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ستاد بهران تشكيل بدهيد
سيد رحيم آقازاده

(ستاد بِهران) مدت هاست در بعضى از شهرها از جمله پايتخت تشكيل 
شده و به خوبى هم كارش را انجام مى دهد. اشتباهى صورت نگرفته، 
ستاد بِهران با ستاد بحران تفاوت بسيار دارد اما يك جورهايى با اين 
ستاد، منظور ستادبحران يا مديريت بحران در ارتباط است. اگر اصل 
پيگيرى اخبار رسانه ها باشيد يا نباشيد، روزى نيست كه نشنويم در 
فالن شهر بعلت هجوم ريزگرد يا آلودگى هوا يا وارونگى هوا و وجود 
ذرات ناباب و بيش از استاندارد در هوا، مراكز آموزشى به مدت يك روز 

تا بهبود هوا تعطيل اعالم مى گردد.
(ستاد بِهران) در اينجا وارد عمل مى شود اگر كودكستان در وقت صبح 
اعالم تعطيلى شده اين ستاد از طريق مجارى خود، فضاى مجازى و 
غيرمجازى موضوع را پيگيرى و اعالم مى نمايد امروز و فردا مدارس 
پيش دبستانى و دبستانى در نوبت صبح و عصر تعطيل شده است 
اگر اعالم تعطيلى براى نوبت عصر دبيرستان ها باشد ستاد مورد نظر 
اعالم مى نمايد كليه دبيرستان ها و دانشگاه ها براى دو روز يا بيشتر 
تعطيل خواهند بود و اگر اتمام ساعت كار مراكز ادارى دوازده ظهر آن 
روز اعالم گردد ستاد مورد نظر از تعطيلى ادارات يك روز يا دو روز 
كامل در شبكه خبرى خود خبر مى دهد. وضعيت بعضى از سازمان  
ها و موسسات كه بعلت حساسيت شغلى نمى توانند از مزاياى آلودگى 
هوا و در نتيجه تعطيلى ها استفاده كنند نبايد زياد نگران كننده باشد. 
قطع برق بعلت غبار نشسته بر (مقره) هاى برج هاى انتقال برق خيلى 
سريع در وقت شستن مقره ها صورت مى گيرد و بالفاصله سيستم ها 

نيز قطع و اين مركز تا وصل برق تعطيل مى گردند.
(ستاد بِهران) كه دقيق تر از ستاد بحران به اين اوضاع نظارت مى 
كند، تند و سريع دستور سوار شدن بر خودروها را صادر مى كند 
تا هرچه سريع تر براى رهايى از بحران با يك (راندن) خوب خود 
را به مناطق خوش آب و هوا و خوش منظر برسانند. اگر فاصله 
آن ها تا مناطق سرسبز شمال كشور چند ساعتى بيشتر نباشد 
آنجا  به  مى گيرند و  را  عيال  است دست اهل و  روشن  مقصد 
مى روند و البته گاهى هم بدون عائله خود را به اين نقاط امن و 
عارى از آلودگى هاى ناخواسته مى رسانند. خب اين يك شانس 
است كه شهرهايى با آب و هواى خوش و با فاصله اى نه خيلى 
زياد و نه خيلى كم در كنارشان قرار گرفته است. (ستاد) هم همه 
رهنمودها را مى دهد پس بايد از اين فرصت ها استفاده كرد و با 
درس گرفتن از مجرى معروف برنامه (دورهمى) رسانه ملى بروند 

به نقطه اى خوش و بقيه كار ما از آن جمله (جوج) بزنند با ....
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 باد و خاك در راه خوزستان
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اگر به مديران صدا و سيما حقوق ندهند دنيا را خراب مى كنند
شهرام ناظرى با انتقاد شديد از صدا و سيما گفت: اگر به مديران صدا و سيما حقوق ندهند دنيا را خراب مى كنند.

مراسم رونمايى از آلبوم «عاشق كيست؟» امروز در فرهنگسراى نياوران  برگزار شد. شهرام ناظرى، خواننده فاخر كشورمان، در ابتدا به 
هموطنان كرد و آسيب ديدگان زلزله كرمانشاه  تسليت گفت و با آنها همدردى كرد و سپس با بيان شعرى از بوسعيد ابولخير گفت: 

 جسمم همه اشك گشت و چشمم بگريست، در عشق تو بى جسم همى بايد زيست، از من اثرى نماند
 اين ز عشق چيست، چون من همه معشوق شدم عاشق كيست؟ 

مدير عامل شركت اميرساالر بتن :

حمايت مسوالن از صنعت در حد شعار باقى مانده است !
 ايجاد اشتغال براى خوزستان

ــن گفتگو  ــحر در ابتداى اي ــى تيرس عل
ــت : يكى از اهداف تاسيس  اظهار داش
ــن  ايجاد فضاى  ــاالر بت ــركت امير س ش
ــين ها و نيرو هاى  ــتغال براى تكنس اش
بومى خوزستان بوده كه تاحدود زيادى 

ــت يافته ايم. به اين مهم دس
ــن هدف  اقدام به راه  ــزود :با اي  وى اف
ــدازى كارخانجات توليد بتن آماده در  ان
مركز استان خوزستان ( اهواز ) نموديم 
ــه اخذ  پروانه  ــال 1382موفق ب و در س
ــازمان محترم صنعت  بهره بردارى از س

ــديم. ، معدن و تجارت ش
ــركت براى حدود  ــه گفته وى:اين ش  ب
ــتقيم  و همچنين  ــورت مس ــر بص 50 نف
ــتر بصورت  ــايد بيش به همين تعداد و ش
ــتغال ايجاد نموده است . غيرمستقيم اش

ــركت پس از  ــرد: اين ش ــحر بيان ك تير س
ــدام به راه اندازى  ــى  اق مطالعات كارشناس
ــيميايى بتن و ساختمان  خط توليد مواد ش

نموده است 

كسب نشان استاندارد ايران 
ــوالت يكى از  ــه كيفيت محص ــا ك از انج
ــى شركت به حساب مى آيد  اصول اساس
ــازى محصول در  ــتاندارد س توجه به اس

ــت . اولويت كارها قرار گرفته اس
ــان اداره كل  ــتمر با كارشناس ارتباط مس
ــتاندارد و نظارت آنان بر محصوالت  اس

ــده كه  ــى باعث ش ــاى بتن ــرآورده ه و ف
ــركت موفق به دريافت  محصوالت اين ش

ــوند.  ــتاندارد ش ــان اس نش
ــركت   ــزود: اين ش ــحر اف ــر س ــى تي عل
ــد نمونه برتر  ــذ لوح واح ــر به اخ مفتخ
ــه كنترل  ــد نمون ــوح واح ــتاندارد ،ل اس
ــن  ــتاندارد  و همچني ــر اس ــت برت كيفي
ــتاندارد در توليد بتن آماده  نيز نشان اس

ــت. ــده اس وافزودنى هاى بتن ش

بهربردارى از كارخانه
 توليد بتن آماده 

ــركت امير ساالر بتن  به گفته مدير عامل ش
ــرلوحه  ــاء و س ــه توليد ،  منش ،از آنجائيك
ــركت  ــتغال زايى  اين ش اقتصاد غنى و اش
ــارب الزم و عالقه به  ــت  عالوه بر تج اس
ــدى اقدام به راه  ــته تولي فعاليت در اين رش
ــدى بتن آماده و  ــدازى كارخانجات تولي ان
ــيميايى  ــد افزودنى هاى بتن و مواد ش تولي

بتن و ساختمان نيز نموده ايم 

محصوالت شركت 
مدير عامل شركت امير ساالر بتن در بخش 
ديگرى از اين گفتگو با ذكر اين كه در حال 
ــى در اين  ــراورده هاى بتن ــر انواع ،ف حاض
ــركت توليد مى شود گفت : توليد  انواع  ش
بتن آماده استاندارد - انواع افزودنيهاى بتن  
ــامل انواع روان كننده - فوق روان كننده  ش
ــيليس ، مواد نگهدارنده بتن  ، ژل ميكروس
ــازى ،عايق رطوبتى ، انواع  ،مواد آب بندس

ــى و  ــب كاش ترميم كننده هاى بتنى ، چس
ــراميك، انواع گروت سيمانى و اپوكسى  س
ــت ميلگرد ، انواع پوشش و  ــب كاش ، چس
ــى و پلى  ــر از جمله كفپوش اپوكس پرايم
ــتيك ها در برنامه كارى  يورتان ، انواع ماس

شركت قرار دارد .

 بازار هاى فروش 
ــروش محصوالت  ــكان ف ــه ام از آنجائيك
توليدى اين شركت به خارج ازاستان امكان 

ــال  رايزنى فروش  ــد ، در ح پذير مى باش
ــتانهاى ديگر و  ــه اس ــوق ب ــوالت ف محص

همچنين پس از آن صادرات ميباشيم . 

عمده مشتريان شركت :
ــركت ، ادارات  ــن ش ــتريان اي عمده مش
و  ــركتها  ش  - ــان  كارفرماي   - ــى  دولت
ــخاصى كه در صنعت ساختمان داراى  اش

ــند .  فعاليت ميباش

همكارى سازمان ها 
ــحر اظهار كرد : درمورد همكارى  على تير س
سازمان هاى ادارى ، متاسفانه آنچنان كه در شعار 
اعالم مى نمايند همكارى و حمايت هاى الزم 
ــر نميگردد، كاغذ بازى  هاى غيرمتعارف  ميس
ادارى  ، توليدكنندگان را دچار چالشهاى زيادى 
مى نمايد و تا حد دلسردى از توليد  پيش مى برد 
، نمونه شاهد موارد فوق را ميتوان به تعطيلى اكثر 
شركت هاى توليدى اشاره نمود كه اكثر سايت 
هاى كارخانجات توليدى به انبار تبديل شده اند . 

انتظار از سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان 

ــرادران محترم هيئت مديره  ــه ب  از آنجائيك
ــتان اشخاص  ــى اس ــازمان نظام مهندس س
ــيار  ــته تحصيلى خود بس ارزنده و در رش
ــند ، توقع داريم استفاده  صاحب نظر ميباش
ــدى صنعتى را در  ــح نوين و تولي از مصال
پروژه هاى ساختمانى ترويج نمايند .بعنوان 
ــرج بتن  ــاى تهران و ك ــتان ه مثال در اس

ريزى بدون افزودنيهاى بتن مجاز به اجراء 
نخواهند شد . 

در خاتمه از عزيزان بزرگوار مسئولين توقع 
ــتانى حمايت  ــه ازتوليد داخل اس داريم ك
هاى الزم را در تمامى جوانب داشته باشند 
، مانند استانهاى تهران ،  اصفهان ، خراسان 
ــدن چرخ توليد  ــه به حركت درآم .... بلك
ــاد پويا و غنى   ــات منجر به اقتص كارخانج
ــتان عزيز  ــتغال زايى در اس و همچنين اش

خوزستان گردد .

B A M D A D - e  Z A G R O S
Bamdadzagros.news@gmail.com
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 شركت اميرساالربتن به عنوان اولين توليد كننده 
افزودنى هاى بتن و مواد شيميايى ساختمان در 

استان خوزستان و بامديريت  آقاى على تيرسحر  
فعاليت خود را آغاز نمود  اين شركت كه از 

سال 1382 موفق به اخذ پروانه بهره بردارى از 
سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت گرديده 
و تاكنون موفق شده است در پروژه هاى مهم 
ملى از جمله سدسازى  برند خود را در صنعت 
ساختمان و عمران خوزستان جانمايى نمايد 
على تير سحر موسس و مدير عامل شركت 

امير ساالر بتن در گفتگو با نشريه بامداد زاگرس  
خواستار حمايت سازمان هاى تخصصى مانند 

نظام مهندسى از فعاليت هاى شركت شد 
گفتگوى ايشان در ادامه مى آيد :

SALARBETON@GMAIL.COM  آدرس ايميل 

 آدرس : اهواز - نرسيده به شيبان
بعد از پل كمربندى شرق ، پشت شركت ايرانگاز

تلفن : 06136574243

جوانان خوزستان بيكار اگر خوزستان زلزله بيايد!
يا شبه بيكار هستند
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خوزستان

يكى از شاخصه هاى هر كالنشهرى وجود فضاهاى تفريحى متنوع و 
پارك هاى بازى براى گذارندن اوقات فراغت شهروندان است با اين 

وجود شهر اهواز در اين شاخصه شاهدعقب گرد بوده است.
با اتمام فصل گرما و بهبود شرايط آب و هوايى در خوزستان تمايل 
شهروندان براى حضور در اماكن تفريحى و فضاهاى سبز بيشتر شده 

است.
كمبود پارك ها و فضاهاى سبز سبب شده تا خانواده ها همواره در 
انتخاب مكانى براى تفريح دچار مشكل شده و تنها گزينه پيش روى 
خود را بلوار ساحلى اهواز ببينند. درحالى كه ساير كالنشهرها از مدت 
ها پيش راه اندازى و توسعه پارك هاى بازى موضوعى را در دستور 
كار قرار داده اند، پارك هاى بازى اهواز يكى پس از ديگرى جاذبه 

تفريحى خود را از دست مى دهند.
پارك الله و شهر بازى پادادشهر اهواز تنها پارك هاى شهربازى بزرگ 
اهواز بودند كه در سال هاى گذشته به دليل آنچه كه كاهش كيفيت 
دستگاه ها، نبود تطابق امكانات موجود در آنها با نيازهاى روز و در 
مواردى مشكالت ايمنى عنوان شده تعطيل و يا نيمه تعطيل، و با 

كاهش تقاضا از سوى شهروندان روبه رو بوده اند.
مرداد امسال پارك شهربازى پادادشهر به دستور دادستان عمومى و 
انقالب اهواز به دليل ايمن نبود وسايل بازى و سيم كشى غير استاندارد 
برق بار ديگر تعطيل شد. از سويى ديگر دستگاه هاى تفريحى قديمى 

موجود در پارك الله، آن را به حالت نيمه تعطيل درآورده است.

 از ظرفيت فضاى ساحلى
 به درستى استفاده نشده است

يكى از شهروندان اهوازى در اين باره به ايرنا گفت: پارك هاى شهر 
اهوار در چند دهه گذشته نه تنها توسعه كمى و كيفى نداشته اند بلكه 
شاهد تعطيلى و غير استاندارد بودن وسايل و دستگاه هاى بازى آنها 

در سال هاى گذشته بوده ايم.
جعفر جفيرى با تاكيد بر اينكه جوانان و نوجوانان به فضاهاى مدرن 
تفريحى نياز دارند افزود: به دليل شرايط آب و هوايى موجود، تنها 
چند ماه در سال امكان حضور شهروندان اهوازى در فضاهاى سبز و 
تفريحى فراهم است اما با اين حال از ظرفيت فضاى ساحلى شهر به 

خوبى استفاده نشده است.

 ثمره دخالت شهردارى در ساخت پارك ها، 
فضاهاى تفريحى بى كيفيت است

شهردار اهواز در گفت و گو با ايرنا بهترين ظرفيت تفريحى شهر اهواز 
را ساحل كارون دانست و اظهار كرد: متاسفانه به فضاى سبز ساحلى 

اهواز خسارت بسيارى وارد شده و بايد باز پيرايى شود.
منصور كتانباف نصب با بيان اينكه وظيفه دولت و شهردارى براى 
ساخت پارك هاى شهربازى فراهم كردن بستر حضور سرمايه گذاران 
است افزود: 12 هكتار زمين در حوالى زردشت براى اين منظور 

اختصاص يافته است.
وى با اشاره به اينكه در مرحله دريافت زمين از اداره كل راه و 
رغبت  براى  را  ها  زيرساخت  بايد  يادآورشد:  هستيم  شهرسازى 
بخش خصوصى فراهم كرد. در شرايط حاضر ديگر شهردارى و 
دولت قادر به ساخت پارك نيستند و پارك هاى دولتى موجود 
نيز مانند پارك شهربازى در منطقه پادادشهر، قديمى و بى كيفيت 

هستند.
كتانباف نصب درخصوص ظرفيت ساحل كارون نيز گفت:از برنامه 
هاى ما همكارى با بخش خصوصى براى نصب تله كابين در جاده 
در  كه  است  طريق  اين  از  اهواز  غرب  به  شرق  اتصال  و  ساحلى 
صورت وجود طرح از سوى سرمايه گذار و اجرايى شدن آن به يكى 

از جاذبه هاى تفريحى اهواز مبدل خواهد شد.

** دنبال ساخت پارك شهربازى
 15 هكتارى هستيم

عضو شوراى شهر اهواز نيز درخصوص همكارى با بخش خصوصى 
جهت ساخت پارك بازى اظهار كرد: زمينى به مساحت 15 هكتار در 
حوزه منطقه 2 كيانشهر براى شهربازى اختصاص يافته كه زيرساخت 

هاى اوليه آن درحال انجام است.
حسين حيدرى با اشاره به اينكه پس از تسطيح و آماده سازى اوليه 
براى جذب سرمايه گذار اعالم فراخوان مى شود افزود: عمليات 
اجرايى آن متوقف شده بود و در هفته هاى گذشته بار ديگر فعال 
گفت:  نيز  پادادشهر  شهربازى  پارك  درخصوص  وى  است.  شده 
سيستم برق و تاسيسات اين پارك داراى اشكاالتى است ضمن آنكه 
برخى دستگاه ها نيز غيراستاندارد اعالم شده است. در تالش هستيم 
تا مشكالت مربوط به شهردارى را تا پايان آبان حل كنيم و بخش 

خصوصى نيز بايد نسبت به رفع ايرادات دستگاه ها اقدام كند.

 شهردارى نبايد مجوز بهره بردارى از تجهيزات 
بازى را به هر كسى بدهد

و  استاندارد  كل  اداره  تفريحى  مراكز  استانداردسازى  كارشناس 
تحقيقات صنعتى خوزستان معتقد است: اگرچه تعداد پارك هاى 
بازى خوزستان در مقايسه با ساير استان ها كمتر است اما به لحاظ 

ايمنى در رتبه بهترى قرار دارند.
محمدحسن صالحانى درخصوص پارك شهربازى پادادشهر اهواز 
افزود: در بازرسى صورت گرفته هيچ كدام از اين دستگاه ها مشكل 
ايمنى نداشتند و فقط يك اتاق برق در اين پارك بود كه به لحاظ ايمنى 
استاندارد الزم را نداشت و به دستور دادستانى تا رفع نقص تعطيل 
شد. وى با بيان اينكه بيش از 90درصد تجهيزات و دستگاه هاى بازى 
پارك هاى اهواز زيرنظارت اداره كل استاندارد هستند يادآور شد: هم 
اكنون معضلى كه وجود دارد ارايه مجوز از سوى شهردارى براى 
نصب تجهيزات بازى در پارك هاى محله اى است درحالى كه از نظر 
اداره استاندارد تجميع آنها در محلى به نام شهر بازى كار نظارت را 
آسانتر مى كند. صالحانى با تاكيد بر اينكه شهردارى نبايد مجوز بهره 
بردارى از تجهيزات بازى را به هر كسى بدهد گفت: به طور كلى اداره 
استاندارد نمى تواند تجهيزات بازى را به طور صد در صدى تضمين 
كند چراكه اشتباهات فردى نيز در بروز حادثه دخيل هستند اما همواره 

به دنبال كاهش خطرات است.

 جذب سرمايه گذار راه حل توسعه فضاهاى بازى
سبز  فضاى  و  پارك ها  سازمان  سابق  مديرعامل  هاى  وعده  طبق 
امسال  مهر  تا  پادادشهر  شهربازى  پارك  بود  قرار  اهواز  شهردارى 

بازگشايى شود اما با گذشت چند ماه همچنان تعطيل است. 
به طور قطع بهبود شرايط تفريحى و گردشگرى در شهر اهواز با 
امكانات مالى محدود دولت و شهردارى ها قابل تحقق نيست اما آنچه 
مهم است آن است كه شهردارى زمينه الزم براى ورود سرمايه گذار 
در اين بخش را فراهم كند تا عالوه بر ايجاد درآمدزايى پايدار براى 

شهردارى شاهد بهبود شرايط پارك هاى بازى باشيم.

تفريح و هيجان؛ گمشده اى در شهربازى هاى اهواز
له مقا سـر

خبـر

خبـر

ــيرمحمدى با اشاره به صيد غيرمجاز  حسن آقاش
ــدگان مهاجر در اطراف تاالب ها و آبگيرهاى  پرن
ــورى بر اساس  ــتان اظهار كرد: در هر كش خوزس
ــود با اين وجود ما  قانون با متخلفين برخورد مى ش
ــورمان كه داراى چنين وضعيت اقتصادى و  در كش
ــكالت فراوانى است، انتظار داريم كه متخلفين  مش

وجود نداشته باشد.   
ــين هاى مدل باال جهت  وى افزود: متخلفين با ماش
شكار پرندگان به مناطق اطراف تاالب هاى خوزستان 
مى آيند و محيط بانان ما بايد با خودروهاى غيرايمن 
اين افراد را تعقيب كنند. آيا با چنين وضعيتى توانايى 

دستگيرى اين متخلفين را دارند؟   
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خوزستان ادامه 
داد: قايق اداره حفاظت محيط زيست توانايى ورود 
به هر مكانى را ندارد ولى قايق متخلفين به هر جايى 
وارد مى شود و اين امر موجب شده نتوانيم متخلفين 

را تعقيب كنيم.   
آقاشيرمحمدى با بيان اينكه تاالب هورالعظيم منبع 
ــى در بازار «كيان»  عظيم تامين كننده پرندگان فروش
ــال حاضر حدود يك ماه  ــت، گفت: در ح اهواز اس
و نيم است كه در تاالب هورالعظيم خيمه زده ايم و 
روزانه با سه شيفت  به درون آب مى رويم تا بتوانيم از 
صيد پرندگان جلوگيرى كنيم. با چنين وضعيت و با 
سرماى اين فصل محيط بانان با اين لباس ساده تا گردن 

به زير آب مى روند.  
ــتان  ــت خوزس فرمانده يگان حفاظت محيط زيس

تصريح كرد: با اين وجود نه حق و حقوق محيط بانان 
ــيله نقليه ايمن در اختيار  ــده است و نه وس داده ش

محيط بانان قرار داده اند.   
آقاشيرمحمدى با انتقاد از عدم حمايت مسئولين گفت: 
سه ماه از تيراندازى به محيط بانان ما نگذشته است كه 
يك تير مستقيم هم به من نيز شليك شده است و هيچ 

كسى از ما حمايت نمى كند.   
وى افزود: همه وسايل و تجهيزات اداره كل حفاظت 
ــتان مربوط به 15 سال پيش  محيط زيست خوزس
است و در واقع محيط زيست از نظر لجستيك بسيار 

ضعيف شده است. 
ــتان  ــت خوزس فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
تصريح كرد: كمبود نيرو و خودرو يكى از مشكالت 
ــك پايگاه در  ــا اين وجود ي ــت ولى ب اصلى ما اس
ــدازى كرده ايم و نيروهايى  ــاالب هورالعظيم راه ان ت
ــتان هاى مختلف براى كاهش ميزان صيد  از شهرس
پرندگان به صورت شبانه روزى مشغول به كار هستند.   
آقاشيرمحمدى گفت: ما با اين كمبود نيرو و تجهيزات 
نمى توانيم همه مناطق را پوشش دهيم ولى نيروها تا 

پاى جان و با ابزارهاى فرسوده پاى كار آماده اند.   
ــاره به فروش پرندگان غيرمجاز در بازار  وى با اش
كيان اهواز گفت: مشكالت اقتصادى موجب شده 
كه مردم بيشتر به سمت شكار پرندگان بروند كه 
بايد در اين زمينه فرهنگ سازى و به مسأله كاهش 

بيكارى پرداخته شود.   
ــت خوزستان  فرمانده يگان حفاظت محيط زيس

ــندگان غيرمجاز پرندگان قشر  با بيان اينكه فروش
ــرد: در بازار  ــوان ك ــتند، عن ــف و زنان هس ضعي
«كيان» اهواز حتى يك مرد كه فروشنده غيرمجاز 
ــن به  ــدارد و تنها زنان مس ــد وجود ن پرنده باش
ــد و در صورت برخورد با اين  اين كار مى پردازن
فروشندگان، نيروهاى ما مورد حمله فيزيكى قرار 

مى گيرند.   
آقاشيرمحمدى عنوان كرد: در يك و نيم ماه اخير 
ــكارچيان غيرمجاز را دستگير  حدود 30 نفر از ش
ــتان  ــم و 39 دامگاه در تاالب هاى خوزس كرده اي
تخريب شده ولى تا يك دامگاه را تخريب مى كنيم 

مى بينيم كه دامگاه ديگرى ايجاد شده است.   
ــواز، در بازار  ــر بازار كيان اه ــزود: عالوه ب وى اف

عبدالحميد اهواز، سوسنگرد و ورودى شادگان نيز 
فروش پرندگان انجام مى شود.   

ــت خوزستان  فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
ــندگان توسط  ــاره به عدم جمع آورى فروش با اش
ــا تاكنون نيروى  ــا گفت: آي ــان از بازاره محيط بان
ــراد را  ــته اند اين اف ــهردارى توانس ــى و ش انتظام

جمع آورى كنند؟  
ــه گاهى اوقات حتى  ــيرمحمدى با بيان اينك آقاش
ــم اقدام به  ــروف و مقامات ه ــى از افراد مع برخ
شكار غيرمجاز مى كنند، گفت: چندى پيش يكى 
ــابق خوزستان در مجلس در حال  از نمايندگان س
شكار غيرمجاز پرنده در تاالب هورالعظيم مشاهده 

شده است كه اين جاى تأسف دارد.

نماينده مردم شادگان در مجلس گفت:تحت هيچ 
شرايطى آمار اعالمى از سوى مديركل كار را قبول 
ندارم چون اكثريت جوانان خوزستانى، بيكار و يا شبه 

بيكار هستند. 
حجت االسالم مجيد ناصرى نژاد در جلسه شوراى 

كاداستر  طرح  كرد:  اظهار  خوزستان  ريزى  برنامه 
خيلى مهم است و مردم هم در زمينه اراضى و اسناد 
با مشكالت زيادى مواجه هستند كه با اجرايى شدن 
اين طرح بسيارى از مسائل و معضالت اين حوزه 
حل مى شوند. وى در در ادامه با انتقاد از عدم حضور 
مديركل راه و شهرسازى خوزستان در چنين جلسه 
مهمى افزود: قرار گرفتن بحث بررسى اشتغال دانش 
آموختگان در دستور كار جلسه موضوع خوبى است 
كه مشكالت بسيارى را حل مى كند ولى متأسفانه 
به جلسه بعد موكول شد. نماينده مردم شادگان در 
بحث  اگر  اينكه  بيان  با  اسالمى  شوراى  مجلس 
اشتغال در استان حل نشود قطعا پيگيرى براى حل 
ساير مشكالت قابل توجه نخواهد بود، تصريح كرد: 
مردم خوزستان در حال مهاجرت هستند چون از اين 
وضعيت مأيوس و مشكالت زيادى را متحل شده اند.
ناصرى نژاد با اشاره به مهاجرت حدود 20 هزار 

نفر از اهالى شادگان طى سال هاى 90 تا 91 انتقاد 
كرد: خيلى افراد ديگر هم در حال مهاجرت هستند 
و متأسفانه برخى از شهرستان هاى استان در خطر 
جدى مهاجرت قرار دارند و بايد فكرى جدى براى 

اين موضوع داشته باشيم.
وى ادامه داد: مجلس براى دولت ريل گذارى الزم را 
انجام داده و همه دستگاه ها مؤظف به جذب نيروهاى 
بومى هستند ولى متأسفانه در عمل آن را مشاهده نمى 
كنيم. نماينده مردم شادگان در مجلس شوراى اسالمى 
با تأكيد بر اينكه بايد پروژه هاى اجرايى در خوزستان 
بايد به دست جوانان مجرب و توانمند اين استان 
سپرده شود، عنوان كرد: مديران و كارمندان پروازى 
بسيارى براى كار به استان خوزستان مى آيند و اين 
وضعيت بايد مديريت شود. ناصرى نژاد با اشاره به 
اينكه آمار بيكارى در استان تكان دهنده است، گفت: 
خطر بيكارى در خوزستان جدى است و به بحران 

قابل توجهى تبديل شده كه از گرد و غبار، سيل و 
بسيارى مشكالت ديگر هم خطرناك تر است.

وى با تأكيد بر اينكه بايد بحث اشتغال را جدى 
بگيريم، بيان كرد: تحت هيچ شرايطى آمار اعالمى از 
سوى مديركل كار را قبول ندارم چون اكثريت جوانان 
خوزستانى يا بيكار و يا شبه بيكار هستند. نماينده مردم 
شادگان در مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: سال 
هاى متوالى اشتغالزايى شادگانى ها در كارگاه هاى 
بسته بندى خرما انجام شده بود كه متأسفانه اين روزها 
براى كارگاه داران حكم جلب صادر شده و هزاران نفر 

را در معرض بيكارى قرار داده اند.
ناصرى نژاد در پايان با انتقاد از اينكه پروژه هاى بزرگ 
خوزستان دست پيمانكاران غير بومى است، گفت: 
متأسفانه در اين وضعيت نه تنها فرصت جديدى را 
فراهم نكرديم بلكه در عين حال اشتغالزايى هاى قبلى 

را هم از دست مى دهيم.

