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شب عيد است و يار از من
 چغندر پخته مى خواهد

سيد رحيم آقازاده
 در كودكى بارها و بارها اين شعر را از اين سو و 
آن شو شنيده بودم و كمى كه بزرگتر شدم باز اين 
شعر همچنان توى روزنامه ها و راديو و ديگر رسانه 
ها تكرار مى شد پيش خودم مى گفتم آخر اين هم 
شد شعر، اين هم شد يار، كه از ميان اين همه اشيا 
جور واجور، ميوه ها، خوردنى ها، پوشيدنى ها و 
زندگى  موردنياز  غير  يا  و  نياز  مورد  وسايل  ديگر 
روى چغندر آن هم از نوع پخته (زوم) كرده، مگر 
تخم مرغ قحط است شيرينى و آجيل و از آن جمله 
پسته خندان وجود ندارد لباس هاى شيك و پيك 
(الكچرى) در مغازه ها نيست كه اين رنگ و رويش 
به  و  لطيف  و  نرم  است  خوشرنگ  ندارد،  حرف 

راحتى قابل خوردن. 
مثل پسته نيست كه بايد پوستش را كند و بعد در 
هم  وارداتى  داده  بو  بادام  مغر  مثل  گذاشت،  دهان 
نيست يا مثل فندق و تخمه ژاپنى و غير ژاپنى كه 
بايد با اندكى زحمت ميل كرد شايد اين (يار) دلرباى 
شاعر عهد قديم كه با نگاهى به آينده چنين خواسته 
اى داشته مى خواسته دلدارش در مضيقه نيفتد، اذيت 
نشود، جيبش خالى نشود. مى شود گفت حاال كه شب 
عيد نزديك و نزديك تر مى شود (يار) چه مى خواهد؟ 
و آيا مى توان آنچه را كه (يار) مى خواهد مى شود 
تهيه كرد البته هيچ يارى در اين دوره و زمانه ميل 
(چغندر) نمى كند چه پخته چه ناپخته (يار) امروزى 
مى داند چه بخواهد و آنچه را مى خواهد فرسنگ ها 
با خواسته يار قديم فاصله دارد حاال از عهده طرف 
مقابل اين خواسته برمى آيد يا بر نمى آيد به يار عزيز 
ربطى ندارد بايد اين خواست تامين شود آخر (يار) 
است ديگر و داشتن (يار) هم اين افتخار را دارد كه 
هرچه طلب كند برايش آماده كنى و تقديم. اگرچه 
بعضى از خواسته ها را نمى شود كه دو دستى تقديم 

كرد بايد چند دستى. 
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مركز مشاوره تخصصى كودك بهيادمركز مشاوره تخصصى كودك بهياد
توان بخشى انواع اختالالت رفتارى و ذهنى ( اوتيسم ) ، استعداديابى و پرورش توانايى هاى فرزندان ،

 ارائه ى مشاوره در كليه ى زمينه هاى روانشناسى،انجام انواع آزمون ها ى روان سنجى و تست هاى جامع ، انجام خدمات
 توان بخشى گفتارى و جسمى كودكان و بزرگساالن، برگزارى كارگاه ها و كالس هاى آموزشى و هدفمند مادر و كودك .
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در گفت و گوى بامداد زاگرس با هنرمندان خوزستانى مطرح شد؛

حركت الك پشتى  هنر در خوزستان!
در روزهاى واپسين سال يادى كرديم از هنرمندان،شاعران و اهالى هنر و نظرشان را درباره جايگاه 

هنر در خوزستان پرسيديم و اينكه جايگاه رشته و هنر خودشان را در سال 96 چگونه ارزيابى 
ميكنند؟در ابتدا با يك مترجم و نويسنده كه در ترجمه شعر و داستان دستى دارد گفتگو ميكنيم.

