
وى ادامه داد: همه مى دانيم علت اين مشكالت فلرهاى نفتى است كه 
مى سوزند و با اولين بارندگى پايين مى آيند و وارد ريه مردم مى شوند. حتى 

بابت آاليندگى همين فلرها هم چيزى به ما نمى دهند.

خوزستان آب اضافى براى انتقال ندارد

بابت آاليندگى نفت يك ريال هم به اهواز داده نمى شود

محمد باوى

بامداد زاگرس- ليال رضايى ميرقايد

جناب آقاى دانيال احمدى 
مدير محترم روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان 

مصيبت وارده را به جنابعالى و خانواده محترمتان
تسليت عرض مى نموده، از خداوند متعال براى آن نيك مرد 

علو درجات  و براى بازماندگان شكيبايى آرزومنديم
هيات تحريريه بامداد زاگرس
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جتماعى ا

سال ها از محروميت و دشواى هايى كه در راه تحصيل داشت، مى گذرد. حاال 
معلم روستا شده است آنچه همچنان پابرجاست محروميت و محدوديت است.
در  «چارايماق»  شهرستان  محروم  روستاى  در  است.  روستايى  معلم  يك 
آذربايجان شرقى متولد شده است .چون در روستاى محروم تحصيل كرده 
و بزرگ شده است، با درد و غم، تلخى و شيرينى روستاها و روستاييان نيز 

آشناست.
دوران ابتدايى در روستاى خود، خوانده سپس دوره راهنمايى را به روستاى 
مجاور رفته است . سال اول به دليل بعد مسافت و نبوده راه مناسب و امنيت با 
خانواده خود مسير مدرسه را طى كرده است تا طعمه گرگ ها نشود. مسيرهايى 
كه هنگامه ى زمستان دوچندان دشوار مى شد. در دوره پيش دانشگاهى نيز؛ 45 

كيلومتر راه طى مى كرد تا در شهر نزديك روستا تحصيل كند.
عدالت آموزشى براى او سخت برقرار شد. اگر تالش هاى خود و خانواده 
اش نبود. حسن همانند هم كالسى هايش از تحصيل باز مى ماند. اما او تمام 
سختى ها را به دوش كشيد تا بتواند به عنوان يك فرد تحصيل كرده در جامعه 

قدم بگذارد.
راه  در  كه  محروميت هايى  و  ها  سختى  طى  از  پس  او؛ 
دانشگاه  دانشجوى   92 سال  توانست؛  داشت،   تحصيل 
با  عربى  دبيرى  رشته  شود.در  البرز  استان  در  فرهنگيان 
سهميه استان بومى  خود پذيرفته شد. پس از چهار سال و 
فارغ التحصيل شدن مهر ماه امسال معلمى در مدرسه يكى 
از روستاهاى «چاريماق» واقع در استان آذربايجان شرقى 

تجربه مى كند.
سال ها از محروميت و محدوديت هايى كه حسن عبادى 
در راه تحصيل داشت مى گذرد. آنچه در اين سال ها تغيير 
نكرده است؛ محروميت و محدوديت هاى تحصيل است. 
همچنان جاده خاكيست، همچنان برخى از دختران حق 
تحصيل ندارند. همچنان سرويس بهداشتى نامناسب است. 
نيمكت ها براى چندين دهه پيش است. روستايى كه محل 
خدمت اوست؛ آسفالت نيست. تنها 23 كيلومتر با خانه 
اش فاصله دارد اما به دليل نامناسب بودن جاده او مجبور 

است،  در مدرسه بيتوته كند. 

گذشت زمان تاثيرى در محروميت نداشته است
روستاهاى محروم؛ با گذشت زمان نيز محروم مى مانند؛ زمان در بهبود شرايط 
آنان خيلى تاثير ندارد حسن عبادى به خبرنگار مهر مى گويد: مدرسه داراى 
مشكالت بسيارى است. از جمله مى توان به تعداد زياد دانش آموزان، كمبود 

فضاى آموزشى و تعداد كم معلم ها اشاره كرد.
وى ادامه مى دهد: از پايه اول تا ششم تعداد دانش آموزان در هر مقطع به طور 
تقريبى پانزده دانش آموز است در مجموع تعداد دانش آموزان ابتدايى در مدرسه 

كانكسى ما 90 نفر است.

استفاده از نيروهاى كم تجربه
يكى از مشكالت آموزش در روستاها استفاده از نيروهاى كم تجربه است  كه 
دوره خدمت سربازى را مى گذرانند يا معلم هايى كه مجبور به خدمت در 

مناطق دور افتاده هستند و هر ماه و هر سال به فكر گرفتن انتقاليند.
روستاى بخش شاديان نيز از اين مشكالت بى نصيب نيست؛ اين معلم روستا 
تصريح مى كند: براى اين 99 نفر، سه سرباز معلم با رشته هاى غير مرتبط 
وجود دارد. در هر كالس دو پايه تشكيل مى شود كه هم تنها معلم مقطع 

راهنمايى هستم.

زنده كردن اعتماد به نفس در دانش آموزان
او معتقد است؛ تنها چيزى كه محروميت مى آورد، بد فرهنگى، نا اميدى و عدم 
انگيزه است. براى غلبه بر محروميت، مدرسه بايد اعتماد به نفس را در دانش 
آموزان زنده كند. نگرش هاى مثبت را تقويت كنند. يك روحيه شاد و اميدوار 
كننده اى را در دانش آموزان زنده كنند. آنان در كارهاى مدرسه مشاركت داشته  

باشند. مدرسه خانه دوم دانش آموزان تبديل شود. طورى كه ديگر از آن مراقبت 
كنند و آن را تخريب نكنند. بايد محيط مدرسه تبديل به يك محيط شاد و آرام 
بخشى شود. با ساخت حياط، آب خورى و سرويس بهداشتى، بوفه و ايجاد 
فضاى سبز و درخت كارى به تقويت انگيزه و روحيه دانش آموزان كمك كرد.

ازدواج زود هنگام دختران
مشكالت  گويد:  مى  صراحت  با  روستا  و  مدارس  مشكالت  درباره  عبادى 
بهداشتى، مالى و فرهنگى بسيار وجود دارد.  ازدواج زود هنگام دانش آموزان 
دختر و اجازه ندادن خانواده هاى آنان براى ادامه تحصيل به دليل نبودمعلم 

خانم و كار كردن كودكان از بزرگترين مشكالت روستا است كه مدرسه را نيز 
گريبانگير خود كرده است.

مقطع  دخترهاى  مخصوصا  داريم،  تحصيل  از  مانده  باز  دهد:  مى  ادامه  او 
راهنمايى و در اين مورد كه با بچه هاى نهم حرف مى زدم مى گفتند كه شاگرد 
زرنگ شان در مقطع هشتم يك دختر بوده كه متاسفانه امسال اجاز ندارد به 

مدرسه بيايد.

روايت بازماندگى از تحصيل يك دختر
اين معلم روستا با اشاره به يك خاطره تلخ و شيرين مى گويد: با مدير پرونده 
دانش آموزان اول ابتدايى را تشكيل مى داديم كه به يك شناسنامه دخترى 
برخورد كرديم. اسمش بود ولى خودش در مدرسه حضور نداشت. سنش نشان 
مى داد كه شرايط تحصيل در مقطع اول را دارد. بعد از پرس و جو متوجه شديم 
كه اين شناسنامه مال يك پسر هشت ساله اى است كه در كالس اول تازه ثبت 
نام كرده است. به دليل بى اطالعى يك سال دير ثبت نام كرده و اتفاقا اشتباهى 
شناسنامه خواهر كوچكش را آورده كه ما بعد از اطالع از اين 
موضوع خانواده دختر را از اين مساله آگاه كرديم كه دخترشان 

را نيز بايد به مدرسه بفرستند.
وى تاكيد مى كند: توجه به آموزش و پرورش هزينه نيست و 
بلكه يك سرمايه گذارى بلند مدت است و صرف هزينه براى 

ساختن ايرانى پيشرفته است.
اين روستا با مشكالت كمبود آب، نبود برق و گاز مواجه است. 
كالس هاى درس در كانكس با حدود 120 دانش آموز برگزار 
مى شود. سرويس بهداشتى مناسب ندارد. نيمكت ها نيز كهنه 
و زوار دررفته هستند.كسى حال اين مدرسه را نمى پرسد. سال 

هاست محروميت آموزشى در آنجا موج مى زند.
آنچه در آنجا موج مى زند؛ وجود دانش آموزان شاد و با استعداد 
است كه در محروميت ها تالش هايشان دو چندان مى شود تا 
در آينده همانند حسن عبادى با وجود بى مهرهايى كه نسبت به 

آنان مى شود، به جامعه خود خدمت مى كنند.
اما اين پرسش مطرح است؛ چه تعداد از دانش آموزان فرصت 
پيدا مى كنند تا همانند حسن عبادى در راه موفقيت گام بردارند. دانش آموزانى 
كه نه تنها از فقر مادى رنج مى برند. فقر فرهنگى هم آنان را از حق طبيعى 

محروم كرده است.
آنچه معلم در اين گزارش به آن اشاره و تاكيد داشت بازماندگى از تحصيل 
بحث  در  بايد  پرورش  و  آموزش  وزارت  است؛  سوم  هزاره  در  دختران 
شناسايى افراد بازمانده از تحصيل با جديت بيشتر ورود پيدا كند و اگر 
روستاييانى بر اساس فرهنگ و باورهايى معتقدند براى فرزندان دختر آنان 
بايد معلم بانو استفاده شود، آموزش و پرورش ضمن فرهنگ سازى از معلم 
خانم دريغ نكند تا هيچ دخترى از اين مرز و بوم وجود نداشته باشد كه از 

حق طبيعى تحصيل بازماند

اتوبوس هاى مرگ و درد عادى شدننشاط و استعداد در محروميت

نمى كند.  ماجرا  اين  حال  به  فكرى  كسى  و  مى ميرند  ايرانى ها در جاده ها 
همين امسال چند خانواده ايرانى داغدار اتوبوس هاى مرگ شدند.تا مى آيد 
داغ يك اتوبوس آرام شود داغ ديگر بر تن ايران مى نشيند. علت اصلى 
بودن  قديمى  و  خرابى  يا  و  راننده  اشتباه  هم  تصادف ها  اين  از  بسيارى 

اتوبوس هاست.
اين روزها برخى از جريان ها و افراد سياسى از چرخش روحانى به سمت 
اصول گرايان سخن مى گويند. من هم مى خواستم از اين افراد سوال كنم 
دقيقا از كدام چرخش سخن مى گوييد؟ كارى نكردن در برخى امور  به 
معناى چرخش نيست اما ديدن صحنه تصادف اتوبوس در جاده سوادكوه 

باعث شد من از روحانى به سمت اتوبوس بچرخم.
13 ايرانى در يك حادثه تصادف جان خود را از دست دادند. مى دانم اين 
خبر براى بسيارى از ما عادى شده است. درست مانند خواندن خبرى از 

يك عمليات انتحارى در افغانستان، پاكستان و عراق.
تصادف.  عادى،  مردم  سرباز،  آموز،،  دانش  اتوبوس،  است.  شده  عادى 
شنيدن اين كلمات براى ما عادى شده است. اصال گويى هر سال سهميه اى 
اينچنين داريم. اتوبوس نباشد، بخارى مدرسه است، بخارى نباشد قطار 

است و...
ايرانى ها در جاده ها مى ميرند و كسى فكرى به حال اين ماجرا نمى كند. 

همين امسال چند خانواده ايرانى داغدار اتوبوس هاى مرگ شدند.
و  ناامن  منطقه  در  حضور  وجود  با  كه  كشورى  است.  امنى  كشور  ايران 
پرتنش خاورميانه شاهد عمليات تروريستى و انفجار نيست اما بياييد قبول 
امن  ايران  جاده هاى  نمى شود.  ايران  جاده هاى  شامل  بودن  امن  اين  كنيم 

نيست.
آمار كشته هاى تصادف در ايران بيشتر از بسيارى از جنگ ها و عمليات 
تروريستى است. به نظر مى رسد اين آمار براى ما عادى شده است. منظور 

از «ما» يعنى مسئوالن و مردم.
مگر مى شود اين همه حادثه را ديد و كارى نكرد.

تا مى آيد داغ يك اتوبوس آرام شود داغ ديگر بر تن ايران مى نشيند. علت 
قديمى  و  خرابى  يا  و  راننده  اشتباه  هم  تصادف ها  اين  از  بسيارى  اصلى 
بودن اتوبوس هاست. دليل مشخص است اما مثل اينكه قرار نيست فكرى 

به حال آن كنيم.

نمى دانم تا كى مى خواهيم اخبار اين حوادث را بخوانيم و بعد درباره آنها 
بنويسيم تا حادثه بعدى.

اتوبوس هاى  است.  مشخص  هم  حوادث  اين  از  جلوگيرى  حل هاى  راه 
قديمى بايد از جاده هاى ايران جمع شود. هنوز در برخى جاده هاى ايران 
آمد  و  رفت  حال  در  است  دور  سال هاى  به  متعلق  كه  بنز  اتوبوس هاى 

هستند.
بايد فكرى به حال رانندگان اتوبوس كنيم. ساعت رانندگى آنها را كم كنيم. 
براى ورود به اين شغل سخت گيرى كنيم. نبايد اجازه داد جان انسان ها در 

اختيار افرادى باشد كه هيچ مسئوليت پذيرى ندارند.
در آخر هم بايد بپذيريم كه جاده هاى ايران هم چندان امن نيست. برخى از 

حوادث به خاطر خرابى جاده هاست.
دولت، مجلس، نيروى انتظامى و كسانى كه نقشى در اين ماجرا دارند بايد 
به صورت فورى به اين ماجرا ورود كنند. وظيفه ما به عنوان روزنامه نگار، 

نوشتن و پيگيرى ماجراست و وظيفه مسئوالن حل اين بحران.
در اين ميان مردم هم مى توانند از بروز چنين حوادثى جلوگيرى كنند. مى دانم 
اتوبوس ارزان ترين وسيله براى مسافرت است اما مى شود در هنگامى كه در 
حال خريد بليط هستيم مطمئن شويم كه اتوبوس جديد و سالم است. بياييم 

سوار اتوبوس هاى قديمى نشويم حتى اگر مى خواهيم از تهران به قم برويم.
اتوبوس هاى مرگ تبديل به يك بحران شده است. لطفا فكرى به حال بحران 

كنيد.