وقتى نماينده سابق مجلس هم در تاالب «هورالعظيم» پرنده شكار مى كند

ستاد بهران
 تشكيل بدهيد

دامه از صفحه 1
و اما وضعيت ما در اين ديار، هنوز باران 
نباريده يك شرجى و رطوبت، قطع برق 
نتيجه  كه  داشت  خواهد  دنبال  به  را 
آن تعطيلى است و با وجود اين همه 
تعطيلى مانده اى در هواى آلوده و نفس 
كشيدن سخت و باران كه اگر اسيدى 
باشد و رفتن به بيمارستان ها، انگار ستاد 
(بِهران) مخصوص (تهران) است و بس 
تا اهالى آنجا با هر وضعيتى كه پيش 

مى آيد سوار خودروهايشان بشوند و تند 
و سريع بروند يك جاى خوش و هوا 
كه  است  نقطه  در شهرهاى ما كدام 
بحران آب و هوا در آن نباشد و هيچ 
كجا از آلودگى در امان نيست و جايى 
تعطيلى  اين  از  فرار  براى  تا  نيست 
هاى ناخواسته كه به آن جا پناه برد. 
نه يك منطقه سياحتى و يك نقطه 

خوش آب و هوا.
سوال اينست، آيا امكان ساخت اردوگاه 
هايى كه در چنين مواقعى بتوان از آن 
استفاده كرد وجود ندارد؟ در گذشته اى 
نه چندان دور كه انبوه خارجى ها در 
شهر ما ساكن بودند براى چنين وضعيتى 
و وقتى بحران پيش مى آمد محل هايى 
براى خود بوجود آورده بودند كه آب و 
هوايش با هواى شهر تفاوت زياد داشت 
و آن ها در روزهاى آلوده و يا روزها و 
يا شب هاى گرم به آن جا مى رفتند 
كارى كه انجام داده بودند اين بود كه 
چندين هكتار زمين ناهموار و تپه ماهور 
را به منطقه اى بسيار زيبا تبديل كرده 
بودند درياچه هاى زيبا، درختچه ها و 

كوه هاى سرسبز چنان آب و هوا را تغيير 
داده بود كه اگر كسى را با چشم بسته 
به انجام مى بردند و بعد چشمهايش را 
باز مى كردند نمى توانست متوجه شود 
كجاست منطقه اى زيبا و بسيار خنك تر 

با هوايى پاك تر از هواى اطراف.
حاال هم مى شود چنين فضاهايى را با 
هزينه هايى نه چندان زياد بوجود آورد تا 
در ايام آلودگى هواى شهرمان به آنجا 
پناه برند و يك جورى كار ستادهاى 
بحران و بهران را هم آسان كرده ايم 
و اگر چنين كمپينگ ها بوجود نيايد 
كه البته بوجود نمى آيد الاقل مسئولين 
محترم در محل هايى يا شهرهايى كه 
نه خيلى دور و نه خيلى نزديك باشند 
مكان هايى را تاسيس كنند كه آب و 
هوايش بهتر و آلودگى هايشان كمتر از 
شهرهاى محل سكونت ما باشند كه 
در مواقع ضرورى و يا حمله ريزگردها 
و باران هاى اسيدى كه در راهند به آنجا 
رفت و ضمن سپاس از مسئولين به قول 
آن مجرى نام آشناى صدا و سيما (جوج) 

بزنيم با ....

صنعت برق قربانى پديده ريزگرد
 در خوزستان 

معاون تحقيقات و برنامه ريزى شركت برق منطقه اى خوزستان 
با بيان اين اين كه صنعت برق قربانى پديده ريزگرد در خوزستان 
است، گفت: على رغم تالش هاى انجام گرفته در شبكه برق 
استان اما اگر اتفاقاتى مانند آنچه در بهمن ماه سال گذشته در 
خوزستان رخ داد را شاهد باشيم، هيچ تضمينى وجود ندارد كه 
دوباره شاهد قطعى برق در استان نباشيم اما آنچه مشخص 

است گستردگى قطعى برق مانند دوره قبل نخواهد بود. 
پژوهش  هفته  دستاوردهاى  نمايشگاه  در  بالدى  مهرداد 
و فناورى اظهار كرد: با توجه به هزينه هايى كه وجود دارد، 
تجهيزات شبكه هاى انتقال، پست ها و خطوط عموما در فضاى 

آزاد و در معرض هوا نصب مى شوند.   
وى افزود: آلودگى هايى كه در استان خوزستان داريم، ويژگى 
جديدى است و در سال هاى اخير با اين نوع از آلودگى و با چنين 

حجمى مواجه نبوده ايم.   
منطقه اى  برق  شركت  برنامه ريزى  و  تحقيقات  معاون 
در  حاضر  حال  در  برق  صنعت  كرد:  تصريح  خوزستان 
متوجه  نيز  آن  تبعات  و  گرفته  قرار  آسيب  اين  معرض 
اين صنعت است. على رغم اينكه صنعت برق استان بايد 
تمهيداتى بيانديشد كه در مقابل اين پديده مصون باشد، اما 
به نوعى خود قربانى پديده ريزگرد در خوزستان است زيرا 
علت چيز ديگرى است اما آسيب ها به اين صنعت وارد 
مى شود و در اين زمينه بايد دستگاه هاى مربوطه تالش 

كنند تا مشكالت را حل كنند.   
بالدى عنوان كرد: در راستاى مبارزه با آسيب ريزگردها به 
شبكه هاى برق و خطوط، اقدامات بلند مدتى در شركت برق 
منطقه اى خوزستان انجام شده است تا پست ها و خطوط در 
معرض هوا نباشند و به صورت «جى آى اس» يا مسقف اجرا 

شوند تا آلودگى كمترى وارد تجهيزات شود.   
وى با بيان اين كه براى تاسيساتى كه از حدود 50يا 60سال 
گذشته تاكنون احداث شده اند بايد راهكارى در نظر گرفت، ادامه 
داد: در اين زمينه عالوه بر شست و شوى مستمر خطوط، بايد 
يك پوشش عايقى براى خطوط در نظر گرفته شود تا اين 
تجهيزات حالت آبگريزى بگيرند و رطوبت بر روى تجهيزات 

ننشيند.   
معاون تحقيقات و برنامه ريزى شركت برق منطقه اى خوزستان 
اظهار كرد: اين كار در سه فاز در پست هاى فوق توزيع كه بيشتر 
در معرض ريزگردها قرار دارند در حال انجام است و اميدواريم 
تا پايان سال بر روى 12 پست انتقال و فوق توزيع اين پوشش 

عايقى قرار بگيرد. 
   بالدى بيان كرد: خطوطى كه مقره هاى آن ها سراميكى 
هستند نيز شناسايى شده اند و حدود 4هزار و 900زنجير مقره 
كه در معرض آلودگى هستند در فاز اول تعويض شده است و 

اميدواريم ساير خطوط نيز در فازهاى بعدى تعويض و مقره هاى 
سيليكونى جايگزين آن ها شوند.   

منطقه اى  برق  شركت  برنامه ريزى  و  تحقيقات  معاون 
خوزستان خاطرنشان كرد: اگر اتفاقاتى مانند آنچه در بهمن 
ماه سال گذشته در خوزستان رخ داد را شاهد باشيم، هيچ 
تضمينى وجود ندارد كه دوباره شاهد قطعى برق در استان 
نباشيم اما آنچه مشخص است گستردگى قطعى برق مانند 

دوره قبل نخواهد بود.

برخى برنامه هاى صدا و سيما واقعيات 
تاالب هاى خوزستان را وارونه 

منعكس مى كنند
نماينده اهواز در مجلس با اشاره به خشك شدن بخشى از 
تاالب شادگان گفت: برخى برنامه هاى صدا و سيما واقعيات 

تاالب هاى خوزستان را به صورت وارونه منعكس مى كنند. 
 على سارى در ويژه  برنامه تلويزيونى نشست با نمايندگان در 
سيماى خوزستان در خصوص پديده ريزگردها اظهار كرد: ايجاد 
پديده ريزگردها ناشى از طرح هاى انتقال آب است. در دهه هاى 
گذشته بدون توجه به عواقب و پيامدهاى انتقال آب، با اجراى 
پروژه هايى انتقال آب از سرشاخه هاى رودخانه هاى خوزستان 
انجام شد. اين سياست هاى غلط موجب شد كه امروز 20 استان 

كشور درگير معضل ريزگردها شوند. 
وى ادامه داد: واقعيت امر نشان مى دهد كه با ادامه اقداماتى 
همچون انتقال آب كه از سرشاخه هاى كارون در حال انجام 

است  نمى توان از بروز پديده ريزگردها جلوگيرى كرد. 
نماينده اهواز در خانه ملت عنوان كرد: در گذشته رفع معضل 
ريزگردها هيچ متولى نداشت خاصى و مشخص نبود كه چه 
كارهايى در اين خصوص در حال انجام است. حتى برخى از 
اعضاى كميته مبارزه با ريزگردها اطالع نداشتند كه قرار است 

چه كارى صورت بگيرد. 
سارى ادامه داد: اما اكنون با پيگيرى هاى انجام شده، رفع اين 
معضل به شكل گسترده در اولويت قرار گرفته است و شخص 
وزير كشاورزى به عنوان متولى پروژه مبارزه با ريزگردها تعيين 
شده است.  وى اظهار كرد: مجلس نيز 100ميليون دالر رديف 
بودجه براى مقابله با ريزگردها اختصاص داده و اهتمام ويژه اى 

در اين زمينه وجود دارد. 
 نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به مشكالت 
تاالب هاى خوزستان و كمبود آب در تاالب ها تصريح كرد: 
برخى از برنامه هاى رسانه ملى در مورد تاالب هاى خوزستان 

واقعيت ها را به صورت وارونه و  غيردقيق منعكس مى كنند. 
سارى با بيان اينكه همچنان مشكالت تاالب ها در خوزستان 
ادامه دارد، گفت: مى توانيم ثابت كنيم كه تاالب شادگان چگونه 
در طى سال هاى گذشته خشك شد و مساحت آن كاهش 

پيدا كرد.

ندا رضاپور

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به صيد غيرمجاز پرندگان در تاالب ها گفت: يك ماه و نيم است كه در تاالب 
هورالعظيم خيمه زده ايم و روزانه با سه شيفت  به درون آب مى رويم تا بتوانيم از صيد پرندگان جلوگيرى كنيم. با چنين وضعيت و با 

سرماى اين فصل محيط بانان با اين لباس ساده تا گردن به زير آب مى روند. 

جوانان خوزستان بيكار يا شبه بيكار هستند

اجراى طرح هاى آمارگيرى»نيروى 
كار»و»هزينه و درآمد خانوار»به  

تفكيك شهرستان
ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
خوزستان گفت: براى اولين بار در كشور در استان خوزستان 
طرح هاى آمارگيرى نيروى كار و هزينه و درآمد خانوارهاى 
شهرى و روستايى به تفكيك شهرستان با همكارى مركز آمار 

ايران اجرا مى شود . 
داوود آقايى با بيان اين كه طرح فوق تا 25 آذرماه به صورت 
نمونه اى اجرا مى شود، اظهار كرد: اطالعات حاصل از اجراى 
طرح آمارگيرى از نيروى كار كه به طور فصلى توسط مركز آمار 
ايران انجام مى گيرد، شاخص هاى نيروى كار را فقط در سطح 

استان به دست مى دهد. 
  وى افزود: از آنجايى كه اين شاخص ها از اساسى ترين ابزار 
برنامه ريزى شهرستان نيز هستند؛ لذا اگر طراحى برنامه ريزى 
هاى شهرستان بدون توجه به اين شاخص ها صورت گيرد، 
احتمال انحراف برنامه هاى پياده شده از اهداف پيش بينى شده 

بيشتر خواهد شد.
شهرستان  هاى  شاخص  اهميت  كرد:  خاطرنشان  آقايى 
پيوسته مورد نظر مسئوالن برنامه ريزى استان بوده است. ولى 
محدوديت منابع مالى مانع گسترش طرح آمارگيرى نيروى 
كار شده و به همين دليل، محاسبه شاخص هاى شهرستانى 

نيروى كار تاكنون مغفول مانده است.
وى افزود: با توجه به اهميت مطلب فوق، سازمان مديريت و 
برنامه ريزى استان خوزستان با هماهنگى و همكارى مركز آمار 
ايران اجراى شهرستانى اين طرح را در دستور كار قرار داده و 
دسترسى به شاخص هاى شهرستانى نيروى كار را در استان 

خوزستان در اولويت كارى اين مركز قرار گرفت. 
آقايى همچنين تصريح كرد: در  آمارگيرى نيروى كار به 
تفكيك شهرستان با تعداد 129 كارشناس و آمارگير و مراجعه 
به 14304 خانوار، اطالعات پايه اى طرح در سطح شهرستان 

هاى استان جمع آورى مى شود.
ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
خوزستان هدف از اجراى طرح محاسبه شاخص هاى نيروى 
كار استان به تفكيك شهرستان را اينگونه عنوان كرد: هدف 
از اجراى اين طرح بدست آمدن نرخ بيكارى به تفكيك زن و 
مرد و نقاط شهرى و روستايى، نرخ اشتغال به تفكيك زن و 
مرد و نقاط شهرى و روستايى، نرخ مشاركت به تفكيك زن و 
مرد و نقاط شهرى و روستايى و نرخ اشتغال ناقص به تفكيك 

زن و مرد و نقاط شهرى و روستايى بوده است.
وى ادامه داد: همچنين اين طرح كاربردهاى بسيارى دارد كه 
از جمله آنها مى توان به پوشش كامل اقالم اطالعاتى براى 
طراحى برنامه هاى نيروى انسانى در چارچوب برنامه ريزى 
منطقه اى و در نتيجه كاهش درصد خطا در طراحى برنامه ها، 
سهولت در تصميم سازى و تصميم گيرى مسئوالن استان در 
رابطه با شهرستان هاى تابعه استان به ويژه در تخصيص اعتبار 
و مكان يابى بهينه پروژه هاى عمرانى و لحاظ كردن عدالت 

سرزمينى، اشاره كرد. 
آقايى در خصوص طرح ديگرى كه در حال اجرا است، توضيح 
داد: طرح هزينه و درآمد خانوارهاى شهرى و روستايى در سطح 
شهرستان ها از امروز 11 آذر تا 30ام آذر ماه با مراجعه به 1698 
خانوار نمونه و با استفاده از 46 نفر آمارگير، بازبين و داده آما 

اجرا خواهد شد. 
وى يادآور شد: الگوى مصرف و هزينه خانوار همواره مورد توجه 
تحليل گران مسائل اقتصادى و اجتماعى استان و شهرستان 
برنامه ريزي هاي  به  طرح  اين  از  حاصل  نتايج  است.  بوده 
اقتصادي و اجتماعي استان از طريق بررسي الگوي مصرفي 
خانوارها، مطالعه روند مصرف كاالها و خدمات، ارزيابي آثار 
سياست هاي اقتصادي در زمينه تأمين عدالت اجتماعي و 
بررسي توزيع درآمد و امكانات و تسهيالت خانوارها، مطالعه 
روابط متقابل ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي خانوارها، فراهم 
آوردن امكان بررسي خانوارهاي زير خط فقر و تأمين اطالعات 
مورد نياز حساب هاي منطقه اى و شهرستانى، كمك مي كند.



برخى نهادها تمايلى به مسافرت رفتن من ندارند
مولوى عبدالحميد در مورد ممنوعيت تردد خود نيز گفت: در تهران و سيستان و بلوچستان و قم 
مشكلى ندارم اما براى استانهاى ديگر محدوديتهايى وجود دارد. مثال مدتى قبل ميخواستم به 
خراسان بروم و در تشييع جنازهاى شركت كنم، برخى اشخاص با من تماس گرفتند و از من 
خواستند كه در اين مراسم شركت نكنم و اين مشكالت در ساير استانها وجود دارد. من اميدوارم 
با تدبير مسئوالن دلسوز مشكالت اين چنينى رفع شود و من به عنوان يك ايرانى فارغ از شيعه يا 
سنى بودن مشكلى براى تردد نداشته باشم و براى من شيعه و سنتى تفاوتى ندارد. هيچ حكمى به 
صورت رسمى به من ابالغ نشده است و معموال به صورت غير رسمى اعالم ميكنند كه نميتوانم 
به يك شهر برم.وى در مورد اجازه خروج از كشور نيز ، گفت: مشكل زيادى وجود ندارد البته ما 
احتياط ميكنيم و به سفرحج عمره رفتم و براى اين موضوع در دوبى نيز توقف داشتم تا بتوانم در 
كنفرانسى كه در مكه برگزار ميشد، شركت كنم. در گذشته اتفاق افتاده بود كه در برخى از كشورها 
كنفرانسهايى از اين دست برگزار ميشد كه مايل به شركت در آنها بودم اما دوستان راضى به اين 
اتفاق نبودند و من نيز نرفتم.عبدالحميد از نهاد خالى كه مانع شركت او در مراسم شده بود،نام نبرد 
و گفت: بهتر است اسمى برده نشود. فقط همين قدر بگويم كه برخى ارگانها تمايلى به مسافرت 

هاى داخلى و خارجى من ندارند./ابتكار

آقاى مصباح دير متوجه عوام فريبى احمدى نژاد شد
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت: در دوران قدرت جويى احمدى نژاد انحرافات زيادى 
بروز كرد كه همان زمان بايد با آن برخورد مى شد. علما بايد عوام فريبى را مى گفتند. هيچ فرد 
ساده زيستى تظاهر نمى كند مگر اينكه اهل فريب باشد. آقاى مصباح دير متوجه عوام فريبى 
احمدى نژاد شد.به گزارش نامه نيوز، عباس سليمى نمين با بيان اينكه منيت و خودپرستى زيادى 
در احمدى نژاد وجود دارد، گفت: افراد متملقى مثل مشايى و بقايى و رحيمى عامل خودشيفتگى 
احمدى نژاد بودند. وقتى او در مسير قدرت قرار گرفت رحيمى كه به دروغ خود را دكتر جا زده 
بود و در دانشگاه آزاد داللى مى كرد را به عنوان معاون اول خود انتخاب كرد.وى ادامه داد: اين 
فرمايش آيت اهللا مصباح يزدى با تاخير زيادى بيان شده و اين امر هزينه احاطه بر ضعف هاى 
مسئولين را زياد مى كند. امروز كه در تقابل سياسى قرار گرفته ما مى گوييم احمدى نژاد منحرف 
است. به همين دليل برخى از ما اين مساله را قبول نمى كنند. ما بايد صف بندى خودمان را زمانى 

كه در قدرت بود، شفاف مى گفتيم ./نامه نيوز

مكاتبات معاونت حقوقى رئيس جمهور براى بهاييان
موالوردى دستيار رئيس جمهور در امور حقوق شهروندى در پاسخ به سوالى در رابطه با حقوق 
اقليت بهاييان نيز گفت: راجع به پلمپ اماكن تجارى و ممانعت از فعاليت بهاييها استعالماتى از 
معاونت حقوقى رئيس جمهور شده است. اين بحث را ازطريق حقوقى پيش ميبريم تا راهكارى 
براى موضوع بيابيم. مكاتبات الزم از طريق معاونت حقوقى با مراجع ذى ربط براى دريافت پاسخ 

انجام شده است و فكر ميكنم به زودى به نتيجه برسد./ايسنا

احمدى نژاد مهره اصولگرايان نشد
سيد محمد غرضى فعال سياسى درباره ادعاها و تحركات اخير محمود احمدى نژاد اظهار 
كرد: عمل صالح اين نيست كه به ديگران اتهام بنزنيد.تعجم از اين است كه عده اى در 
تالش هستند كه كشور را به سمت درگيرى سوق دهند. از زمانى كه خودم را در كشور 
شناختم ديدم كه وجه به سمت درگيرى سوق دادن در كشور خيلى قوى تر است.غرضى 
درباره واكنش هاى اصولگرايان به احمدى نژاد نيز تصريح كرد: عزيزان اصولگرا دنبال 
اين بودند كه مهره اى پيدا كنند كه منويات شان را انجام دهد. البته احمدينژاد از همان 
بعد انتخابات دوره اول هم گفت كه من عضو هيچ گروه و جمعيتى نيستم كه اصولگرايان 
بهشان بر خورد.او افزود: به نظرم عزيزان اصولگرا مى خواستند يك مهره پيدا كنند كه او 
مهره نشد، بعدا كم كم ادعا پيدا كرد و بعد هم دشمنشان شد. معموال شما اگر بخواهيد 
اشخاصى را به استخدام دربياوريد، بخصوص براى استخدام سياسى و بخواهيد از استعداد 
يك آدم به نفع يك گروه سياسى استفاده كنيد آن چيزى كه در دنيا اثبات شده است اين 
است كه اين فرمول درست از آب درنمى آيد.غرضى گفت: شما كه نمى توانيد از حضور و 
ظهور گروه ها و احزاب سياسى جلوگيرى كنيد اين طبيعت جامعه است باالخره اشخاص 
مى آيند ولى نتيجه مثبت اين است كه مسئله اى از كشور حل شود و بهتر است هر دو جناح 

سياسى كشور به جاى دعواها به حل مشكالت كشور بينديشند./اعتماد

نعوذباهللا انگار احمدى نژاد
 روانگردان مصرف كرده است

وقتى خبرآنالين درمورد اين رفتارهاى احمدينژاد از مجتبى ذالنورى كه از نمايندگان اصولگراى 
مجلس دهم است مى پرسد او پاسخ مى دهد: احمدينژاد خود را در حالتى قرار داده است كه گويا 
روانگردان مصرف كرده است. او اين رفتارها را خالف شرع و اخالق مى داند. وقتى پاى سكوت 
اصولگرايان درباره بگم بگم هاى احمدينژاد به ميان آمد، خود را از منتقدان آن بگم بگم ها معرفى 

كرد و گفت احمدينژاد يكى از پايه هاى فتنه در سال 88 بود.

احتمال تعليق كشتى ايران وجود دارد
رضا اليق دبير فدراسيون كشتى با اشاره به اين كه نمى شود واقعيت ها را به اتحاديه جهانى 
گفت؛ تصريح كرد: متاسفانه از داخل كشور به اتحاديه جهانى اطالعاتى را ارسال كردند تا بتوانند 
مشكالتى را براى كشتى كشور ايجاد كنند. در حال حاضر مشكل فقط احتمال محروميت كريمى 
نيست بلكه خطر تعليق فدراسيون كشتى هم وجود دارد. ورزش ايران اگر مقرارت جهانى كشتى و 
يا هر ورزش ديگرى را پذيرفته است پس بايد به آن پايبند باشد و نگران هيچ گزارشى از داخل و 
يا خارج نباشد و اگر هم اين مقررات را قبول ندارد نبايد در مسابقات ورزشى شركت كند و موجب 

اخالل در نظم آن شود./مهر

كريمى به روسيه نمى باخت پدرمان را درمى آوردند 
با  بخاطر روبرونشدن  درباره باخت عليرضا كريمى مقابل حريف روس  رضايى  عليرضا 
كشتى گير اسراييل در دور دوم و برخى انتقادها به كادر فنى مبنى بر اينكه چرا چنين 
دستورى به كريمى داده است گفت: اگر شما جاى ما بوديد چكار مى كرديد؟ ما چاره اى 
جز انجام اينكار نداشتيم. اصال فكرش را هم نمى كرديم كه كشتى گير اسراييل مقابل 
حريف آمريكايى پيروز شود. وقتى ديديم كشتى گير اسراييلى در يك لحظه و در همان 
ثانيه هاى نخست كشتى گير آمريكا را هنگام اجراى فن گير انداخت و ضربه كرد، بايد 
سريعتر به كريمى اطالع مى داديم كه كشتى را بازنده شود تا به حريف اسراييلى نخورد. 
اگر كريمى كشتى گير روس را شكست مى داد و آنوقت در دور دوم مقابل حريف اسراييلى 
كشتى نمى گرفت آنوقت كشتى گير روس حذف مى شد و روس ها با توجه به قدرت و 
نفوذى كه در اتحاديه جهانى كشتى دارند پدر ما را در مى آوردند. پس ما سعى كرديم با 
ديدن همه جوانب بهترين تصميم ممكن كه به نفع كشتى ايران باشد را بالفاصله اتخاذ 
كنيم. كريمى شانس مسلم طالى ايران در اين رقابت ها بود ، متاسفانه اين اتفاق نه تنها 
باعث شد كريمى به حق خود نرسد بلكه تيم از سكوى سوم به هشتم تنزل پيدا كرد و از 
اين بابت نيز به تيم ملى ضربه وارد شد. كشتى گيران باتجربه ما نظير اطرى و صادقى نيز 
مى توانستند به مدال طال برسند اما مسائل داورى و يا اشتباه كشتى گيران باعث شد به 
حقشان نرسند. گليج كه مقتدرانه و يك طرفه همه حريفانش را برد و به مدال طال رسيد. 
او واقعا نشان داد از چه توانايى بااليى برخوردار است و مى تواند به مهره اى ارزشمند براى 
كشتى ايران بدل شود. يونس امامى و امين طاهرى نيز بسيار خوب بودند. امامى با وجود 
تجربه كم خيلى خوب ظاهر شد. طاهرى هم با وجود مصدوميت اما نمايش خوبى داشت 

و از او راضى هستم./ايسنا

حركت احمدى نژادى ها براى به دست آوردن 
صندلى هاى مجلس يازدهم

طبق اخبار رسيده تيم احمدى نژاد براى ورود به مجلس يازدهم از همين اآلن در حال آماده كردن 
خود مى باشند و در نظر دارند كميته اى تشكيل دهند كه رياست آن برعهده آقاى شيخ االسالم 
و دكتر الهام مى باشد و در آن نيز همه بزرگان اين جريان از وزرا و افراد شاخص به شهرستان 
هاى مهم بروند و خودشان با مردم ارتباط بگيرند و فضا را آماده كنند و از هر شهرى هم يك نفر 
پاى كار بيايد. در همين راستا آقاى جوانفكر جايى نقل كرده است: «اگر برنامه خوب پيش برود ما 
تالش مى كنيم خود آقاى احمدى نژاد را هم قانع كنيم تا كانديدا شود و با يك رأى باال در شهر 
بزرگى مثل تهران باال بيايد و بحث رياست مجلس را مطرح كنيم و ديگر اينكه ببينيم آيا براى 
مجلس هم احمدى نژاد را رد صالحيت مى كنند يا خير». او ادامه داده «البته هنوز با احمدى نژاد 
وارد بحث نشديم اما ايشان را هم مى آوريم وسط ميدان و قرار است اين بار شفاف وارد شويم و با 
شناسنامه ياران احمدى نژاد هم مى آييم و معلوم مى شود آيا همچنان داستان انحراف و ارتباط با 

احمدى نژاد جرم است و ببينيم شوراى نگهبان همچنان مى خواهد با انگ انحراف، احمدى نژادى 
ها و خيلى افراد را رد كند يا خير!». يكى از رسانه ها نيز اعالم كرده است: محمود احمدى نژاد در 
منزل غالمحسين الهام خبر از كانديداتورى خود براى مجلس آينده از شهرستان گرمسار را داده. 

دراين نشست، الهام  نيز قرار شد كانديدا شود./اصالحات

پاسخ كدخدايى به اصالح طلبان
عباسعلى كدخدايى در نشست خبرى خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه بسيارى 
معتقدند كه گفتوگوى ميان شوراى نگهبان و جريانهاى سياسى ميتواند موجب افزايش وفاق ميان 
جريانهاى سياسى كشور و پيشگيرى از مسائلى همچون سپنتا نيكنام شود و در اين چارچوب 
برخى از فعاالن اصالحطلب نيز از اين گفتوگو استقبال كردهاند، نظر شوراى نگهبان در اين باره 
چيست، گفت: شوراى نگهبان از هر نوع گفتوگو و صحبت با عزيزان در بخشهاى مختلف استقبال 
ميكند. ما از پيشنهاد اصحاب رسانه و سياسيون در روند كار استقبال ميكنيم، شوراى نگهبان از 
آنها ميخواهد نظرات، انتقاد و پيشنهادات خود را به شوراى نگهبان ارسال كنند. البته نكتهاى كه 
در رسانهها مطرح شده رايزنى سياسى بود ولى شوراى نگهبان نهاد سياسى نيست. اما به عنوان 

يك نهاد حقوقى قطعا از انتقادات و پيشنهادها استقبال ميكنيم./خبرآنالين

پاسخ كدخدايى درباره اتهام 
محمود صادقى به آيت اهللا مكارم شيرازى

سخنگوى شوراى نگهبان در نشست خبرى در پاسخ به سوال خبرنگارى، درباره تاييد صالحيت 
يك نماينده مجلس در انتخابات مجلس يازدهم كه هفته پيش اتهامى دروغ درباره نسبت 
خويشاوندى يا يك متهم مالى به يكى از مراجع عظام تقليد وارد كرده بود گفت: از ما نخواهيد 
كه اكنون درباره رد يا تاييد صالحيت ها در دوره آينده مجلس صحبت كنيم. اما اگر جرمى در 
اين زمينه صورت گرفته باشد قاعدتا قوه قضاييه به آن رسيدگى مى كند. شوراى نگهبان نهادى 
سياسى نيست اما به عنوان نهادى حقوقى قطعاً از انتقادات و نظرات صاحبنظران استقبال مى كند 

ولى نبايد از گفت وگوها تلقى البى گرى سياسى شود./فارس

آزمون هاى استخدامى صورى است
حاجى دليگانى، عضو كميسيون برنامه، بودجه مجلس گفت: استخدام ها بر طبق سناريويى از پيش 
تعيين شده اند؛ در استخدام ها نيروهايى جذب و وارد دولت مى شوند كه خاستگاه دولتى داشته 
و گرايش هاى آنها با دولت يكى باشد و به عبارت ديگر اين استخدام ها سياسى هستند. بسيارى 
از اين استخدامى ها براى تبديل عضويت نيروهايى است كه قبال بر اساس عالقه مسووالن و 
گرايش هاى سياسى مستخدمين به صورت قراردادى در ادارات صورت گرفته است. اين افراد در 
بعضى شرايط به كارگرفته شده اند و غالب آنها با پارتى بازى در اداره اى جذب و در نهايت زمانى 
كه جاى پاى آنها در ادارات دولتى باز شد، با برگزارى يك آزمون استخدامى صورى به عضويت 

رسمى در مى آيند./فارس

معاون دفتر رييس جمهور، همزمان عضو  هيات  مديره 
 روزنامه قاليباف بود!