  ويژه نامه گردشگرى
 خوزستان منتشر شد
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خوزستان1

استان خوزستان در سال 96 شاهد رويدادهاى تلخ و شيرين بسيارى 
بود كه هركدام تاثيرات اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى خاص 

خود را برجاى گذاشت.
خوزستان نيز مانند ساير نقاط كشور از ابتداى سال 96 در تب و تاب 

انتخابات رياست جمهورى و منتخبين شوراى شهر بود. 
دركنار مساله اى همچون گرد و خاك كه همواره پاى ثابت اتفاقات 
استان است رويدادهاى مهمى از حوزه ورزش گرفته تا اقتصاد در 

خوزستان رخ داد كه به گزيده اى از آنها اشاره مى شود. 

**سفر رييس جمهور به خوزستان
ارديبهشت ماه امسال حجت االسالم حسن روحانى با سفر به اهواز 
يكى از اولويت هاى مهم دولت دوازدهم را رفع مشكالت زيست 
محيطى خوزستان عنوان كرد و گفت: ايجاد اشتغال پايدار، وحدت 
بين اقوام، تامين آب خوزستان و اجراى طرح احياى 550هزار هكتارى 

اراضى از برنامه هاى مهمى است كه به دنبال تحقق آن هستيم.
اين سفر كه در آستانه انتخابات رياست جمهورى سال 96 برگزار 
شد با استقبال پرشور مردم خوزستان از حجت االسالم روحانى و 
سر دادن شعارهايى همچون ‹ ما كه هوا نداريم، اما هواتو داريم› 

همراه شد.
در  حضور  جمهورى  رئيس  اول  معاون  نيز  امسال  ماه  فروردين 

در  هاى  طرح  و  كارها  روند  براى  فرصتى  را  خوزستان 
دست اجرا در اين استان برشمرد و اظهار كرد: خوزستان به 
عنوان كانون اصلى كشور از اهميت و ظرفيت هاى بسيارى 

برخوردار است. 

**سايه گسترده خاك بر سر مردم 
خوزستان

امسال نيز همانند سال هاى قبل مردم استان با پديده گرد 
و غبار دست و پنجه نرم كردند. در سال تحصيلى جارى 
دانش آموزان حدود 16 روز به علت آلودگى هوا تعطيل 

شدند كه بيشتر آن ناشى از بروز پديده گرد و غبار بود.
يكى از مطالبات جدى شهروندان و فعاالن محيط زيست در 
يكسال گذشته نيز به حل مساله ريزگردها معطوف شده بود 
و چندين تجمع اعتراضى هم در اين خصوص برگزار شد.

سابقه ايجاد اين پديده به بيش از 15 سال پيش باز مى گردد كه رفته 
رفته با گسترش پديده خشكسالى و بيابان زايى عرصه هاى استان 
بر دامنه پديده گرد و غبار افزوده شد تا جايى كه در سال 95 به 
زيرساخت هاى استان خسارت هاى جدى وارد و شبكه برق، آب و 

مخابرات را دچار اشكاالت جدى كرد. 
اما در يكسال گذشته با اقدامات انجام شده مانند مقره شويى گسترده 
در سطح استان آمادگى دستگاه ها براى مقابله با اين پديده افزايش 
يافت. يكى ديگر از اقدامات صورت گرفته براى مقابله با گرد و 
غبارهاى داخلى، مهار بيابان ها از طريق مالچ پاشى، قرق آب و نهال 
كارى بوده است.  از بهمن ماه سال گذشته تاكنون در بيش از يازده 
هزار هكتار از اراضى فوق بحرانى جنوب شرق اهواز نهال كاشته شده 
است.  وزير كشاورزى در سال 96 دست كم پنج بار براى پيگيرى 

طرح هاى مقابله با گرد و غبار به استان سفر كرده است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور نيز در 2 سفر خود به 
استان خواستار سرعت عمل در طرح هاى نهال كارى توسط مسئوالن 

مربوطه شد.