شـت ا د د يا

دبير ستاد راهبرى نقشه جامع علمى كشور اعالم كرد: به مجرد اينكه درباره 
كنكور به جمع بندى برسيم به مجارى مربوطه اعالم مى كنيم.

جمع  در  كشور  علمى  جامع  نقشه  راهبرى  ستاد  دبير  كبگانيان  منصور 
خبرنگاران درباره مصوبات جلسه نود و نهم اين ستاد اظهار داشت: اولين 
دستور اين جلسه بحث كنكور بود كه پيش از اين در صحن شوراى عالى 

انقالب فرهنگى با حضور رئيس جمهور مطرح شده است.
وى با بيان اينكه اين موضوع جزو دستور جلسه امروز نبود ولى به دليل 
اهميت آن وارد بحث شد، يادآور شد: حدود دو سال قبل به آسيب ها و 
ساماندهى كنكور در ستاد راهبرى نقشه جامع علمى كشور پرداخته شده 

بود اما بنابر مالحظاتى به بررسى دقيق ترى واگذار شد.
به  تنها  نبايد  اينكه  بيان  با  كشور  علمى  جامع  نقشه  راهبرى  ستاد  دبير 
اشكاالت اين نظام توجه كرد، به اولين حضور منصور غالمى وزير علوم، 
تحقيقات و فناورى در اين جلسه اشاره كرد و گفت: ارائه گزارش در 
مورد كنكور به معناى تصميم خاصى در مورد آن نيست؛ به مجرد اينكه 

به جمع بندى برسيم به مجارى مربوطه اعالم خواهيم كرد و در اين مسير 
از كمك همه دستگاه ها نيز بهره مند مى شويم. كبگانيان با اشاره به دستور 
جلسه دوم درباره سندجامع توسعه هوافضاى كشور افزود: كارشناسان و 
كارگروه هاى مختلف براى بررسى اجراى اين سند وقت گذاشته اند و امروز 
گزارش پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
ارائه شد.گزارش اجرايى سازى سند جامع توسعه هوافضا امروز تكميل و 
دستاوردها ارائه شد، همچنين نگرانى ها، پيشنهادات و آسيب ها به ويژه در 

مورد انسجام بخشى سازمان هاى مختلف بيان شد.
وى با بيان اينكه با حكم رياست جمهورى مركز ملى فضايى و شورايعالى 
انقالب فرهنگى كميته مشتركى براى رصد و اجرايى سازى اين سند وجود 
دارد، تصريح كرد: اجراى اين سند به هماهنگى بيشتر بين دستگاه ها نياز 
دارد.بخش دوم كمبود بودجه و آسيب هاى ناشى از آن است. با قول مساعد 
نماينده سازمان برنامه و بودجه قرار شد در جلساتى با اين سازمان مشكل 

بودجه حل شود. 

رئيس اورژانس اجتماعى 
سازمان بهزيستى كشور 
و  آزار  آمار  به  اشاره  با 
اذيت كودكان در 6 ماهه 
نخست سال 96 گفت: 
در اين مقطع يك هزار 
مراكز  به  مورد   193 و 
و 525  هزار  مداخله، 8 
مورد تماس با خط 123 
و 5 هزار و 672 مورد نيز 

از در بخش خدمات سيار ثبت شده است.
حسين اسد بيگى در گفت وگويى در خصوص ارائه آمار 
كودكان كار و خيابانى و آزار و اذيت آنها اظهار كرد:  اين 
آمارها در سازمان بهزيستى ثبت شده و براى تصميم گيرى 

قرار داده مى شود.
وى در خصوص آمار ارائه شده از يكى از سازمان هاى 
زير مجموعه شهردارى تهران در خصوص آزار و اذيت 
كودكان كار و متكدى بيان كرد: البته ايشان اين آمار انكار 
كردند و گفتند منظورشان آزار و اذيت جنسى نبوده كه البته 
ارائه چنين آمارهاى اغراق آميز در خصوص آسيب هاى 
اجتماعى اگر چه با نيت خير است كه مردم و مسئوالن به 
آن توجه كنند اما يك تيغ دو لبه است و باعث مى شود كه 

نگاه ها به افراد آسيب ديده اجتماعى منفى شود.
رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى كشور بيان كرد: 

در  بهزيستى  سازمان 
اذيت  و  آزار  خصوص 
و  قوانين  طبق  كودكان 
مقررات عمل كرده و در 
اين زمينه بر اساس برنامه 
عمل  شده  انجام  ريزى 

مى كند.
وى در ادامه به آمار آزار 
و  كار  كودكان  اذيت  و 
خيابانى در سال 95 اشاره 
كرد و گفت: 13 هزار و 766 تماس با خط 123 ، 10 هزار 
و 385 مراجعه به خدمات سيار و 2 هزار و 765 مورد نيز 
مداخله انجام شده است. اسدبيگى در خصوص آمار آزار 
و اذيت كودكان در 6 ماه سال 96 بيان كرد: در اين مدت 
يك هزار و 193 مورد به مراكز مداخله، 8 هزار و 525 مورد 
تماس با خط 123 و 5 هزار و 672 مورد نيز از در بخش 

خدمات سيار ثبت شده است.
رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى كشور در پايان 
گفت: اخيرا آمارهاى از آسيب هاى اجتماعى در استان هاى 
مختلف گزارش شده كه بر مبناى آن برخى از استان ها 
آسيب هاى بيشترى دارند در صورتى كه زياد بودن چنين 
آمارهاى در اورژانس اجتماعى بيشتر به معناى آنست كه 
استان ها عملكرد بهترى داشته اند و يا اينكه مردم آن استان 

آگاهى بيشترى از فعاليت اورژانس اجتماعى داشته اند.

در  ــزاده  علي ــد  محم
و  ــل  عل ــوص  خص
آسيب هاى بى تفاوتى 
ــى گفت: عدم  اجتماع
دقيق  ــئول  مس وجود 
ــى  اجتماع ــى  متول و 
از  ــى  يك ــور  كش در 
ــد  مهمترين داليل رش
ــى اجتماعى  بى تفاوت
كه  طورى  به  ــت،  اس

ــى خاصى  ــئول انگيزش ــوع متولى و مس اين موض
ــزود: بى توجهى  ــن در ادامه اف ــدارد. وى همچني ن
ــاى مختلف  ــگيرانه در حوزه ه ــه موضوعات پيش ب
اجتماعى مهم ترين عامل رشد بى تفاوتى اجتماعى 
در جامعه كنونى است، به طورى كه تا سالهاى قبل 
ــجم در اين حوزه وجود  هيچ راهبرد و برنامه منس

ــت. ــته اس نداش
ــه جنگ نرم  ــاره ب ــگر اجتماعى با اش ــن پژوهش اي
ــيارى  ــن، اظهار كرد: بس ــانه هاى نوي از طريق رس
ــى در جامعه امروزى از  ــاى اجتماع از بى تفاوتى ه
ــه از طريق  ــات مى گيرد ك ــبك زندگى هايى نش س
ــده اند، به طورى كه سبك  جنگ نرم پايه ريزى ش
ــبك زندگى جهان  ــالمى به س زندگى ايرانى و اس

ــت. ــوق پيدا كرده اس غرب س

وى همچنين در ادامه 
تربيت  ــرد:  ك ــه  اضاف
مهاجرت  خانوادگى، 
بزرگ  ــهرهاى  ش ــه  ب
ــى  آموزش ــاى  فض و 
ــه  جمل از  ــوب  نامطل
موضوعات  و  ــوارد  م
داخلى هستند كه نرخ 
بى تفاوتى هاى  ــد  رش
اجتماعى را در كشور 

ــد. ــى دهن ــش م افزاي
ــتا در  ــهر و روس ــاره به تفاوت ش ــا اش ــزاده ب علي
ــى، توضيح داد: بدون  ــى تفاوتى اجتماع موضوع ب
ــك محيط يك روستا بسيار به ندرت و در مواقع  ش
ــود، براى  كم ترى دچار بى تفاوتى اجتماعى مى ش
ــك فرد معتاد در  ــى ي مثال وضعيت بهبود و بررس
ــهرى بزرگى مانند تهران و يك روستا مى تواند  ش
ــرخ بروز بى تفاوتى اجتماعى را در اين دو محيط  ن

ــخص كند. مجزا مش
و  ــات  موضوع ــزود:  اف ــه  ادام در  ــن  همچني وى 
ــهرها همواره  ــالت مختلف موجود در كالنش معض
ــى اجتماعى موثر  ــد نرخ بى تفاوت مى تواند بر رش
باشد، در حالى كه مهاجر پذيرى كالنشهرها نيز در 

ــت. ــيار موثر اس ــيب بس بروز اين آس

Bamdadzagros.news@gmail.com

سرنوشت «كنكور» چه مى شود؟

آمار آزار و اذيت كودكان 
در نيمه نخست سال 96 اعالم شد

داليل بى تفاوتى اجتماعى
يك پژوهشگر اجتماعى اظهاركرد: بسيارى از بى تفاوتى هاى اجتماعى

 در جامعه امروزى از سبك زندگى هايى نشات مى گيرد كه
 به سبك زندگى جهان غرب تمايل پيدا كرده است.

مصطفى داننده

آگهي حصر وراثت
 آقاي مرتضي امير صفري شهرت امير صفري  نام پدر ابراهيم بشناسنامه 1741040663 
صادره از اهواز  درخواستي بخواسته صدور گواهي حصر وراثت تقديم  و توضيح داده كه 
پدرش مرحوم ابراهيم امير صفري شهرت امير صفري  بشناسنامه 49 صادره از آغاجاري در 
تاريخ 9/7/1396 در شهرستان اهواز اقامتگاه دائمي خويش فوت ورثه اش عبارتند از:  
1- متقاضي مرتضي امير صفري فرزند ابراهيم بشناسنامه 1741040663 صادره از اهواز  
2- شهرام امير صفري فرزند ابراهيم بشناسنامه شماره 971 صادره از اهواز  3- اصغر امير صفري فرزند 
ابراهيم بشناسنامه شماره 822 صادره از اهواز  4- علي امير صفري فرزند ابراهيم بشناسنامه شماره 6591 
صادره از اهواز  (پسران متوفي)  5- معصومه امير صفري فرزند ابراهيم بشناسنامه شماره 659 
صادره از اهواز  6- مرضيه امير صفري فرزند ابراهيم بشناسنامه شماره 210 صادره از رامهرمز  7- مريم 
امير صفري فرزند ابراهيم شناسنامه شماره 365 صادره از اهواز  (دختران متوفي)  8- صغري 
اميري فرزند راخدا بشناسنامه شماره 91 صادره از رامهرمز (همسر متوفي)  و الغير ورثه 

اي ديگر ندارد/ 
اينك با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس 
اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه 
تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شعبه 15 مجتمع شماره  3  حل اختالف اهواز

آگهى حصر وراثت
آقاى سيد حسين شهرت بهزادى بحرينى نام پدر سيد سعيد بشناسنامه 1741333431 
صادره از اهواز درخواستى بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده 
تاريخ  در  دزفول  صادره  بشناسنامه 326  شاهركنى  شهرت  راضيه  مرحوم  مادرم  كه 
96/2/14 در دزفول اقامتگاه غيردائمى فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى سيد حسين 
بهزادى بحرينى فرزند سيد سعيد 2- سيد مرتضى فرزند سيد سعيد شماره شناسنامه 
1742256007 صادره دزفول  3- سيد مجتبى بهزادى بحرينى فرزند سيد سعيد شماره 
بهزادى  سعيد  سيد  متوفى) 4-  (پسران  دزفول  صادره  شناسنامه 1742256015 
بحرينى فرزند سيد طاهر شماره شناسنامه 620 صادره اهواز (همسر متوفى) 5- طوبى 
عينى حيات فرزند سيد حسن شماره شناسنامه 37896 صادره دزفول (مادر متوفى) 

والغير ورثه ديگرى ندارد.
 اينك با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس 
اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه 
تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف شعبه شماره 3 اهواز
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اقتصادى
خبـر

خطر حذف ناگهانى 
خودروهاى ارزان براى بازار

ــور، بخش قابل توجهى از  ــتانداردهاى جديد خودرويى در كش ــدن اس با اجرا ش
ــت و اين  ــال آينده نخواهند داش ــتان س ــوالت داخلى امكان توليد از زمس محص
ــاز هنوز برنامه مدون و دقيقى براى  ــت كه شركت هاى خودروس ــرايطى اس در ش
ــت  ــتاندارد، قرار اس ــازمان ملى اس ــا ارائه نداده اند.طبق اعالم س ــى آنه جايگزين
ــود و هر محصولى  ــور اضافه ش ــتانداردهاى خودرويى كش 22 مورد جديد به اس
ــال امكان  ــتان همان س نتواند آنها را تا پايان آذر ماه 97 احراز كند، از ابتداى زمس

ــت. ادامه توليد نخواهد داش
ــى از 53 به 85 مورد ارتقا خواهد  ــتانداردهاى خودروي طبق اين برنامه ريزى، اس
ــى به دليل قديمى  ــت كه برخى از خودروهاى داخل ــرايطى اس يافت و اين در ش
ــتانداردهاى جديد را نداشته و بنابراين بايد از چرخه  بودن، امكان پاس كردن اس
ــتر خودروهاى  ــتانداردهاى جديد، گريبان بيش ــوند.از آنجا كه اس توليد حذف ش
ــراژ داخلى را خواهد گرفت، برخى فعاالن صنعت خودرو پيش بينى كرده اند  پرتي
ــتان سال آينده حدود نيمى از محصوالت فعلى خودروسازى كشور امكان  از زمس