پرويز اسماعيلى، چهره رسانه اى اصولگرا در انتخابات سال 92 به  عنوان سخنگوى ستاد قاليباف، 
جدى ترين رقيب حسن روحانى فعاليت مى كرد، اندكى  پس از پيروزى روحانى در انتخابات، در 
اوايل سال 93 در اتفاقى عجيب از سوى محمد  نهاونديان، رييس دفتر وقت رييس جمهور به 
عنوان معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر  رييس جمهور منصوب شد.  اين انتصاب عجيب در آن 
زمان به شدت مورد انتقاد حاميان دولت روحانى و به ويژه اهالى رسانه قرار  گرفت اما توضيحى 
درباره آن داده نشد تا يك نكته منفى ديگر در عملكرد رسانه اى دولت ثبت شود.  با گذشت بيش 
از سه سال و نيم از اين انتصاب، خبرنگار «انتخاب» مطلع شده است كه پرويز  اسماعيلى در تمام 
اين مدت عضو هيات مديريه روزنامه همشهرى، روزنامه وابسته به شهردارى  تهران و محمدباقر 
قاليباف بود.   تصور كنيد در اوج دعواهاى  سياسى قاليباف و  روحانى در سال 95 – كه شهردار وقت 
تهران براى كانديداتورى دوباره آماده مى  شد – روزنامه همشهرى يك هجمه رسانه  اى به دولت 
روحانى را آغاز كند و صبح روز بعد، فردى كه عضو هيات مديره همين روزنامه است، در قامت 
معاون دفتر  رييس جمهور با توئيتى پاسخ همان هجمه را بدهد! آيا چنين مضحكه اى قابليت ثبت 

در كتاب  ركوردهاى جهانى را ندارد؟/انتخاب

انتقاد تند از امير تتلو در يك برنامه تلويزيونى
آرش ظلى پور در برنامه «من و شما» از سخنان امير تتلو درباره محمدرضا شجريان انتقاد كرد. 
او در بخش پايانى با انتقاد تند از امير تتلو كه چند روز پيش در گفتگويى اينترنتى به محمدرضا 
شجريان توهين كرده بود، گفت: استاد شجريان من از شما عذر ميخواهم؛ شما اسطوره اين كشور 
هستيد اما روى صحبتم با اين جوان است كه به هيچ جايگاهى هم نرسيده؛ تا كجا ميخواهى به 

منفور شدن ادامه دهى؟/باشگاه خبرنگاران

احمدى نژاد نمى تواند راى الريجانى را بريزد
غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى، نماينده مردم رشت و از نزديكان على الريجانى معتقد است رئيس 
مجلس بازى سياسى را بلد است و به خوبى مى داند چگونه آن را به پيش ببرد تا همه را وادار 
به حمايت از خود كند. او مى گويد كه ميزان حمايت از الريجانى به حدى رسيده كه تخريب و 

انتقادات احمدى نژاد موجب ريزش آن نخواهد شد.

انتقاد شديد منتجب نيا از احمدى نژاد
حجت االسالم رسول منتجب نيا، فعال سياسى اصالحطلب و قائم مقام حزب اعتماد ملى 
با توجه به حواشى اين روزهاى احمدى نژاد و اطرافيان او درباره هدف از نگارش نامه به 
مقام معظم رهبرى، گفت: قضيه آقاى احمدى نژاد و دوستان او بسيار پيچيده بوده، هست 
و خواهد بود. اين مسأله از دوره اول رياست جمهورى او مطرح شد و اصال مشخص نيست 
كه داراى چه هويت و ماهيت سياسى، فرهنگى و اجتماعى هستند.وى در ادامه اضافه 
كرد: درى به تخته خورد و احمدينژاد از موقعيتى استفاده كرد و با حمايت برخى از افراد 
و جناحهاى سياسى هشت سال سرنوشت كشور به او و مجموعه زيردستش سپرده شد. 
باگذشت چند سال از آن روزها بخشى از ماهيت مبهم اين جريان و اطرافيان او براى همه 
در حال آشكار شدن است و البته به اين معنا نيست كه هنوز هم هويت واقعى آنها مشخص 
شده باشد.اين فعال سياسى اصالح طلب در اين رابطه اظهار داشت: بايد تمام پژوهشگران، 
محققان، سياسيون و ديپلماتها دولت نهم و دهم موردمطالعه و بررسى قرار گيرند تا ريشه 
و اساس اين جريان مشخص شود، اما آنچه دراينباره پنهان نمانده اين است كه مشكل 
گروه مورداشاره درد ملت، كشور و انقالب نيست. آنان دنبال مطلب و موضوعى هستند 
كه هنوز حداقل براى ما مشخص نشده، شايد براى مقامات عالى نظام و مسئوالن آشكار 
باشد ولى براى ما روشن نيست.قائم مقام حزب اعتماد ملى در ادامه اضافه كرد: باليى كه 
احمدينژاد و اطرافيان او به سر ملت آوردند و همهچيز را به هم ريختند ماند آفتاب روشن 
است و ديگر نيازى به تبيين و تشريح نيست. هر روز كه مى گذرد ضايعات زمان رياست 
جمهورى او بيش از گذشته مشخص ميشود و اين ملت تاوان هاى سنگينى را بايد تا دهها 

سال آينده بپردازد./رويداد 24

روايت پورمختار از احتمال كانديداتورى
 الريجانى براى رياست جمهورى

محمدعلى پورمختار نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در دوره نهم و دهم مجلس شوراى اسالمى 
گفت: تحليل شخصى من بر اين است كه آقاى الريجانى به احتمال زياد در انتخابات رياست 
جمهورى سال 1400 نامزد ميشود البته عالم سياست عالم ممكنات است و امكان دارد چنين 
اتفاقى هم رخ دهد. البته من براى انتخابات سال 96 نيز به آقاى الريجانى پيشنهاد كردم كه به 
عرصه انتخابات وارد شود اما آقاى الريجانى نپذيرفت و گفت كه ديگران هستند. البته اگر در 
انتخابات حاضر مى شد به عنوان يك رقيب جدى براى آقاى روحانى بود و شايد هم در انتخابات 

پيروز مى شد./فارس

انتقادات تند كواكبيان به شوراى عالى
سياست گذارى اصالح طلبان

دبير كل حزب مردم ساالرى تصريح كرد: من به شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
انتقاد دارم زيرا در اين شورا فقط يك مشت افراد جمع شدن و هيچ اهميتى به احزاب داده نمى 
شود و رئيس دائمى دارد و اين رياست دورهاى هم نيست.كواكبيان عنوان كرد: ما يك طرح با 
عنوان پارلمان اصالح طلبان را برنامه ريزى كرده ايم كه قرار است در كنگره حزب مردمساالرى 

آن را مطرح خواهيم كرد.
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سى سيا

سواالت برنامه و مجرى از قبل با تيم رسانه اى رييس 
جمهور هماهنگ مى شود و ميزان سواالت بداهه هم در 
حدى اجازه داده مى شود كه نظم ذهنى رييس جمهور به 
هم نخورد چرا كه ايشان مى خواهد گزارشى از عملكرد 
به مردم ارائه بدهد و قرار است كه با مردم سخن بگويد

روزه   100 گزارش  درباره   رسانه  پژوهشگر  يك 
رييس جمهور در قالب برنامه زنده تلويزيونى با بيان اينكه 
برنمى تابد»،  را  گفت وگوها  اين  ديگر  مخاطب  «ذائقه 
است  الزم  گزارش ها  اينگونه  ارائه  گاهى  كرد:  مطرح 
وليكن بهتر اين است كه برنامه هاى چالشى هم وجود 
داشته باشند تا هم رييس جمهور خودش را در معرض 
كنند  حس  مردم  هم  و  بدهد  قرار  تعيين نشده   سواالت 
مطالباتشان پرسيده مى شود. اين به نفع تيم دولت و قواى 

اجرايى كشور است. 
خوشرو در نقد ساختار تلويزيونى گفت وگوى  محمدرضا 
رييس جمهور با مردم كه شامگاه گذشته روى آنتن رفت و 
به نظر مى رسد پس از تجربه هاى گذشته، مدتى است كه به 

يك ثبات رسيده است، به نكاتى اشاره كرد. 
اين مدرس دانشگاه درباره ى برنامه هايى كه تحت عنوان 
پخش  تلويزيون  از  مردم  با  جمهور  رييس  گفت وگوى 
از  جمهور  رييس  گفت وگوى  برنامه هاى  گفت:  مى شود، 
جنس تاك شوهايى است كه ويژگى فرمى آن هر آنچه كه 
باشد توسط تيم رسانه اى رييس جمهور تأييد مى شود. منتهى 
چيزى كه در شرايط فعلى اتفاق مى افتد، اين است كه سازمان 
صداوسيما به عنوان يك رسانه از حق خودش تقريبا گذشته 
است. اينكه به هر حال از جانب مردم نماينده است كه از 
رييس جمهور سوال كند و بايد بتواند كاركرد نظارتى بر 

عملكرد نهادها و حاكمان را دنبال كند. 
فعلى  شرايط  در  صداوسيما  سازمان  كرد:  تصريح  او   
از  ديگر  داليل  و  بودجه اى  سياسى،  مختلف  داليل  به 
اين كاركرد تقريبا گذشته است و عمدتا فرم كار را تيم 
رسانه اى رييس جمهور تأييد مى كند. حتى مجرى مورد 
نظر را هم پيشنهاد مى كند و يا تيم رسانه اى را سازمان 
صداوسيما پيشنهاد مى كند و رييس جمهور آن را تأييد 
نظر  مورد  چيزى  كه  مى افتد  اتفاق  اين  كمتر  مى كند. 

رييس جمهور نباشد و بخواهد در برنامه اتفاق بيفتد. 
 اين پژوهشگر و مدرس رسانه درباره شكل سواالت و 
ساختار برنامه گفت وگوى تلويزيونى رييس جمهور يادآور 
شد: هم شكل سواالت و هم ساختار برنامه به گونه اى 
است كه بايد به تأييد تيم رسانه اى رييس جمهور برسد. 
سواالت برنامه و مجرى از قبل با تيم رسانه اى رييس 

جمهور هماهنگ مى شود و ميزان سواالت بداهه هم در 
حدى اجازه داده مى شود كه نظم ذهنى رييس جمهور به 
هم نخورد چرا كه ايشان مى خواهد گزارشى از عملكرد به 
مردم ارائه بدهد و قرار است كه با مردم سخن بگويد. قرار 
نيست گفت وگوى چالشى صورت بگيرد. اينكه اينگونه 
برنامه هاى گفت وگو محور غيرجذاب شده است به دليل اين 
است كه قالب رسانه اى اين برنامه ها بيشتر شبيه به سخنرانى 
است و روساى جمهور هم به اين شكل و قالب برنامه 
راضى تر هستند و بيشتر مى خواهند بيالن كارى خودشان 

را گزارش كنند، آن هم با حداقل مداخله مجرى. 
 خوشرو سپس يادآور شد: گاهى ارائه اينگونه گزارش ها الزم 
است وليكن بهتر اين است كه برنامه هاى چالشى هم وجود 

داشته باشند كه رييس جمهور خودش را در معرض سواالت 
تعيين نشده اى قرار بدهد كه مردم حس كنند مطالباتشان 
پرسيده مى شود. اين به نفع تيم دولت و قواى اجرايى كشور 

است. 
 اين مدرس دانشگاه ادامه داد: تيم رسانه اى دولت بايد توجه كند 
كه بعضا حق و حقوق دولت هم ممكن است در گفت وگوى 
چالشى براى مخاطب بيشتر عيان و بيان شود. ضمن اينكه با 
اين اتفاق، پذيرش مخاطب هم باالتر مى رود؛ چرا كه گفت وگو 
آزاد است و يك گفت وگوى از پيش تعيين شده نيست. منتها در 
شرايط فعلى همچنان اين ساختار برنامه هزينه كمترى دارد 
و از طرفى نگاه محافظه كارانه ترى بر آن حاكم است و از آن 

راضى تر هستند. 

 خوشرو در بخش ديگرى از گفت وگوى خود با ايسنا 
اشاره به عملكرد صداوسيما و انتخاب مجريانش براى 
مجرى  صداوسيما  كرد:  اظهار  مهم،  گفت وگوهاى 
باتجربه زيادى دارد؛ به عنوان مثال مرتضى حيدرى را 
اگر رها كنند فرد باتجربه اى در حوزه هاى مختلف به ويژه 
اقتصادى است. منتها اتفاقى كه افتاده اين است كه اين 
اجرا كامال بايد كنترل شده باشد و خواهش شده كه با 
حداقل بداهه برنامه را اجرا كند. براى اينكه رييس جمهور 
مى خواهد متكلم وحده باشد و گزارشش را ارائه دهد. حتى اگر 
تك مجرى يا دو مجرى هم باشد پاس كارى و تقسيم سوالى 
كه بين دو مجرى براى تقسيم حوزه ها صورت مى گيرد به 
اين دليل است كه رييس جمهور در آن حوزه ها گزارش اش 

را ارائه بدهد و يا براى اينكه جذابيت ظاهرى بيشتر شود، از 
دو مجرى استفاده مى كنند. 

 او با بيان اينكه ذائقه مخاطب ديگر اين گفت وگوها را 
مونولوگ  شبيه  بيشتر  گفت وگوها  اين  گفت:  برنمى تابد، 
و متكلم وحده بودن از طريق سخنران رسانه اى است و 
بيشتر شبيه مانيفست يا بيانيه رييس جمهور است كه خوانده 

مى شود. 
 خوشرو در راستاى چالشى تر شدن گفت وگوهاى مهم 
در تلويزيون پيشنهاد داد، اين گونه برنامه ها از زنده بودن 
خارج شوند و گفت: اين استرسى كه هم سازمان صداوسيما 
و هم رييس جمهور دارد با خارج شدن برنامه از حالت زنده 
به يك گفت وگوى چالشى بهتر كمك خواهد كرد. به هر 

حال در آنتن زنده ممكن است مطالبى برخالف امنيت ملى، 
خالف وجهه دولت، خالف وجهه رييس جمهور و يا خالف 
وجهه رسانه مطرح شود. بهتر است مدتى اين گونه برنامه ها 
را از حالت زنده بودن خارج كنيم تا ياد بگيريم كه مجرى 
چگونه باشد، رييس جمهور چگونه باشد و گفت وگو چگونه 

چالشى باشد. 
 وى سپس يادآور شد: پيشنهاد من اين است كه حتى اين 
گفت وگو با ساعتى تأخير پخش شود براى اينكه هر دو طرف 
هم از استرس كمترى برخوردار شوند و هم مطلبى برخالف 
امنيت ملى مطرح نمى شود. اگر هم مشكلى پيش بيايد تيم 
رسانه اى دولت مى تواند بخش هايى را حذف كند. از طرفى 

مخاطب هم اين شرايط را درك مى كند. 
 خوشرو گفت: بدون شك رييس جمهور شخصيت مهمى 
است كه هر مطلبى نبايد درباره او روى آنتن برود. حتى 
تضعيف شدن رييس جمهور هم نبايد در آنتن ملى پخش 
شود. طبيعتا مخاطب اين را مى پذيرد. منتها بايد بتواند با 
رييس جمهور ارتباط برقرار كند؛ اينكه حس كند سواالتش 
پرسيده مى شود و اين همذات پندارى را با پرسشگر داشته 
باشد كه خودش را جاى او قرار دهد؛ مثل گفت وگوهاى ديگر 
تلويزيونى از جنس برنامه 90 كه آقاى فردوسى پور هر چه 
دلش مى خواهد چالش مى كند. مخاطب هم احساس بهترى 
دارد حتى اگر حق را هم به فردوسى پور ندهد ولى احساس 
مخاطب احساس بهترى است چرا كه حس مى كند اين 

گفت وگو يك گفت وگوى آزاد است. 
 خوشرو سپس با اعتقاد بر اينكه صداوسيما براى بهتر 
شدن گفت وگوهاى مهم تلويزيونى از قبيل گفت وگوى 
رئيس جمهور مى تواند با دولت به توافق برسد، مطرح 
كرد: صداوسيما مى تواند براى چالشى شدن اين جنس 
برنامه ها حتما با دولت گفت وگو كند و به توافق برسد 
و گفت وگوهاى متفاوت ترى هم داشته باشد. به نظرم 
به غير از ارائه گزارش، رييس جمهور مى تواند هر سه 
ماه يك بار گفت وگوى چالشى با مجريان و كارشناسان 

خبره داشته باشد. 
 محمدرضا خوشرو پژوهشگر و مدرس رسانه در پايان 
گفت: اميدواريم رسانه ملى و تيم رسانه اى دولت به جهت 
اقتضائات روز جامعه و ذائقه مخاطب كه تغيير كرده است 
فكر  اتاق  يك  برود  باال  مخاطب  پذيرش  اينكه  براى 
مشتركى تشكيل بدهند تا به يك فرم جديد و جذاب 
براى مخاطب كه هم جذابيت شكلى داشته باشد و هم 
پذيرش كه خيلى مهم است، برسند. اين تأثيرگذارى در 

شكل ارائه گزارش دولت هم تاثيرگذار خواهد بود.

آقاى رييس جمهور؛ ذائقه مخاطب ديگر
 اين گفت وگوها را برنمى تابد

Bamdadzagros.news@gmail.com

نام گذارى بى خاصيت
چند روز گذشته مصادف بود با روزى به نام مجلس كه 24 سال 
پيش نهاد قانون گذارى كشور با تصويب ماده واحده اى، سالروز 
شهادت مجتهد مجاهد و سياستمدار متعهد آيت اله سيد حسن 
مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذارى كرد. روزى كه طى 
سال هاي گذشته به نظر بيشتر به شعار دادن هاي هر يك از 

اعضاى ادوار مجلس گذشته است.
اواخر هفته گذشته بود كه رئيس فراكسيون اميد در آستانه روز 
مجلس تصميم گرفت كنفرانس خبرى برگزار كند و از عملكرد 
فراكسيون مطبوع خود دفاع كند. محمدرضا عارف در نشست 
خبرى خود كه در محل فراكسيون اميد مجلس برگزار شد در 
پاسخ به خبرنگارى كه با تاكيد بر شعار آرامش و رونق اقتصادى 
ليست اميد، از ميزان آرامش فعلى در جامعه سئوال كرده بود، 
گفت: «اگر مجلس فعلى را با مجالس قبل يا به طور مشخص 
مجلس نهم مقايسه كنيم متوجه مى شويم فضاى امروز مجلس 
به مراتب آرام تر است و نمايندگان با رفاقت و تفاهم پيگير امور 

هستند و با اميد به آينده به دنبال اصالح امور هستند.»
وى همچنين  در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه به نظر مى رسد 
جامعه حامى جريان اصالحات به دليل برخى عملكردها در 
فراكسيون اميد دچار سرخوردگى شده، اعالم كرد: «بهتر است به 
جاى آنكه از جانب مردم صحبت كنيم نگاهى عملياتى تر داشته 
باشيم. شما ديديد كه در ابتداى كار مجلس دهم انتقادات شديدى 
ارديبهشت  در  مردم  اما  مى شد،  مطرح  اميد  فراكسيون  عليه 
96 نظرشان را به صراحت اعالم كرده و نشان دادند اميدشان 
دوچندان شده است.» اين گفته هاي فراكسيون اميد در كنار 
بسيارى ديگر از سخنان وى در اين كنفرانس خبرى نيز نه 
تنها در ارتباط با عملكرد مجلس دهم موضوع جديدى در خود 
نداشت كه بيشتر دفاع از فراكسيون تحت رياست وى بود كه طى 

ماه هاي اخير به شدت مورد انتقاد است.

مرور منصفانه عملكردها
اما از ديگر سو برخى اصالح طلبان عضو فراكسيون اميد بودند كه 
در روز مجلس به سخنان اينچنينى اكتفا نكردند. عليرضا رحيمى، 
عضو فراكسيون اميد مجلس، يكى از اين نمايند ها بود كه روز 
گذشته در كانال تلگرامى خود يادداشتى در اين ارتباط نوشت و 
در اين يادداشت مرور كارنامه فردى نماينده ها و عملكرد مجلس 
را مورد توجه قرار داد. نماينده مردم تهران در ابتداى اين يادداشت 
به عملكرد خود در مجلس دهم پرداخت و سپس به عملكرد 
مجلس پرداخت و نوشت:«معتقدم هيات رئيسه مجلس بعنوان 
سكاندار مديريت مجلس نياز به انسجام و شفافيت بيشتر دارد 
و با درجه باالترى از انسجام و شفافيت مى تواند مجلس را در 
دو فضاى قانونگذارى ونظارت به سكوى موفقيت نزديكتر كند. 
سازمان ادارى مجلس بلحاظ مديريتى و عملكردى و نيز شفافيت 
نياز به تحول اساسى دارد. برخى دبيران كميسيون ها كه كارمندان 
مجلس هستند سى سال و بعضا بمدت ده و 15 سال بر اداره 
و امور كميسيون ها اثرگذارند. تخصص ها و سطح تحصيالت 
دبيران كميسيون ها حتما نياز به ارزيابى جداگانه دارد و روابط 

شخصى باقيمانده از دوره هاي قبل، كار جابجايى ها و اصالح 
ساختار سازمانى مجلس و كميسيون ها را سخت كرده است. »

وى در ادامه افزود: «آسيب شناسى موضوع مديريت سازمانى 
و  معاونت ها  اثربخشى  و  كارامدى  ميزان  و  مجلس  ادارى  و 
واحدهاى مختلف مجلس، موضوعى است كه نيازمند ورود 
جدى، بيطرفانه و موثر هيات رئيسه مجلس و كميسيون تدوين 
آيين نامه و عموم نمايندگان است امرى كه تاكنون در دستور كار 
قرار نگرفته است و شواهد هم حاكى از ان است كه همچنان 
تالش ميشود اين حوزه بدون ارزيابى الزم و تغيير موثرى ادامه 
كار دهد. براى يك سازمان حرفه اي و حساس اينها نشانه هاي 
خوبى نيست و نمايندگان بدليل ابهام در مديريت و عملكرد 
سازمان مجلس، گاها سخن از تحقيق و تفحص از خود مجلس 
مى گويند. شايسته است فراكسيونها گزارش دوره اي عملكرد به 

مردم ارائه نمايند.
رحيمى در آخر نيز عملكرد فراكسيون هاي مجلس به خصوص 
فراكسيون اميد را مورد توجه قرار داد و نوشت: «بطور كلى بيش 
از 45 فراكسيون در مجلس فعال شده اند در حاليكه كمتر از پنج 
فراكسيون بطور حرفه اي داراى اساسنامه و ساختار تشكيالتى 
منسجم هستند. فراكسيون اميد در سال دوم فعاليت خود با 
انسجام و شفافيت بيشتر به سمت اثرگذارى الزم در بخش 
قانونگذارى و نظارت رفته است و در حوزه سياسى و مطالبات 
بحق مردم گامهاى محكمترى را برخواهد داشت. انتشار اسامى 
اعضاى فراكسيون در روزهاى اينده گامى در جهت انسجام و 

همگرايى بيشتر اعضا و شفافيت در عملكرد خواهد بود.»
محمود صادقى ديگر عضو فراكسيون اميد نيز روز گذشته و در 
روز مجلس واكنش داشت اما برخالف بسيارى از نمايندگان 
بهارستان نشين وى به اين روز و به عملكرد خود نگاه ديگر 
گونه اي داشت. نماينده اصالح طلب تهران در مجلس دهم روز 
گذشته در حساب شخصى خود در توئيتر نوشت: «امروز روز 
مجلس است؛ حدود يكى سال و نيم از عمر مجلس دهم مى 
گذرد و من گرفتار عذاب وجدان شده ام كه آيا به سوگندى كه 
خودره ام وفا كرده ام؟» او ر انتهاى اين توئيت نيز به ذكر غزلى از 
حافظ اشاره كرد و نوشت: «وفا و عهد نكو باشد ار بياموزى/ وگرنه 
هركه تو بينى ستمگرى داند» اين سه واكنش در روز مجلس 
تنها واكنش هاي نمايندگان اصالح طلب مجلس دهم به اين روز 
بود، از سوى ديگر تعداد بسيار اندكى از نمايندگان مستقل و غير 
اصالح طلب خانه ملت نيز واكنش هايي به اين روز داشتند كه آنها 
نيز هيچ يك نگاهى انتقادى به عملكرد مجلس دهم نداشت؛ 
رئيس مجلس دهم نيز امروز گفت وگويى تلويزيونى خواهد داشت 
كه آن هم با توجه به سبقه على الريجانى در پاسخ گويى، به 
نظر پاسخگوى عملكردهاى مجلس دهم و مطالبات مردم از 
اين مجلس نخواهد بود.بى سبب نيست كه زيباكالم مى گويد: 
اگر احزاب و پارلمان نيرومند نباشد، پاسخگويى به وجود نمى آيد 
و درباره اين كه چرا پاسخگويى وجود ندارد، بايد بگوييم كه علت 
اين است كه دغدغه نمايندگان مجلس در طول نمايندگى، اين 

است كه احياناً ردصالحيت نشوند.

شـت ا د د يا سجاد خداكرمى
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كارون

آشنا  نام  اخير  دهه  يك  در  غبار  و  گرد 
براى ايرانى هاست. پديده يى كه به موازات 
حركت ايران به سمت خشكسالى، آهسته 
مشكل  صدها  ميان  را  خود  جاى  آهسته 
باز كرد و امروز  در كشور  زيستى  محيط 
به يكى از اصلى ترين معضالت مسووالن 

و مردم تبديل شده است.
اگرچه گرد و غبار تمامى استان هاى  كشور 
را درگير خود كرده اما در استان خوزستان 
با قدرت مى تازد و بر سالمت مردم سوار 
مى شود. حذف منابع آب كشور در سال هاى 
اخير و بروز خشكسالى در نتيجه سياست هاى 
نادرستى كه در زمينه مديريت منابع آب در 
دولت نهم و دهم پيش گرفته شد، مهم ترين 
عاملى است كه سبب بروز پديده گرد و 
غبار شده است. مشكلى كه تاكنون دولت 
انجام  را  بسيارى  اقدامات  آن  حل  براى 
نشست  برگزارى  هم  آن  تازه ترين  و  داده 
توسعه همكارى هاى محيط زيستى ايران و 
اتحاديه اروپا با هدف حل مشكالت محيط 
زيستى از جمله معضل گرد و غبار است 
اما همچنان گرد و غبار در استان هاى ايران 
به ويژه خوزستان مى چرخد و هيچ طرح، 

برنامه و اظهارنظرى حريفش نشده است.
ضياء الدين شعاعى مدير ملى كميته مقابله با 
گرد و غبار، توفان هاى گرد و غبار را چالش 
بزرگ در ايران دانست و در نشست توسعه 
همكارى هاى محيط زيستى ايران و اتحاديه 
در  ايران  قبل  دهه  دو  اگرچه  گفت:  اروپا 
برخى قسمت هاى بيابانى خود با پديده هايى 
مشابه رو به رو بود اما امروز اين موضوع 23 
استان كشور را تحت تاثير قرار داده است. 
از سال 2001 تا 2015 شاهد افزايش تعداد 
روزهاى گرد و غبارى در ايران بوده ايم و 

اين به آن معناست كه تغييرى در طبيعت 
رخ داده كه تعداد روزهاى غبارآلود ما از 
23 روز به 230 يا 280 روز در برخى 
استان ها رسيده است. از سال 2005 تا 
توفان هاى گرد و  شاهد افزايش   2012
غبار در خوزستان بوديم و در اهواز 300 
تا 350 روز غبارآلود وجود دارد كه البته 

شدت و زمان آن متفاوت است.
دليل  به  تاالب ها  «وقتى  كرد:  بيان  او 
منابع  نادرست  مديريت  و  خشكسالى 
به  مى شوند،  خشك  آب،  مصارف  و 
خواهند  تبديل  غبار  و  گرد  كانون هاى 
شد. البته ايران تنها از ناحيه كانون هاى 
و  گرد  توفان هاى  هجوم  مورد  داخلى 
غبار  و  گرد  كانون هاى  و  نيست  غبار 
يمن،  همچون  همسايه  كشورهاى 
بر  نيز  سوريه  و  عراق  اردن،  عربستان، 

ايران تاثير مى گذارند.
مدير ملى كميته مقابله با گرد و غبار با 
بيان اينكه بى آبى اصلى ترين و مهم ترين 

عامل ايجاد توفان هاى گرد و غبار و شن 
است، گفت: ايران 23 سال است كه با پديده 
خشكسالى و كمبود آب رو به رو است و 
منطقه  كل  در  بزرگ  مشكلى  اين  البته 
است. در كنار بحران خشكسالى و كمبود 
همچون  ساخت  انسان  عوامل  بارش ها، 
آب  مصارف  و  منابع  نادرست  مديريت 
به تشديد پديده هايى همچون توفان هاى 
گرد و غبارى كمك مى كند. اين در حالى 
است كه متاسفانه مديريت منابع و مصارف 
همچون  خشكسالى  سال هاى  در  آب 
حقيقت  در  و  است  ترسالى  سال هاى 
آبى  حوضچه هاى  در  آبى  منابع  مديريت 

وجود ندارد.