**پاييز تلخ ساكنين منبع آب و كوى رمضان
اوايل صبح مهرماه امسال سقوط يك صخره باعث تخريب صد در 

صدى 2 باب منزل، خسارت به چندين واحد مسكونى و البته كشته 
شدن 2 كودك 6 و چهار ساله شد.

اين خبر باعث شد تا حساسيت ها نسبت به سكونتگاه هاى غير 
رسمى چند برابر شود؛ اگرچه وعده هاى بسيارى براى تسهيل انتقال 
اين خانواده ها به 2 شهرك تازه تاسيس رامين و شيرين شهر داده شد 

اما عمال اقدام شاخصى در اين خصوص صورت نگرفت.
يك هفته پس از اين حادثه تلخ انفجار گاز در كوى رمضان (حوالى 
منبع آب) باعث كششه شدن چهار نفر و زخمى شدن پنج تن ديگر 
شد. كمبود امكاناتى نظير آب شرب، سيستم دفع فاضالب، گازكشى، 
خدمات شهرى و آسفالت از مطالبات هميشگى ساكنين مناطق حاشيه 

نشين بوده است.

**شاخص ترين فعاليت هاى اقتصادى سال 
بازگشت 85 واحد توليدى و صنعتى راكد به چرخه توليد، افتتاح فاز 
نخست مجتمع فوالد روهينا جنوب به عنوان بزرگترين كارخانه فوالد 
شمال استان خوزستان باحضور معاون اول رييس جمهورى، افتتاح 
كارخانه شكر قهوه اى، راه اندازى خط كشتيرانى بندرخرمشهر - 
صحار عمان، صدور رواديد براى شهروندان 180 كشور در فرودگاه 
اهواز، افتتاح كارخانه فوالد كاوه اروند خرمشهر بخشى از مهم ترين 

رويدادهاى شاخص اقتصادى خوزستان در سال جارى بوده است.

 **خوزستان بر مدار اشتغال
طبق آمارهاى موجود نرخ بيكارى خوزستان از 25,7 درصد در سال 

90 به 14,3 درصد در سال جارى كاهش يافته است.
دستگاه هاى اجرايى استان موظف به ايجاد اشتغال براى 16هزار و 
650 نفر بودند اما ميزان اشتغال اين دستگاه ها به بيش از 19هزار نفر 
افزايش يافته است. به گفته معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاى 
صنعتى خوزستان از ابتداى امسال تا كنون 58 واحد صنعتى و توليدى 
راكد به چرخه توليد برگشتند و براى 805 نفر نيز فرصت شغلى ايجاد 
شد، اين واحدهاى صنعتى در بخش هاى مختلفى از جمله صنايع 

غذايى و شيميايى فعال شدند.
ها  سازمان  و  ها  شركت  برخى  كاركنان  سال  اين  در  اما 
همچون گروه ملى صنعتى فوالد ايران، نيشكرهفت تپه، نيشكر 
كارون، كاركنان فضاى سبز شهردارى ها، قبول شدگان آزمون 
بازنشستگان  و  استان  هاى  شهردارى  نشانى  آتش  استخدامى 
نظير  مختلفى  مسائل  براى  بارها  نيز  خوزستان  فوالد  صنايع 
مقابل  خود  استخدام  پيگيرى  و  مطالبات  نشدن  پرداخت 
امر  همين  كه  كردند  تجمع  استاندارى  و  مربوطه  هاى  سازمان 
اشتغال  پايدار  شرايط  به  دستيابى  تا  خوزستان  دهد  مى  نشان 

راهى طوالنى دارد.