ــت. توليد نخواهند داش
ــود نيمى از خودروهاى داخلى پس از اجراى استانداردهاى  البته اينكه گفته مى ش
ــت نه مدل؛ به عبارت بهتر،  ــت، از جنبه تيراژ اس جديد، امكان توليد نخواهند داش
ــى را محصوالت قديمى يعنى  ــدود نيمى از حجم توليد خودروهاى فعل چون ح
ــكيل داده اند، با كنار  ــال آينده) تش پرايد و پژو 405 (كانديداى اصلى حذف از س

ــازان نيز خالى خواهد ماند. رفتن آنها، نصف ظرفيت فعلى توليد خودروس
ــرايط، فعاالن صنعت خودرو معتقدند اگر فكرى به حال جايگزينى اين  در اين ش
ــور با بحران توليد مواجه خواهد شد و  ــود، هم صنعت خودرو كش خودروها نش
هم بازار خألمحصوالت حذف شده را به شدت احساس خواهد كرد و در نتيجه 
ــومين  ــوند. در حال حاضر پرايد اولين و پژو 405 س ــتريان نيز متضرر مى ش مش
ــذف بى جايگزين آنها،  ــمار مى روند؛ بنابراين ح ــاى پرتيراژ داخلى به ش خودروه

ــور را توامان متضرر خواهد كرد. صنعت و بازار خودرو كش
ــوخت و آاليندگى باال و  ــل مصرف س ــه خودروهاى قديمى به دلي ــه در اينك البت
همچنين دور ماندن از مسائل ايمنى روز، بايد حذف شوند، ترديدى وجود ندارد 
ــت  ــق نيز حكم به كنار رفتن آنها مى دهد، با اين حال چالش اصلى اينجاس و منط
ــود آنها چه خواهد كرد. با كنار رفتن پرايد و پژو  ــه صنعت و بازار خودرو با نب ك
ــدود نيمى از  ــه در مجموع چيزى ح ــى دو محصول ديگر ك ــاال يك 405 و احتم
ــكيل مى دهند، خأل آنها به  ــبد خريد مشتريان را تش توليدات صنعت خودرو و س
شدت احساس خواهد شد و از همين رو ضرورى است كه از همين حاال فكرى 

ــود. ــان ش به حال جايگزينى ش
ــينانى مناسب براى خودروهاى قديمى  ترديدى وجود ندارد كه عدم معرفى جانش
حذف شده از سال آينده، ضمن بحرانى كردن توليد خودروسازان، دست بسيارى 
ــرد. در واقع، حذف قديمى ها  ــتريان را نيز از بازار خودرو كوتاه خواهد ك از مش
ــمار مى رود و بخش تلخ  ــتان حذف خودروهاى قديمى به ش ــمت شيرين داس قس
ــده ها است. در اين شرايط اين پرسش بسيار مهم مطرح  آن، جاى خالى حذف ش
ــازان براى جايگزينى خودروهاى حذفى چيست؟ آيا  مى شود كه برنامه خودروس
ــتان تلخ حذف پيكان دوباره  ــت داس ــده يا قرار اس فكرى به حال اين چالش ش
ــود؟ در ماجراى پيكان نيز اگرچه مخالفت چندانى با حذف اين محصول  تكرار ش
ــت، با اين حال با كنار رفتن آن، ايران خودرو تا مدت ها دچار بحران  وجود نداش

ــد. مالى ش
ــكان صورت گرفته و بنا  ــازه در آن دوران، برنامه ريزى الزم براى جايگزينى پي ت
ــر و البته فاصله فاحش  ــود (كه اين اتفاق با كلى تاخي ــود تندر-90 جايگزين ش ب
قيمتى ميان پيكان و تندر رخ داد)، اما حاال نه برنامه اى به آن صورت وجود دارد 
ــبى.هرچند گفته مى شود سايپايى ها قصد دارند تيبا را  و نه خودرو جايگزين مناس
ــده و  ــن پرايد كنند، با اين حال در اين مورد نيز جزئيات دقيقى اعالم نش جايگزي
ــاز بزرگ ايران چگونه مى خواهد به جاى چند  ــخص نيست دومين خودروس مش
ــال، تيبا توليد كند.در مورد پژو 405 نيز با اوضاع  ــتگاه پرايد در س صد هزار دس
ــروز برنامه دقيقى را  ــه ايران خودرويى ها تا به ام ــتيم، چه آنك بهترى مواجه نيس

ــد. ــرده ان ــه نك ــود ارائ ــروش خ ــر ف ــول پ ــن محص ــى اي ــراى جايگزين ب

آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد كه رشد ماهانه مانده سپرده ها پس از 
ابالغ دستورالعمل كمى كاهش يافته است، بر اين اساس رشد ماهانه مانده 
سپرده ها در شهريورماه معادل 9/ 1 درصد بوده كه نسبت به ماه قبل3/ 
0واحد درصد كاهش يافته است. همچنين نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده ها 
نيز به 9/ 21 درصد رسيده است. براساس اين آمارها مى توان عنوان كرد 

پس از ابالغ دستورالعمل درخصوص رعايت نرخ سود تعيين 
شده، قدرى از ورودى رشد سپرده هاى بانكى كاسته شده است. 
البته فرصت يك هفته اى بانك مركزى، در اجراى اين بخشنامه 
باعث شده كه نقدينگى سرگردان نيز تبديل به سپرده هاى بانكى 
شود و رشد مانده سپرده ها تغيير قابل توجهى نسبت به ماه هاى 

قبل نداشته باشد.
 كاهش جزئى رشد سپرده ها

بانك مركزى آخرين آمارهاى مانده سپرده و مانده تسهيالت بانكى 
را در شهريورماه سال جارى منتشر كرد. بانك مركزى عنوان مى كند 
كه اطالعات گزارش آمارهاى بانكى  درباره بانك هاى دولتى، 
خصوصى شده، خصوصى و موسسات اعتبارى غيربانكى داراى 
مجوز نزد بانك مركزى ايران است. عمده ارقام سپرده هاى ريالى 
بخش غيردولتى نزد بانك ها و موسسات اعتبارى شامل سپرده هاى 

ديدارى، قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلندمدت، 
پيش دريافت هاى غيردولتى و بستانكاران موقت ريالى و سپرده هاى ارزى 
شامل سپرده هاى ديدارى، مدت دار، پس  انداز و پيش دريافت اعتبارات اسنادى 
غيردولتى و بستانكاران موقت ارزى است. آخرين آمارهاى بانك مركزى نشان 
مى دهد كه ميزان كل مانده سپرده هاى بانكى در شهريورماه سال جارى به 1419 
هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در شهريورماه نسبت به ماه قبل رشد 
9/ 1 درصدى را ثبت كرده است. رشد ماهانه مانده سپرده هاى بانكى، در 
مردادماه سال جارى معادل 2/ 2 درصد بوده است. اين موضوع نشان مى دهد كه 
ميزان رشد ماهانه سپرده ها در شهريورماه نسبت به مردادماه كاهش يافته است. 

اين روند در آمار رشد نقطه به نقطه مانده سپرده ها نيز مشاهده مى شود. براساس 
آمارهاى بانك مركزى ميزان رشد سپرده ها در شهريورماه سال جارى نسبت به 
مدت مشابه سال قبل معادل 9/ 21 درصد بوده است. اين رقم در مردادماه به 6/ 
22 درصد مى رسد. ميانگين رشد نقطه به نقطه در يك سال منتهى به شهريورماه 

معادل 4/ 22 درصد بوده است.

عكس العمل به بخشنامه بانك مركزى
بانك مركزى در هفته دوم شهريورماه با ابالغ يك بخشنامه 8 بندى، از لزوم 
اجرايى شدن مصوبات شوراى پول و اعتبار تاكيد كرده بود. در اين مصوبه 
حداكثر نرخ سود براى سپرده هاى ساالنه معادل 15 درصد عنوان شد. البته 
اجرايى شدن اين بخشنامه، يك هفته به طول كشيد و در اين فرصت بسيارى 
از بانك ها فرصت كردند كه سپرده هاى جارى و سپرده هاى مدت دار قبلى 
مشتريان را با نرخ هاى باالتر از 15 درصد تمديد كنند. اين رفتار در بازار پول 
باعث شد كه در هفته ابتدايى شهريورماه بخش زيادى از سپرده هاى جارى 

به سپرده هاى مدت دار بانكى تبديل شود.

حتى اين فرصت يك هفته براى اجرايى شدن دستورالعمل باعث بروز 
برخى انتقادات نسبت به بانك مركزى شد. در پاسخ به اين انتقادات 
رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد كه در اجراى اين بخشنامه بايد به كاهش 
سياليت سپرده هاى بانكى و حداقل سازى اثرپذيرى ساير بازارها به ويژه بازار 
ارز از كاهش نرخ سود بانكى توجه كرد. به اعتقاد سيف، كشيده شدن دامنه 
رقابت ناسالم شبكه بانكى به جذب سپرده هاى كوتاه مدت عادى 
(روزشمار) در طول يك سال گذشته باعث شده بود، سهم بااليى 
از سپرده هاى بانكى به سپرده هاى روز شمار اختصاص يابد و در 

نتيجه سياليت منابع بانكى به ميزان زيادى افزايش يابد.
از اين رو اجراى ناگهانى بخشنامه بانك مركزى احتمال بروز 
تالطم در ساير بازارهاى دارايى را به ميزان زيادى افزايش مى داد. 
سيف معتقد است كه اين كار باعث شده كه بخش قابل توجهى 
از سپرده هاى كوتاه مدت عادى به سپرده هاى با ماندگارى باالتر 
تبديل شود. البته پس از اجرايى شدن بخش نامه بانك مركزى در 
تاريخ يازدهم شهريورماه به نظر مى رسد كه از رشد سپرده هاى 
بانكى كاسته شده است، زيرا اكثر قراردادهاى بلندمدت پيش از 

تاريخ 11 شهريورماه با نرخ باالتر از حد مقرر بسته شد.
آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد كه اگر چه ميزان رشد 
مانده سپرده هاى در بازه ماهانه و نقطه به نقطه در شهريورماه كاهش يافته 
است، اما اين روند به شكل قابل مشهودى نيست و علت آن را مى توان 
فعل و انفعاالت صورت گرفته در شهريورماه دانست؛ به طورى كه در 
هفته ابتدايى شهريورماه ميزان سپرده هاى بانك ها رشد بااليى داشته، 
اما در هفته هاى بعد از بخشنامه بانك مركزى، احتماال از سطح رشد 
مانده سپرده ها كاسته شده است. البته تغيير روند سپرده هاى جارى و 
كوتاه مدت را نمى توان در گزارش آمارهاى بانكى، مشاهده كرد. اين 
روند ها در گزارش آمارهاى پولى و بانكى منتشر مى شود كه اطالعات 

شهريورماه هنوز از سوى بانك مركزى منتشر نشده است.

در حالى كه بنا به گزارش هاى رسمى بيش از 80 
درصد اقتصاد در اختيار دولت است،99 درصد توليد 
غذاى كشور توسط بخش خصوصى اداره مى شود.

بخش خصوصى كه سالهاست گله مى كند كه دولت 
فضاى حركت و رشد را با قوانين و مقررات براى آنها 
بسته است.هرچند كه اداره صنعت مهمى مثل غذا در 
اختيار بخش خصوصى است، اما تمام پيش نيازهاى 
توليد اعم از تصميم گيرى، تعيين نرخ خريد تضمينى 
محصوالت كشاورزى، تعرفه واردات و بسيارى از 

مسائل ديگر در دست دولت است.

وضع توليدمان چطور است؟
سابقه صادرات موادغذايى ايران به سه هزار سال پيش 
باز مى گردد.صنعتى كه بسيارى از كشورهاى توسعه 

يافته برنامه ريزى دقيقى براى آن انجام مى دهند.
اگرجه برخالف ساير صنايع،صنعت غذايى در ايران  

يك بخش تحول يافته و پيشرفته است،اما چشم اندازسال 1404 قرار 
بوده كه ظرفيت توليد در اين صنعت به بيش از 300 ميليون تن برسد.
رقمى كه حاال با مقايسه وضعيت كنونى فاصله زيادى مشاهده مى شود.

ارزش صادرات مواد غذايى طى يك دهه اخير بيش از 10 برابر افزايش 
يافته است. به طورى كه هم اكنون بيش از 11 درصد ارزش افزوده 

صنعت كشور توسط بخش صنايع غذايى ايجاد مى شود.
ميزان صادرات مواد غذايى كشورمان درپايان سال گذشته، با رشد 8 
درصدي در ارزش، به رقم 2 ميليارد و 77 ميليون دالر و از نظر وزنى 
به يك ميليون و 178 هزار تن رسيده است.ميزان توليد هم طبق آمار در 

پايان سال گذشته 120 ميليون تن گزارش شده است.
كارشناسان مى گويند،با احتساب نياز داخلى به رقمى در حدود 75 
ميليون تن ، مى توان براى صادرات 30 تا 40 ميليون تن از محصوالت 
كشاورزى فرآورى شده به كشورهاى ديگر برنامه ريزى كرد. البته براى 
صادرات نمى شود محصول كشاورزى خام را به كشورهاى ديگر فرستاد 
و همينجا است كه تازه مشكالت صنعتگر ايرانى براى صادرات مازاد 

محصوالت آغاز مى شود.