شعاعى اظهار كرد: در خوزستان پنج سال 
درصد  بارشى 51  شاهد  كه  است  متوالى 
كمتر از ميانگين بارش هستيم و همين عامل 
در كنار عوامل انسانى منجر به خشك شدن 
تاالب ها و مستعد شدن آنها براى تبديل به 

كانون هاى گرد و غبار مى شود.

تاكيد بر بازچرخانى آب
اگرچه ايران يك كشور كم آب بوده و در 
اما  است،  گرفته  قرار  دنيا  خشك  كمربند 
سنتى  شيوه  هم  هنوز  آب  منابع  مديريت 
حجم  اخير  سال هاى  در  آنكه  حال  دارد 
دست  از  هم  آب  ذخاير  از  توجهى  قابل 
رفته است. اين موضوعى است كه معاون 

شركت  اقتصادى  امور  و  برنامه ريزى 
روز  سومين  در  ايران  آب  منابع  مديريت 
نشست توسعه همكارى هاى محيط زيستى 
ايران و اتحاديه اروپا به آن اشاره كرده و 
حدود  ساالنه  حاضر  حال  «در  مى گويد: 
پذير  تجديد  آب  مترمكعب  ميليارد   90
شيرين در ايران توليد مى كنيم. اين ميزان 
نشان مى دهد كه شرايط سختى داريم زيرا 
ميليارد   145 حدود  از  حالت  بهترين  در 
مترمكعب آب تجديد پذير، 90 درصد آن 
را مصرف مى كنيم و ظرفيت افزايش بيشتر 

توليد آب از منابع را نيز نداريم.
مجيد سيارى با تاكيد بر ضرورت تدوين و 
اجراى برنامه يى جامع براى بازيافت آب در 
كشور، گفت: «عالوه بر كميت آب بايد به 

موضوع كيفيت آب نيز توجه ويژه يى داشته 
باشيم. تصفيه پساب نقشى مهم در كاهش 
آلودگى آب، جلوگيرى از آلوده شدن بارش ها 
و بازچرخانى و بهره گيرى مجدد از آب دارد 
و از اين رو بايد مورد توجه جدى قرار گيرد. 
او اشاره يى هم به موضوع توفان هاى گرد و 
غبار ناشى از تغييرات اقليم و تاثير آن در منابع 
آبى داشت و افزود: اين توفان ها تنها آلودگى 
هوا ايجاد نمى كنند؛ آنها بر ميزان و وضعيت 

بارش ها نيز تاثير منفى دارند.
معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى شركت 
مديريت منابع آب ايران، همچنين از تعيين 
زيستى  محيط  آبه هاى  حق  تخصيص  و 
براى حفظ حقوق نسل هاى آتى گفت و 
تاكيد كرد: ادامه وضعيت كنونى در حوزه 

سياست هاى  بايد  و  نيست  مقدور  آب 
جديدى متناسب با شرايط كنونى و با 
توجه به مديريت تطبيقى در اين حوزه 

اتخاذ شود.

مصوبات دولت
 تبليغات است

اگرچه مسووالن سازمان محيط زيست 
نشست هايى  چنين  برگزارى  معتقدند 
سبب استفاده از دانش روز دنيا در زمينه 
مى شود  زيستى  محيط  مشكالت  حل 
اما نمايندگان مردم استان خوزستان در 
مجلس شوراى اسالمى، معتقدند آنچه 
تاكنون براى حل بحران گرد و غبار انجام 
شده، كافى نبوده است.  قاسم ساعدى، 
نماينده دشت آزادگان در مجلس معتقد 
خصوص  در  دولت  مصوبات  است، 
كنترل گرد و غبار خوزستان تنها تبليغاتى 
بوده و در عرصه عمل هيچ وقت پياده 
جلسه  آخرين  مى گويد:  او  است.  نشده 
هيات دولت در خصوص رهاسازى آب و 
پر كردن تاالب هاى شادگان و هورالعظيم در 
اسفندماه سال گذشته همه مردم را اميدوار 
كرد ولى متاسفانه همه اين مصوبه ها تنها در 
حد شعار بوده و مصوبات دولت در عرصه 

عمل هيچ وقت پياده نشده است.
تاالب  شدن  خشك  به  اشاره  با  ساعدى 
تاالب  شدن  خشك  با  افزود:  هورالعظيم 
هورالعظيم در غرب خوزستان، اندك بادى 
ريزگردها را به خوزستان مى كشد. آيا بدون 
رهاسازى آب به اين تاالب مى شود گرد و 

خاك را كنترل كرد؟
كنترل  براى  خوبى  اعتبارات  گفت:  او 

آلودگى هوا تخصيص يافته بود ولى آيا اين 
اعتبارها تامين شده اند؟ اگر تامين شده اند در 

كدام كانال ها و جريان ها بوده است؟
نماينده  زاده،  پاپى  عباس  ديگر  طرف  از 
ديگر  يكى  هم  مجلس  در  دزفول  مردم 
دولت  سياست هاى  كه  است  افرادى  از 
دانسته  نادرست  را  آبى  منابع  مصرف  در 
در  كه  بى رويه  سد سازى هاى  مى گويد:  و 
استان خوزستان اتفاق افتاده است و بحث 
آن  شاهد  كه  خوزستان  استان  آب  انتقال 
هستيم، موضوع بسيار مهمى در اين زمينه به 
شمار مى رود. بيش از 1،5 ميليارد مترمكعب 
به  كه  است  خوزستان  استان  آب  ورودى 
مناطق ديگر منتقل مى شود. اين ميزان برابر 
آبى است كه مى تواند تاالب هاى استان را 

پر كند.
خشك  شاهد  امروز  گفت:  ادامه  در  وى 
شدن تاالب هاى استان خوزستان هستيم كه 
اين تاالب ها به دليل دارا بودن بسترى از 
بافت ريز و نرم و ذرات قابل حركت يك 
معضل بزرگ براى مردم شده است. عضو 
طبيعى  منابع  و  آب  كشاورزى،  كميسيون 
داخلى  ريزگردهاى  منشأ  افزود:  مجلس 
تاالب هاى استان هستند. تاالب هاى استان 
بزرگ  شهرهاى  جوار  در  كه  خوزستان 
استان مانند اهواز هستند، خشك شده اند. به 
عنوان مثال تاالب شريفيه كه در مجاورت 
اهواز است، بطور كامل خشك شده است. 
تاالب شادگان نيز در شرايط بسيار بدى به 
سر مى برد. عمال پوشش سبز گياهى اين 
ذرات  بنابراين  است  رفته  بين  از  مناطق 
هوا  در  باد  وزش  با  راحتى  به  غبار  گردو 
پخش شده و بالفاصله وارد شهرهاى استان 

مى شوند.

ــهر اهواز هيچ تغيير ملموسي هويدا نيست و  در ش
ــهر رضايت ندارند اگر كسى مى گويد كه  مردم ش
ــئولين راضى هستند مدرك و  مردم از عملكرد مس

سند نشان دهد.
ــتان و قلب آن  ــت كه خوزس ــا تقدير اين اس گوي
ــهر اهواز عليرغم داشتن نعمت هاى فراوان  كالنش

خدادادى هميشه مظلوم باشد
ــان در كوچه و محله هاى اين  اين مظلوميت آن چن
شهر ريشه دوانده كه گويا براى تغيير وضعيت فعلي 
نياز به معجزه است. بماند كه در تعدادى از محله ها 
و خيابان ها و جاده هاى ساحلى رنگ و لعابى داده اند 
و تعدادى عكس نمايشى در شب و روز گرفته اند 
و انتشار داده اند كه اهواز در مسير توسعه قرار دارد 
و زيبايى هاى آن خيره كننده است، اما متأسفانه بايد 
گفت اگر همين كارون نيمه جان هم از وسط شهر 
عبور نمى كرد كه نوستالژى زيبايى شهر باشد خدا 
مى داند چه چيزى را بايد مستمسك مى كرديم و به 
آن چنگ مى زديم تا تصوير آفرينى هاى عملكردى 

و تبليغاتي توليد كنيم
ــيم تا شايد بتوان كارى كرد  بياييد باهم صادق باش
مگر نه با تعارف و ارائه آمار و ارقام ساختگي چيزى 
درست نمى شود كه اگر مى شد االن وضعيت شهر 
اين نبود و اهواز قطعه اى از بهشت روى زمين بود

مديران اين شهر در انتظار كدامين معجزه سرگردان 
ــت عليرغم اين كه رودخانه  مانده اند (آيا انصاف اس
كارون از مركز شهر مى گذرد اجراى پروژه كمربند 
سبز شهر سال ها روى زمين معطل  بماند؟چه كسى 

ــى  ــؤال برد و مواخذه كرد و چه كس را بايد زير س
بايد جوابگوى وضعيت اقليمى اين شهر باشد، چه 
ــى بايد يقه وزارت نفت را بگيرد كه با قلدرى  كس
سال هاست در اين زمينه به تعهدات خود عمل نكرده 

و نمى كند؟)
آيا مسئولين استان و شهرستان در انتظار اين هستند 
كه مثًال از سال آينده كيسه هاى پر زر از حساب هاى 
ــهر بريزد و انواع  دولتى بر دروديوار ادارات اين ش
ــا را تعريف و اجرا نمايند؟ بايد  طرح ها و پروژه ه
ــول و اعتباري و نقدينگي  ــور پ گفت ديگر در كش
نمانده است كه آن را بذل و بخشش كنند. متأسفانه 
آن روزگارى هم كه اعتبارات خوب و كافى تزريق 
ــد هيچ اتفاق ميمون و مباركي در اين استان  مى ش

پيش نيامد.
دوران اين طرز تفكرات به سررسيده زيرا دولت در 
ــت و با سختى  اجراى امور جارى خود وا مانده اس
ــاى ميليون ها مواجب بگير  ــد حقوق و مزاي مى توان
خود را تأمين كند، بعد از گذشت ماه ها تازه توانسته 
قدري از مطالبات معلمان حق التدريس را پرداخت 
كند لذا در چنين شرايطي اعتبار عمراني كجاي قضيه 

مى تواند جايي داشته باشد.
لپ كالم اين است كه به انتظار اعتبار دولت  نشستن 
ــت. اگر قرار است شهرى  كار عبث و بيهوده اى اس
آباد شود و پيشرفتى صورت گيرد و در مسير عمران 
ــن كار بايد با برنامه ريزى و  ــى قرار گيرد اي و آبادان
همدلى و تعالى و فرهنگ و شعور و اجماع مسئولين 
ــهروندان همان شهر انجام گيرد. مسئوالن بايد  و ش

از خواب غفلت بيدار شوند و چاره انديشى نمايند 
ــتان و شهر با برنامه افق و نقشه راه  و براي اين اس

مشخص نمايند.
ــى و بى اعتبارى  ــن اوضاع بى پول ــر نه در همي مگ

ــور در حال كار و فعاليت و  ــتان هاى ديگر كش اس
پيشرفت هستند. هرماه در شهرهاى بزرگ و كوچك 
ــور پروژه هاى متعددى در حال اجراست، مثال  كش
متروى تمامى كالن شهرها در حال انجام و تكميل 

ــت ولى اهواز كجاى كار است؟ در شهر  شدن اس
ــت و مردم  ــي هويدا نيس اهواز هيچ تغيير ملموس
شهر رضايت ندارند اگر كسى مى گويد كه مردم از 
عملكرد مسئولين راضى هستند مدرك و سند نشان 
دهد. مثًال مردم از سيستم بهداشت و درمان چقدر 
ــه جد اين همه  ــت دارند و آيا مجموعه اى ب رضاي
ــقت و پول پرستى تعدادى از پزشكان را  رنج و مش

پيگيرى مى نمايند؟
امروز محله هاى بسيارى در شهر اهواز از كم فروغى 
ــده اند، فروريختن منازل منبع  گذشته ؛ بى فروغ  ش
ــئولين وقت  ــاى مس ــن اهمال كارى ه آب از همي
ــت. خيابان هاى هسته مركزى شهر زيبنده  بوده اس
ــكان و داروخانه ها و  شهروندان نيست مطب پزش
اغذيه فروشى ها در همان خيابان هايى قرارگرفته كه 
سرريز از فاضالب است… گفتن هزاران عيب اين 
شهر ديگر از حوصله مردم گذشته است و موضوع 

لوث شده است.
ــى تا وضعيت  ــل عموم ــامانه هاى حمل ونق از س
ــامانه هاى فاضالب شهرى و  آسفالت معابر و س
ــبز و … همه جاى سؤال و ايراد دارند.  فضاى س
ــود دارد  ــى گوناگونى وج ــات اجتماع موضوع
ــون به آن ها ورود  ــه روى زمين مانده اند و تاكن ك
ــهروندان و  ــت. موضوع امنيت ش ــده اس هم نش
ــت و كيف قاپى و موبايل  ــرقت هاى ريزودرش س
ــم شهروندان  قاپى هاى همه روزه كه جلوى چش
در حال رخ دادن است را چگونه مى توان توجيه 
ــت بوم و امنيت مشكل  ــهرى زيس كرد اگر در ش

داشته باشد كدامين سرمايه گذار بخش خصوصى 
حاضر است كه ريالى سرمايه گذارى نمايد؟ شهر 
ــام مطالعات دقيق و همه جانبه  اهواز نيازمند انج
ــى و اجتماعى  ــى حوزه هاى امور عمران در تمام
ــهر برنامه هاى  ــت. بايد در اين ش و فرهنگى اس
توسعه را تعريف و هدف گذارى كرد، بايد بستر 
ــخص گردد. بايد اجراى كارها و  انجام كارها مش
ــئولين جوان  ــرفت و تعالى را به مردم و مس پيش
ــپرد  ــتند س و تازه نفس كه داراي فكر و ايده هس
تا همين مردم و سرمايه گذاران بخش خصوصى 
ــهر را بسازند  ــتين باال بزنند و اين ش بيايند و آس

مگر نه فردا دير خواهد بود.
ــويق و ترغيب آنان نياز به مطالعه  ورود مردم و تش
ــى بگويد مردم پول و  ــنجى دارد. اگر كس و نيازس
سرمايه ندارند درست نيست زيرا همين مردم اهواز 
ــور مانند البرز ؛اصفهان ؛  ــتان هاى ديگر كش در اس
ــام فعاليت هاى اقتصادى  ــارس و… در حال انج ف
ــرمايه گذارى  ــى و اجتماعى و در حال س ؛ فرهنگ
هستند. بايد بررسي كرد چرا حاضر نيستند در استان 
خود فعاليت نمايند؟ چرا دورنماى انجام بسيارى از 
كارها و پروژه ها براى شهروندان مشخص نيست؟

ــت  ــتن چيزى را درس قطعاً به انتظار معجزه نشس
ــت و بامطالعه دقيق و  نخواهد كرد، بايد برنامه داش
همه جانبه و به كارگيرى نيروهاى خالق و جوان و 
توسعه يافته به دنبال راه حل بود زيرا نمره عملكردى 
ــت و ديگر  ــيارى از مديران فعلى مردودى اس بس

فرصتى هم براى جبران ندارند

 باد و خاك در راه خوزستان

قاتل اهلى در خوزستان همچنان مى تازد

پيشرفت اهواز در انتظار كدام معجزه

شـت ا د د يا

از «الهه ناز»  تا  «شما خونتون مورچه داره؟!»
تا بحال چقدر به نقش موسيقى در زندگى فكر كرده ايم؟!

تغيير روحيه، كسب آرامش، لذت و...
شكى نيست كه سليقه موسيقيايى هر فرد، بيانگر حااللت روحى و حقايقى از ذهنيت و شخصيت اوست. 

چه مى شود كه سليقه موسيقيايى ما از اشعار پرمغز و آهنگ هاى با كيفيت، با شيب تند نزول مى كند به سمت ترانه هاى 
من درآوردى و آهنگ هاى كم ارزش و اصواتى كه بيشتر زاييده تكنولوژى ديجيتال است تا حنجره انسان!

بيقين يك رسالت موسيقى تغيير فاز روحى از افسردگى و كسالت به رضايتمندى و خوشى -هرچند موقتى- است، اما 
بعيد است با شنيدن ترانه هايى كه تماما شامل خيانت، نفرت و الفاظ كينه ورزانه است، اين دگرگونى روحى اتفاق بيفتد. 

سطح توقع ما از آثار و هنرمندان كاهش يافته است يا در دام «همرنگ شدن جماعت» گرفتار شده ايم؟!
البته از حق نبايد گذشت به همان اندازه كه موسيقى به اصطالح سخيف و كم مايه در حال گسترش است، موسيقى فاخر 

و درخور شنيدن نيز با قدرت و همت برخى اهالى موسيقى در حال رشد و نمو است. 
اينجاست كه نقش ما بعنوان مخاطبان حائز اهميت مى شود و انتخاب آثار بين اين دو قسم مى تواند در رشد و تنزل 

هركدام بسيار موثر باشد.
چه بسا وظيفه مخاطب سنگين تر از صاحب اثر باشد، زيرا هر كس مختار است با هر سبك و سياق فكرى، اثرى خلق 
كرده و منتشر نمايد. اينجاست كه شنونده هوشيار، اثر فاخر را از اثر مبتذل تفكيك مى كند و ناخودآگاه خالقان آثار 

باكيفيت را تشويق به ادامه راه و ترفيع كار خود مى كند.
قابل ذكر است كه بحث در اينجا برترى يك سبك موسيقى خاص بر ديگران نيست، زيرا هر سبك ويژگى ها و امتيازات 
خاص خود را دارد. موضوع اين است كه در صورت عالقمندى به هر سياق خاص موسيقى، بهترين و غنى ترين آن 

را انتخاب كنيم. 
هرچند با وجود تمام اين ها، موسيقى مثل هر مبحث ديگرى كامال سليقه اى است و جنبه فردى دارد و نمى توان براساس 
يك مقياس كلى ارزش گذارى انجام داد، اما به عقيده نگارنده، چه بهتر كه دايره شنيدارى خود را وسعت داده و بهترين 

ها را شايسته گوش سپردن بنماييم، نه صرفا دم دست ترين ها را.

 بامداد زاگرس - فاطمه راوندى

با مشاهده يا شنيدن خبر زلزله در مناطق ديگر، سؤاالتى در 
ذهن جارى مى شود كه شايد مهم ترين آن «با آمدن زلزله در 

شهر ما چه اتفاقى مى افتد؟!» باش د.
زلزله يكى از بالياى طبيعى است كه هميشه نگرانى از 
وقوع آن همراه بشر بوده و اين هراس با وقوع زلزله هاى 
تازه نيز بيشتر و تا مدتى ذهن آدمى را به خود مشغول 

مى كند.
در اين ميان با مشاهده يا شنيدن خبر زلزله در مناطق ديگر، 
سؤاالتى در ذهن جارى مى شود كه شايد مهم ترين آن «با 

آمدن زلزله در شهر ما چه اتفاقى مى افتد؟!» باشد.
به گفته كارشناسان، ايران ازجمله كشورهاى زلزله خيز جهان 
بوده كه وقوع زلزله هاى بزرگ در كشور گواه اين ادعا است. 

در استان خوزستان نيز هر از چند گاهى شاهد وقوع زلزله هاى 
نسبتاً قوى در شهرهاى مختلف هستيم كه بعضاً با خسارت هاى 

جانى و مالى نيز همراه بوده است.
پيش بينى و جلوگيرى از وقوع زلزله امرى اجتناب ناپذير است 
بافت هاى  ايمن سازى  و  شهرسازى  اصول  رعايت  با  وليكن 
شهرى مى شود از خسارات احتمالى آن جلوگيرى كرد و يا به 

حداقل كاهش داد.
بااين وجود اما رنگ رخساره شهرهاى خوزستان خبر از ناامنى 
در مواجه با بالياى طبيعى همچون زلزله مى دهد تا جايى كه دبير 
انجمن شركت هاى عمرانى خوزستان مى گويد كه اگر زلزله اى 

در استان رخ دهد بسيارى از ساختمان ها از بين مى روند.

فرزاد حيدرى معتقد است كه اگر زلزله با مشخصات زلزله اى كه 
در كرمانشاه آمد اينجا رخ دهد، خسارات جانى و مالى كه رخ 

مى دهد بيشتر از زلزله كرمانشاه خواهد بود.
دبير انجمن شركت هاى عمرانى خوزستان هزينه نيروى انسانى 
را در استان بيشتر از هر جاى ديگر كشور مى داند اما خبرى 
فاجعه بار از كيفيت مسكن هاى خوزستان مى دهد. او مى گويد 
به لحاظ كيفيت ساخت و كيفيت مصالح شاهد كيفيت پايين 

مسكن هاى ساخته شده در خوزستان هستيم.
مسلم است كه وجود بافت هاى فرسوده در شهرها خسارات 
جانى و مالى ناشى از زلزله را چند برابر مى كند اما بااين حال 
6 هزار هكتار بافت فرسوده و سكونتگاه غيررسمى در استان 

خوزستان وجود دارد كه 9 درصد از بافت فرسوده كشور 
را شامل مى شود.

به گفته مسؤوالن خوزستان، استان درزمينه تجهيزات ايمنى 
هم در شرايط نامطلوبى قرار دارد كه در مواجه با زلزله 
جوابگوى استان نخواهند بود و اين خود مى تواند همچنان 

نرخ خسارت را در استان باال ببرد.
نائب رئيس مجمع نمايندگان مردم خوزستان در مجلس 
تجهيزات  شرايط  كه  است  باور  اين  بر  اسالمى  شوراى 
امدادى به لحاظ كميت و كيفيت در خوزستان قابل قبول 

نيست.
سيد راضى نورى مى گويد در خوزستان با چالش كمبود 
تجهيزات و امكانات روبه رو هستيم كه اين مسئله در وقوع 
سيل سال 95 و پديده ريزگردها و حتى آتش سوزى هاى محلى 

به خوبى قابل لمس بوده است.
اين كاستى ها در شرايطى است كه به گفته مديرعامل جمعيت 
هالل احمر خوزستان، 5 گسل فعال در اين استان وجود دارد كه 

الزم است اطالع رسانى كافى در اين زمينه انجام شود.
درهرحال سخن از كاستى ها و چالش هاى استان در اين مجال 
نمى گنجد اما وقتى چنين موضوعاتى را بررسى و در كنار اين 
مهم كه «بيش از نيمى از اقليم خوزستان روى گسل هاى زلزله خيز 
است» قرار مى گيرد نشان از فاجعه اى باورنكردنى با وقوع زلزله 
در خوزستان مى دهد و اين سؤال كه با «آمدن زلزله در خوزستان 

چه اتفاقى مى افتد» جوابى ناراحت كننده و بيم آور دارد.

اگر خوزستان زلزله بيايد!

Bamdadzagros.news@gmail.com

نويد قائدى
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جتماعى ا

بدون شك بخشى از افتخارمان به ميراث باستانى مان را مديون فعاليت باستان شناسان 
هستيم. اما بعضى از همين باستان شناسان مى توانند در بين حفارى هاى اكتشافى شان آثار 

باستانى را تخريب كنند.
در يكى از خبرها مى خواندم كه « از سنگ قبرهاى س ده هشتم و نهم هجرى قمرى در 
گورستان تاريخى روستاى بنادك سادات يزد به عنوان الشه سنگ ديوارسازى استفاده 
شد كه همه از بين رفتند.» انگار اين جور داستان ها تمامى ندارد. ياد سفرى به سيستان 
و بلوچستان افتادم؛ منطقه اى از كشور كه ظرفيت گردشگرى اش بسيار غنى است اما 
بى مهرى ها امروز به يكى از فقيرترين نقاط كشور تبديلش كرده است. «شهر سوخته» 
فقط يك مورد آن است. فقط كافى است وارد صفحه ويكى پدياى استان سيستان و 
بلوچستان شويد تا از ديدن آثار تاريخى سرتان سوت بكشد. اما آنچه مى خواهم بگويم 
از خاموش ماندن ظرفيت سيستان و بلوچستان نيست، بلكه از بى مهرى هايمان به آثار و 

بناهاى تاريخى است.  

 با آثار باستانى چه مى شود؟ 
قدمت يكى از شيك ترين آثار باستانى ايران به بيش از پنج هزار سال مى رسد و در ميانه 
راه زابل - زاهدان است. تقريبا كسى نيست كه نام «شهر سوخته» را نشنيده باشد. شهر 
سوخته در ميراث جهانى يونسكو ثبت شده است و به همين خاطر در ميان آثار باستانى 
سيستان و بلوچستان از آنهايى است كه به خوبى از آن حفاظت و حراست مى شود. 280 
هكتار وسعت دارد. بازديد از آن چندين ساعت طول مى كشد. در ميان مسير بازديد، هنوز 
تكه هاى سفال بر روى بسيارى از تپه ها ديده مى شود. ليدر ميراث فرهنگى مى گويد: اين 
تكه هاى سفال به اين معنى است كه هنوز زير بسيارى از اين تپه  ها اماكنى تاريخى 
است كه مدفون مانده و كشف نشده اند. وقتى از او مى پرسم چرا؟ سكوت مى كند. بعد از 
چند لحظه كه مى خواهد بگويد بودجه، نيروى كم و قس على هذا، يكى ديگر از بازديد 
كنندگان جوان وسط مكالمه مان مى آيد. چند دقيقه كه صحبت مى كند به نظر مى آيد كه 
او هم دستى بر آتش دارد. از او مى پرسم اين همه اطالعات را از كجا دارى كه مى گويد 

ترم آخر باستان شناسى است. قرار مى گذارد تا آثار تاريخى ديگر 
استان را نشانم دهد.  

كيفيت رسيدگى به بعضى از آنها در نقطه مقابل شهر سوخته است. 
مثال آتشكده كركويه نه حفاظى دارد و نه كسى كه آن را مى پايد. 
در گوشه و كنار آن از دمپايى پاره ديده مى شود تا بطرى رها شده 
آب معدنى. بر روى بعضى از آثار باستانى ديگر هم مثل خيلى جاهاى 
ديگر يادگارى ديده مى شود. احتماال يادگارى نويسان قصد داشته اند 
نامشان را با درج كردن بر روى ديواره هاى آثار باستانى جاودانه كنند. 
چند سال پيش بود كه پاسارگاد حصار كشى شده بود. اما با وجود 
همان حصارهاى شيشه اى كسانى پيدا شده بودند كه بر روى ديوار 
سنگى كاخ نامشان را به يادگار گذاشته بودند. در بين آثار باستانى 
سيستان و بلوچستان اما چشمم به يكى از يادگارى ها مى افتد؛ كسى 

كه در كنار نامش شماره تلفنش را هم نوشته بود.   
وقتى با بهت به اين يادگارى ها نگاه مى كنم مى گويد فكر نكن 
فقط مردم عادى از اين كارها مى كنند. ما هم كه باستان شناسى 
كه  مى ديديم  چيزهايى  همكالسى هايمان  بعضى  از  مى خوانديم 
از  بعضى  كم كارى  و  بى دقتى  پرتى،  حواس  از  نمى شود.  باورت 

هم دوره اى هاى خود تعريف مى كند.  
برايم از حفارى ها مى گويد كه بعضى از آنها جنبه آموزشى دارد و 
استاد درس حفارى سرپرست گروه است. او كه دانشجوى سال 
آخر كارشناسى ارشد باستان شناسى است مى گويد: در حفارى هاى 

آموزشى كالس و دانشگاه كيفيت كار نسبتا پايين تر از ديگر حفارى هاست. مشكل را 
در نظام آموزشى مى بيند و مى گويد دانشجويان اين رشته هم مثل بقيه رشته ها بايد 
واحد هاى اجبارى پاس كنند كه يكى از آنها حفارى است. دانشجو خيلى خبره نيست و 
براى حفارى مجانى  كار مى كند براى همين حتى اگر بخواهد خيلى دقت كند نمى تواند 

مثل يك حرفه اى كار كند.  
مى گويد چند دانشجو بوده اند كه سفال باستانى را از خاك تشخيص نداده اند. چون جنس 
سفال هم از خاك است. حاال همين سفال كه سالهاى سال مدفون شده حجم گلى به 
خود مى بيند و دانشجو براى پاك كردن گلوله خاك با ابزارش به حجم باستانى مى زند و 
آن را خرد مى كند.   بعد از كشف هم بايد يافته ها براى شماره گذارى، ثبت و بازسازى به 
كارگاه بروند تا فرم كلى سفال به دست بيايد. بعضى دانشجويان كمتر عالقه مندى كه 
يك نصفه سفال پيدا كرده اند ممكن است براى از زير كار در رفتن، يافته خود را دپو كنند. 
مى  پرسم عكس العمل استاد چيست؟ مى گويد استاد كه نمى تواند بر روى همه دانشجويان 
نظارت دقيق داشته باشد. اما بعضا سخت گيرى استادها هم مى تواند كار دست آثار باستانى 
بدهد. به اين صورت كه اگر دانشجو به صورت سهوى در حفارى لبه كوزه اى را بشكند، 
از ترس استاد و نمره كل سفال را تخريب كند و الشه هاى آن را در خاكروبه ها بريزد. 
گاهى لبه سفال از قبل شكسته شده است اما ارزش تحقيقاتى دارند. اين فقط درباره اشياء 
تاريخى نيست. ممكن است دانشجو در تشخيص يك بناى تاريخى كه در خاك مدفون 
شده هم چنين اشتباهاتى را انجام دهد. يعنى كلنگ خود را اشتباهى بر سر يك ديوار يا 

يك اجاق باستانى فرود بياورد.  
وقتى از اين دانشجوى باستان شناسى مى پرسم استادهاى اين رشته در جريان اين حجم 
از تخريب آثار باستانى هستند؟ مى گويد: «آره. اصال اسمش روشه. آموزشيه ديگه.» 