**ركورد زنى گرماى اهواز در تابستان96
اهواز كه تا كنون 2 بار لقب آلوده ترين شهر جهان را كسب كرده، 
تابستان امسال عنوان گرم ترين شهر جهان را نيز دريافت كرده است. 
هشتم تيرماه امسال دماى هوا در شهر اهواز به 54درجه سانتيگراد 
رسيد كه بسيارى از كارشناسان از آن به عنوان گرمترين دماى ثبت 
شده در تاريخ جهان ياد كردند. گرماى هوا عالوه بر آنكه مشكالت 
بسيارى براى شهروندان از جمله گرمازدگى ايجاد كرد باعث مرگ سه 
كارگر نيز شد. هفتم مرداد ماه امسال يك كارگر 55 ساله در كارخانه 
آلومينيوم سازى مسجدسليمان ساعت 16 هنگام كار در اوج گرما به 

دليل توقف عملكرد قلب و ريه جان خود را از دست داد.
يك كارگر 31 ساله نيز تير ماه امسال براثر گرمازدگى در يك كوره 
آجرپزى در حاشيه شهر كوت عبداهللا شهرستان كارون در جنوب 
اهواز كشته شد. گرماى هوا همچنين خسارت هايى به محصوالت 

كشاورزى و باغبانى استان خوزستان وارد كرد.

** تجمع مكرر سپرده گذاران موسسه آرمان 
سپرده گذاران موسسه آرمان در سال 96 با برپايى تجمع هاى اعتراضى 
مقابل استاندارى و شعب اين موسسه ، نسبت به مسدود شدن حساب 
هاى آنان در اين موسسه واكنش شديد نشان داده و خواستار دريافت 
همه سپرده ها خود شدند. قرار بود سپرده گذاران به ترتيب ميزان 
سپرده هاى خود در اين موسسه و با اعالم بانك مطالبات 
خود را دريافت كنند اما تاكنون حجم بااليى از اين بدهى ها 

پرداخت نشده است.

در اهواز چهار شعبه
 موسسه ملل وجود دارد

خوزستان 34 شعبه تعاونى وحدت (آرمان سابق) دارد كه 
در اهواز 14 شعبه اين تعاونى وجود دارد.

**درخشش خوزستان 
در مسابقات ورزشى ملى و بين المللى

المللى  بين  مسابقات  در  بردار  وزنه  بانوى  اولين  حضور 
جام فجر اهواز، ميزبانى مسابقات كشتى جام تختى و نايب 
قهرمانى محمد مردانى در وزن 69 كيلوگرم، كسب نشان طال مصطفى 
صالحى زاده در مسابقات كشتى قهرمانى آسيا، قهرمانى تيم نفت 
مسجدسليمان در ليگ برتر جودو كشور براى اولين بار، برگزارى 
اردوى تيم ملى دوچرخه سوارى در اهواز و كسب مدال برنز احسان 
مهمترين  از  آسيا  قهرمانى  سوارى  دوچرخه  مسابقات  در  خادمى 

رخدادهاى ورزشى خوزستان در سال 96 بوده است.
برگزارى رقابت هاى بين المللى شطرنج جام كارون با حضور 300 
شطرنج باز از 17 كشور جهان در اهواز، قهرمانى تيم نونهاالن و 
جوانان فوالد خوزست ان در ليگ برتر كشور، برگزارى مسابقات بين 
المللى كاراته با حضور 13 كشور خارجى و قهرمانى تيم خوزستان 
به عنوان نماينده ايران در اين مسابقات، قهرمانى تيم خوزستان در 
مسابقات كشورى گلف يادواره مرحوم شهباز حسين پور و برگزارى 
مسابقات وزنه بردارى جام فجر در اهواز و قهرمانى تيم خوزستان به 
عنوان نماينده ايران در اين پيكارها تنها بخشى از رويدادهاى ورزشى 

استان در سال 96 بود.
و  تلخى  و  مهم  رويدادهاى  تمام  با  سال 1396  گزارش،  بنابراين 
شيرينى ها روزهاى آخر خود را سپرى مى كنند و مردم خوزستان 
نيز اميدوارتر از هر زمان ديگر به آينده اى بهتر در سال 97 چشم 

دوخته اند.