بسته بندى و داستان هاى قديمى
توليدكنندگان صنايع غذايى يكى از مهمترين مشكالت پيش روى اين 
صنعت را حمل ونقل عنوان مى كنند و تجار مانع توسعه صادرات 
محصوالت صنايع غذايى را نوع  بسته بندى مى دانند. هر دو مانع،جديد 

نيست.سالهاست براى حل اين مشكل بحث مى شود،راهكار ارايه مى 
شود اما در نهايت هنوز هم وقتى از موانع توسعه صنايع غذايى سخن به 

ميان مى آيد هر دوى اين مشكالت قد علم مى كنند.
شاهرخ ظهيرى صنعتگر قديمى صنايع غذايى كه تجربه طوالنى در 
صنايع غذايى دارد،در اين رابطه مى گويد:«حمل و نقل سردخانه اى ما 
وضعيت چندان خوبى ندارد. از سوى ديگر براى صادرات برخى كاالها 
نيازمند هواپيماهاى بارى و ناوگان هواپيمايى هستيم. وضعيت حمل 
ونقل ما در شرايط چندان خوبى قرار ندارد و بايد مورد ارزيابى قرار 

گرفته و به استانداردهاى جهانى دست يابد. »
او در عين حال قوانين قديمى و قيمت گذارى دستور را يكى از موانع 
توسعه صنايع غذايى مى داند و مى گويد:« 99 درصد توليد غذا در 
دست بخش خصوصى است، اما تمام پيش نيازهاى توليد اعم از تصميم 
گيرى، تعيين نرخ خريد تضمينى محصوالت كشاورزى، تعرفه واردات و 
بسيارى از مسائل ديگر در دست دولت است. اين مسئله شايد در جهان 
مورد نادرى باشد، چرا كه با چنين حضور پررنگ بخش خصوصى 
ايران در صنعت غذايى جايگاه نظارتى واقعى براى او در نظر گرفته 

نشده است.»

رقبا و بازارهاى هدف
با در نظر گرفتن 120 ميليون تن توليد فعلي محصوالت كشاورزي در 
برابر ظرفيت فعلي صنعت غذا كه حدود 20 ميليون تن اعالم شده اين 
پرسش مطرح است كه تا سال 1404 و پايان برنامه بيست ساله چگونه 

مي توان ظرفيت صنعت غذا را تا حدي افزايش داد كه 
با رقم 300 ميليون تن پيش بيني توليدات كشاورزي 

در سال ياد شده همخواني و تناسب داشته باشد؟
براى پاسخ به اين سئوال بايد ابتدا به موقعيت ايران 
اشاره كرد. شرايط ژئوپلتيكى ايران در خاورميانه به 
مى  محقق  راحتى  به  هدف  اين  كه  است  اى  گونه 
شود،چه آنكه كشورهاى جنوب خليج فارس منطقه 
حاره است و كشاورزى چندان رونقى در آن ندارد. 
همين مسئله به ايران فرصت داده تا به اين بازار توجه 
كافى داشته باشد.با اين حال، هنوز هم با وجود رقبايى 
از كشورهاى همسايه و يا حتى دورتر از آن مانند 
همين  كنند.از  مى  رقابت  ايرانى  كاالهاى  با  شيلى 
هدف  نخستين  كه  كنند  مى  توصيه  رو،كارشناسان 
صادرات صنايع غذايى را كشورهاى همسايه باشند 
و در ميان كشورهاى همسايه نيز همسايه هاى جنوبى 
هدف اول  قرار بگيرد. بعد از آن هم همسايه هاى 

شمالى كه در زمستان به صنايع غذايى ما نياز دارند.
صنايع غذايى ايران طى سالهاى گذشته از رشد قابل قبولى برخوردار 
بوده و نشان داده كه مى تواند در صورت حمايت هاى دولتى در ايران 
و جهان حرفى براى گفتن داشته باشد.با اين حال براى رسيدن به افق 
چشم انداز 1404 كه بيش از نيمى از زمان تعيين شده،گذشته است بايد 

نسبت به اصالحات اساسى در اين صنعت اقدام شود.
شاهرخ ظهيرى در اين رابطه مى گويد:« آينده صنعت غذايي در ايران 
درگرو چگونگي عملكرد مديران صنعتي ما نيز هست. نبود نگاه كارشناسي 
از جمله مشكالت و ضعف هاي اساسي ما در عرصه صنعت است. ما در 
مباحث مربوط به كشاورزي و توليد فاقد نظام كشت هستيم و مباحث مرتبط 
با مهندسي كشت نيز هنوز در نهادهاي آكادميك ما به خوبي جا نيفتاده است. 
همچنين ما فاقد مهندسي بازاريابي كشاورزي و مهندسي ترويج هستيم و با 
اين دانش موجود نمي توانيم در بازار جهاني رقابتي موفق داشته باشيم چرا 
كه سرفصل ورود به بازارهاي جهاني ارتباط توام صنعت و حوزه دانش با 
يكديگر است؛ حال آنكه ما در مبحث دانش و تكنولوژي چند گام عقبتر از 

رقباي جهاني مان هستيم.»
او اضافه مى كند:« به هر شكل صنايع غذايى به طور مستقيم با امنيت 
غذاى كشور پيوند خورده و در چنين شرايطى مسئوالن بايد نگاه ويژه 
اى به صنعت غذا داشته باشند، درحالى كه اين بخش در شرايط كنونى 
كشور تا حدودى مغفول مانده و آنچنان كه انتظار مى رود، به آن پرداخته نشده 
است. بنابراين اگر بنا باشد در آينده حرفى براى گفتن در صعنت غذا داشته 
باشيم با اهرم قدرت صنايع غذايى ايران مى توان اين هدف را محقق كرد.»

غذا؛ تنها صنعت پرقدرت بخش خصوصى ايران

ميل به «سود بانكى» كاهش يافت

مهمترين بخش اقتصادى كه با زندگى مردم به طور مستقيم سرو كار دارد،توسط بخش خصوصى اداره مى شود؛صنايع غذايى صنعتى
 كه مى تواند به تنهايى مدعى باشد كه نماينده تام االختيار بخش خصوصى در اقتصاد ايران است.
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رفيعى از الخور جدا مى شود
هافبك ايرانى باشگاه الخور نتوانسته انتظارات مسئوالن تيم قطرى را 

برآورده كند و در آستانه جدايى از اين تيم است.
و  تراكتورسازى  هاى  تيم  سابق  ايرانى  هافبك  رفيعى،  سروش 
پرسپوليس كه سال گذشته با عقد قراردادى يكساله به تيم قطرى 
پيوست، نتوانسته انتظارات مسئوالن تيم قطرى را برآورده كند و در 

آستانه جدايى از اين تيم است.
باشگاه الخور قطر كه نتايج ضعيفى كسب كرده است، پس از اخراج 
لوران بايند، سرمربى فرانسوى خود تصميم گرفت تا با راضى شنيشل، 
سرمربى 51 ساله عراقى قرارداد امضا كند اما اين اتفاق رخ نداد و 

ناصيف البياوى، سرمربى 39 ساله تونسى جايگزين لوران بانيد شد.
البياوى كار مربيگرى خود را سال 2001 را با تيم المپيك سيدى بو 

زيد شروع كرد و تا سال 2008 در كشورش مربيگرى مى كرد.
او در فصل 2015-2014 به عنوان سرمربى الفتح استخدام شد و تا 
سال 2016 در اين تيم بود. البياوى پيش از پيوستن به الخور هدايت 
القادسيه را بر عهده داشت كه با توافق دو جانبه اين تيم را ترك كرد.

بر همين اساس الخور به هيچ وجه نتايج خوبى كسب نكرده است و 
در 7 بازى اخير موفق به كسب 4 امتياز شده است و به دليل عملكرد 
ضعيف بازيكنان خارجى اش از جمله سروش رفيعى قرار است او 

از اين باشگاه جدا شود.

ترجيح دادم كه آرام
 از استقالل جدا شوم

بازيكن پيشين تيم فوتبال استقالل تهران گفت: وقتى در اين تيم 
مصدوم شدند اولين كارى كه كردند كسر قراردادم بود!

ميالد ميداوودى با اشاره به دوران حضورش در استقالل و داليل 
دور شدنش از سطح اول فوتبال ايران گفت: من در استقالل بودم كه 
مصدوم شدم. بعد از مصدوميت، قراردادم را كسر كردند. دو سال هم 
با مظلومى كار كردم كه شرايط خوب بود. زمان امير قلعه نويى تا نيم 

فصل، سه يا چهار بازى انجام دادم و شرايط خوب نبود.
وى افزود: متاسفانه باشگاه استقالل با من خوب برخورد نكرد. 14 
روز مهلت نقل و انتقاالت نيم فصل بود ولى روز سيزدهم به من 
رضايتنامه دادند؛ آنهم با شرط و شروط و اينكه بايد كلى از قراردادم 

را مى بخشيدم.
بازيكن پيشين استقالل يادآور شد: به خاطر عشق به استقالل ترجيح 
دادم كه آرام از استقالل جدا شوم چون شرايط بدى داشتم. همان 
موقع تنها تيمى كه مى توانستم بروم، آلومينيوم اراك بود. در آن تيم 
هم وضعيت خوبى داشتم ولى تيم سقوط كرد. سپس به استقالل 
خوزستان رفتم ولى دچار مصدوميت طوالنى مدت شدم كه مرا از 

سطح اول فوتبال دور كرد.

وضعيت مبهم جهانبخش براى حضور در ناپولى
مسئوالن باشگاه ناپولى تاكنون پيشنهاد رسمى براى جذب جهانبخش 

به باشگاه آلكمار ارائه نكرده اند.
با توجه به درخشش عليرضا جهانبخش، هافبك تيم آلكمار هلند در 
رقابت هاى فصل جارى ارديويزه و قرار گرفتن نام او بين برترين 
بازيكنان اين مسابقات، در روزهاى آتى برخى رسانه هاى هلندى و 
ايتاليايى اخبارى از تمايل ناپولى، صدرنشين فعلى سرى A ايتاليا براى 
عقد قرارداد با جهانبخش منتشر كرده و حتى از رضايت 70 درصد از 

هواداران ناپولى براى اين انتقال خبر داده اند.
با اين وجود به نظر مى رسد مسئوالن باشگاه ناپولى به رياست آئورليو 
ده لورنتيس تاكنون پيشنهاد رسمى براى جذب جهانبخش به باشگاه 
آلكمار ارائه نكرده اند و با اين وجود حضور هافبك تيم ملى فوتبال 
ايران در جمع شاگردان مائوريتزيو سارى در حد گمانه زنى رسانه اى 
مطرح است. امير هاشمى مقدم، مدير برنامه هاى عليرضا جهانبخش 
در گفت و گو با خبرنگار ما درباره بحث حضور او در ناپولى ايتاليا 
تصريح كرد: باشگاه ناپولى تاكنون هيچ پيشنهاد رسمى اى به من، 
جهانبخش و باشگاه آلكمار ارائه نكرده است. رسانه هاى ايتاليايى 
درباره اين انتقال با من صحبت كرده اند اما از طرف مسئوالن ناپولى 

مذاكره اى با ما انجام نشده است.
او درپايان خاطرنشان كرد: تمام تمركز جهانبخش در حال حاضر 
روى موفقيت با تيم ملى و آلكمار است و تا زمانيكه پيشنهاد رسمى 
اى از ناپولى دريافت نكنيم نمى توانيم دراين مورد صحبت كنيم و تنها 

بايد منتظر بمانيم تا ببينيم چه پيش مى آيد.

پاسخ عجيب خدادادعزيزى
 به سوالى در مورد جادوگرى

اگر قرار باشد يك نفر از بيرون به من بگويد چه بازيكني بازي كند و 
چه بازيكني بازي نكند من مربي نيستم. بايد كنار بنشينم تا او خودش 

كار كند.
دوره  طول  در  آيا  كه  اعتماد  سوال  به  پاسخ  در  عزيزى  خداد 
مربي گري تان اتفاق افتاده كه كسي از طريق واسطه يا مستقيم به شما 
پيشنهادي براي جادوگري و موفقيت تيم تان از اين راه بدهد؟ پاسخ 
داده است: من يك تفنگ دولول دارم كه اگر كسي از اينگونه حرف ها 
به من بزند و چنين پيشنهادي به من بدهد، با اين تفنگ به مغزش 
شليك مي كنم! (با  خندد) چون من را مي شناسند و از اعتقادات من 
خبر دارند، نزديك من نمي شوند. من در فوتبال كار مي كنم و به 
مسائل فني اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم بازيكني كه شايسته است و 
زحمت مي كشد بايد درون زمين قرار بگيرد. آدم هايي كه نيروهاي 
خاص دارند و از نظر من جادوگرند نبايد باعث شوند فوتباليستي كه 
بااستعداد است از زمين دور باشد. اگر قرار باشد يك نفر از بيرون به 
من بگويد چه بازيكني بازي كند و چه بازيكني بازي نكند من مربي 

نيستم. بايد كنار بنشينم تا او خودش كار كند.

مى توانيم در جام جهانى تاريخ ساز شويم

باز هم الهام فرهمند آمد، همان دخترى كه به ديويد بكام 
فوتبال بانوان ايران معروف است، همان كسى كه با يك گل 
زيبا تا برنامه نود هم رفت و شهرتى براى خودش دست 

و پا كرد.
اما الهام و هم تيمى هايش روزهاى سختى را پشت سر 
گذاشتند. آنها با تيم آينده سازان نجف آباد اصفهان قهرمان 
ليگ برتر فوتبال بانوان شده بودند اما به دليل مشكالت مالى 
خيلى راحت اين تيم منحل شد. انحالل اين تيم بزرگ ترين 
جنجال ورزش بانوان در روزهاى اخير بود.الهام و هم تيمى 
هايش ناراحت از همه بدقولى ها قرار است براى فصل 
آينده با تيم ديگرى به ميدان بروند، تيمى كه نامى آشنا و 
معتبر در فوتبال ايران است. گفته مى شد سپاهان امتياز آينده 
سازان را خريد تا بازيكنان اين تيم فصل آينده براى اين تيم 

به ميدان بروند.