البته او مى گويد معموال دانشجويان را به جاهايى مى برند كه از آنها سفال كامل خارج 
نمى شود.  مى گويد جنس خوب از قبرهاى باستانى پيدا مى شود.  مى پرسم چرا پس 
نظارت دقيق ترى نمى شود؟ مى گويد: خودشان را به خواب مى زنند.  خود استاد مى داند كه 
ممكن است اعصاب دانشجو خرد باشد. اما نهايت تالشش را مى كند. اما باز هم مطمئن 

است كه اين اتفاقات مى افتد.  

 كارشناس زبده كم داريم 
مى گويد فكر نكن اينها فقط در حفارى آموزشى اتفاق مى افتد. «در بعضى حفارى هاى 
بزرگ تعداد كارشناسان بيشتر مى شود و چون در ايران كارشناس زبده كم داريم، از 
كارشناسان درجه پايين تر استفاده مى شود. بعضى  از آنها هم در كاوش هايشان خيلى 
احتياط ندارند. من خودم به چشمم ديدم در حفارى گورستان  ... شهر سوخته خانمى كه 
كارشناس بود كمچه را به شيوه ناشيانه اى وارد خاك كرد و به جاى آنكه استخوان ها ثبت 
و ضبط كند آنها را مانند يك سنگ ريخت داخل پالستيك. در حالى كه بايد فرم تدفين 

حفظ مى شد و همه استخوان ها بايد در همان سايت قالب گيرى مى شد.  

سكه ساسانى مى  خواهى؟ 20 هزار تومان 
در يكى از اماكن تاريخى رها شده به چاهى برمى خوريم. مى گويد اين حفارى غيرمجاز 
است. توضيح مى دهد: «به هرحال نرخ بيكارى باال رفته است و در مناطقى، بعضى افراد 
بومى كلنگ بر دوششان مى گذارند، به محوطه هاى باستانى مى روند و با اين هدف كه 
چيزى نصيبشان شود شروع به كندن مى كنند. البته اين ديگر شانس آنهاست. ممكن 
است سكه و طال گيرشان بيايد و يا اينكه اصال دست خالى برگردند و فقط آن قسمت 

را خراب كند.»  
از او مى پرسم اگر سكه و طال پيدا شود به چه دردشان مى  خورد؟ مى گويد: بازار عتيقه 
فروشى كم نيست! مى گويد يك سايت خارجى را مى شناسد كه براى فروش اين اجناس 
در اروپا قيمت گذاشته شده است. اما در تهران قيمت اين ها شايد يك پنجم قيمت در 

اروپا باشد.  يك سكه ممكن است در اروپا 200 دالر فروخته شود اما در ايران 40 دالر 
قيمت داشته باشد. از تعجب مى گويم يعنى حدودا 160 هزار تومان كه مى گويد تعجب 

ندارد! همين االن سكه ساسانى با 20 هزار تومان مى خواهى؟!  
ادامه مى دهد: سالها پيش اين سكه ها را به قيمت نقره مى فروختند. آن موقع ها، فروشنده ها 
متخصص نبودند اما االن فهميده تر شده اند. حاال مثال اينها را به يك سرى افراد خاص 

و با قيمت دوبله و سوبله نقره مى فروشند!  

به منوچهرى تهران سر بزن تا باور كنى 
مى پرسم فروشنده ها متوجه هستند كه اين سكه ها آثار باستانى است؟ مى گويد: حدود 10 
سال پيش به چشم خودم ديدم كه اين سكه ها را ذوب مى كردند و با آن انگشتر درست 
مى كردند. االن باز بهتر مى فهمند. ذوب نمى كنند و در عوض گران مى فروشند. سرى 
به منوچهرى تهران بزن تا باور كنى! جمعه ها هم برو اطراف اداره پست ميدان توپخانه؛ 
آنجا جمعه بازار سكه است؛ فرقى ندارد هم باستانى مى فروشند هم جديد. پاركينگ پروانه 

هم اگر بروى شايد گيرت بيايد.  

دالل هاى هم متخصص داريم 
مى پرسم مگر دالل ها اصل و فرع بودن سكه ها را تشخيص مى دهند؟ مى گويد: بعضى 
دالل ها متخصص اند! مى پرسم حاال تو خودت بگو يقه چه كسى را بايد گرفت؟ مى گويد: 
آخر اگه طرف پولدار باشد كه نياز ندارد برود محوطه باستانى را تخريب كند. ولى نمى شود 
يقه ميراث فرهنگى را گرفت. چون نه نيروى دارد نه بودجه. فقط اسما يك اداره است. 

كارشناسان و مسئولين ميراث فرهنگى هم تا حدودى در جريان اين اتفاقات هستند. اگر 
ميراث فرهنگى بخواهد جلوى خريد و فروش سكه را بگيرد بايد خودش اينها را بخرد 

اما پول ندارد.  

اسكلت باستانى داخل گونى و كيس كامپيوتر 
خنده ندارد، اما لبخند مى زنم و مى پرسم حاال شما ميراث فرهنگى كارها ديگر كجا 
مى توانيد ضرر وارد كنيد؟ ظاهرا سوال سختى نبود. جوابش يك كلمه است؛ «موزه ها.» 
بعضى استخوان هايى كه كشف مى شوند در بدترين شرايط ممكن نگه دارى مى شوند. 
آنها را در هر چيزى كه گيرشان بيايد مى ريزند. فرقى نمى كند كيسه گونى باشد يا جعبه 
كامپيوتر. ادامه مى دهد: من در موزه كار نكردم اما با امين اموال يكى از موزه ها رفيق 
بودم. تمام اجناس موزه در دست امين اموال موزه است. حتى رئيس موزه بدون اجازه او 

نمى تواند به يك اثر دست بزند.  

 آسيب به آثار باستانى عجيب نيست اما ...  
اينها كمى تعجب آور است. براى همين وقتى از سفر برمى گردم نظر يك باستان شناسى 
دانشگاه را هم مى پرسم. على اسدى، عضو هيات علمى گروه باستان شناسى دانشگاه هنر 
شيراز، سرپرست كاوش آبراه هاى تحت جمشيد و عضو هيات راهبردى تخت جمشيد 
و پاسارگاد است. او مى گويد: آسيب به آثار باستانى در حين كاوش هاى باستان شناسى 
گاهى پيش مى آيد. اما باستان شناسان تمام تالش شان را مى كنند كه در كاوش ها 
اتفاقى رخ ندهد و فرآيند در كما دقت انجام شود. در كاوش هاى باستانى، مرمت گران 

هم حضور دارند. 
اسدى ادامه مى دهد: شرايط كاوش غيرمنتظره است. در حين كاوش شما ممكن است 
ناگهان با شىء خاصى برخورد كنيد كه ابزار كاوش در برخورد اوليه ممكن است با 
شىء برخورد كرده باشد و به آن آسيبى وارد كند. اين جزء چيزهاى معمول و اجتناب 
ناپذير كاوش هاست. هيچ كس نمى تواند ادعا كند كه در كاوشى كه در آينده انجام 
اما  نمى افتد.  اتفاقى  هيچ  دهد  انجام  آينده  در  است  قرار  يا  داده 
عموما چون كاوش ها با صبر و حوصله زياد انجام مى شود آثار فورا 
شناسايى مى شوند و مراحل حفاظتى از آنها انجام مى شود. متولى 
مجوز كاوش ها پژوهشكده باستان شناسى است. همه افرادى هم 
كه درخواست كاوش مى دهند كسانى هستند كه تجربه كافى براى 
سرپرستى كاوش را دارند و ميراث فرهنگى استان ها اصال نمى توانند 

مجوز انجام كاوش را صادر كنند.   

فقط پژوهشكده باستان شناسى
 مجوز حفارى مى دهد 

كاوش هاى  شيراز،  هنر  دانشگاه  شناسى  باستان  استاد  گفته  به 
آموزشى بهترين نوع كاوش ها هستند. هم آنكه توسط  دانشگاه ها 
انجام مى شوند و هم اساتيد پيش برنده اين نوع كاوش  مجوز خود 
معتقد  اسدى  مى كنند.  دريافت  شناسى  باستان  پژوهشكده  از  را 
است: دانشجويان باستان شناسى هم اتفاقا دقت باالترى نسبت به 
كارگرانى دارند كه در كاوش هاى ديگر از افراد محلى جذب مى شوند.  
بنابراين با دقت باالترى انجام مى شود. دانشجويان هم با انگيزه 
بيشتر نسبت به ديگران در كاوش ها حضور پيدا مى كنند. هيچ عجله 
اى در انجام كار وجود ندارد چرا كه كار تنها به قصد آموزش انجام 

مى شود.   
اين استاد دانشگاه تخريب عمدى يك اثر توسط دانشجو به خاطر ترس از نمره يا 
واكنش يك استاد را از موارد استثنايى مى داند و مى گويد: ما و همكارانمان سال ها كاوش 
آموزشى انجام داده ايم. اتفاقا جو حاكم بر كاوش هاى آموزشى بسيار صميمى است. 
اساتيد و دانشجو كه در كالس درس در فضاى در تعامل رسمى قرار مى گيرند، در كاوش 
با همديگر صميمى ترند و اصال زندگى دانشجويان باستان شناسى به دو قسمت قبل و 

بعد از كاوش آموزشى تقسيم مى شود.  

از بودجه كم تا ممنوع الكلنگ شدن باستان  شناس 
او درباره خطاهاى سهوى يا عمدى دانشجويان در كاوش هم مى گويد: من در اين مورد 
از كسى نه ديده ام و نه شنيده  ام.اما پيش مى آيد كه در طول كاوش، آثار چه در حين 
حفارى، چه موقع شستشو، چه انتقال به آزمايشگاه مرمت شكسته يا حتى گم شوند. 
نمى شود گفت همه كامال حرفه اى اند. اما معموال در همان تيم به سرپرست اطالع 
مى دهند و به بيرون هم درز پيدا نمى كند. به گفته او «اصوال اگر الزم باشد سر سايت، 
خود باستان شناس يه مرمت سطحى انجام مى دهد، بعد شىء به بخش مرمت مى رود 
و مرمتگر آن را مرمت مى كند. ولى همه تيم ها به خاطر مشكل بودجه كم مرمت گر 

اختصاصى ندارند.» 
اين كارشناس ارشاد باستان شناسى در نقد خود به كاوش هاى رشته اش مى گويد: بخشى 
از نقدها به خود سرپرست كاوش برمى گردد. مثال نظارت و حضور بعضى سرپرست ها در 
كاوش خيلى پايين است. نيروها هم بر اساس شايستگى انتخاب نمى  شوند. بخشى هم به 
سياست هاى دولت مثال بودجه كم برمى گردد. از باستان شناس زن كمتر استفاده مى شود. 

بعضى باستان شناسان حرفه اى هم ممنوع الكلنگ مى شوند.  

اشتغال زنان و راهكارهاىسفرنامه اى پررنج به آثار باستانى
 خشونت زدايى از محيط كار 

كميسيون حقوق بشر اسالمى ايران با هميارى معاونت فرهنگى و گروه مطالعات 
زنان پژوهشگاه علوم انسانى به مناسبت روز بين المللى حذف خشونت عليه 
زنان، نشست علمى بررسى ابعاد حقوقى، روانشناختى و اجتماعى اين موضوع را 

با عنوان «خشونت عليه زنان در محيط كار» برگزار كردند.
خشونت در محيط كار يكى از انواع خشونت به شمار مى آيد كه گريبانگير 
بخشى از زنان جهان شده است. طبق گزارش هاى سازمان بين المللى كار، 
بين 40 تا 50 درصد از زنان در كشورهاى اتحاديه اروپا در محيط كار خود 
تجربيات ناخواسته و اجبارى آزار و اذيت جنسى و ديگر اشكال خشونت را 
دارند. در كشورهاى آسيايى اين آمار 30 تا 40 درصد است كه نرخ آن مرتبط با 
ميزان كار زنان اين قاره است. از ديد بسيارى از صاحبنظران، خشونت عليه زنان 
در محيط كار از جمله مسايلى است كه عمدتا دست يافتن به آمارهاى دقيق 
با دشوارى بسيارى روبرو است. در همين زمينه، «شهال كاظمى پور» جامعه 
شناس، «شهربانو قهارى» روانشناس بالينى و «سيدجعفر كاظم پور» حقوقدان 
در نشست خشونت عليه زنان در محيط كار كه در پژوهشگاه علوم انسانى و 
مطالعات فرهنگى برگزار شد به بيان نظرات خود درباره انواع خشونت عليه زنان 

در محيط كار و راهكار قانونى مقابله با آن پرداختند.

** خشونت محيط كارى؛ بازدارنده زنان از اشتغال
به گفته كاظمى پور، خشونت عليه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن 
كه با آسيب جسمى، جنسى، عاطفى و رنج زنان همراه مى شود؛ رفتارى كه 
مى تواند با تهديد، سلب مطلق اختيار يا آزادى صورت گرفته و در جمع يا در 
خفا رخ دهد. شايان ذكر است كه خشونت در قرن 20 ميالدى، از وجه توده 
اى برخوردار شده و قابل مقايسه با پيش از آن نيست. خشونت در اين دوره 
از انحراف تكنولوژى به سوى نظامى گرى رفته و در اشكالى چون بدسرپرستى 
فرزندان از سوى والدين، تحقير و تهديد زن از سوى همسر و آزار جنسى در 

محل كار نمود يافته است.
نكته قابل توجه اين است كه بخش عمده اى از خشونت هاى ارتكابى عليه 
زنان در محيط كار، از نوع خشونت هاى جنسى است. بنا به اذعان سازمان 
بين المللى كار با توجه به دامنه گسترده ارتكاب خشونت عليه زنان در محيط 
كار، يكى از دغدغه هاى مهم اين سازمان كه همواره در راه مقابله با آن از پاى 
نخواهد نشست، موضوع ارتكاب خشونت و آزار و اذيت هاى جنسى در محيط 

كار عليه زنان است.
آزار جنسى تاثيرات و تبعات گوناگون و مستمر هم براى فرد قربانى و هم براى 
سازمان و در كل جامعه دارد. شخص آزار ديده، ممكن است سالمتى روانى خود 
را از دست بدهد و مجبور به انزوا شود. سازمان از اشخاص كارا تهى و بازدهى كار 
كم مى شود. كاهش در بازدهى كار و نيروى كار عوايد عمومى و رونق اقتصادى 
را در جامعه كاهش مى دهد. همچنين دموكراسى كه الزمه آن مشاركت همه 
افراد جامعه در فرايندهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى است آسيب مى بيند. 
اين آثار سو، به قدرى گسترده است كه سازمان بين المللى كار در بيانيه خود 
در اجالس پنجاه و هفتم كميسيون مقام زن از آن تحت عنوان «سم محيط 

كارى» ياد مى كند.
يكى از نكات حايز اهميت در خصوص معضل ارتكاب خشونت عليه زنان در 
محيط كار، در كشورهاى توسعه يافته اين است كه اساسا طرح و نهادينه كردن 
موضوع «برابرى و تساوى» زنان و مردان در تمامى زمينه ها از جمله حق 
كار، در عمل و فى الواقع نتوانسته منجر به احقاق حقوق بشر زنان شود. بى 
ترديد، يكى از خالهاى جدى جوامع سكوالر- ليبرال امروز، دور شدن از اصول و 
موازين اخالقى است. وقتى جامعه بين المللى منحصرا تمركز خود را بر موضوع 
«تساوى و برابرى» فارغ از موازين اخالقى معطوف مى كند يكى از تبعات سوء و 
ناكارآمدى هاى ناشى از آن، پيدايش معضل ارتكاب خشونت و ارتكاب انواع آزار 

و اذيت جنسى عليه زنان خواهد بود.

** رابطه مستقيم خشونت شغلى و نياز زنان به كار كردن
قهارى درباره شيوه و پيامدهاى خشونت شغلى عليه زنان اظهار داشت خشونت 
هاى جنسى، عاطفى و جسمى از انواع خشونت عليه زنان است كه در محيط كار 
هم شاهد آن هستيم كه توسط همكاران زن يا مرد از راه هاى شفاهى، تلفنى، 
پيامكى، ايميلى و ابزارهاى اينترنتى و دست اندازى هاى فيزيكى اعمال مى شود. 
مى توان گفت خشونت هاى انفعالى شامل بدگويى، تهمت زدن، تحقير و زير 
آب زدن و ... بيشتر از سوى زنان عليه زنان به كار برده مى شود اما نابرابرى هاى 
جنسيتى، دستمزد نابرابر و تبعيض مديريتى يا خشونت هاى عاطفى عليه زنان 
كه باعث ايجاد روابط عاطفى و جنسى بدون تعهد مى شود، از سوى همكاران 

مرد اعمال مى شود.
ميزان  و  بودن  خصوصى  يا  دولتى  حسب  بر  كارى  هاى  محيط  همچنين 
گستردگى و اعتبار آن ها تفاوت دارند و معموال هرچه داراى ساختار كوچك تر 
بوده، از اعتبار كمترى برخوردار باشند يا كمتر تحت نظارت از بيرون قرار بگيرند، 
ميزان خشونت در آن ها علنى تر، شديدتر و گسترده تر است. به همين دليل 
كارگاه هاى توليدى كه نه تنها معموال نظارت كمى بر آن ها مى شوند، بلكه 
بيشتر در فضاهاى زيرزمينى و محصور و نه چندان مناسب قرار گرفته اند و 
بيشتر دور از چشم هستند، احتمال آزار و خشونت هاى جنسى براى زنان را دو 
چندان مى كنند و دقيقا همين كارگاه هاى توليدى جز مهم ترين بخش هاى 

اشتغال زنان كارگر محسوب مى شوند.
عالوه بر اين، شرايط خود زنان اعم از پايگاه اقتصادى و اجتماعى، تحصيالت، 
تجرد يا تاهل و از همه مهم تر ميزان نياز به كارى كه انجام مى دهند، 
عواملى موثر در ميزان آزارها در محيط هاى كارى محسوب مى شود. در 
واقع به نظر مى رسد هرچه سطح تخصص و جايگاه شغلى زنان در مشاغل 
گيرد،  صورت  خانواده  طرف  از  كمترى  حمايت  و  باشد  تر  پايين  مختلف 
بيشتر در معرض آزار و اذيت در محيط كارى قرار مى گيرند. زنان كارگر 
معموال داراى كمترين ميزان تحصيالت، بيشترين نياز مالى به كارى كه 
انجام مى دهند و كمترين تخصص شغلى هستند و به همين خاطر بيش از 

ديگر مشاغل در خطر آزارهاى جنسى قرار مى گيرند.
مشكلى كه در اين ميان وجود دارد، پنهان بودن همين خشونت هاى روانى و 
تابو بودن خشونت هاى جنسى است كه همين دو امر باعث مى شود كمتر به 
اين مسايل پرداخته شود. بر همين اساس، آموزش مفهوم كار، مرزبندى و شرح 
وظايف، نظارت و جرم شناسى حركت هاى خشونت آميز در محيط كار مى تواند 

راهكارهاى مفيدى براى كاهش رفتارهاى پرخطر در محيط كار شود.

نـان ز

آنچه واقعيت ايدز در ايران را نشان مى دهد، مربوط به ايدز جنسى مى شود كه از 17 
درصد از كل موارد جديد ابتال در سال 88 به 47 درصد سال 1396 رسيده است.

27 سال از روزى كه جهان تصميم به نامگذارى روزى براى كنت رل، افزايش 
آگاهى، آموزش و مبارزه با تبعيض ها براى بيمارى ايدز گرفت، مى گذرد. امروز 
يكم دسامبر مصادف با دهم آذرماه روز جهانى ايدز است. بيمارى كه سال ها 
برنامه ريزان براى كنترل آن را معطوف به سياست به صفر رساندن ابتال به ايدز 
كرده و هنوز به واقعيتى جهانى تبديل نشده است. در ايران نيز اوضاع به همين 
شكل است. آخرين آمار در ايران نشان مى دهد، تا پايان شهريورماه سال جارى 
تعداد مبتاليان به ويروس HIV حدود 36571 نفر است كه 83 درصد را مردان 

و 17 درصد را زنان تشكيل مى دهند.
اما نكته مهم تر در رابطه با كنترل ايدز در ايران، الگوى ابتالى به آن است و وضعيت 
كنونى نشان مى دهد ايدز جنسى رو به رشد است و عالوه بر اين هنوز بخش زيادى 

از مبتاليان به ايدز از بيمارى خود بى خبرند. 
در همين رابطه، پروين افسر كازرونى، رييس اداره ايدز و كنترل بيمارى هاى آميزشى 
وزارت بهداشت مى گويد: 53 درصد از مبتاليان رده سنى 21 تا 35 سال هستند. او 
همچنين درباره الگوى ابتال به ايدز در ايران مى گويد:از كل موارد ابتال، 65.4 درصد 
مربوط به استفاده از سرنگ آلوده توسط افراد معتاد و 20.1 درصد ابتال به دليل رابطه 
جنسى كنترل نشده بوده است. طبق بررسى هاى به عمل آمده، الگوى ابتال در موارد 

جديد حاكى از آن است كه ابتال به ويروس HIV از تزريق مواد مخدر با سرنگ آلوده به سمت 
رابطه جنسى گرايش پيدا كرده است، چراكه از كل موارد ابتالى جديد به ويروس HIV، حدود 

32 درصد را معتادان تزريقى و 47.1 درصد را ابتال از طريق رابطه جنسى تشكيل مى دهند.
او همچنين تاكيد مى كند: 26699 نفر افراد زنده مبتال به ايدز شناسايى شده اند. در حقيقت 34 
درصد مبتاليان شناسايى شده اند و بيش از 60 درصد افراد مبتال به ايدز هنوز از بيماريشان 
اطالعى ندارند. از اين تعداد در يك سال اخير 12 هزار و 360 نفر به مراكز مشاوره مراجعت 

كرده اند و تحت مراقبت و درمان قرار گرفته اند. همچنين از تعداد افرادى كه به مراكز مشاوره 
مراجعه مى كنند 9 هزار و 880 نفر تحت درمان دارويى ضد ويروس هستند.

با اين حال آنچه واقعيت ايدز در ايران را نشان مى دهد، مربوط به ايدز جنسى مى شود كه از 17 
درصد از كل موارد جديد ابتال در سال 88 به 47 درصد سال 1396 رسيده است.

هر سه ماه 500 نفر به طور متوسط مبتالبه ايدز مى شوند
دامنه گستردگى اين بيمارى در حالى هر روز رو به رشد است كه آمار هاى دولتى نشان مى دهد 

به طور ميانگين از سال 1388 تا به امروز هر سه ماه يك بار 500 نفر به جمع مبتاليان 
به اين بيمارى اضافه مى شوند. آمارى كه از سوى وزارت بهداشت در رابطه با آخرين 
وضعيت بيمارى ايدز اعالم شده، نشان مى دهد كه تعداد مبتاليان به ايدز از 20 هزار 
و 975 نفر در سال 1388به 26 هزار و 125 نفر تا ابتداى فروردين1392 و 36 هزار 
در سال 1396 رسيده است. اين در شرايطى است كه كارشناسان دانشگاه هاى علوم 
پزشكى معتقد هستند آمار هاى دولتى، ميزان واقعى تعداد مبتاليان به ايدز در كشور 

را نشان نمى دهند.

زنان بيش از مردان در معرض ابتال هستند
در آمار بسيارى از كشورها، بيشتر زنانى كه آلوده به شده اند، از راه تماس جنسى با 
شريك جنسى آلوده مرد، ويروس را دريافت كرده اند. در رابطه بين دو شريك جنسى 
مرد و زن، زنان از نظر جسمانى آمادگى بيشترى نسبت به مردان براى دريافت ويروس 
دارند. اين واقعيت يك پيام با خود به همراه دارد و آن اين است كه بايد توجه خاصى به 

زنان در مقابله با اپيدمى داده شود و از آنان حمايت بيشترى به عمل آيد.
اطالعات به دست آمده از تحقيقات متفاوت نشان مى دهد كه در تماس جنسى بين 
زن و مرد، زنان در مقايسه با مردان به ميزان دو برابر  امكان دريافت ويروس از شريك 

جنسى آلوده خود را دارند.
در ايران، اگر آمارهاى رسمى اعالم شده افراد آلوده به ويروس از طريق سرنگ آلوده را 
بپذيريم و نيز اين باور را كه بيشتر اين افراد را گروه مردان تشكيل مى دهند و با توجه به اين نكته 
كه اين افراد احتماالً خانواده و همسر نيز دارند، عالوه بر موارد ياد شده، خود نشان دهنده ميزان 

باالى خطر انتقال آلودگى در بين قشر زنان ايران خواهد بود.
به اين ترتيب از همان سال هاى ابتدايى دهه 70، بسيار محتمل بود كه آمار زنان آلوده از تعداد 
مردان پيشى بگيرد، مگر آن كه در عمل اقداماتى انجام مى گرفت كه مانع از آن شود. اما چنين 

چيزى با كتمان هاى اوليه، عمال اتفاق نيفتاد.

Bamdadzagros.news@gmail.com

واقعيت امروز ايدز در ايران؛ «ايدز جنسى» در نيمى از مبتاليان
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اقتصادى14
خبـر

نقدى بر ديدگاه طرفداران 
افزايش نرخ ارز

مهمترين مانع بانك مركزى براى اجراى طرح ارز تك نرخى، كافى نبودن منابع ارزى 
اسـت كه در صورت اعمال سياست تك نرخى شدن ارز، نمى تواند از افزايش شديد 
و در نتيجه ايجاد شوك منفى در بازار ارز و ساير بازارها جلوگيرى كند. در واقع، 
بيش از آنكه قيمت فعلى ارز يا پايين بودن نرخ ارز به فعالن بخش تجارت آسيب 
وارد كند بى ثباتى و انتظار نسبت به تغييرات احتمالى نرخ آن در آينده، آسيب وارد 

كرده است.
 به عقيده من، مطلوب آن است كه قيمت ارز همچون ساير كاالها در بازار و از محل 
برخورد عرضه و تقاضاى ارز تعيين شود. با اين وصف، به دليل نقشى كه قيمت ارز 
بر ساير متغيرها و شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى كشور دارد دولت ها در بيشتر 
سالهاى گذشـته نرخ آن را به صورت مديريت شـده و در حالت شناور، كنترل كرده 
اند. به نظر مى رســد با توجه به ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى موجود، 

اين سياست كماكان مطلوب ترين باشد.
در اينجا الزم است دليل طرفداران افزايش قيمت ارز را تحليل و نقد كنم. منتقدان 
مديريت نرخ ارز توسط دولت معتقدند كه اين سياست موجب پايين ماندن نرخ ارز 
در مقايسه با نرخ تورم طى سالهاى گذشته شده است كه نتيجه آن كاهش صادرات 
و افزايش واردات بوده است. آنها معتقدند دولت بايد با افزايش قيمت ارز، زمينه 
فرض  اين  دليل  دو  به  كند.  فراهم  درصد  از 50  بيش  را   كشور  صادرات  افزايش 
صحيح نيست؛ اوال صادرات غيرنفتى كشـور كه طى سالهاى گذشته ادعا مى شود از 
مرز 50 ميليارد دالر عبور كرده اسـت، مواد خام معدنى يا محصوالت خام و نيمه خام 
كشاورزى هستند كه صدور آنها نه تنها مفيد نيست بلكه در ميان مدت و بلندمدت 

مضر نيز خواهد بود.
 حدود 50 درصد باقيمانده صادرات غيرنفتى طى سـلهاى اخير نيز محصوالت 
پتروشيمى است كه اگرچه در كوتاه مدت و ميانم دت ممكن است مفيد باشـد، 
اما در بلندمدت نه مفيد و نه قابل تفاخر است. بنابراين بازى كردن با نرخ ارز با 
هدف افزايش اين تركيب از صادرات غيرنفتى به زيان كشـور است زيرا در ميان 
مدت و بلندمدت منجر به تخليه مواد خام و معدنى كشور خواهد شد و همان 

ايرادى را دارد كه سالهاست در مورد صدور نفت خام بيان مى شود.
كه  دارند  را  ظرفيت  اين  ما  داخلى  تجار  و  توليدكنندگان  كه  است  درحالى  اين   
به جاى مواد خام، محصواتت ساخته شده و نهايى را صادر كنند اما موانع بسيار 
و  استعدادها  از  نتواند  داخلى  توليدكننده  كه  است  شده  باعث  متعدد،  و  زياد 
ظرفيت هاى خود بهره ببرد و به ناچار به صدور مواد خام روى آورد. همچنين 
هنوز بخش هاى كشاورزى، صنعت، خدمات و نفت كشور به واردات مواد خام 
و نيمه خام يا كااالهاى واسطه اى و سرمايها ى نياز دارند و همچنين با افزايش 
وارد  لطمه  مردم  خريد  قدرت  به  شدت  به  وارداتى  تورم  ارز،  قيمت  رويه  بى 

خواهد كرد.
بنابراين در انتخاب سياست مناسب براى تعيين نرخ ارز همه اين جوانب بايد در نظر 
گرفته شود و از اقدامات احساسى و فاقد مبانى عملى به صورت جدى بايد پرهيز 
كرد. ثبات قيمت همه كاالها از جمله قيمت ارز براى بخش توليد  آنچه تهديدكننده 

توليد و تجارت و مصرف است، به شدت ضرورى است.

بررسى جزييات گزارش صد روزه فعاليت دولت دوازدهم 
ــان مى دهد اجراى طرح ها و برنامه هايى كه بر كاهش  نش
ــتغال در ايران استوار است،زمينه را  نرخ بيكارى و رشد اش
براى كاهش نرخ بيكارى به 11,6 درصد فراهم خواهد كرد.

ــان مى دهد نرخ بيكارى در  ــده نش آخرين آمارهاى ارائه ش
ــت،اما دولت برنامه دارد  ــران در حدذود 12,4 درصد اس اي
ــال يك درصد كاهش دهد. به اين ترتيب  نرخ بيكارى ا امس
ــده اين نرخ به 11,6  در صورت تحقق اهداف پيش بينى ش

درصد خواهد رسيد.
 دولت در سال جارى با هدف غلبه بر بحران بيكارى اجراى 
ــتور كار قرار داده است.اين  ــتغال فراگير را در دس طرح اش
ــعه مهارت هاى نيروى كار، تشويق سرمايه  طرح كه با توس
ــتغال زا با رويكرد تكميل زنجيره  گذارى در طرح هاى اش
ارزش ، تحريك كارفرمايان به منظور استخدام نيروى جديد 
و كمك به توسعه اشتغال اقشار كم درآمد مانند مددجويان 
كميته امداد و سازمان بهزيستى است، سرعت بخشى فرآيند 

اشتغال زايى در بنگاه ها را مد نظر قرار داده است.
ــرح كارورزى  ــال حاضر، ط ــر طرح در ح ــال حاض  در ح
دانش آموختگان دانشگاهى و طرح كارورزى در محيط كار 
واقعى به همراه طرح پرداخت حق بيمه سهم كارفرما براى 
بنگاه هايى كه نسبت به استخدام دانش آموختگان دانشگاهى 

اقدام مى كنند وارد مرحله عملياتى شده است.

 پرونده اى براى 
طرح هاى نيمه تمام

ــتغال از  دومين برنامه مرتبط با اش
ــوى دولت تكميل و اتمام طرح  س
هاى نيمه تمام با پيشرفت فيزيكى 
ــت . بر اين  ــاالى 60 درصد اس ب
ــت 6 هزار طرح  ــاس مقرر اس اس
نيمه تمام صنعتى و معدنى در اين 

قالب تكميل شود.
 طرح هاى نيمه تمام كه بار سنگينى 
بر دوش اقتصاد ايران نهاده است، 
ــه ميراث  ــين ب از دولت هاى پيش
ــاى عمرانى  ــاز طرح ه مانده  آغ
بدون بررسى واقعيات اقتصادى و 
توان اعتبارى كشور زمينه را براى 

بروز چنين بحرانى باز كرده است.آخرين آمارهاى ارائه شده 
ــوى نمايندگان مجلس نشان مى دهد بيش از 71 هزار  از س
طرح نيمه تمام ملى و استانى در ايران وجود دارد. پيش بينى 
مى شود با تكميل طرح هاى نيمه تمام توان اشتغال زايى در 

كشور بهبودى جدى را تجربه كند.
سومين برنامه دولت با عنوان طرح رونق توليد، با هدف رفع 

موانع و رونق توليد و صيانت از فرصت هاى شغلى موجود 
ــت كه از طريق پرداخت تسهيالت بانكى  در حال اجراء اس
ــرمايه در گردش به تثبيت اشتغال در  به بنگاه هاى نيازمند س
ــا كمك مى كند. به عبارت ديگر، با اجراى طرح  اين بنگاه ه
ــغلى از دست رفته در اقتصاد  مذكور تعداد فرصت هاى ش

كاهش مى يابد.
در صورت اجراى برنامه هاى فوق و رفع موانع مالى مربوط 

ــتفاده حداكثرى از  ــه و اس به بودج
ــتغال ايجاد  ــا، خالص اش ظرفيت ه
ــال جارى به 970 هزار  ــده در س ش
ــغلى خواهد رسيد و نرخ  فرصت ش
بيكارى از 12,4 درصد در 1395 به 
ــال 1396 تنزل  ــد در س 11,6 درص
ــرد. برآورد مربوط به نرخ  خواهد ك
ــن پيش فرض  ــكارى مبتنى بر اي بي
ــت كه نرخ مشاركت نيروى كار  اس
در سال جارى به 41,1 درصد برسد 
كه حدود 0,7 واحد درصد بيشتر از 

سال قبل خواهد بود.

معافيت مالياتى براى 
مناطقى با اشتغال كمتر

گزارش هاى ارائه شده از سوى دولت نشان مى دهد نظارت 
ــهيالت بانكى و سرعت دادن به اجراى طرح  بر اعطاى تس
هاى كارورزى، از يك سو و اجراى قانون حمايت از توسعه 
ــايرى با  ــتايى و عش ــتغال پايدار در مناطق روس و ايجاد اش
ساتفاده از منابع صندوق توسعه ملى در نيمه دوم امسال مى 
تواند زمينه را براى توسعه اشتغال فراهم نمايد . با تصويب 
مجلس شوراى اسالمى، دولت مى تواند با تصويب آيين نامه 

ــعه اشتغال در مناطق  ــبت به توس اجرايى قانون مذكور، نس
روستايى و شهرهاى كوچك اقدام نمايد.

ــاده (32) قانون  ــردن م ــت، اجرايى ك ــومين برنامه دول س
ــه موجب آن  ــت كه ب ــعه اس احكام دائمى برنامه هاى توس
شهرستان هايى كه داراى نرخ بيكارى باالتر از ميانگين نرخ 
ــتند به عنوان مناطق عدم برخوردار از  ــور هس بيكارى كش
ــمول معافيت مالياتى براى  ــتغال تعريف مى شوند و مش اش
ــى و خدماتى  ــى، معدن ــاى صنعت ــرمايه گذارى واحده س
ــوق اشتغالزايى و  ــوند. افزون بر اين، برنامه هاى مش مى ش

كارورزى در اين مناطق به اجراء گذاشته مى شود.
چهارمين برنامه دولت در راستاى اجراى برنامه هاى اقتصاد 
مقاومتى مربوط به متناسب سازى تحصيل و اشتغال است تا 
به افزايش اشتغال پذيرى دانش آموختگان دانشگاهى كمك 

نمايد
ــى در چارچوب نظام  ــاى آموزش تكميل ــف دوره ه  تعري
صالحيت حرفه اى و رتبه بندى دانشگاه ها و موسسات بر 
مبناى ميزان اشتغال پذيرى فارغ التحصيالن در كنار نتظارت 
بر دوره هاى آموزشى كاربردى برگزار شده در محيط هاى 
دانشگاهى با رويكرد افزايش اشتغال پذيرى و توسعه دوره 
ــاى كارآموزى و كارورزى در دوره هاى آموزش عالى از  ه
جمله پيش بينى هاى صورت گرفته براى اجراى اين هدف 

تلقى مى شود.

با گذشت چهار سال از پايان دولت دهم،اما همچنان اقتصاد ايران گروگان سياست هاى 
اجرايى دولت هاى نهم و دهم باقى مانده است؛همانطور كه اقتصاددانان پيش از اين عنوان 
كرده بودند،آثار غلط سياستگذارى هاى اقتصادى تا سالها گريبان اقتصاد ايران را خواهد 
فشرد. با وجودى كه اقتصاد ايران در آغاز دولت نهم در مرحله رشد قرار داشت و شاخص 
هاى اقتصادى رو به توسعه بود،اما تغيير جهت در سياست هاى اقتصادى سبب شد تا نه 
تنها برنامه هاى توسعه اى همچون برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله به تعويق بيفتد،بلكه 

طرح هايى كه در اين دوره آغاز شد،مسير اقتصاد ايران را به تغيير داد.
بسيارى از كارشناسان از اين سياست دولت اسبق تحت عنوان گروگان گيرى اقتصادى 
ياد مى كنند؛ به طورى كه مهدى تقوى ، استاد دانشگاه عالمه طباطبايى و كارشناس 
اقتصادى در اين زمينه مى گويد:« اين شيوه از اجراى سياست هاى شيوه اى عجيب و 
البته جديد در ايران است كه پيش تر در مقياس ها كوچك رخ داده بود اما در دوره فعاليت 

دولت نهم و دهم در ابعادى بزرگ و چالش برانگيز به اجراى درآمد.»
 او در توضيح اين مطلب مى گويد:«به عبارتى اجراى اين سياست سبب شده است 
اصالحات ساختارى در كشور تا مرز غير ممكن پيش برود چرا كه مطالباتى براى مردم 
ايجاد شده است كه دولت هاى پس از دولت نهم و دهم بايد تمام هم و غم خود را بر 

پاسخ گويى بدان بگذارند و غير از اين نيز كارى نمى توان كرد.»
اين اقتصاددان تاكيد مى كند:«مى بينيم كه امروزه مردم مطالبه دريافت يارانه نقدى ، سهام 
عدالت و تكميل مسكن مهر را دارند و طبيعى است با اين حجم گسترده از اعتباراتى كه 
اين سه بخش از آن خود مى كند، دولت ها ديگر نمى توانند كارى تازه را اجرايى كنند و 

گروگان سياست هاى دولت نهم و دهم باقى مى مانند.»

 اما اين گروگان گيرى چگونه رقم خورد ؟
سهام عدالت؛اولين گروگان

سهام عدالت را اولين اقدام فراگير و جنجالى دولت نهم مى توان دانست. آبان ماه سال 
1385بود كه محمود احمدى نژاد  آغاز اجراى طرحى تحت عنوان سهام عدالت را اعالم 
كرد . وى هدف از اجراى اين طرح را كاهش فقر عنوان كرده و مى گفت: «توزيع عادالنه 

ثروت دولت بين قشرها مختلف جامعه هدف اصلى اجراى چنين طرحى است. »
 هنوز دولت يك ساله نشده بود كه «آيين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از 

طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت»به تصويب رسيد.
بهمن ماه سال 84 . تصويب اساسنامه شركت كارگزارى سهام عدالت در همين روز بر عزم 
راسخ دولت جديد در عملى ساختن اين پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پيش از آغاز 
سال 1385 در چهار استان به تعدادى از مشموالن طرح اعطا شد. ثبت نام سراسرى براى 
دريافت سهام عدالت آغاز شد و در اولين مرحله افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان 
بهزيستى بودند كه مشمول دريافت آن شناخته شدند . برگه هايى كه ارزش آنها در ابتدا 

500 هزار تومان بود و بعدها به يك ميليون تومان افزايش يافت.
قرار بود كه براى گروه هاى كم درآمد، نيمى از قيمت هر سهم تخفيف داده شود و نيمى 
ديگر نيز به مدت ده سال از محل سود شركت بازپرداخت گردد. واگذارى ها در اين راستا 

شكل عوض كرد و برخى شركت هاى دولتى در قالب سهام عدالت واگذار شدند.
60 شركت بورسى و غيربورسى براى واگذارى در قالب اين طرح انتخاب شدند و مقرر شد 
دولت به وكالت از مردم در يك دوره  10 سال از محل سود اين شركت ها، حق السهم 

سهامداران را بپردازد.
حاال يازده سال پس از اجراى اين قانون سود سهام يك ميليون تومانى برابر با حدود 150 
هزار و سود 532 هزار تومانى اين سهام حدود 90 هزار تومان است؛ 49 ميليون سهامدار 

سهام عدالت اگر مرورى بر سخنان رييس دولت اسبق داشته باشند به اين نتيجه خواهند 
رسيد كه هياهو براى هيچ چگونه كليد خورده است، خصوصا كه در اين سال هاى گام 
هايى كه بايد در اين راستا برداشته مى شد، اجرايى نشده و توپ مسئولين بر زمين دولت 
بعدى انداخته شد. برخى نيز معتقدند شيوه اجراى اين طرح از سوى دولت نهم سبب شد 

60 شركت سودده در حقيقت معلق ميان دولتى بودن يا نبودن باقى بمانند.

 مسكن مهر؛دخالت در خصوصى ترين بخش اقتصاد
دومين اقدامى كه در دستور كار دولت نهم قرار گرفت،  طرح اجراى مسكن مهر بود. دولت 
احمدى نژاد با اين شعار كه مى خواهيم تمام مستاجران را صاحب خانه كنيم، احداث بيش 
از 2 ميليون و 400 هزار واحد مسكونى را در قالب مسكن مهر كليد زد. اتفاقى كم نظير كه 

بزرگترين دخالت دولتى در خصوصى ترين بخش اقتصادى ايران را رقم زد.
 دولت يازدهم و دوازدهم بخش عمده يا از عمليات تكميل مسكن مهر را در دستور كار 
قرار داد و هر چند وزير راه و شهرسازى دولت يازدهم و دوازدهم بارها و بارها تاكيد كرد 
اين طرح را از اساس قبول ندارد اما دولت را متعهد به ايفاى تعهدات دانست و در نتيجه 

بخش مسكن گروگان اين حوزه باقى ماند.
 مسكن مهر كه 120 هزار ميليارد تومان از ثروت كشور را تا امروز بلعيده است، هنوز در 
برخى حوزه ها فاقد امكانات زيربنايى است. بيابان هايى كه طعمه مسكن مهر شدند، 
فرداى ايران به بافت هاى فرسوده اى تبديل مى شوند كه هم محيط زيست را تخريب 
كرده اند و هم فاقد امكانات اوليه زندگى هستند  تقليل مفهوم خانه به سرپناه يكى از 
مهمترين اتفاقاتى بود كه در اين عرصه رخ داد و بى ترديد عواقب اجتماعى چنين اتفاقاتى 
نيز دير يا زود دامنگير جامعه ايران خواهد شد . داستان تنها به حوزه اقتصادى محدود 

نمى شود.
قصه پُر درد يارانه

 سال 1389 بود كه دولت نهم دو طرح پيشين را با تبليغات عجيب و غريبى اجرايى كرده 
بود و حاالنوبت آن بود كه «پولى در جيب مردم برود. »

 28 آذر ماه سال 1389 محمود احمدى نژاد در مقابل دروبين هاى تلويزيونى با اشتياق 
خبر از  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها داد و وعده كرد اين پول در يك بازه 5 ساله ثروت 

عظيمى براى ايرانيان مى شود.
 او حتى ارقامى مانند صد ميليون تومان پس انداز و ... را ناشى 
از جمع آورى يارانه ها دانست و با مقدس شمردن آن از مردم 

خواست اين پول را با ديگر پول هايشان قاطى نكنند.
 قيمت ها باال رفت و كاالهاى يارانه اى آزاد شد و در اين راستا 
دولت براى جبران هزينه هاى ناشى از افزايش قيمت كاالها به 
تمامى مردم 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدى به ازاى هر نفر 
اختصاص داد. طرح هاى قبلى اگر دو ميليون و 400 هزار خانوار 
و 49 ميليون نفر را در بر گرفته بود، اين طرح شمولش بر تمام 
جمعيت ايران بود. قصه يارانه ها اما پرغصه تر از آن بود كه تلقى 

مى شود .
طرح هدفمندى يارانه به جاى آنكه به توسعه زيرساخت هاى توليد 
بيانجامد به دست انداز پرداخت هاى نقدى افتاد؛ماهانه رقمى برابر 
با 45 هزار و 500 تومان يارانه به مردم پرداخت شد  و سر توليد، 
بخش سالمت و بهره ورى و ... از سهمى كه بايد در قالب اجراى 

اين قانون داشتند، بى كاله ماند.
حاال اين بناى كج همچنان هفت سال پس از اجراى اين طرح 
كج  همچنان باال مى رود؛آنچنان پى ريزى اين طرح غلط است كه اصال آن كار يك 
دولت نيست. حاال چند سالى است كه مجلس در قالب قوانين بودجه يا دولت را مكلف به 
ساماندهى مى كند و دولت در راستاى اصالح ساختارهاى اقتصادى دستگاه هار ا مكلف به 
شناسايى پردرآمدها مى نمايد اما نتيجه اين است كه به دليل مقاومت افكار عمومى ، تنها 
جمعى اندك، كه شايد شمارشان به كمتر از 4 ميليون نفر برسد يارانه دريافت نمى كنند و 

همچنان 76 ميليون ايرانى در فهرست يارانه بگيران جاى دارند.
 مطالبه براى دريافت يارانه در حالى است كه قرار بود اين قانون 5 ساله اجرايى شود اما 
در شرايطى كه شمع توليد هفتمين سال حياتش را فوت مى كند، مى توان همچنان بر 

بقايش گواهى داد.
 يارانه ها هر ماه 3 هزار و 400 ميليارد تومان، شايد كمى بيش و كمى كمتر از اعتبارات 

ايران را مى بلعد و اين داستان همچنان ادامه دارد.

 پروژه هاى عمرانى
 در ميانه طرح هاى بى حساب و كتاب اما اتفاق ديگرى نيز رخ داده است؛ دولت نهم و 
دهم سنتى را در سفرهاى استانى بنا نهاد كه آثار آن تا سالهاى بعد گريبان اقتصاد ايران را 
گرفته است.دولت هر ماه با سفر به يك استان مصوباتى را به تصويب مى رساند كه قريب 
به اتفاق آنها بار مالى براى بودجه عمومى كشور داشت. اغلب اين مصوبات را طرح هاى 
عمرانى تشكيل مى داد كه حاال بار آن بر دوش دولت هاى بعدى افتاد است.در شرايطى 
كه بهاى نفت،با نوسان روبروست،بار مطالبات اين پروژه ها و تاخير در اجراى آنها زيانى 

است كه هرسال به اقتصاد ايران تحميل مى شود.
سه هزار طرح نيمه تمام كه طبق محاسبات سال 1392 برابر 480 هزار ميليارد تومان اعتبار 
براى تكميل آن مورد نياز بود، از ميراث هاى به جا مانده براى دولت هاى بعدى است . با 
شيوه كنونى تخصيص اعتبارات با امكانات جارى كشور 20 سال ديگر طول مى كشد تا 

اين طرح هاى عمرانى به خط پايان برسند. 
 حاال دومين دولت پس از دولت دهم، در حال فعاليت است، نگاه خوش بينانه نشان مى 

دهد اين گروگان گيرى ساليان طوالنى دوام خواهد داشت.

بزرگترين گروگان گيرى اقتصادى چگونه رقم خورد؟

مسكن مهر بزرگترين دخالت دولتى
در خصوصى ترين بخش اقتصاد ايران بود

طرح هاى تازه دولت براى غلبه بر ابرچالش بيكارى 

مرتضى افقه 
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ايران مى تواند شگفتى ساز شود
سرمربى سابق تيم ملى فوتبال ايران مى گويد بازيكنان باكيفيت و حضور مربى 
بادانشى مانند كى روش مى تواند موجب خلق شگفتى برابر پرتغال، اسپانيا و مراكش 

شود.
حشمت مهاجرانى سرمربى تيم ملى ايران در جام جهانى 1978 آرژانتين با اشاره 
به شگفتى هايى كه در دور مقدماتى جام جهانى رقم خورد اظهار كرد: چه كسى 
فكر مى كرد ايتاليا و هلند در دور مقدماتى حذف شوند و در عوض ايسلند و پاناما 
به جام جهانى بيايند؟ پس احتمال خلق شگفتى در جام جهانى بسيار باال است و 
نبايد از صعود ايران به دور بعد غافل شويم. تيم ملى ما در سخت ترين گروه ممكن 
قرار گرفت اما بازى اول با مراكش يك نقطه عطف براى ما محسوب مى شود. من 
در مراكش حضور داشتم. آن ها بازيكنان حرفه اى بسيار خوبى دارند و جزو تيم هاى 

خوب آفريقا محسوب مى شوند.
سرمربى سابق تيم ملى فوتبال ايران خاطرنشان كرد: هر پنج تيم آفريقايى حاضر در 
جام جهانى جزو تيم هاى خوب هستند و از شانس هاى صعود به مرحله بعد محسوب 
مى شوند و نبايد حريف آفريقايى خودمان را دست كم بگيريم. اگر به تيم ملى خودمان 
نگاه كنيم متوجه حضور بازيكنان لژيونر پرتعدادى مى شويم. از بعد از جام جهانى 
1978 اين تعداد بازيكن لژيونر در فوتبال ايران بى سابقه بوده است. بازيكنان ما در 
عين جوانى بسيار پرقدرت و باتجربه هستند و مى توانند تيم ملى را به مرحله بعد 
برسانند. آن ها استعداد زيادى در فراگيرى علوم فوتبال دارند. چندين فاكتور وجود دارد 

كه به تيم ملى فوتبال ايران كمك مى كند.
او ادامه داد: بازيكنان خوب در كنار يك مربى با دانش و جاه طلبى ايران موجب مى شود 
كه ايران را جزو شانس هاى خلق شگفتى بدانيم. من معتقدم ايران مى تواند اين 

كار را انجام دهد ولى بايد تداركات خوبى را براى تيم ملى بينديشيم.
مهاجرانى با بيان اين كه بازى با تيم هاى ضعيف هيچ كمكى به ايران نمى كند، 
خاطرنشان كرد: در بازى هاى اخير با تيم هايى بازى كرديم كه نسبت به ما 
ضعيف تر بودند و عمال تيم ملى آن ها را تحت فشار قرار داد. در چنين شرايطى 
نقاط ضعف تيم ملى مشخص نمى شوند پس بايد با تيم هايى بازى كنيم كه به 

تيم ملى فشار وارد كنند و بدانيم نقاط ضعف مان كجا است.
سرمربى سابق تيم ملى با بيان اين كه تيم ملى با چه روشى مى تواند مقابل 
پرتغال،  اسپانيا و مراكش موفق شود گفت: بايد بازيكنانى را داشته باشيم كه 
از نظر بدنى تا پايان دور  گروهى آمادگى الزم را داشته باشند. كى روش به 
بازيكنانى نياز دارد كه قدرت حمل توپ بااليى داشته باشند و در آن واحد 
تصميم گيرى كنند. هر چقدر تعداد اين بازيكنان زياد باشد درصد موفقيت ايران 
افزايش مى يابد. نبايد فقط به دفاع كردن و ضد حمله زدن فكر كنيم. فكر 
نهايى  تصميم گيرنده  اما  نمى شود  كارساز  دوره  اين  در  مدل 2014  مى كنم 

كارلوس كى روش است.
مهاجرانى با اشاره به توانايى هاى سرمربى پرتغالى تيم ملى گفت: كى روش 
نشان داده استاد انتخاب تاكتيك هاى مناسب است. او به خوبى رقباى ايران را 
آناليز مى كند و با يك روش مناسب مانع از موفقيت رقباى ايران مى شود. به 
شخصه اعتقاد زيادى به كى روش دارم و اميدوارم او به همراه بازيكنانش ايران 

به دور بعد جام جهانى برساند.

نيمكت لرزان قلعه نويى در ذوب آهن
با توجه به ناكامى ذوب آهن در ليگ برتر و جام حذفى، موضوع تغيير در كادرفنى تيم 

مطرح شده است.
باشگاه ذوب آهن اصفهان در ليگ هفدهم با حفظ بازيكنان اصلى و انتخاب 
امير قلعه نويى به عنوان سرمربى به دنبال بازگشت به روزهاى اوج خود بود 
اما با گذشت 14 هفته از مسابقات، با 16 امتياز در رده دهم جدول قرار گرفته 
است. سبزپوشان اصفهانى كه پيش از اين نيز از جام حذفى، حذف شده بودند، 
ديروز (جمعه) با باخت 4 بر صفر مقابل پرسپوليس كلكسيون ناكامى هاى خود 
ناپذيرى  شكست  ركورد  پرسپوليس،  به  باخت  با  همزمان  كردند.  تكميل  را 

ذوب آهن مقابل برانكو نيز از دست رفت.
امير قلعه نويى كه موضوع بركنارى اش از ذوب آهن مطرح شده است، ناداورى 
و مصدوميت هاى پى در پى بازيكنانش را عامل ناكامى هاى تيمش مى داند. او بعد 
از باخت به پرسپوليس نيز تا مى توانست به مدافعان تيمش تاخت و آن ها را مقصر 
هر چهار گل خورده ذوب آهن دانست. با اين حال هيات مديره باشگاه ذوب آهن قرار 

است به زودى تشكيل جلسه داده و در مورد آينده نيمكت تيم تصميم گيرى كند.
اما موضوعى كه باعث شده مديران باشگاه دست به عصا حركت كنند، حضور 
ذوب آهن در ليگ قهرمانان آسيا است. اين تيم به عنوان سهميه چهارم ايران، بايد 
ابتدا دهم بهمن در پلى آف مقابل آيزاول هند به ميدان برود و در صورت پيروزى، وارد 
مرحله گروهى ليگ قهرمانان خواهد شد. به نظر مى رسد مديران ذوب آهن، با توجه 
به تجربه و نتايج قلعه نويى در مسابقات آسيايى با ترديد به تغيير او مى نگرند چرا كه 
در صورت قطع همكارى با اين مربى، به سختى مى توان به گزينه آلترناتيو رسيد. از 
سويى هم انتظارات هيات مديره و هواداران در ليگ و جام حذفى برآورده نشده است 

و تمايل به تغيير وجود دارد.
با اين حال با بررسى برنامه پيش روى ذوب آهن، احتمال مى رود درصورتى كه 
قلعه نويى حفظ شود، بتواند تيم را از بحران خارج كند. اصفهانى ها در سه هفته آينده 
بايد به ترتيب به مصاف نفت تهران، سياه جامگان و گسترش فوالد تبريز بروند؛ سه 
تيمى كه جزو پايين جدولى ها بوده و بدون شك شانس ذوب آهن مقابل شان بيشتر 

است.
در هر حال بايد منتظر ماند و ديد باشگاه ذوب آهن اين فرصت را به قلعه نويى خواهد 
داد يا پيش از فرارسيدن آزمون هاى آسان، كار قلعه نويى با اصفهانى ها خاتمه مى يابد.

ازمدافعان پرتغال و اسپانيا نمى ترسم
مهاجم ايرانى تيم روبين كازان واكنش كاربران ايرانى عليه كافو را محكوم كرد.