 پس باالخره مشكالت حل شد و سپاهانى شديد؟
قبال صحبت هايى با سپاهان شده بود. وقتى تيم ما به آن 
شكل به مرز انحالل رسيد سپاهان وارد عمل شد و سهميه 
ليگ برترى ما در اختيار گرفت اما عجيب اينجاست كه 
مديرعامل آينده سازان بيانيه داد كه سهميه ليگ برترى به 
سپاهان واگذار نشده است. او بر خالف حرف هاى قبلى 
خود كه تاكيد مى كرد مى خواهم تيم سروسامان بگيرد 
يكدفعه اعالم كرد كه اسپانسر براى تيم جور شده است 
و حاال مى خواهد تيم به ليگ برتر بدهد. البته آينده سازان 
فصل آينده در ليگ برتر باشد و نباشد ما به سپاهان مى 

رويم.

 ما يعنى همه شما بازيكنان آينده سازان؟ 
تقريبا. من كه 100 درصد به سپاهان مى روم.

ادامه  سازان  آينده  با  خواهيد  نمى  كه  موضوع  اين 
بدهيد براى شما دردسرساز نمى شود؟ 

خير. كسى قرار نيست با آينده سازان ادامه بدهد. سوال 
من اين است. آينده سازان ادعا مى كند اسپانسر جور كرده 

است؟ خب اگر جور كرده با ما تسويه كنند.

پيشنهاد  هايى  تيم  چه  از  ديگر  سپاهان  از  غير  به 
داشتيد؟ 

پيشنهاد كه بود اما من ترجيح مى دهم در تيم شهر خودم 
بازى كنم. ما بچه هايى كه در تيم آينده سازان كنار هم بوديم 
خيلى بى نظير بوديم، هم در دوستى و هم در مسائل فنى و 
البته در مسائل اخالقى. اينها خيلى مهم است و ما را تشويق 
مى كند كنار هم بازى كنيم. البته منظورم اين نيست كه اين 
مسائل در تيم هاى ديگر وجود ندارد اما به هر حال دوستى 

و رفاقت در تيم ما خيلى زياد بود.
 چند روز پيش خبر عجيبى شنيديم، خبرى مبنى بر 

قرارداد 80 ميليونى يك بازيكن در ليگ برتر فوتبال 
بانوان. 80 ميليون در ليگ برتر فوتبال مردان مبلغ 
ناچيزى محسوب مى شود اما براى بانوان بى سابقه 

است. شما چنين چيزى را تاييد مى كنيد؟ 
بسته  ميليونى   80 قرارداد  كسى  ام  نشنيده  االن  تا  من 
باشد و فكر نمى كنم اين خبر درست باشد. سال هاى 
برترى  ليگ  هاى  تيم  ساير  ميان  در  بم  شهردارى  قبل 
زمانى  از  اما  داد  مى  پول  بازيكنانش  به  همه  از  بيشتر 
خبرها  اين  از  ديگر  شد  عوض  شهر  اين  شهردار  كه 
نبود كه بيشترين قرارداد مال آنها باشد. فصل گذشته 

بيشترين قراردادها 40 الى 50 ميليون تومان بود.

 يزى كه باعث شهرت شما شد گلى بود كه در يكى 
از بازى هاى ليگ برتر زديد و همان گل در برنامه نود 
كانديداى زيباترين گل فصل شد، آن اتفاق چه تاثيرى 

بر روى فوتبال شما گذاشت؟ 
فشار زيادى بر روى من آمد. چه خوب چه بد آن اتفاق باعث 
شد نام من سر زبان ها بيفتد. البته خيلى خوشحال بودم كه گلم 

به برنامه نود هم رفت.
 

هنوز از تشكيل تيم ملى فوتبال بانوان خبرى نيست؟ 
شنيده ايم كه قرار است از ماه آينده اردوى تيم ملى فوتبال بانوان 
تشكيل شود و حتى شايعاتى هم بود كه شايد در ورزشگاه امام 
رضا تيم بانوان ايران مقابل فلسطين به ميدان برود. شايد تيم ملى 

ايران در رقابت هاى غرب آسيا هم شركت كند.

 شما هم شنيده ايد كه شايد براى نخستين بار رقابت 
هاى فوتبال بانوان از تلويزيون پخش شود؟ 

بله انگار قرار است يك برنامه اختصاص بدهند فقط به ورزش 
بانوان. اميدوارم تيم هاى ليگ برترى مشكلى بابت فيلمبردارى 

نداشته باشند.
 

برگزارى  براى  برترى  ليگ  هاى  تيم  از  بسيارى 
ديدارهايشان در شهرهاى ديگر با مينى بوس و اتوبوس 
هاى قديمى دهه چهل و پنجاه مى روند، موضوعى كه 
بسيار مورد انتقاد است. اين شرايط براى شما هم وجود 

داشت؟ 
نه، ما هيچ وقت با مينى بوس جايى نرفتيم اما اتوبوس هاى 

قديمى براى ما تجربه اى تكرارى است.
 

چند سال است در ليگ برتر بازى مى كنيد؟ 
شش سال. من اكنون 24 سال دارم. راستى بايد بگويم دانشجوى 
ارشد رفتار حركتى هستم. فوتبال باعث شد درسم خيلى طول 

بكشد.

فكر مى كنيد تا چه زمانى بتوانيد به فوتبال ادامه بدهيد؟ 
نمى دانم چون اين موضوع واقعا دست من نيست. شايد يك 
دفعه بدنم از روى «فرم» بيفتد و آن وقت چاره اى نداشته باشم 

جز خداحافظى با فوتبال.

طرفدار چه تيمى هستيد؟ 
اول زرد(سپاهان) و دوم سبز(ذوب آهن).

آبى و قرمز چطور؟ 
خير ، هيچكدام. 

بازيكن مورد عالقه تان كيست؟ 
در ايران محرم نويدكيا. سبك بازى كردن او را واقعا دوست 
دارم. از بازيكنان خارجى هم سبك بازى آندره پيرلو را خيلى 
دوست دارم. البته او بازنشسته شد. االن طرفدار بازى هاى پل 

پوگبا (منچستريونايتد) هستم.

 به لژيونر شدن هم فكر مى كنيد؟ 
خيلى دوست دارم اين اتفاق برام بيفتد. يكى از ايجنت هاى 
فوتبالى مدتى پيش در اينباره با من صحبت هايى داشت اما من 
گفتم آمادگى ام هنوز در حدى نيست كه بخواهم در فوتبال 
خارج از كشور بازى كنم. او برايم باشگاه هايى از ايتاليا، پرتغال 

و اسپانيا سراغ داشت.
 

بزرگ ترين آرزوى فوتبالى شما چيست؟ 
بازى در جام جهانى. البته فكر كنم تا 50 سال آينده هم چنين 

اتفاقى نيفتد و كال آرزوى محالى است!

سرمربى تيم ملى ايران درباره آخرين شرايط تيم ملى به صحبت پرداخت و بر حمايت از تيم ملى ايران تاكيد كرد.
 او گفت كه يقين دارد تيم ملى ايران در جام جهانى روسيه تاريخ ساز خواهد شد.

تيم ملى فوتبال ايران با هدايت كارلوس 
كى روش در اتريش اردو زده است و قرار 
است در شهر گراتس با تيم ملى پاناما و در 
ادامه ونزوئال ديدار كند. كارلوس كى روش 
را  گفت وگويى  ايران  ملى  تيم  سرمربى 

انجام داده كه به شرح زير است.
داشتيد  كه  اخيرى  اردوهاى  در 
كرده  دعوت  را  جوانى  بازيكنان 
و  ديديد  آنها  از  چيزى  چه  بوديد، 
تيم  به  چيزهايى  چه  مى كنيد  فكر 

در اين اردو اضافه ميكنن؟
سعى  داديم  تشكيل  كه  اردويى  اين  در 
يك  جوانتر  بازيكن هاى  براى  كرديم 
از  دور  بتوانند  كه  كنيم  ايجاد  موقعيتى 
جزو  اين  دهند.  نشان  را  خودشان  فشار، 

برنامه هاى آماده سازى ما از لحظه انتخاب تيم براى جام 
جهانى است. ما از اين اردوها استفاده مى كنيم تا بتوانيم 
مشاهده هاى بهتر و بيشترى انجام دهيم، هرچه سعى و 
تالش ما بيشتر باشد و ارزيابى هاى دقيق ترى داشته باشيم، 

تصميم هاى بهترى هم مى توانيم بگيريم.
انتظارات شما از اين دو بازى دوستانه مقابل ونزوئال و پاناما 

چه هست و آيا اين دو تيم انتخاب شخصى شما بودند؟
ما تفكرهايى داريم از اين كه با چه نوع تيم هايى بايد بازى 
داشته باشيم، اما مسائلى است كه بايد در نظر بگيريم مانند 
روى  كه  مالى  هاى  محدوديت  و  تاكتيكى  رويكردهاى 
تصميم هاى ما تاثير مى گذارند،  ولى واقعيت ها اين است كه 
ما با اين گونه تيم ها مى توانيم بازى كنيم. من خوشحال 
هستم چون با تيمى مانند پاناما بازى مى كنيم كه به جام 
جهانى صعود كرده و مسابقه خوبى خواهد بود و اميدواريم 
كه با ونزوئال هم بازى كنيم براى اينكه اين بازى هنوز قطعى 
نيست. ونزوئال تيمى است كه در رقابت هاى مقدماتى جام 
جهانى نتايج خوبى گرفت و اين موقعيت خوبى است براى 
ما و بازيكنان كه با تيمى با طرز تفكر ديگرى بازى كنيم، 
خصوصا اينكه در جام جهانى به احتمال زياد با تيمى از 

آمريكاى جنوبى بازى خواهيم كرد.
آيا فكر مى كنيد از لحاظ آمادگى فيزيكى، فكرى و 
تاكتيكى ايران آمادگى اين را داريم كه به مرحله ى 

دوم جام جهانى صعود كنيم؟
كامال. من، كادر فنى و بازيكنان شك نداريم كه با وجود 
آوردن يك هدف بزرگ و آماده كردن خودمان، مى توانيم 
تاريخ سازى در فوتبال ايران بكنيم و به مرحله ى بعد راه 
پيدا كنيم. البته به يك قرعه خوب هم در مرحله ى گروهى 
نياز داريم، بازيكن هاى ما انگيزه هاى بااليى دارند اما خب 
بازهم به قرعه ى خوبى نياز داريم. ولى جدا از كوشش ها 
و انگيزه هاى فراوان بازيكن ها و كادرفنى ما به حمايت نياز 
دارند. برنامه هاى آمادگى فوق العاده داريم اما براى به عمل 
آوردن آنها به حمايت هاى به موقع و بيشترى نياز داريم، 

حمايتى كه دير انجام بشود هيچ فايده اى ندارد. اگر شما 
بيمارى داريد كه نياز به درمان دارد، داروهايش را سر وقت 
بايد داد تا بتواند بهبود پيدا كند، من فكر مى كنم مردم 

متوجه مى شوند كه ما بايد اين حمايت را سر وقت بگيريم.
زيادى  بسيار  تالش  بازيكنان  و  فنى  كادر  شما، 
كرديد تا تيم را به اينجايى كه هست برسانيد، فكر 
اندازه  همان  به  مسئولين  و  فدراسيون  مى كنيد 

شما را حمايت كردند؟
 ما نمى توانيم روى حرف هاى خوب تكيه كنيم و بر اساس 
حرف ها براى جام جهانى برنامه بريزيم. همه مى گويند كه ما 
7 يا 8 بازى تداركاتى داريم تا بتوانيم به جام جهانى برسيم. 
همه مى خواهند كه به كره ماه بروند ولى اول شما به يك 
شاتل فضايى نياز داريد و بعد به سوخت نياز داريد، ولى االن 
نگرانى من اين است كه ما داريم زمان را  از دست مى دهيم.

لژيونر  بازيكن هاى  چيزهايى  چه  مى كنيد  فكر 
فكر  و  ندارند؟  داخلى  بازيكن هاى  كه  دارند  ايران 
بيشترى  بازيكنهاى  تا  كرد  بايد  كار  چه  مى كنيد 

به اروپا بروند؟
به اروپا رفتن خيلى مهم است. ما بايد متوجه بشويم كه 
تفاوتى وجود دارد بين اروپا بازى كردن و نكردن، تفاوت 
بين برد يا باخت. حتى تيم هايى مانند آرژانتين و برزيل اگر 
ميخواهند قهرمان جام جهانى شوند بايد 95� بازيكنانشان 
در اروپا بازى كنند. در حال حاضر60� از بازيكن هاى ما در 
اروپا بازى مى كنند. ما بايد بازيكن توليد كنيم تا زمانى كه 
30 تا 40 بازيكن شاغل در اروپا داشته باشيم. كشورهاى 
بزرگ فوتبال بازيكن هايشان در بهترين تيمها بازى مى كنند 
و ما نيز به همچين چيزى نياز داريم. ما قدم به قدم سعى 
كرديم نه تنها بازيكن ها را بهتر كنيم، بلكه تيم را به طور 

كلى بهتر كنيم.
چند سالى است كه شما از سيستم GPS استفاده 
مى كنيد تا آمار دقيقه وضعيت جسمى و فيزيكى 
سالها  اين  در  آيا  بگيريد،  نظر  در  را  ها  بازيكن 

شرايط جسمى بازيكنان بهتر شده است؟

ما آمار دقيق بازيكن ها را از زمان ورود من 
به ايران نگه داشتيم و قدم به قدم توانستيم 
اين فاصله را بين بازيكن هاى شاغل در اروپا 
وضعيت فيزيكى شان نزديكتر كنيم. ما قدم 
به قدم سعى كرديم تا بتوانيم فاصله بين 
بازيكناى داخلى و بازيكناى لژيونر را كمتر 
و كمتر كنيم. يكى از مشكل هاى اصلى 
بازى  داخل  در  كه  است  اين  ايران  ليگ 
وقفه هاى بسيار زياد و طوالنى وجود دارد 
كه دور از سطح جهانى است. اين وقفه ها 
جلوگيرى مى كنند از اينكه بازيكنان زير 
فشار و با ريتم بازى كنند. به همين دليل 
در جام جهانى بعضى از بازيكنان به سختى 