سردار آزمون پس از شكست يك بر صفر روبين كازان مقابل لوكوموتيو مسكو اظهار 
داشت: بازى خيلى خوبى را شروع كرديم، اما مثل 7، 8 بازى اخير با اينكه بازى دست 
ماست، دقايق آخر گل مى خوريم. آنها يكى دو موقعيت خوب داشتند و شرايط ما بهتر 

بود اما بعد از 10 نفره شدن كار ما سخت شد.
وى در پاسخ سوالى مبنى بر اينكه نظرش درباره قرعه كشى جام جهانى و همگروهى 
با پرتغال، اسپانيا و مراكش كه كار را سخت كرده است چيست، گفت: قرعه سختى 
است، نه فقط براى ايران بلكه براى همه تيم هاى گروه سخت است. ما نا اميد نيستيم 

و اميدوارم مردم حمايت كنند. ما براى آنها و شادى شان بازى مى كنيم.
مهاجم تيم ملى فوتبال كشورمان درباره اينكه مردم  پس از قرعه كشى از نتيجه 
گرفتن در جام جهانى نااميد شده اند، گفت: ما با تيم روستوف بايرن مونيخ را برديم و 
سه گل به اين تيم زديم. اتلتيكو مادريد تا دقيقه 94 نتوانسته بود به ما گل بزند. ما نياز 

به حمايت مردم داريم و از آنها انرژى مثبت مى خواهيم.
آزمون درباره اينكه او در بازى مقابل لوكوموتيو بدشانس بود و موقعيتش تبديل به 
گل نشد، تصريح كرد: من هميشه بدشانس هستم و چند بازى اين اتفاق افتاده كه 

توپ ها تبديل به گل نمى شود. بايد تمريناتم را ادامه بدهم و تالشم را بيشتر كنم.
دوست  را  او  مردم  اينكه  خصوص  در  كشورمان  فوتبال  ملى  تيم  مهاجم 
دارند و مى خواهند او در جام جهانى گل بزند، اظهار داشت: من هم مردم 
را خيلى دوست دارم. هر كارى مى كنم براى خوشحالى آنهاست. اميدوارم 

آنها از تيم ملى حمايت كنند.
وى در خصوص فحاشى مردم ايران به كافو پس از قرعه كشى، تصريح كرد: به 
خيلى مسائل كارى ندارم، اما از وقتى قرعه كشى جام جهانى انجام شد مردم شروع 
به جوك ساختن كردند و اين كار زشت است. زير پست كافو فحاشى مى كنند. اين 
كار زشت است. ما مى گوييم فرهنگ چند هزار ساله داريم، اما اين كارها زشت است 

و بايد اين مسائل را هم در فرهنگ مان رعايت كنيم.
آزمون درباره اينكه با توجه به سختى گروه ايران به نظر مى رسد ايران با يك مهاجم 
بازى كند و اگر فقط يك موقعيت پيش بيايد آيا آن را تبديل به گل مى كند يا نه، 
اظهار داشت: من از چيزى نمى ترسم و چه باشم يا نباشم قطعا همه تيم براى پيروزى 

و سربلندى ايران تالش مى كنيم.

چرا از قرار گرفتن در گروه «مرگ»
 مى توان خوشحال بود؟!

 رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اينكه نامه اش به سرمربى تيم 
ملى ايران تهديدآميز نبوده است، از احتمال برگزارى يك 

تورنمنت چهارجانبه در كشور قطر خبر داد.
مهدى تاج درباره قرعه تيم ملى فوتبال ايران در جام جهانى 
روسيه گفت: ارزيابى شخصى من اين است كه براى جام 
جهانى، بهترين ها انتخاب مى شوند و در بهترين ها، بهترين 
ها به ما خورده اند. گروه سختى داريم. بايد برويم مبارزه 
و از حيثيتمان دفاع كنيم. حتى اگر صعود نكرديم بايد بازى 
هاى قابل قبولى داشته باشيم و مردم بپذيرند. ايران و ايرانى 

نمى ترسد. ترس در ايران وجود ندارد. 
وى افزود: ما بايد خودمان را آماده كنيم. براى آماده سازى 
كمپ عالى را در مسكو گرفتيم. در واقع ايتاليا اين كمپ را 
گرفته بود كه با حذف ايتاليا، اين كمپ به ما رسيد. دو بازى 
هم در فيفادى خواهيم داشت. در حال برنامه ريزى هستيم 
با دو تيم خوب هم در قطر بازى كنيم. قرار شد با سرمربى 

صحبت كنيم تا هماهنگى ها صورت بگيرد.
رئيس فدراسيون فوتبال درباره احتمال صعود ايران به مرحله 
بعد، تاكيد كرد: شايد اگر بتوانيم مراكش را ببريم و اسپانيا 
هم پرتغال را شكست بدهد و بعضى اما و اگرهاى ديگر. 
البته اينها شايد و بايد است. مسئله درست اين است كه بايد 

خيلى خوب بازى كنيم.
تاج درباره نامه تهديد آميزش به كارلوس كى روش و گاليه 
سرمربى تيم ملى در اين ارتباط، گفت: نامه تهديد آميزى 
نبوده است. من روز جمعه و قبال نامه اى به كى روش 
زده بودم. چون ايشان در روسيه با خبرنگاران داخلى هم 

صحبت نشده بود، توضيحاتى به كى روش دادم كه اين 
توضيحات در واقع در قرارداد او هم آمده است. سرمربى 
تيم ملى بايد به مسائل فنى بپردازد و از مسائل جانبى پرهيز 
كند. در نامه ام از كى روش چيزهايى را خواستم كه در متن 

قرارداد او است.
رئيس فدراسيون فوتبال يادآور شد: اينكه گفتند نامه تند و 
سختى بوده است، اينطور نبوده. قرار شد جلسه اى با آقاى 
كى روش بگذاريم و صحبت كنيم. او گفته است از من 

خواسته شده به مسئوالن و معاون اول رئيس جمهور بگويم 
تا به تيم ملى كمك كنند كه اين صحبت هم فنى نبوده 
است. البته اين حرف درست است. ما بايد از دولت كمك 
بخواهيم. هزينه هاى تيم ملى سخت و سنگين است. بودجه 
ما 50 ميليارد تومان بوده كه به صورت كامل هم واصل نشده 
است و عمده آن از درآمدهاى خود فدراسيون است. همين 

كمپى كه در روسيه گرفته ايم 10 ميليارد تومان هزينه دارد.

تاج با تاكيد مجدد بر اينكه نامه اش به كى روش تهديدآميز 
نبوده و شامل مفادى از قرارداد وى است، درباره اين گاليه 
سرمربى تيم ملى كه گفته است فقط بايد فنى صحبت كند، 
افزود: بايد مفصل صحبت كنيم. كى روش بهتر از من مى 
داند كه حرف تكنيكال (فنى) يعنى برد، باخت، توپ، اوت، 
بازيكن و كرنر. ولى به صحبت درباره يك شخص و فضاى 

ديگر نمى توان گفت صحبت فنى.
شايعه  به  روش  كى  ناراحتى  آيا  اينكه  خصوص  در  وى 
جدايى اش از تيم ملى بعد از جام جهانى ارتباط دارد، گفت: 
ارتباطى ندارد. اين نامه براى قبل بوده است. كى روش در 
روسيه با خبرنگاران صحبت نكرده بود. نامه روز جمعه من 

هم مربوط به همان نامه قبلى است و تهديد نيست.
تاج در خصوص اينكه بهتر بود كارلوس كى روش پاسخ 
هم  من  گفت:  داد،  مى  را  روسيه  به  اعزامى  خبرنگاران 
پايان  در  فوتبال  فدراسيون  رئيس  زدم.  را  حرف  همين 
تا  باقيمانده  روز   195 در  كه  سئوال  اين  به  پاسخ  در 
اولين بازى تيم ملى در جام جهانى چه اقدماتى را مدنظر 
داريد؟ گفت: مسئول ستاد جام جهانى آقاى آصفى است كه 
چند ماهى است تشكيل شده و كار تداركات و ساماندهى 
هواداران را در دستور كار دارد و كارى به تيم ملى ندارد. 
تيم ملى دو فيفادى دارد يعنى سوم و هفتم فروردين كه بايد 
تدارك دو بازى را ببينيم. ليگ ما هم در موعد مقرر يعنى 
ارديبهشت تمام مى شود و تيم ملى در اختيار كى روش قرار 
مى گيرد و آنجا آماده سازى آغاز مى شود. براى بازى هاى 

قبل هم همين كار را كرديم.

 روند رسيدگى به پرونده عليرضا كريمى در كميته حقوقى و اخالق 
اتحاديه جهانى كشتى، به گونه اى است كه گفته مى شود پاى شيطنت 
برخى افراد داخلى و خارجى در ميان است.باخت تعمدى عليرضا كريمى 
در رقابتهاى قهرمانى اميدهاى جهان در لهستان برابر حريف روس، براى 
عدم رويارويى با حريفى از رژيم اشغالگر قدس، نخستين و آخرين مورد 
از اين اتفاقات در عرصه كشتى نيست، اما اين اتفاق به طرز عجيبى در 
محافل و مراجع رسمى بين المللى، منتشر و رسانه اى شد. اين موضوع 
تا جايى پيش رفت كه اتحاديه جهانى كشتى با جديت از كميته هاى 
حقوقى و انضباطى خود خواستار رسيدگى به اين پرونده شد. البته نبايد 
فراموش كرد اتحاديه جهانى هم حق هيچ نرمش و چشم پوشى نسبت 
به اين پرونده را ندارد، چراكه كميته بين المللى المپيك IOC نيز با 
اطالع از اين پرونده، فشار زيادى به اتحاديه جهانى وارد آورده تا ثابت 

كند، شعار جدايى سياست از ورزش، واقعى، جدى و الزم االجراست.
تشريح روند رسيدگى به پرونده كريمى

كميته حقوقى اتحاديه جهانى كشتى در گام نخست، موضوع پرونده را در 
نشستى ويژه بررسى و سپس پرونده را با تمامى مستندات و جزئيات براى 
اعمال نظر دقيق تر براى اعضاى خود ارسال مى كند. بد نيست بدانيد 
تنها عضوى كه در اين ميان، حق اعمال نظر و دخالت و تصميم ندارد، 
نماينده ايرانى كميته حقوقى اتحاديه جهانى است، چون طبق آئين نامه 
يك طرف اين پرونده مربوط به ايران است.در نتيجه نبايد از اميد چندانى 

به كرسى ايرانى كميته حقوقى داشت.
بدين ترتيب بعد از چند روز، نظر تمامى اعضاى كميته حقوقى گردآورى 
مى شود و براى رسيدگى به تخلف احتمالى در نشستى ديگر مورد نقد و 
بررسى قرار مى گيرد. اينجاست كه همه چيز طبق آئين نامه صورت مى 
گيرد و كشتى ايران بايد منتظر محروميت يا جريمه احتمالى و يا تبرئه 

باشد. البته در اين پروسه، حق دفاع و درخواست تجديد نظر به رئيس 
فدراسيون كشتى ايران و حتى مربيان تيم اميد و شخص كشتى گير هم 

داده خواهد شد.
اللوويچ حق دخالت مستقيم ندارد

 بسيارى از اهالى كشتى بر اين باورند كه رابطه نزديك «نناد اللوويچ» 
رئيس اتحاديه جهانى با رئيس فدراسيون كشتى ممكن است به ختم به 
خير شدن اين پرونده منتهى شود، اما بايد اين واقعيت را قبول كرد كه 
اللوويچ حق هيچ اعمال نظر شخصى ندارد. چون مرجعى باالتر، بنام 
كميته بين المللى المپيك IOCبر روند اجرايى و قانونى اتحاديه جهانى 

نظارت دارد. مرجعى كه به شدت با اين قبيل اتفاقات مخالف است و در 
صورت اثبات تخلف از سوى ايران، از هيچ جريمه و محروميت سنگينى 

دريغ نخواهد كرد.
وجود شيطنت هاى داخلى و خارجى

هيچكس به قدرت و نفوذ روسها در مديريت كشتى جهان شك ندارد و 
اين موضوع انكار ناپذير است. طبيعتا بايد در  رسيدگى به پرونده عليرضا 
كريمى، منتظر شيطنت رقباى روس خودمان هم باشيم. به ويژه آنكه 
آزادكار رژيم اشغالگر قدس، اصليت روسى دارد و حاال روسها به خوبى به 
مشكل كشتى ايران در رويارويى با رژيم اشغالگر قدس واقف هستند. البته 
اين رقيب ديرينه به تازگى حساب ويژه اى براى بيشتر شدن اين مشكل 
براى ايران باز كرده و با تغيير تابعيت كشتى گيران روس به تابعيت رژيم 
اشغالگر قدس، هر روز رقباى جديدى را در اوزان مختلف براى رويارويى 

با كشتى گيران ايرانى به ميدان مى فرستد.
جاى تاسف اينجاست كه در اين بين برخى از داخل ايران هم در شعله ور 
كردن آتش پرونده عليرضا كريمى نقش بسزايى داشته و دارند. افرادى كه 
با هر هدف شخصى و ديدگاهى سعى كردند جزئيات اين موضوع از آنچه 
هست، بيشتر نمايان و رسانه اى شود و اين پرونده به روى ميز كميته 

حقوقى اتحاديه جهانى برسد.
ديپلماسى؛ تنها راه نجات كشتى ايران

با توجه به رسيدن پرونده مذكور به اتحاديه جهانى كشتى و نظارت دقيق 
و جدى كميته بين المللى المپيك بر آن، تنها راه نجات فدراسيون كشتى 
از خطرات احتمالى، ديپلماسى سازنده و فكورانه متوليان امر است. بدين 
ترتيب وزارت ورزش و فدراسيون كشتى بايد با موضع گيرى مناسب 
نسبت به اين موضوع در كنار هم باشند و كشتى ايران را از خطر بزرگى 

كه فعال تهديدش مى كند، دور كند.

وقتى عادل فردوسى پور در استوديو داشت از كار دشوار ايران با خنده و شوخى مى گفت. 
جواد نكونام البه الى حرف هايش آرام گفت: مثل چهارسال پيش جورى حرف نزنيم كه شرمندگى اش بماند! 

قرعه كشى جام جهانى 2018 روسيه يكى از متفاوت 
ترين عصر جمعه ها را در ايران رقم زد. ميليون ها نفر 
مثل عادل فردوسى پور در انتظار نوع لباس مجرى زن 
مراسم بودند كه به تنهايى مى توانست پخش يا عدم 
پخش مراسم را رقم بزند! اما آنچه در نهايت رخ داد 
همه حرف و حديث ها در مورد مجرى را از خاطره 

ها شست و بُرد.
ايران در كنار پرتغال، اسپانيا و مراكش در گروه B قرار 
گرفت. گروهى كه حتى گرى لينه كر روى استيج محل 
برگزارى مراسم قرعه كشى آن را «دشوارترين» گروه 
لقب داد و در ايران موجى از شوخى، حيرت و البته 
افسوس را به راه انداخت. اينكه چه بدشانسى بزرگى 
آورديم و كاش به تيم هاى ساده ترى مى خورديم. به 
داليل متعدد از اينكه در چنين گروهى قرار گرفته ايم 

خوشحالم.
1- ايران به داليل سياسى و اقتصادى  و گاه هراس 
مربيان شانس برگزارى ديدارهاى دوستانه با تيم هاى 

و  بيسائو  گينه  و  توگو  و  نزوئال  و  پاناما  ندارد.  را  بزرگ 
مقدونيه و ... حريفان چند سال گذشته ما بوده اند، فرصت 
بازى با تيم هاى بزرگى چون اسپانيا و پرتغال براى همه ما 
يك فرصت بى نظير است. كره جنوبى 6 بار با اسپانيا بازى 
كرده، عربستان سه بار، چين و ژاپن هم بازى كرده اند و ما 

اولين بار است با آنها روبرو مى شويم!
اين يك ديدار دوستانه نيست كه مربيان تيم هاى حريف 
به  تن  اصلى  بازيكنان  يا  ندهند  بازى  را  اصلى  بازيكنان 
درگيرى ندهند، بلكه يك مسابقه واقعى با كيفيت و عيار 
جام جهانى است. با لبخند به استقبال اين هيجان بزرگ 

برويم.
2- ما بهترين تيم آسيا هستيم. ايران در فوتبال دنيا حرف 
خطوط  بهترين  از  يكى  ما  دارد.  گفتن  براى  زيادى  هاى 
دفاعى دنيا را داريم و ... اين جمالت را مدام بين خودمان 
رد و بدل مى كنيم. حاال زمان خوبى براى محك خوردن 
بسيارى از ادعاهايمان است. عيارمان در مقابل تيم هاى 
بزرگ دنيا سنجيده مى شود و مى توانيم با حقيقت روبرو 
شويم. حتى اگر تلخ باشد دست كم واقعى است و آن موقع 
مى توانيم كيفيت بسيارى از بازيكنان و كادر فنى مان را 

بسنجيم.
 3- بسيارى از شبكه هاى تلويزيونى دنيا و خبرگزارى قطعًا 
بازى هاى اسپانيا و پرتغال را پوشش مى دهند. چشم هاى 
بسيارى رقابت هاى اين دو تيم را خواهند ديد. اين بهترين 
شانس براى بازيكنان ماست تا بتوانند با نمايشى خوب 
لژيونر شوند. بازى با پاناما و پرو و صربستان و ... جز براى 
مردم اين كشورها جذابيت فوق العاده اى ندارد. بازيكنان 

ما بايد از اين قرعه استقبال كنند. يك توفيق اجبارى است.
4- جام جهانى صرفاً يك سرى مسابقات فوتبال نيست. يك 
كارناوال بزرگ است. اينكه بخت حضور در اين مسابقات را 
يافته ايم لذت بخش است. از رويارويى با تيم هاى بزرگ هم 
استقبال كنيم و يادمان نرود كه بعد از پيروزى مقابل آمريكا 
در جام جهانى 1998 فرانسه، شكست 1-0 و بازى پاياپا با 
آرژانتين در جام جهانى 2014 باعث شد بسيارى از مردم 
دنيا كه خيلى فوتبالى نيستند هم با نام «ايران» آشنا شوند 
و تصويرى وراى تبليغاتى چون جنگ، بمب اتم و ... از 

كشورمان پيدا كنند.
5- وقتى عادل فردوسى پور در استوديو داشت از كار دشوار 
ايران با خنده و شوخى مى گفت. جواد نكونام البالى حرف 
هايش آرام گفت: مثل چهارسال پيش جورى حرف نزنيم 

كه شرمندگى اش بماند! اشاره او به قرعه كشى جام 
جهانى 2014 بود كه وقتى با آرژانتين همگروه شديم 
برخى در تلويزيون خنديدند و گفتند «مسى» مقابل 
ايران مى تواند آنقدر گل بزند كه آقاى گل مسابقات 
شود. اما نمايش درخشان بچه هاى ايران در آن ديدار 
اميدوار  چرا  كرد.  عذرخواهى  به  وادار  را  ها  خيلى 

نباشيم باز هم اين اتفاق بيفتد؟
نمايش  بهترين  آرژانتين  مقابل  بازى  دوم  «نيمه   -6
كارلوس كى روش با ايران بوده است». اين جمله را 
بسيارى از منتقدان كى روش مى گويند. اينكه كارلوس 
سالهاست نان آن يك نيمه را مى خورد. نيمه اى كه 
يادآوردنش هم لذتبخش است. در آن بازى بازيكنان 
ايران بيش از توان فردى شان جنگيدند چرا كه مى 
دانستند ديده مى شوند. اين اتفاق در هنگام رويارويى 
پرسپوليس و استقالل مقابل تيم هاى شهرستانى هم 
رخ مى دهد. به واسطه پخش زنده بسيارى از بازيكنان 
كه مى دانند بهترين فرصت براى ديده شدن است، 
مقابل اين دو تيم ستاره مى شوند. اين انگيزه را دستكم 

نگيريم.
7- ما چه در گروهى شامل روسيه و اروگوئه و مصر قرار 
مى گرفتيم چه در اين گروه به اصطالح مرگ، در هر دو 
صورت قهرمان جام جهانى نمى شديم. تيم هايى مثل ايران 
سنجيدن  و  بردن  لذت  شدن،  ديده  تجربه،  كسب  براى 
كيفيت و فاصله خود با حريفان به تورنمنت جام جهانى 
مى روند. صعود از گروهى با آن حريفان لذت بخش تر 
(و در دراز مدت براى فوتبال مان مفيدتر) است يا ارائه 
بزرگى،  براى  بزرگ؟  هاى  تيم  مقابل  جسورانه  نمايشى 
بايد با بزرگان مبارزه كرد. از در پشتى وارد مهمانى شدن، 

افتخارآميز نيست!
بدون اينكه به دام توقع افزايى بى سبب بيفتيم و فكر كنيم 
باز  آغوش  با  بايد  است،  گروه  تيم  ترين  ساده  مراكش 
آماده  و  تداركاتى  ديدارهاى  براى  و  بپذيريم  را  قرعه مان 
سازى روانى و جسمانى بازيكنان مان برنامه بريزيم. كارمان 
دشوار است اما كار ساده را همه مى توانند انجام بدهند، 
برويم به استقبال كار دشوار. به اميد اين كه سخت بجنگيم و 

سرافراز از ميدان بيرون بياييم.

نامه ام به كى روش تهديدآميز نبود

خبـر
صنعت نفت را واگذار كنيد

سرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آبادان اعتقاد دارد تيمش مستحق 
كسب 3 امتياز بازى بود.

فراز كمالوند، پس از تساوى تيمش برابر تراكتورسازى تبريز، در نشست 
خبرى بعد از بازى بيان كرد: ما حاكم بازى بوديم و تراكتورسازى فقط 
دو شوت به سمت دروازه ما زد كه يكى از آن ها گل شد. من اين 
يك امتياز را به آن ها تبريك مى گويم. ما مستحق كسب 3 امتياز 

بازى بوديم.
او ادامه داد: ما اگر حرف بزنيم ما را جريمه مى كنند. ما تا االن 10 
درصد قرارداد نگرفته مان را براى اين جرائم داديم. وقتى حرفى كه در 
آن توهين نيست، چرا نبايد در مورد داورى زده شود؟ كجاى دنيا اين 
اتفاق مى افتد؟ حاج ملك در دو بازى در چهار هفته اخير، داور بازى ما 

بوده است و در اين دو بازى دو پنالتى براى ما نگرفته است.
وى اضافه كرد: آقاى كميته داوران و آقاى كميته انضباطى، ما اعتراض 
نمى كنيم ولى طرفداران و مجموعه صنعت نفت آبادان منتظر هستند تا 

برخورد كميته داوران را با حاج ملك ببينند.
كمالوند درباره بازى امروز هم، اظهار كرد: من مديون مردم تبريز بودم، 
هستم و خواهم بود. اگر من در فوتبال ايران مطرح شدم به لطف خدا 
و بعد از مردم تبريز و تيم تراكتورسازى بوده است. من فكر مى كنم 
كه در نيم فصل اول نسبت به آن چيزى كه فكر مى كرديم، امتيازات 
بيش ترى به دست آورديم. من نويد كسب رتبه تك رقمى را داده بودم 
كه به آن مى رسيم ولى براى نيم فصل دوم هيچ قولى نمى دهم، به اين 

دليل كه شرايط مالى در اين جا روز به روز بدتر مى شود.
او ادامه داد: وقتى ما پول بازيكنان قبلى مان را نداده ايم چطور بازيكن 
جديد جذب كنيم؟ پارسال تا اين موقع 50 درصد قرارداد بازيكنان 
پرداخت شده بود اما تا االن فقط 20 درصد به آن ها داده ايم. بايد يك 
فكرى به حال اين تيم كرد. من تعهد دادم و به آن عمل كردم. وزارت 
نفت اگر عالقه اى به تيم دارى ندارد تيم صنعت نفت را واگذار كند. ما 
نمى خواهيم به مشكالت تيم نفت تهران دچار شويم. وزارت نفت بايد 
به صراحت موضع خود را در اين خصوص اعالم كند. مطمئن باشيد 

افرادى هستند كه اين تيم را تحويل بگيرند.

بازيكنانم با درد بازى مى كنند
سرمربى تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان پس از شكست برابر 
صدرنشين ليگ برتر كشور، گفت: بازيكنانم مصدوميت مواجه هستند 
و با درد بازى مى كنند.  فروزان سليمانى ، پس ازشكست 4 بر صفر 
تيمش برابر شهردارى بم، اظهاركرد: نيمه اول خيلى خوب بود و اگر چه 
در اين نيمه با اعالم  يك پنالتى به سود حريف، شكست خورديم اما 
اصال بازنده نبوديم. وى بيان كرد: به جز آن پنالتى، داور عملكرد خوبى 
داشت و به خوبى توانست بازى را كنترل كند. من فكر مى كنم اگر 
شهردارى بم گل اول را از روى نقطه پنالتى نمى زد، در ادامه به مشكل 
برمى خورد. سرمربى تيم فوتبال بانوان استقالل خوزستان گفت: اگر 
چه در نهايت در اين بازى باختيم ولى از بازيكنانم راضى هستم. تيم 
ما پيش از آغاز ليگ، بدنسازى نداشت واكنون بازيكنانم با مصدوميت 

مواجه هستند و با درد بازى مى كنند.
وى عنوان كرد: اگر در نيم فصل تقويت نشويم، شرايط همين است 

ولى اگر تيم ترميم شود مى توانيم رقيب خوبى براى تيم ها باشيم.

موفقيت خوزستانى ها در مسابقات 
پارآسيايى جوانان دور از دسترس نيست

مديركل ورزش و جوانان خوزستان گفت: اميدوارم ورزشكاران اعزامى 
استان به رقابت هاى پارآسيايى با دست پر از اين آوردگاه به ايران  

برگردند كه اين مهم نيز دور از دسترس نيست. 
افشين حيدرى در مراسم بدرقه كارون اعزامى استان به رقابت هاى 
پاراآسيايى ، اظهاركرد: خوزستان با هشت ورزشكار و دو مربى در 
رقابت هاى پارآسيايى جوانان شركت مى كند كه براى اولين بار است، 
اين سهميه نصيب خوزستان مى شود. من به عنوان مديركل ورزش 
استان از تك تك پدران و مادر اين ورزشكاران كه از آن ها حمايت 
داشتند، قدردانى مى كنم.  وى خطاب به ورزشكاران و مربيان اعزامى 
استان به رقابت هاى پارآسيايى جاكارتا، عنوان كرد: شما ورزشكاران 
نماينده تمام خانواده هاى شهدا و جانبازان خوزستان هستيد. شما 
ورزشكاران با سختى به اين جايگاه رسيديد و در اين راه خيلى ها از 
جمله آقاى شيروانى رييس هيات ورزش هاى جانبازان و معلوالن 
استان و همكارانشان از شما حمايت داشتند.   مديركل ورزش و جوانان 
خوزستان گفت: اميدوارم در اين راه موفق باشيد و با دست پر از اين 
آوردگاه به ايران عزيز برگرديد. اميدوارم بار ديگر براى حضور شما در 
رقابت هاى پارالمپيك كنار هم جمع شويم كه اين مهم دور از دسترس 

نيست و اميدوارم هميشه و در تمام عرصه هاى زندگى موفق باشيد.
وى در ادامه، گفت: هيات جانبازان و معلوالن استان، يكى از هيات هاى 
منظم و توانمند استان است و اداره كل ورزش و خوزستان نيز حمايت 
از اين هيات را جزو اولويت هاى اصلى خود قرار داده است. همانطور 
با  استان  معلوالن  مجموعه  تكميل  مراحل  بوديم،  داده  وعده  كه 
سرعتى خوب در حال پيشرفت است كه اين نويد روزهاى خوبى 
است. همچنين مجموعه ورزش و جوانان خوزستان حساب ويژه اى 
روى هيات جانبازان استان باز كرده  و تمام تالشش اين است كه 
شرايط و امكانات را براى اين هيات فراهم شود. حيدرى بيان كرد: 
شايد خوزستان از نظر سرانه ورزشى در وضعيت خوبى نباشد ولى با 
برنامه ريزى هاى خوبى كه صورت گرفته است، استان خوزستان در 
طول برنامه ششم توسعه، يكى از استان هايى خواهد بود كه از نظر 
زيرساختى ورزشى در شرايط بسيار خوبى قرار خواهد گرفت. در طى 
سال هاى گذشته، اعتبارات عمرانى حوزه ورزش، اعتبارات كمى بود 
ولى به لطف حمايت هاى استاندار ورزش دوست خوزستان و همچنين 
رييس سازمان برنامه و بودجه استان و همچنين مجمع نمايندگان و 
وزير ورزش و جوانان، امسال اعتبارات عمرانى استان بالغ بر 2 هزار 
ميليارد ريال است كه يك ركورد در ورزش به حساب مى آيد. ما تقريبا 
جزو دو سه استان اول كشور از نظر اعتبارات عمرانى هستيم و فكر مى 
كنم تا پايان سال 97 پروژه هاى نيمه تمام استان به سرانجام خواهند 
رسيد. وى با اشاره به چند پروژه نيمه تمام استان، اظهار كرد: چند 
پروژه شاخص در استان داريم كه در واقع زخم كهنه بر پيكره ورزش 
خوزستان هستند كه مى توان به پروژه سالن دو هزار نفرى سروندى 
انديمشك اشاره كرد كه بايد با افتخار بگويم مراحل ساخت آن با 
سرعت بسيار خوبى در حال انجام است و فكر مى كنم تا فروردين 97 
افتتاح خواهد شد. همچينن مجموعه استاديوم ورزشى مجديان دزفول 
را داريم كه متاسفانه بيش از دوازده سال است كه در بالتكليفى به سر 
مى برد كه ان شاءاهللا تا اواسط سال 97 به بهره بردارى خواهد رسيد.  
مديركل ورزش و جوانان خوزستان گفت استاديوم ورزشى جهان آراى 
خرمشهر نيز تا شهريور 97 به صورت كامل به بهره بردارى مى رسد. 
همچنين يكى از پروژه هاى اصلى استان خوزستان، سالن چهار هزار و 
500 نفرى اهواز است كه چهارده سال است، راكد مانده و هيچ اعتبار 
براى آن در نظر نگرفته بودند ولى خوشبختانه با حمايت دكتر شريعتى 
و وزير ورزش و جوانان، 12 ميليارد تومان براى اين پروژه در نظر گرفته 
شد كه اين اعتبار در مرحله انعقاد قرارداد شروع به كار پيمانكار است. 

واقعا در استان خوزستان به چنين مجموعه هايى نياز داريم.