بعد از بازى اول ريكاورى مى كنند.
آيا بازيكنانى هستند كه به نظر شما 

صد درصد در جام جهانى خواهند بود؟
اجازه دهيد به شما فرق بزرگ بين جام جهانى 2014 و 
اين جام جهانى را بگويم. در آن جام جهانى من برايم خيلى 
سخت بود تا بازيكن هايى با كيفيت پيدا كنم كه به جام 
جهانى در برزيل ببرم، اما براى اين جام جهانى، ما درهر 
پست حداقل 3 بازيكن داريم كه مى توانند به جام جهانى 
بروند. اين براى من سر درد بزرگى هست و از خدايان فوتبال 

ميخواهم كه كمكم كنند بهترين 23 نفر را انتخاب كنم.
آيا در ماه هاى آينده بازيكن هاى جديدى دعوت 

مى كنيد؟
بعد از اردوى اين ماه و ماه دسامبر، ديگر خيلى سخت است 
سورپرايزى داشته باشيم. بعد از ماه آينده ديگر نمى شود 
جادويى انجام داد و بازيكنى مانند مسى را پيدا كرد. جادوى 
اصلى اردوهاى خوب، تمرين هاى سخت و بازى هاى مفيد 
هستند. بعضى وقت ها اين جادو و معجزه نياز به تالش و 
سرمايه گذارى دارد. بعضى ها دوست دارند جزو نتايج خوب 
و در داخل عكس هاى موفقيت آميز تيم ملى باشند ولى 

حاظر به تالش و سرمايه گزارى نيستند.
در  ضعفى  نقطه ى  شما  نظر  به  حاضر  حال  در  آيا 

تيم هست؟
 بايد بازيكن ها را پر از انگيزه نگه داشت، با اعتماد به نفس باال 
و به آنها نشان داد كه ما به آنها اعتماد داريم و حمايت شان 
كنيم و بهترين تصميم ها را براى آنها بگيريم تا خوشحال 
باشند و بتوانند بهترين نمايش را برايه تيم و كشورشان اجرا 

كنند.
آيا دوست داريد حرف خاصى براى هواداران تيم 

ملى خارج از كشور بزنيد؟
هدف اصلى من و تيم هميشه اين بوده كه بهترين باشيم و 
لباس تيم ملى را باالتر از قبل ببريم.  بيرون از زمين، هدف 
من اين است كه بهترين تمرينات، بهترين شرايط، بهترين 
امكانات و بهترين راه حل ها را براى تيم ملى بياورم تا بتوانيم 

بهتر باشيم و نتايج بهترى بگيريم.

الهام فرهمند؛ ديويد بكهام ايران

شـت ا د د يا
آن بچه رفت، اكبر افتخارى رفت...

ــر  ــدى اكب ــه وداع اب ــه بهان ــدر ب ــا ص حميدرض
ــه... ــاى اوج او پرداخت ــت روزه ــارى به رواي افتخ

اين عكس نمايشگر گوشه اى از بازى اكبر افتخارى است 
و بازتابنده نمايش كم نظيرش: ايران - چين در جام ملت 
هاى آسيا 1968 در تهران. او غرق بازى شده، خودش 
شده. پرويز قليچ خانى توپ را برايش فرستاده. او مكث 
او  به  و  گذشته  چينى  مدافع  سر  فراز  از  توپ  و  كرده 
رسيده.  توپ را جلو برده و دروازه بان چين را به سوى 
خود فراخوانده و سپس آن را با خونسردى و چشمان باز 
فرستاده در قعر دروازه. دوباره شده همه كاره و گل سوم 

را طى پيروزى چهار گله زده...
"بچه ها حمله كنيد، بچه ها حمله كنيد"... شعار مرسوم 
آن سال ها روى سكوهاى چنين تركيبى داشت و بچه ها 
همان مردان جنگنده ما بودند. ميان آن بچه ها، اكبر افتخارى، 
براى مان جادوگرى بود دست نيافتنى. مرد كوچك اندام 
مهارناپذيرى در گوش چپ كه با قد 1/66 مترى اش  همه 
را به بازى مى گرفت. با توپ روى زمين ور مى رفت و به 
اصطالح آن دوران ”روى يك دستمال“ همه را به سرگيجه 
مى انداخت. آهنگ بازى را تند مى كرد و كند. مهارش محال 
بود و براى متوقف كردنش بايد صف مى كشيدند. اهل 
شيرينكارى بود و تكروى و حقيقت اين بود تكروى اش را 

دوست داشتيم، زياد، خيلى زياد...
او بود كه در همان رقابت ها در مصاف با برمه بيش از حد 
خشن همه چيز را زير و رو كرد. برمه كه با يك گل ناباورانه 
اسرائيل را شكست داده بود، حريفى بود سرسخت. آن روز 
پشت  نشستند،  امجديه  هاى  ديواره  لبه  روى  تماشاگران 
تورهاى ميدان، روى پشت بام هاى اطراف جمع شدند و 
از ديرك نورافكن ها باال رفتند. ”بچه“ آن روز بهترين بازى 
زندگى اش را انجام داد. با دريبل هاى پاس ها و نفوذهايش. 
با تحمل خشونت مفرط  برابر حريفى سرگيجه گرفته. حسين 
كالنى در كمتر از دو دقيقه ايران را جلو انداخت، برمه اى ها 
در دقيقه 50 بازى را به تساوى كشيدند و فرياد شادى سر 
دادند؛ ولى او ده دقيقه بعد دروازه شان را باز كرد و خشونت 
از نوع برمه اى را به هيچ گرفت؛ سپس همايون بهزادى گل 

سوم را زد پيروزى 1-3 به دست آمد.
او در نبرد نهايى برابر اسرائيل هم مرد سرنوشت ساز شد. 
اسرائيلى هاى قلدر در نيمه اول تيم برتر بودند و او بود كه با 
”سماجت“، يكى ديگر از هنرهايش، به نبرد با تالبى، اشپيگلر 
و روزنتال پرداخت و با حفظ توپ و دريبل هايش بار سنگين 
فشار را كم كرد. دروازه عزيز اصلى ده دقيقه پس از آغاز نيمه 
دوم فرو ريخت و اسرائيلى ها به جام نزديك شدند؛ ولى 
”بچه“ آن جا بود تا دوباره همه چيز را عوض كند. يك ربع 
به پايان ديدار مانده بود كه جعفر كاشانى از قلب دفاع پا به 
توپ به سوى جناح چپ نفوذ كرد و توپ را براى او فرستاد. 
”بچه“ جلو رفت و موازى با عرض زمين به سوى دروازه 
اسرائيل تاخت. مدافع اسرائيلى را پشت سر گذاشت و توپ 
را براى بهزادى و اسماعيلى درون محوطه شش قدم فرستاد. 
ويسوكر شيرجه رفت؛ ولى توپ در آن هنگامه راهش را به 
درون دروازه كشيد. مدافعان اسرائيلى توپ را دفع كردند. داور 
به نشانه گل در سوتش ندميد و بازيكنان ايران به سوى او و 
داور كنار هجوم بردند. داور كنار بود كه راى به عبور توپ از 
خط دروازه داد و بازى به تساوى كشيده شد. قليچ خانى چهار 
دقيقه به پايان گل دوم را زد و ايران براى نخستين بار قهرمان 

آسيا شد. قهرمان شد و تاريخ فوتبال ايران ورق خورد.
سوت پايان را كه كشيدند همه از شوق زدند زير گريه. فرياد 
بود و غوغا، اشك بود و بوسه، دست افشانى بود و پايكوبى. 
پسر كوچك اندامى كه در كلوپ شناى اهواز زير نظر نعمت 
پور و امير افتخار شكوفا شده بود يكى از بهترين هاى آسيا 
خوانده شد. او كه در 1340 مورد توجه باشگاه دارايى قرار 
گرفت، در كنار غالمحسن نوريان و محسن حاج نصراله باال 
رفت و سپس پيراهن باشگاه تاج را بر تن كرد. او كه در تيم 
منتخب آسيا طى شكست 2-6 از آرسنال يكى از دو گل را زد 

و دروازه توپچى هاى لندن را فتح كرد.
با اين وصف آن ”بچه“ سوى ديگرى هم داشت. مرد بيقرارى 
بود كه گاه و بيگاه ساز خودش را مى نواخت. آن تك نوازى 
را به محاق كشيد و با ورود رايكف به تاج روزگارش را 
تلخ كرد. رايكف به بازيكنانى كه بازى گروهى اعتقاد بيشترى 
داشتند، روى آورد و افتخارى هم با نيش و طعن به مصاف 
رايكف رفت و در رسانه ها تمرين هاى رايكف را به نقد 
كشيد. رايكف او را كنار گذاشت كه مقدمه اى بود بر پايان 

دوران اوجش.
"بچه" راهى عقاب شد و در تيم حسين فكرى جاى گرفت. 
فكرى دشمن ديرينه تاج او را به نبرد با تاجى ها فراخواند. 
قرار گرفتن افتخارى در خط حمله عقاب كنار غالم وفاخواه، 
فريبرز اسماعيلى  و حميد امينى خواه براى ما  طرفداران كم 
شمار عقاب شيرين بود؛ ولى افتخارى شده بود مرد ناآرام 
فوتبال. وقتى در آن ديدار برابر تاج اخراج شد و زد زير 
گريه و او را به زحمت از ميدان بيرون بردند با او گريستيم 
راهى  وقتى  شده.  عدالتى  بى  قربانى  كرديم  تصور  و 
كرديم؛  آرزو  را  خوشى  روزگار  برايش  شد  پرسپوليس 
ولى در پرسپوليس هم دوام نياورد و زودتر از تصور كنار 
رفت... پس آن روزگار را با دلتنگى سپرى كرد و ما هرگز 
نتوانستيم توصيف كنيم چقدر حركات و ريزه كارى هاى 
جاخوش كرده از ”بچه“ در ذهن مان را دوره كرده ايم 

و دوره.
"بچه" متولد پاييز 1322، در پاييزى ديگر وداع كرد، در 

آبان 1396.
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شهر  ى  زاده  محقق  و  شاعر،نويسنده  حموله  داودى  سريا 
اولين ها يعنى مسجدسليمان است. كه كارنامه ى درخشانى 
از شعر، قد و پژوهش هاى مردم شناسى دارد. در همكارى با 
روزنامه و نشريات... تاثير  بسزايي در معرفى شعر شاعران دارد 
كه حاصلش آنتولوژى شعر شاعران معاصر است.البته با همين 
جديت و پشتكار در ارايه نقد و نظريه هاى ادبى تا كنون داور 
چندين جشنواره ى ادبى گرديده است. عالوه بر اينها به تحقيق 
و  پژوهش هاى مردم شناسى هم پرداخت و با انتشار«دانشنامه 
قوم بختيارى» اثرى ماندگار آفريد و  اعتبار فرهنگى بس 

عظيمى  به تاريخ فرهنگ معنوى بخشيد. 
سريا داودى حموله به چاپ مجموعه هاى شعر سپيد نظير« 
اوفليا تو نيستى با گيسوانم حرف مى زنم!،آسمان حرفى از 
گيسوان لى لى بود!،نان  ونمك ميان گيسوان تهمينه، از عصاى 
شكسته ى نيچه تا عصر مچاله ى لوركا، من ما بودم با دو فاعل 
اضافى، ِسرنادهاى ميترائيك،همه ى كلمات در ميدان ونك پياده 
مى شوند!، در هركلمه اى آفتاب پنهان است!،خليجى كه از هر 
طرف خاورميانه است!، ادامه ى زنى كه پالك خانه را گوشواره 
كرده است!،بادها با حرف ميم شروع مى شوند!...» به كارنامه 

شاعرى خويش فرديت بخشيد.
 هم چنين در حوزه ى نقد ادبى  با انتشار »آنتولوژى شعر شاعران 
معاصر، كلمات بيش ازآدمى رنج مى برند!»، و «آنتولوژى شعر 
شاعران خوزستان به نام بافتارهاى منفرد!» و«آنتولوژى شعر 
شاعران اقليمى، بافتار و ساختار ادبيات قوم بختيارى» وى را به 

منتقدى جدى تبديل كرد.
در زمينه ى پژوهش و تحقيقات مردم شناسى، سه گانه هاى 
«دانشنامه قوم بختيارى،موسيقى قوم بختيارى و ادبيات قوم 
بختيارى» را منتشر كرد كه جزو كتب مرجع براى تحقيقات 

فرهنگى در حوزه ى مردم شناسى مى باشد.
نشريه بامداد زاگرس مصاحبه اى با  ايشان انجام داده است كه 

از نظر مى گذرد.
شما يكى از شاعران و منتقدان مطرحى هستيد كه با نقدهاى 
ادبى توانستيد نام خود را در ادبيات تثبيت كنيد. آنتولوژى« 
كلمات بيش از آدمى رنج مى برند»  در نقد ادبى مجموعه 
موفقى ست. تدوين آنتولوژى بر چه اصولى پايه ريزى شده 
است. مطمنا شما با حركت هاى جديد ادبى مخالف نيستيد. 
پس ممكن است به  سمت نوعى جنسيت گرايى رفته باشيد؟

با احترام به همه...كسى نمى تواند براى منتقد تعيين تكليف كند 
كه راجع به چه كسى بنويسد يا ننويسد! 

خارج از موضوع كتاب آنتولوژى سعى كردم در هيچ كدام از 
مجلدها جنسيت گرايى نكنم. درست شبيه حرف پل والرى 

كه گفته است: «آنچه برايم جالب است،هميشه مهم نيست»در 
ضمن  با اين تهميدات كالمى كامال آشنا هستم و معموال به 
اين حرف و حديث ها ها گوش نمى كنم كه در صدد پاسخ 
گويى متقابل باشم.تمام تالشم اين است كه  نقد و نظرها  
ارزشى به ادبيات اضافه كند.اگر قرار است به حرف و عقيده ى 
اين  و آن رفتار كنيم بايد در به روى شعر و نقد آن ببنديم!من كه 
براى رضايت خاطر شاعران به اين واكاوى ها  نپرداخته ام.اين 
يك امر مبرهن هست،آنهايى كه به شعرشان پرداخت شده 
راضى اند و عده اى هم كه به شعرشان پرداخت نشده ناراضى 

اند.معموال كسى كه نقد مى نويسد از همه ناراضى تر است!
تا كنون دو جلد از آنتولوژى شعر شاعران معاصر«كلمات بيش از 
آدمى رنج مى برند!» را منتشر كرده ايد.در مورد  چرايى و چگونه 

گى  مجلدهاى ديگر  توضيحاتى را بفرماييد
 عمده  فعاليت من در حوزه ى ادبيات نقد شعر است،   به نو 
آورى هاى فرم و ساختار توجه بيشترى دارم.مگر مى شود،كتاب 
با ارزشى چاپ شود و ديده نشود.ادبيات معاصر مديون جديت و 

خالقيت برخى از شاعران است.
هر شاعرى كه منشا تحول فرم يا ساختارى  بوده، جايى 
در نقشه ى ذهنى من از شعر امروز دارد.  شاعر معاصر 
تحت تاثير بيشترى از وقايع جهان قرار دارد. هم چنان 
كه  در سده  هاى گذشته  به عنوان بخشي اثرگذار در 
جريان  وقايع جامعه بود. و نقد ادبى عالوه بر پرداخت به 
اين عناصر و چارچوب ها مدخلى براى ورود به  شناخت 

فرم و مفاهيم مى باشد.
آيا شعرهايى كه توسط زنان سروده مى شود، مشخصه 
خاصى دارد؟و در آنتولوژى شعر شاعران معاصر چقدر به 

اين مهم پرداخته ايد؟
گرچه در آنتولوژى شعر شاعران معاصر(كلمات بيش 
از آدمى رنج مى برند!) به اين مهم پرداخته ام، اما بايد 
اعتراف كرد كه رويكردهاى جديدى در ادبيات زنانه 
انديش  خود  بيشتر  زن   شاعران  است.  افتاده  اتفاق 
هستند،اما به مخاطب هم فكر مى كنند. گاهى از لحاظ 
فضا سازى و رنگ بندى كشف هاى ناب و  تازه اى 

دارند.شعرها در رنگ و صداهاى  تازه اتفاق مى افتد.
 انسان گرايى در شعرها برجسته است، با تيزبينى حيات و 
هستي  را به تصوير مى كشانند، براى گشودن افقى تازه 
ـ مفهومى در  در تالش مى باشند. رويكردهاى حسى 
شعرهاى زنان از شاخصه هاى اصلى ست.عصيانگرى 
و طغيان در مرحله ى دوم است.اعتراض به وضعيت 
موجود هم تا حدودى به علت موقعيت هاى سياسى 

و اجتماعى ست.
گاه عقل مدرن را نپذيرفتند و به واسطه ى معكوس بينى از  
روزمره گى ها  فاصله گرفته اند.رويكرد معترضانه به وضعيت 
هاى زنان، نشانه ى حقايق فردى و اجتماعى است.رويكردى 
انتقادى در مسير تقابل هاى تعارضى شكل مى گيرد. اين 
عينيت نگرى در ساختار شعر زنان ديواره مستحكمى دارد. 
تالش براى انتقال مفهوم است،  از تنهايى،رنج اضطراب بر 

زندگى انسان ها مى گويد. 
همه به نوعى بايد خوشحال باشيم كه جزئى از شعرهاى 
شاعران زن هستيم.زيرا زنانى كه مى نويسند، رنج  و دردهاى 

مشترك را نوشته اند.
سريا داودى حموله  براى فرهنگ بختيارى چهره اى شناخته 
شده است.  اصال در جهان فردى شما نوعى نبوغ نهفته است. 
معموال  در ادبيات معاصر شما  را بيشتر به واسطه ى  شاعرى 
و منتقد ادبى مى شناسند؛ اما كارهاى متفاوتى  در حوزه  مردم 
شناسى انجام داده ايد. يكي از پژوهش  هاي مشهورتان سه 
گانه « دانشنامه بختيارى، ادبيات بختيارى و موسيقى 
بختيارى»است.از اين روند پژوهشى بگوييد. چطور شد 

كه به فكر نوشتن آيين و سنت ها افتاديد. 
بخشي از دوران كودكى من آموزش به زبان مادرى 
است، كه در خانواده يكى از اصول قابل رعايت بود و  
همه  سعى مى كردند  به زبان بختيارى صحبت كنند و  
من  هم  تحت تاثير اجراى آيين و آداب به  اين سمت 
كشيده شدم. مادر بزرگم آيين و سنت هاى  بختيارى 
را جز به جز  اجرا مى كرد،  در رثاى مردگان فى البداهه 
سوگ مى خواند.سوگ سرود خوان بود، معموال در 
زمان فوت بستگان  يا وابستگان  براى عرض تسليت  
زيباترين  لباس عزادارى اش را مى پوشيد و همه ى 
آداب و آيين ها  را رعايت مى كرد. به طور مثال براى 
اجراى  خواسته هايش پايان هر سال در  باغچه  خانه 
مان يك  چاله پر آتش درست مى كرد و  ديگى بزرگى 
رويش مى گذاشت تا حلواى مردگان(اَلّفه) را درست كند. 
به شدت وابسته  به  اجراى مو به موى سنت ها بود و 

نوعي عالقه را در من به جريان انداخت.
ناگزير نشدم اين مديوم را انتخاب كنم،بلكه مجذوب اين 
اعمال و رفتارها شدم و  سعى كردم ريشه ها را كشف 
كنم. به مرور تحقيق بيشترى در مناطق بختيارى نشين 
كردم و از هر نگاهى و اجرايى يادداشت برمى داشتم... 
امروز خيلى  خوشحالم كه  گوشه اى از  فرهنگ مردمان 

بختيارى را ثبت كرده ام.

دانشنامه بختيارى اثرى متفاوت در حوزه ى مردم شناسى ست. 
چگونه اين كتاب به ميراث فرهنگى يونسكو راه پيدا كرد؟

طبق معيارهاى قوم نگارى  در اقوام آنچه ساخته مى شود، بافته 
مى شود،  يافته مى شود، خوانده مى شود، خورده مى شود... جزو 

ميراث فرهنگى معنوى است.
سازمان بين المللى ICCN از زير مجموعه هاى سازمان 
يونسكو است  كه با هدف صيانت و پاس دارى از ميراث 
فرهنگى ناملموس شكل گرفته كه فرصتى براى معرفى و ثبت  
فرهنگ هاى قومى و بومى در سراسر جهان مى باشد. در اين 
اجالس  حدود شصت كشور از جمله ايران عضو دايمى هستند. 
جشنواره هاى متغدد  ميراث فرهنگى  در سراسر دنيادريچه 
اى گشوده به جهان است كه براى حفظ و حراست از ميراث 
فرهنگى ناملموس شكل گرفته است و براى ارتقاع آگاهى هاى 
ملى و بين المللى در تالش است.  انتشار قسمتى از اين كتاب به 
انگليسى در جشنواره ميراث معنوى براى شان  جاب توجه بود. 
اين سازمان در سطح بين المللى و در راستاى اهداف فرهنگى 
در حوزه ى مردم شناسى فعاليت دارد كه هدف اصلى آن  پيام 

صلح و دوستى در جهان مى باشد.
 امروز مرزهاى فرهنگى پر شتاب برچيده مى شوند و خرده 
فرهنگ ها در هجوم فرهنگ هاى متعدد هستند. براى برون 

رفت از اين معضل چه كار بايد كرد؟
زيرا رسانه هاى امروزى تاثير مخربى بر سنت هاى شفاهى همه 
اقوام  و جوامع مى گذارند.  پس براى برون رفت از اين جريان  
بايد كمر همت را بست و اين ميراث گران بهارا ثبت كرد.  زيرا 
آيين و سنت ها بخشى از هويت هاى يك ملت يا يك قوم 
شمرده مى شوند.ثبت آيين و سنت ها مهم هست،چون اين 
سنت هاى شفاهى ميراث نياكان  مى باشند،قوم نگار آيين و 
سنت ها را ثبت مى كندتا روح انسان ها جاودانه بماند. با ثبت 
ريشه ها و باورهاى زيباشناسانه حيات دوباره به اقوام بر مى 

گردد.
عالقه شما به ادبيات و پژوهش به چه تاريخى برمى گردد؟ 
تحصيالت دانشگاهى در روند كارهاى ادبى و پژوهشى شما 

چقدر موثر بوده است؟
در اوان كودكى به تاريخى كه خواندن را ياد گرفتم،سعى كردم 
بنويسيم. گرچه امروز ادبيات حجم بيشترى از زندگى ام را  اشغال 
كرده و برايم مهم  بوده و هست.اما  تجربياتم را در زمينه هاى 
نوشتارى مديون فضاى آكادميك نيستم.  اين فضا بيشتر اديب 
پرور است. محفوظات ادبى كالسيك كمتر به ذهنيت پژوهشى 
ام كمك كرده است.هرچند كوشيده ام خالء ادبيات مدرن را 

در خارج از دانشگاه ، از طريق مطالعات شخصى تكميل كنم.

مصاحبه بامداد زاگرس با سريا داودى حموله

گفت و گو: ليال كيانى كياكسى نمى تواند براى منتقد تعيين تكليف كند

مهندس ناصر باوى ، عضو جوان اما با تجربه  و پى 
گير شوراى شهر كوت عبداهللا ،او در كوچه پس كوچه 
هم  اعتماد  و   ، گذرانيده  روزگار  عبداهللا  كوت  هاى 
محلى ها و هم شهريانش  سرمايه آمدنش به شوراى 
اسالمى شهر بوده است،  داراى پايگاه اجتماعى خوبى 
است ، و يكى از چهره هايى كه مى توان روى حرفش 

حساب كرد ،محسوب مى شود.
عضو شوراى اسالمى شهر كوت عبداهللا  در خصوص 
شهر كوت عبداهللا و وضعيتى كه در آن به سر مى برد 
گفت : ابتدا خدا را شاكرم ،كه شوراى اسالمى را در 
شهر كوت عبداهللا به واسطه آراء مردم رقم زد، كه از 
وفاق و همدلى خاصى برخوردارند، و و همشهريانى 
اهل  عاشق  و  دار،قانع  ريشه  و  ،نجيب،شريف  داريم 
هاى  خصلت  با  داريم  السالم،جوانانى   عليهم  بيت 
 ، خوانده  ،درس  ورزشكار  كرده،  تحصيل   ، مختلف 
سرداران بى ادعا اما پر آوزه ،كه همچون ستارگانى در 
جبهه هايى كه ميان حق و باطل است ،نه تنها حضور 
دارند ،بلكه خود محور و تعيين كننده هستند،و اكثر 

آن بزرگواران به درجه رفيع شهادت رسيده اند....
در ادبيات و فرهنگ ،صاحب سبك و يكى از قطب 
صفت  شوند...وكلى  مى  محسوب  فرهنگى  هاى 
،خوبى و بزرگى ........اما در برابر اين همه پتانسيل 
،خوبى و بزرگى ،هميشه فراموش شدگان دوران بوده 
طرح  و  پروژه  هيچ  كه   ، است  دهه  چندين    ، ايم 
و   ، است  نشده  ساخته  مردم  اين  رفاه  براى  بزرگى 
تازه كارخانجات فعالى را كه اقتصاد ضعيف مردمان 
بى  مرداب  در  را   ، بود  خورده  گره  آنها  به  منطقه 

تدبيرى مسئولين مدفون و غرق شده ديديم ، در اين 
باب هرچه بگوييم كم است ،و البته تكرار مكررات ....
من،اعضاء شوراى شهر و همه مردم كوت 
عبداهللا از شنيدن شعار خسته شده ايم 

مسئله مهم حاال است ، اكنون كه خدا اين فرصت را 
 ، فرزندانشان  از   ، خود  عبداهللا  كوت  مردمان  تا  داده 
هفت نفر را انتخاب كنند ، پس مهم اين نيست ،كه 
چه نام هايى اكون بعنوان عضو شوراى شهر ، انتخاب 
شده اند،مهم آباد شدن شهر؛مهم دوشادوش هم فكر 
كردن،برنامه ريزى و ساختن آينده است ، البته من و 
ديگر اعضاء شوراى شهر مانند همه مردم كوت عبداهللا 
، از شعار دادن و شنيدن حرف هاى قشنگ ،بيزازيم 
و خسته شده ايم ،ماهم سالهاست كه فقط ،مى بينيم ، 
عده ايى مى آيند ،قول مى دهند، از ما استفاده مى كنند 
و موفق مى شوند و طبق معمول فراموش مى كنند و 
ما همچنان در مشكالت دست و پنجه نرم مى كنيم ، 
و مطمئن هستيم تا ما كه در اين شهر و منطقه كارى 

نكنيم هيچكس براى ما كارى نمى كند ، پس از همه 
مردم كوت عبداهللا ،نخبگان،روحانيان معزز ،دلسوزان 
،بزرگان ،و.... خواهران ،برادران، هركسى كه مى تواند 
با ايده ،طرح ،سخن و راهكارى ، باعث خدمت بهتر 
و رفاه عزيزان همشهرى در كوت عبداهللا شويم ، درب 
شوراى شهر به روى همه عزيزان كه نيتشان خير ، و 
و  همفكرى  با  تا   ، است  باز  است  خدمت  قصدشان 
خرد جمعى راههاى سريعتر و بهتر ى براى رسيدن به 
هدف واحد كه همانا ساختن شهرى در خور شان نام 

كوت عبداهللا و مردم خوش نامش ايجاد نماييم.
با همراهى اين شهردار با انگيزه 

و با برنامه آينده روشن خواهد بود 
مهندس ناصر باوى عضو شوراى شهر كوت عبداهللا در 
ادامه گفت : با انتخاب و معارفه مهندس خليل الهايى 
كه از مديران موفق كالن شهر اهواز و استان محسوب 
مى شود،در كارش انگيزه و برنامه دارد ، و در برنامه 
را  خوبى  آينده  و  روشن  نقاط   ، نمود  ارائه  كه  ايى 
مشاهده نموديم ،البته بايد در اجراى اين برنامه همه در 

كنار ايشان و فقط بخاطر شهر عزيزمان كوت عبداهللا 
هيچ  ،زيرا  كنيم  تحمل  سختى  كمى  همشهريانمان  و 
آسايشى به آسانى بدست نمى آيد.و يكدست همگان 

مى دانيم صدا ندارد ،
را  نكته  ،اين  عزيزم  همكاران  گفتگوهاى  تكميل  در 
رودخانه  ساحل  از   عبداهللا  كوت  مردم  ،سهم  بگويم 
سلب  و  زشتى   و  غبار  ،گردو  خاك  فقط   كارون 
آسايش است ، سازمان ساحل عمران كارون و سازمان 
مانند  تا   ، دهند  مى  انجام  كارى  خود  نه  برق  و  آب 
و   ، شود  آباد  ساحل  اين  ديگر  مناطق  و  ،شهرستانها 
سبب جذب سرمايه گذار و مسافران به اين شهر شود 
و خاك بى تدبيرى و سوء مديريت آنها اينقدر ميهمان 

ناخوانده ريه ها و خانه هاى مردم نشود .