شيطنت داخلى ها در پرونده كريمى



 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

  
  
  

صاحب امتياز و مدير مسوول:سعيد كيوانى
سردبير: سهيال باورى

مدير هنرى: مرتضى پورسامانى

نشانى: اهواز- 24 مترى- خيابان رستگارى، خيابان شهيد علم الهدى- پالك 85
تلفكس:09165345700-061-32236705

چاپ: چاپخانه نشر فرهنگ اهواز

Bamdadzagros.news@gmail.com
امتياز در طرح ارزيابى كيفى وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى :76

 Managing Director: Saeed Keyvani
 Editor-in-Chief: Soheyla Bavari
 Art Director: Morteza Poursamani

«قاتل اهلى» ساخته مسعود كيميايى كه به تازگى به اكران درآمده است، 
پروسه پرحاشيه اي را پشت سر گذاشت تا به سر در سينماها برسد. آخرين 
ساخته كيميايى در دو روز اول اكران حدود 200 ميليون تومان فروخت 
اما ظاهرا پروسه پرحاشيه اين فيلم همچنان ادامه دارد و گويا قرار نيست 
حواشى اين فيلم به اتمام برسد. اين فيلم كه آخرين ساخته كيميايى در 
پرونده پرو پيمان فيلمسازى او محسوب مي شود، از آن ابتدا با حواشى 
همراه بود تا جايى كه حواشى آن در جشنواره فيلم فجر گذشته، يكى 
از پرسروصداترين نشست ها را داشت و اين حواشى حتى بعد از توافق 
ضمنى بين كارگردان و تهيه كننده به پايان نرسيد. در اين گزارش سواى 
از نقد ساختارى آخرين فيلم كيميايى، نگاهى به پروسه پرحاشيه اين فيلم 

شده است كه گويا تمامى ندارد.

اختالف بين تهيه كننده  و كارگردان از ابتدا
آخرين ساخته مسعود كيميايى در حالى خبرى شد كه به پاى ساخت 

رسيده است كه بازيگران چهره هاي محبوبى از گذشته و 
جديد يعنى پرويز پرستويى و امير جديدى در آن ايفاى 
نقش داشتند. انتشار اين خبر و در ادامه عكسى از پرويز 
پرستويى در كنار كيميايى به شدت از سوى عالقه مندان 
سينماى كيميايى و دوست داران پرستويى، خبرى شد اما 
در ادامه توليد فيلم سينمايى «قاتل اهلى» به كارگردانى 
مسعود كيميايى با بروز اختالفاتى با تهيه كننده در هاله اى 
از ابهام قرار گرفت. اين در حالى بود كه بعد از مدت ها 
كيميايى با حضور يك تهيه كننده مي توانست فيلمى بدون 
دغدغه بسازد و اين براى دوست داران سينماى او اتفاق 
خوشايندى بود كه در آن روزها كسى از سرانجام پرحاشيه 
آن خبر نداشت. در ادامه در حالى كه همه چيز مهيا بود تا 
اين كارگردان پشت دوربين جديدترين ساخته خود برود، 
اختالف ميان تهيه كننده و كارگردان باال گرفت. بهار سال 
گذشته مسعودكيميايى در راهروهاى ارشاد به كرات ديده 
شد زيرا او به نوع رفتار تهيه كننده درباره نحوه فعاليتش 
معترض بود. در ادامه اين دو سينماگر با هم به نتيجه 

رسيدند و فيلم به مرحله ساخت رسيد.

آغاز ساخت فيلم پرماجرا
«قاتل اهلى» بعد از خاموش كردن اختالفات پيش آمده 
باالخره با يادى از عباس كيارستمى كليد خورد. هنرمندى 
كه در بسيارى از آثار كيميايى با او همكارى داشته و تيتراژ 
به يادماندنى فيلم «قيصر» را ساخته بود، همزمان با آغاز 
اين فيلم مدتى بود كه از اين دنيا رفته بود و داغ رفتن او 
بر دل دوست دارانش مانده بود. پيش از اين در آخرين فيلم 
كيميايى يعنى «متروپل» عكس هايي از حضور كيارستمى 
در صحنه فيلم از دويار قديمى به يادگار مانده بود اما در 
هنگام آغاز اين فيلم اين اسطوره سينمايى ديگر در اين 
جهان نبود. چندى از ساخت فيلم پرجاذبه كيميايى كه 
به دليل بازيگران خوش نام و نام غير متعارف فيلم، نويد 

اثرى متفاوت در كارنامه اين كارگردان مي داد، زمزمه هايي از بروز اختالف 
بين تهيه كننده و كارگردان به گوش رسيد. زمزمه اي كه گفته مي شد 
عمده مشكالت آن بيشتر بر سر بازى پسر آقاى كارگردان يعنى «پوالد 
كيميايى» در فيلم است. حاشيه از آنجا شروع شد كه كيميايى اعتقاد داشت 
هنوز چند سكانس از فيلم كه اتفاقا مربوط به پسرش مى شود، باقى مانده 
و لشكرى قوچانى فيلم را تمام شده مي دانست. شنيده ها حاكى از آن 
بود كه در ادامه مشكالت كيميايى و لشكرى قوچانى، كارگردان «قاتل 
اهلى» از لشكرى قوچانى شكايت كرده و قصد دارد كه فيلمش را در 
جشنواره نمايش ندهد. لشكرى قوچانى هم در مصاحبه اى اعالم كرد: 
من هيچ اطالعى از اينكه قرار است فيلم در جشنواره به نمايش در نيايد، 
ندارم. باوجود محافظه كارى تهيه كننده در عدم تاييد اخبار حاشيه اى، 
اين اختالفات به اتمام نرسيد و در حالى فيلم كه جشنواره رفت كه بحث 
ارائه دو نوع تدوين اين فيلم مطرح شد كه واكنش هايي بسيارى از سوى 
مخالفان و موافقان را برانگيخت. در طى اكران فيلم در جشنواره در زمان 
نمايش اين فيلم خنده هاى سازمان دهى شده در سالن صورت گرفت و 

اين واكنش پوالد كيميايى را به دنبال داشت.

نشست پرحاشيه 
 در جشنواره فجر

سرانجام فيلم «قاتل اهلى» كه همه منتظرش بودند و در روزهاى 
گذشته، حاشيه ها و جنجال هاي زيادى پيرامون آن درست شد، در 
جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد. در روزهايى كه جشنواره سى 
و پنجم فيلم فجر به آرامى طى مى شد، اين فيلم اين روند را بر هم 
زد. بامداد هفدهم بهمن ماه پس از پايان نمايش فيلم «قاتل اهلى» 
در برج ميالد، برخالف انتظار عده اى، نشست پرسش و پاسخ فيلم 
«قاتل اهلى» به كارگردانى مسعود كيميايى با حضور تهيه كننده و 
كارگردان كه از مدت ها قبل جدل ها و حاشيه هاى زيادى بين شان 

به وجود آمده بود، برگزار شد.
اين نشست در طول مدت زمان برگزارى هم با حرف هاى گاهى 
تند كيميايى دنبال شد اما در پايان به بحث و جدل ميان مسعود 

كيميايى، پوالد كيميايى، منصور لشكرى قوچانى و اشك هاى دختر 
تهيه كننده «قاتل اهلى» كشيده شد. مسعود كيميايى در ابتداى 
صحبت هاى خود خطاب به اهالى رسانه اظهار كرد: اين آمدن و 
نشستن با شما تبعات دارد كه بخشى از آن را در سالن ديديم. يك 
اتفاق مهمى كه افتاده اين است كه با دنياى مزدورى در سينما و 
هنر آشنا مى شويم و اين مزدورى يعنى اينكه جنس خنديدن ها، 

ترسيدن ها و حتى قيمت ها را از آن مى فهميم.
او گفت: فيلم «قاتل اهلى» براى نترس ها است. كسى كه اين 
فيلم را مى بيند نترس است مثل سازنده اش. دو سال ساخت اين 
فيلم طول كشيد. من براى تو فيلم ساختم و براى تو هم اينجا 
نشسته ام چيز ديگرى هم مهم نيست. پس از دو سال فقط اين 
فيلم باقى مى ماند و دسيسه ها و هيچ چيز ديگرى باقى نخواهد 
ماند. او در پاسخ به اين سوال كه قرار است تدوين ديگرى از اين 
فيلم انجام شود، گفت: مگر مى شود يك كتاب داراى دو مولف 
چون  شد.  خواهد  بشود  است  قرار  كه  آن قدرى  فيلم  اين  باشد. 
حجم داربست و اسكلت آن در حدود 106 دقيقه جا مى گيريد. 
مى خواهد.  كشى  كيسه  يك  فقط  قديمى ها  قول  به  االن 

اينكه  درباره  سوالى  به  پاسخ  در  اهلى»  «قاتل  فيلم  كارگردان 
با توجه به يادداشت داريوش مهرجويى، بدهى نسل شما از چه 
كسى بايد طلب شود، اظهار كرد: اين حجم بى اخالقى از داخل 

خود فيلم كه يكى از مهم ترين عنصرهاى فيلم است، مى آيد.

ادامه جدل ها بعد از نشست
در پايان اين نشست، محمود گبرلو كه به عنوان مجرى و اداره كننده 
جلسه حاضر بود و بارها مجبور به آرام كردن جو سالن شده بود، از 
فريدون جيرانى به عنوان تاريخ شفاهى سينماى ايران خواست تا 

براى اتفاقات پيش آمده در جلسه اظهار نظر كند.
جيرانى هم با ابراز تاسف از آن چه در نشست پيش آمده و نيز ابراز 
تاسف از نامه پرويز پرستويى و طوسى، تاكيد كرد: نمى خواهم نقش 
تهيه كننده را كم كنم اما كارگردان فيلم مولف اثر بود. نمى خواستم 
اين مشكالت به اين جا كشيده شود و بيشتر وارد بحث نمى شوم 
اما به احترام مسعود كيميايى تعظيم مى كنم. در پايان 
صحبت هاى فريدون جيرانى، مجرى نشست هنگام 
اعالم تمام شدن برنامه رو به عكاسان خواست كه 
مسعود كيميايى و منصور لشكرى قوچانى يكديگر را 
ببوسند تا كدورت ها برطرف شود اما طرفين تمايلى 
براى اين كار نشان ندادند و اين بحث ها و حاشيه ها 

بيرون از سالن نشست در چند گروه ادامه يافت.

و حواشى همچنان ادامه دارد
باالخره بعد از حكميت خانه سينما و رفع اختالفات 
بين تهيه كننده و كارگردان فيلم بر سر ارائه دو نسخه 
از فيلم، «قاتل اهلى» با كمى تاخير به اكران رسيد 
ماجراهاى «قاتل  گويى  نرسيد.  اتمام  به  حواشى  اما 
حذف  ندارد.  تمامى  اكران  روزهاى  در  حتى  اهلى» 
عنوان  به  كه  فيلم  اين  از  كيميايى»  صداى «پوالد 
و  بى سر  جايگزينى  داشت،  حضور  آن  در  خواننده 
در  خواننده  به عنوان  گالب»  «اميرعباس  صداى 
عوامل،  ديگر  و  كارگردان  با  هماهنگى  بدون  فيلم 
اختالف تهيه كننده اثر با مسعود و پوالد كيميايى و 
كه  غريبى  و  عجيب  فضاسازى هاى  مهم تر  همه  از 
در فضاى مجازى عليه مسعود و پوالد كيميايى به 
وجود آمد؛ در رسانه ها بازتاب داده شدند. اما به اين 
حواشى برخى فضاسازى ها عليه يغما گلرويى را نيز 
بايد افزود. ترانه سرايى كه نامش به عنوان بازيگر در 
پوستر و تيتراژ فيلم قاتل اهلى درج شد ولى به عنوان 
ترانه سرا همچنان ممنوع الكار است. در ادامه كيميايى 
تاكيد كرد كه صداى خواننده منتخب معترض نيست 
و از طرفى پوالد كيميايى هم در واكنش به گاليه 
يغما گلرويى از حذف نامش از تيتراژ «قاتل اهلى» 
به عنوان ترانه سرا، از لشگرى قوچانى به شدت انتقاد 
كرد.گلرويى نيزى اخيرا درباره تغيير خواننده و حواشى 
پيش آمده اظهار داشت: من و باقى عوامل، خبرى از اين ماجراها 
نداشتيم تا چند هفته پيش كه اول كليپى از فيلم – بدون اسم من 
و عوامل موسيقى – با صداى آقاى گالب منتشر شد و بعد هم خبر 
تعويض خواننده كه من مجبور شدم بعد از چند ماه جواب ندادن 
تلفن اس ام اسى به تهيه كننده بزنم و بگويم اگر با اين روند جلو 
بروند من ماجرا را خبرى خواهم كرد كه ايشان مثل هميشه سعى 
كردند اين اتفاق را گردن ديگران بيندازند و نوشتند ارشاد با صداى 
پوالد مخالفت كرده كه حرف در كل نادرستى   است. ببينيد وقتى در 
كليپى كه نيازى به مجوز هيچ كسى ندارد، به شكل سرخود نام عوامل 
را حذف مى كنند و هيچ احترامى براى پديد آورنده قائل نيستند، ديگر چه 

جاى حرفى باقى مى ماند.

گويا قاتل، اهلى است
همان طور كه از نام فيلم برمى آيد، قاتل اين فيلم نيز اهلى سينما 
دليل  به  موجود  حواشى  تفاسير  اين  با  و  است  عوامل  خود  از  و 

خودسرى ها و عدم توافقات به پايان نخواهد رسيد./بهارنيوز 

شهرام ناظرى با انتقاد شديد از صدا و سيما گفت: اگر به مديران 
صدا و سيما حقوق ندهند دنيا را خراب مى كنند.

مراسم رونمايى از آلبوم «عاشق كيست؟» امروز در فرهنگسراى 
نياوران با ح ضور شهرام ناظرى، اميرپورخلجى، عباس سجادى و 

جمعى از مسئوالن برگزار شد.
شهرام ناظرى، خواننده فاخر كشورمان، در ابتدا به هموطنان كرد 
و آسيب ديدگان زلزله كرمانشاه  تسليت گفت و با آنها همدردى 
كرد و سپس با بيان شعرى از بوسعيد ابولخير گفت:  جسمم همه 
اشك گشت و چشمم بگريست، در عشق تو بى جسم همى بايد 
زيست، از من اثرى نماند اين ز عشق چيست، چون من همه 
معشوق شدم عاشق كيست؟ من نام «عاشق كيست؟» را خودم 
براى اين آلبوم پيشنهاد دادم زيرا از همين شعر عجيب برگرفته 
شده است. معتقدم اگر بوسعيد ابولخير تنها همين رباعى را مى 

سرود براى همه عمرش كافى بود.

حضور ابوسعيد ابوالخير معجزه بود
وى در خصوص اينكه از نوجوانى عالقه زيادى به شاعران داشت 
گفت: من از دوران نوجوانى عالقه خاصى به مشاهير ايران زمين 
داشتم كه از عشق هاى عجيب من بوده و هميشه با يادشان در 
فضاى ديگرى زندگى كردم. عالوه بر ابوسعيد ابوالخير به شدت به 
بايزيد بسطامى، ابوالحسن خرامى هم عالقه مند بودم. ابوسعيد هزار 
سال پيش نقش روشنفكرانه و متفكرانه اى براى فرهنگ ايران 
داشته كه در دوره آدم كشى و تفتيش عقايد، با حرف هاى زيبا 
درس ها و عملكردهاى به سزايى از خود به جا مى گذارد همچنين 
او پايه گذار رقص آن هم در شرايط سخت و دلتنگ جامعه بوده 
است. به هر حال آن زمان بايد كسى پيدا مى شد كه اين نوع 
تفكرات را مترقى و زنده كند، حضور او به نظرم معجزه بوده است.

ادبيات مادر همه هنرهاست
ناظرى ادامه داد: زمانى كه با مهدى اخوان ثالث و شفيعى كدكنى 
آشنا شدم فهميدم ابوسعيد چه كسى است و چه كارها كه نكرده 

است. همواره اين در ذهنم بود كه اثرى به ياد ابوسعيد بسازم، 
مانند همان آثارى كه به عشق موالنا، فردوسى، حافظ و... ساخته 
ايم. در ادامه نيز با اميرپورخلجى آشنا شدم و ديدم كه او جوانى با 
فرهنگ و اهل كتاب و قلم است. ولى از آنجا كه من از كودكى ام 
روحيه شاعرانه و ادبى داشتم دوست داشتم با موزيسينى كار كنم 
كه ادبيات را به خوبى بشناسد. ادبيات يعنى حاصل و چيكيده اى 
از تاريخ و در واقع ادبيات فضليت يك جامعه از ابتدا تا انتها است، 

ادبيات مادر همه هنرها است.
بهرام بيضايى يك اديب است

وى افزود: وقتى موزيسين به ادبيات اشراف داشته باشد ادبيات به 
آن قطعا كمك خواهد كرد. و اگر فرد اهل تئاتر و سينما و يا هر 
هنر ديگرى حتى كارگردانى به ادبيات آگاه باشد كمك شايانى 
بهرام  مثل  كسى  است  اديب  كه  كارگردانى  مثال  مى كند.  او  به 

بيضايى مى شود.
شواليه آواز ايران با بيان اينكه چه زحماتى را براى تهيه اين آلبوم 
متحمل شده است گفت: بيش از حدى كه پيش بينى كرده بوديم 
اين كار وقت ما را گرفت و من نيز زحمت هاى آن را به عهده 

گرفتم و هيچ ضرر مادى و مالى براى كسى نداشت. 
شب، نيمه شب و هر وقت كه فرصت مى شد با 
همراهى آقاى پور خلجى سعى براى تهيه آلبومى 

كرديم تا شايد در شان بوسعيد ابوخير باشد.
ببينيد من چه صبرى دارم ...

ناظرى در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص 
اينكه آيا بابت اعتراض هايش از تلويزيون مبنى بر 
اين كه بدون اجازه از او آثارش را پخش مى كنند، 
گفت:  است؟  نكرده  دلجويى  او  از  تلويزيون  آيا 
اعتراض  اصال  نيفتاد،  بعد  به  آن  از  اتفاقى  هيچ 
خيلى  واقعا  نيست.  مهم  سيما  و  صدا  براى  من 
تاسف آور است كه هيچ گونه اقدامى نكردند. من 
بارها اعتراض كردم و هيچ وقت به اعتراضات و 
خواسته هاى من نه عمل شده و نه احترامى گذاشته شده است. 
همچنين هرگز با من قراردادى بسته نشد و هيچ حق و حقوقى 
به لحاظ مادى ونه معنوى برايم قائل نشده اند. تا به امروز 38 
از 37  حرف  است  زياد  واقعا  سال ها  اين  و  است  گذشته  سال 
اگر  ام  گفته  همه  تر  پيش  من  است.  سال  نيست، 38  كه  ماه 
به مديران صدا و سيما 37 ماه حقوق ندهند دنيا را خراب مى 
كنند. اما ببينيد من چه صبرى دارم كه 38 سال كه يك عمر 
است با اين روحيه ادامه داده ام. شايد آن ها انتظار دارند من 
به آنجا بروم و بعد تصميم بگيرند كارى كنند اما ما اين محيط 
فرهنگى  محيط  يك  در  داشتيم  دوست  ما  نداريم،  دوست  را 

سالمت و درست كار كنيم اما در اين محيط نمى توانيم.
شهرام ناظرى در پايان گفت: اما اين مشكالت همچنان وجود 
دارد و تا به امروز كج دار و مريض ادامه پيدا كرده است و ما هم 
همچنان با سمجات تمام، نمى گويم عشق و اسمش را اصال عشق 
نمى گذارم و مى گويم با سماجت تمام كار كرديم و ايستاده ايم. ما 
به ناماليمات و اين كه حقمان را بخورند عادت كرده ايم اما با اين 

حال من راهم را ادامه خواهم داد.

قاتل، از اهالى سينماست نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

لنوشـته د

 باز باران
مقدمه: تلويزيون را نگاه ميكردم در نمايى از سرزمين 

هميشه سبز و بارانى گيالن و باران كه با (گرماى 
فراوان) حالت را بهتر مى كرد و اين (دل نوشته) حاصل 

آن حال لذت بخش است.
(باز باران با ترانه)

توى ال سى دى خانه 
باز آنجا توى جنگل هاى گيالن

دشت هاى سبز و خرم
قطره ه زيباتر از الماس

و چه زيبايى در اين باران و باران ها
***

خوب يادم است
(كودكى ده ساله بودم) من

وقت باران توى خانه
در اتاقى ساده و پرمهر

يك برادر، چند خواهر، مادر و پدر باهم
و چه بارانى

تند و يكريز و مداوم
ناودان ها در تالطم

سقف ها پرمنفذ و خسته
قطره ها از سقف بارانى
توى كاسه و ديگ و تابه
گاه هم روى لحاف ما

بچه ها دلشاد، مادر خسته و بيدار
و پدر بى خستگى دائم به روى بام

مشتى كاه و گل در دست 
خيس و تر

مى رفت و مى آمد
مضطرب مادر، مبادا سينه پهلويى بالى جان او گردد

و پدر خوشحال
حل شد مشكل چكه

ولى ما شادمان از چكه هاى سقف
و غمگين از نبود آن

په آهنگ خوش در تشت و در كاسه نشسته بود
و غمگين از نبود آن

چه آهنگ خوشى در تشت و كاسه نشسته بود
كجا هستند سقف ها با آن همه چكه

و اينك سقف ها بى چكه و آرام
و زير سقف هم بى تشت و بى كاسه
و در ديوار هال ما يك ال سى دى زيبا

پر از باران
بدون تشت و بى تابه

*قسمت هاى داخل پرانتز و نام اى دلنوشته (از باران) از 
شاعر شعر از باران گرفته شده است.

سيد رحيم آقازاده

اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است
در بـند سر زلف نـگاري بوده سـت 
اين دستـه كـه بر گردن او مي بيني

دستي ست كه برگردن ياري بوده ست 

از ترك سيگار تا تاريخ هنر در يك كتاب
كتاب «واسازى از تاريخ هنر تا ترك سيگار» 
شامل پنج جستار از نظريه پردازان مشهور 

علوم اجتماعى منتشر شد.
كتاب «واسازى از تاريخ هنر تا ترك سيگار» 
پنج جستار از پنج نظريه پرداز مطرح جهان 
است كه با ترجمه  شهريار وقفى پور به تازگى 
از طرف نشر ايجاز وارد بازار كتاب شده است.

كتاب هاى  از  مجموعه  اولين  كتاب  اين 
نظرى نشر ايجاز است و از اين سرى قرار 
كلى  عنوان  با  ديگرى  كتاب هاى  است 

«زيبايى شناسى» در آينده منتشر شود.
«واسازى در برابر پسامدرنيسم» از كريستوفر نوريس، مقاله  نخست كتاب است كه در 
آن مؤلف با رويكردى واسازانه به بررسى نقادانه  مفهوم پسامدرنيسم و تعريف پذيرى 

آن مى پردازد و به معانى متعدد آن در ساحت هاى متفاوت اشاره مى كند.
«واسازى و زندگى روزمره» يا «چگونه كمكم كرد تا سيگار را ترك كنم» از ديويد 
بوث رايد مقاله دوم كتاب است. در اين مقاله نويسنده با اين سوال آغاز مى كند كه 
واسازى كجا به زندگى روزمره مربوط مى شود و چگونه با آن پيوند مى يابد و آن را به 
حوزه  گسترده تر ارتباط نظريه و عمل پيوند مى زند و در ادامه به طرح سواالتى از اين 
دست مى پردازد: رابطه ى واسازى با امر روزمره چه پيامدهايى به بار آورد؟ آيا چنين 
نظريه اى را مى توان براى مداخله اى انضمامى به كار گرفت تا تغييرى در نمونه اى 
خاص از زندگى روزمره دهد؟ و در اين ميان بحث را به سيگار و موضوع روزمره  ترك 

سيگار پيوند مى زند و به شكلى جذاب آن را بسط مى دهد.
نوشتار سوم از نيكالس استراب با عنوان «لكه  مسيحيت» نام دارد كه درآن 

موضوعاتى چون خاطره و مرگ و عدالت مورد واكاوى قرار گرفته اند.
«هويت هاى قديم و جديد يا قوميت هاى جديد و قديم» از استوارت هال، جستار 
چهارم اين كتاب است. در اين بخش نويسنده كه خود در خانواده اى متوسط و فقير 
در جامائيكا بزرگ شده و آنجا  را اوايل دهه  پنجاه ترك كرده تا در انگليس درس 
بخواند به امر محلى و امر جهانى مى پردازد او كه خود با مسئله  هويت درگير بوده، با 
طرح عنوان «هويت هاى جديد و قديم، قوميت هاى جديد و قديم»، به پرسش مهم 

هويت و واسازى آن مى پردازد.
در جستار پنجم اين كتاب، گريزلدا پالك از سياست نگاه (looking) مى گويد؛ از 

رابطه  ديده و قدرت در تاريخ هنر و با نقد نگاه تاريخ هنرى به بررسى جهان.
و در نهايت آخرين بخش كتاب «واسازى از تاريخ هنر تا ترك سيگار» از نظريه پرداز 
نام آشنا، الن سيكسو است. سيكسو در اين جستار در نوشتارى سيال و متفاوت به امر 

نوشتن مى پردازد.
«واسازى از تاريخ هنر تا ترك سيگار» در 166 صفحه، شمارگان يك هزار نسخه و 

به بهاى 18 هزار تومان از سوى نشر ايجاز منتشر شده است.

انتقاد تند آقاى بازيگر به حضور
 يك بازيگر زن در تئاتر

بازيگر سريال نفس گفت: من واقعاً نمى فهمم چگونه بازيگر زن مبتدى سينما 
به تئاتر وارد شده است. ورود اين گونه بازيگران باعث خجالت تئاتر است، زيرا 

اين ها فقط و فقط به دنبال پول هستند.
مجيد سعيدى بازيگر سينما و تلويزيون در خصوص هدف گيرى شبكه هاى 
ماهواره اى بر فرهنگ ايران گفت: متاسفانه شايد برخى مسئولين فرهنگى ندانند 
اما شبكه هاى ماهواره اى با سريال هايشان فرهنگ مردم را نشانه گرفته اند. به 
عنوان مثال در خود تركيه بى بند و بارى موجود در سريال هايشان وجود ندارد 
براى تهاجم فرهنگى و با برنامه ساخته  و مشخص است كه اين آثار صرفاً 

شده است.
وى در همين راستا ادامه داد: خانواده ها بايد بيش از پيش به موضوع و قصد 
و نيت اين مجموعه هاى تلويزيونى ماهواره اى آگاه باشند، زيرا اين آثار بنيان 

خانواده ها را هدف گرفته و به مرور زمان تاثير خود را مى گذارد.
وى درباره حضور بى رويه برخى بازيگران در فضاى مجازى و ايجاد عمدى 
حاشيه براى خود تصريح كرد: متاسفانه فضاى مجازى از سوى برخى بازيگران 
كامًال نادرست درك شده است. من اگر در صفحه اينستاگرام خود عكسى 
بگذارم حداكثر 2000 اليك مى خورد، اما تيتر ”فالن بازيگر بعد از خوردن 
پيتزا دل درد گرفت“ ميليون ها بار بازديد پيدا مى كند و اين نوع حاشيه سازى ها 

متاسفانه مالك ديده شدن شده است.
بازيگر سريال تلويزيونى ”نفس“ در همين راستا ادامه داد: اين بازيگران با همين 
راه خودشان را در فضاى مجازى مطرح مى كنند و بعد از آن در آثار بسيارى 
انتخاب مى شوند. به عنوان مثال يكى از بازيگران زن كه به اين حد حاشيه 
ايجاد كرده در ابتداى راه بازيگرى فرق ميكروفون و دوربين را نمى دانست و 
بسيار تالش كرديم كه به طرف مقابل خود به عنوان يك بازيگر ديالوگ بگويد 
و نمى توانست اين كار را به شكل ثابت انجام دهد و حاال بعد از اين همه سال 
تيتر مى زنند كه ”حرف هاى ناگفته فالنى»! به نظر من اين نوع خودنمايى و 

حضور بسيار خجالت آور است.
وى با نقد حضور برخى بازيگران در عرصه تئاتر خاطرنشان كرد: من واقعًا 
نمى فهمم چگونه اين گونه بازيگران به تئاتر وارد مى شوند. ورود اين افراد در 
هنر تئاتر باعث خجالت تئاتر است، زيرا اين ها فقط و فقط به دنبال پول هستند. 

آن شخصى هم كه وى را براى بازى در تئاتر آورده درد پول دارد.
سعيدى حضور نابازيگران را باعث بيكارى بازيگران واقعى خواند و خاطرنشان 
كرد: اين بازيگران و حضور نادرست آن ها در سينما باعث شده تا بسيارى از 
بازيگران بزرگ ما بيكار شوند. از پيشكسوتان سينما بگذريم در بسيارى از 
دانشكده هاى ايران جوانان با استعدادى حضور دارند. بازيگرانى كه با بى عدالتى، 

سالها تالش نافرجام دارند

شـت نو عكـس  نجمه مساعدي

اگر به مديران صدا و سيما حقوق ندهند دنيا را خراب مى كنند

شمارهاى تماس:09163811567 و 09168858546