عبداهللا كوت  اقتصادى  محاصره 
 با ممنوعيت استفاده از ساحل 

محدوده  تغيير  و 
 تاكنون چندين طرح و برنامه ايى كه براى اين ساحل 
در نظر گرفته شده ، با قلدرى بى منطق مانع شدند، تا 
رنگ آبادانى و آسايش و رفاه براى مردم كوت عبداهللا 

ملموس شود.
و  ،بزرگوارانه  خواهم  مى  خوزستان  استاندار  از   
كارون   شهرستان  مجددا  و   ، كنند  ورود  دلسوزانه 
و   ، دهد  قرار  خود  لطف  مورد  را  نجيبش  مردم  و 
نگذارند بيش از اين با منطق بى تدبيرى و بى منطقى  
تشنه  كه  شهر  اين  در  سازندگى  و  توسعه  جلوى 
عمران و ساخت و ساز است گرفته شود  ،و در ، واقعا 
نيتشان چيست ، مگر  نيتشان محروم ساختن بيش از 

بيش اين مردم واليتمدار است ؟؟. 
اگر نتوانيم در ساحل كوت عبداهللا كار كنيم و از آن 
يكشبه  دولت  رسمى  ابالغ  و  قانون  شبه  يك  طرف  
در خصوص محدوده شهرستان كارون تغيير مى كند 
طراح  كه  را  پردرآمدى  و  ،استراتژيك  آتيه  با  نقاط  و 
محل تامين  و  ها  براى تامين هزينه  كارون  شهرستان 
در آمد و موتور توسعه شهرستان كارون در نظر گرفته 
حذف  شهرستان  اين  از  ايى   مقدمه  هيچ  بى  را  بود 

مى نمايند.  
و  بنكداران  مجمع  و  كارخانجات  و  آمدى  در  منابع 
ديگرى  از  پس  يكى  چه  براى  عبداهللا   كوت  از   .....
گرفته مى شود ، مگر كالن شهر اهواز از لحاظ در آمد 
و اينگونه منابع با كمبود روبرو است ؟؟  ، اين يعنى 
محاصره اقتصادى.... لطفا فكرى براى اين امر كنيد..... 
زيرا قطار سازندگى كوت عبداهللا براى حركت كردن 

هيچ جا و قدرتى براى مانور دادن ندارد

ــى يكى  ــادر الهاي ــدس ق مهن
ــن و فعالترين  ــركار تري از پ
شهر  اسالمى  ــوراى  اعضاءش
كوت عبداهللا است ، او  عالقه 
ــت كردن  به  خاصى به خدم
ــوت عبداهللا  ــريف ك مردم ش

دارد .
در  ــر  براب در  ــه  هميش وى  
اين  مصاحبه  هاى  ــت  خواس
ــخ را مى داد، كه : اعضاء  پاس
ــت كنند ،  ــورا صحب ديگر ش
كفايت دارد ، و ما در شوراى 
شهر كوت عبداهللا با خدمات 
و كارهايى كه براى رفاه مردم 
ــهر كوت عبداهللا   و آبادانى ش
انجام مى دهيم ، خود بهترين 
گفتگو و مصاحبه است، و اين 
ــدل و هم راى  ــورا همه يك ش

هستند.
مهندس قادر الهايى اما اين بار 
ــى از داليلى انجام  گفت : يك
ــرار  چندين  اين مصاحبه اص
ــكالت  ــه حل مش ــاره من ب ب
ــران ورفاه  ــالت  كارگ ومعض
بالتكليفى  ــكل  مش وحل  آنها 

كارگران وعدم پرداخت كامل حقوق كارگران كه به صورت 
توافقى باپيمانكار كه اين ظلم در حق قشر فقير جامعه بايد 
به سرعت و به  صورت اساسى حل شود، وضعيت معيشتى 
ــختكوش شهردارى است  ــخت كارگران زحمتكش و س س
ــم و از آنها كار  ــار مى آوري ــا فقط به آنها فش ــه همه م ، ك
ــگر و  ــت كه عزيزان تالش مى خواهيم ،و اين در حالى اس
زحمتكشان شهردارى چندين ماه است كه شرمنده خانواده 
هستند ، و مزد تالشها و عرق هايى را كه در بدترين شرايط 
ــد ، به آنها پرداخت  ــراى خدمت به مردم ريخته ان جوى ب
نشده و از اين بابت من و همكارانم در شوراى شهر از اين 

بابت شرمنده هستيم ،
ــرمنده گى به تنهايى كافى نيست ،يك لحظه  اما از كه  ش
ــكل عزيزان  ــش در جهت حل مش ــم از تالش و كوش ه
ــت ، و اما متاسفانه عده ايى از  ــته و نخواهيم داش برنداش
عزيزان عالوه بر اينكه چندين ماه است كه حقوق نگرفته 
ــى از ناراحتى  ــتند ، و در برزخ ــد بلكه بال تكليف هس ان
ــهر يكدل  ــوراى ش ــد ، اين عزيزان هم بدانند،ش گرفتارن
ــرده و اقدامات  ــما را فراموش نك ــوت عبداهللا ، نيز ش ك

ــت  خوبى صورت گرفته اس
ــه مهندس خليل الهايى  ، البت
شهردار كوت عبداهللا هميشه 
ــظ كرامت كارگران و  به حف
ــته اند و  كاركنان اعتقاد داش
ــان  ــى كه با ايش در مذاكرات
ــته ايم ،از اولويت هاى  داش
ــهردار محترم  ــن ش كارى اي
ــران  كارگ ــكالت  مش ــل  ح
ــات آنان  ــهردارى و معوق ش

است.
ــى در ادامه : در  ــدس الهاي مهن
ــه مردم و  خصوص خدمت ب
تالش در جهت رفاه شهروندان 
ــت ، و هر  هرچه بگويم كم اس
ــهردارى و شوراى  كارى در ش
ــه مردم  ــراى خدمت ب ــهر ب ش
صورت مى گيرد ، وظيفه شرعى 
ــت و هيچ منتى  و قانونى ما اس
نمى تواند كسى بخاطر خدماتى 
ــورت مى گيرد  ــه به مردم ص ك
ــد،البته كه فاصله تا  ــته باش داش
رسيدن به نقطه مد نظر شوراى 
يكپارچه و يكدل كوت عبداهللا 
خيلى زياد است ،زيرا نقطه مد 
نظر ما ،همان حفظ شان مردم اين شهر در تمام زمينه ها است.

ــه او را نگران و  ــائلى ك ــدس قادر الهايى از ديگر مس  مهن
ــت اينگونه گفت : عدم مشخص بودن  ــاخته اس ناراحت س
ــت ، كه فوتبال دوستان و  ــى اس مالكيت زمين هاى ورزش
ــت در برخى از  ــى دنياى توپ گرد ، چندين دهه اس اهال
ــده ،قهرمان شده  اين زمين ها ، خاطرات دارند،بزرگ ش
ــتانى پيدا نموده اند ، يا  ــده و دوس ،باخته اند ،مصدوم ش
ــن پيراهن تيمى خود را در اين زمين ها به تن نموده  اولي
ــتند ، حاال  اند ،اين زمين ها ،ميراثى ماندگار و پر اثر هس
عده ايى مى خواهند اين تنها دلخوشى ورزشكاران كوت 
ــا بگيرند ، مطمئن  ــاى واهى از آنه ــداهللا را به بهانه ه عب
ــند ،اين شوراى شهر ،شهردار و ديگر مسئولين محلى  باش
تا آنجا كه من اطالع دارم تا آنجا كه قانون اجازه مى دهد 
ــد نمود ، كه در خصوص اكثر زمين ها  ، مقاومت خواهن
ــكاران را همچنان مى دهد ،  ــتفاده ورزش قانون اجازه اس
ــت ، بازهم شوراى  اما در جاهايى كه مالك خصوصى اس
ــت ، با اخذ رضايت مالك  ــهر كوت عبداهللا مصمم اس ش

ــه به اين وضع خاتمه دهد. يكبار براى هميش

قادر الهايى عضو شوراى شهر كوت عبداهللا :

حفظ كرامت كارگران و خدمت بى منت
 به مردم كوت عبداهللا اولويت هاى ما است

عزيزان تالشگر و زحمتكشان 
شهردارى  چندين ماه است كه 

شرمنده خانواده هستند ،  و مزد تالشها و عرق هايى 
را كه در بدترين  شرايط جوى براى خدمت به مردم 
ريخته اند ،  به آنها پرداخت نشده و از اين بابت

 من و همكارانم در شوراى شهر 
از اين بابت شرمنده هستيم 

از استاندار خوزستان 
مى خواهم  ،بزرگوارانه و دلسوزانه

 ورود كنند ، و مجددا شهرستان كارون و مردم نجيبش 
را مورد لطف خود قرار دهد ، و نگذارند بيش از اين 
با منطق بى تدبيرى و بى منطقى جلوى توسعه و 

سازندگى در اين شهر كه تشنه عمران
 و ساخت و ساز است گرفته شود

ناصر باوى عضو شوراى اسالمى شهر :

ظلم به كوت عبداهللا با ممنوعيت استفاده 
از ساحل و تغيير محدوده

 كتاب «مطلوبيت رسانه در 
ارتباطات بحران « در نمايشگاه 
مطبوعات تهران رونمايى شد

كتاب «مطلوبيت رسانه در ارتباطات بحران « كه توسط « سعاد 
سودانى زاده « تاليف شده است يكى از كتب رسانه و حاصل 
پژوهش هاى علمى ايشان در مقطع كارشناسى ارشد علوم ارتباطات 
مى باشد كه در نمايشگاه مطبوعات غرفه منطقه آزاد اروند رونمايى 
شد. نويسنده كتاب مطلوبيت در ارتباطات بحران  در گفت و گو  با 
خبرنگار بامداد زاگرس مى گويد: اين كتاب در حوزه رسانه مى باشد 
و مباحث آن در مورد روش جديدى به نام مطلوبيت سنجى است كه 

عملكرد رسانه ها را درشرايط بحران محاسبه مى كند.
علوم  رشته  در  را  خود  ارشد  تحصيالت  كه  زاده  سودانى  سعاد 
ارتباطات گذرانده است و اكنون در مقطع دكترى مديريت رسانه 
مشغول به تحصيل است بيان مى كند:در شرايط بحران فعاليت 
رسانه ها و خبرگزارى ها بسيار حايز اهميت است ولى برخى از 
فاكتورهايى كه ضعف رسانه محسوب مى شود باعث شده ست 

مردم و مخاطبان رسانه نتوانند بهره الزم را از رسانه ببرند.
سودانى زاده  ضمن اشاره به برخى از مباحث كتاب مطلوبيت در 
شرايط بحران ابراز مى كند: بررسى عملكرد رسانه ها به روش 
مطلوبيت سنجى انجام مى شود و بجاى محاسبه فراوانى تعداد 
خبرها با محاسبه كيفيت خبرها  به روش مطلوبيت سنجى 13 
فاكتور مورد سنجش قرار مى گيرد. وى  مى افزايد: اين كتاب 
حاصل پايان نامه ارشد در رشته علوم ارتباطات است كه فرمولى 
را به عنوان ضريب آلفا براى محاسبه عملكرد رسانه معرفى مى 
كند.  سودانى زاده ضمن اشاره به حمايت هاى منطقه آزاد اروند 
مى گويد: سازمان منطقه آزاد اروند با مطالعه كتاب و آگاه شدن 
از مباحث جديد آن در علوم ارتباطات و رسانه حمايت ويژه اى 
براى چاپ اين كتاب انجام دادند. مولف كتاب مطلوبيت رسانه 
در شرايط بحران مى گويد: اين كتاب در 140 صفحه و توسط 

نشر هرمنوتيك انجام شده است.
اين كتاب در ششمين روز برگزارى نمايشگاه در غرفه 517 
اروند توسط؛سرپرست اداره كل مطبوعات و خبرگزارى هاى 
داخلى؛ زهير مطهرى ، مديركل ارشاد منطقه آزاد اروند، همايون 
قنواتى ، هيات رئيسه نظام مهندسى آبادان ، بهرام برى و مشاور 

معاون عمران استاندارى خوزستان،سعيد كيوانى رونمايى شد.