سرعت گيرهايى كه در اهواز وجود دارد 
را در هيچ جاى دنيا پيدا نمى كنيد برخى 
از اين دست اندازها بيشتر شباهت به تپه 
وسط  از  فقط  بعضى  دارد،  بزرگ  هاى 
عالمت!  تابلو،  بدون  اند  روييده  جاده 
و عده اى از آنها آنقدر به هم نزديكند 

گويى يك خيابان ميان آنها گم است...
كالنشهر  شهرى  مشكالت  رصد  با 
يكى  را  گيرها  سرعت  توانيد  مى  اهواز 
به خاطر  اهواز  بدانيد،  معضالت  اين  از 
خيابان  از  است  پر  شهرى،  گستردگى 
حال  در  آن  از  مدام  خودروها  كه  هايى 
اينكه  دليل  به  اما  هستند  مرور  و  عبور 
تمام آسفالت هاى اين كالنشهر به دليل 
دچار  فرسودگى  و  ساله  چندين  قدمت 
مشكل هستند، جاده هاى شهرى آن پر 

است از چاله هايى كه رانندگان مدام از آن ناالنند، اما اين فقط 
گوشه اى از معضالت خيابان هاى اين كالنشهر است، به جرات 
در  را  دارد  وجود  اهواز  در  كه  گيرهايى  سرعت  گفت  توان  مى 
هيچ جاى دنيا پيدا نمى كنيد برخى از اين دست اندازها بيشتر 
شباهت به تپه هاى بزرگى دارد كه اگر با تمام وجود و آمادگى 
كامل هم رانندگى كنيد اين امكان هست كه از آن جان سالم به 
در نبريد، در كنار آن بسيارى از اين سرعت گيرها آنقدر نزديك 
به هم احداث شده كه به ذهن مى آورد كسى قصد مدام متوقف 
كردن خودروها را داشته تا سربه سر آنها بگذارد، گو اينكه همين 
نظر  از  و  كند  مى  زياد  را  شهرى  ترافيك  بار  آنها  بودن  نزديك 
بگذريم  كه  اينها  از  دارد،  منفى  تاثير  رانندگان  برروى  نيز  روانى 
هستند سرعت گيرهايى هم هستند  كه خود مشكلى ندارند اما 
سطح يكدست آنها بدون هيچ عالمت مشخص و رنگى باعث مى 
شود به چشم رانندگان نيايد و متاسفانه جلوتر از آنها هيچ تابلويى 
وجود ندارد تا به شما بگويد؛ «به سرعت گير نزديك مى شويد»، 
نمونه اين دست اندازها را مى توان در سه راه خرمشهر، مالشيه، 
كوت عبداهللا، چهارشير، كيانشهر و حتى زيتون و كيانپارس كه از 

مناطق خوب اهواز به حساب مى آيند، ديد.

دست اندازهاى جاده دار
اندازها  دست  اين  از  جدى  آسيب  دوبار  كه  شهروندان  از  يكى 
روى  از  وقتى  دهد:  مى  توضيح  آنالين  قدس  خبرنگار  به  ديده 
سرعت گير خيابان كوت عبداهللا كه بلندى آن نامناسب است رد 
مى شدم سر فرزندم چنان به سقف برخورد كرد كه تا چندروز 
حال خوبى نداشت،  يكبار هم كم كردن سرعت نرسيده به يكى 

از دست اندازهاى سه راه خرمشهر باعث درگيرى ام با خودروى 
پشت سرى شد چون عجله داشت و سرعت گير را نديده بود مرا 
مقصر تلف شدن وقتش مى ديد كه البته به اشتباه خود پى برد و 

مسئله خاتمه يافت.

تاثير دست اندازها بر خودروها در دراز مدت 
در اين مورد با يك مهندس مكانيك صحبت مى كنم، و از او مى 
خواهم صادقانه و به زبان ساده بگويد، آيا مشكلى از اين دست 
اكثر  اينكه  به  اشاره  با  او  مى گيرد؟  را  خودروها  گريبان  اندازها 
خودروها فقط به يك دليل براى تعمير به مكانيكى ها برده نمى 
روى  بر  گيرها  سرعت  اين  شكل  مسلما  كند:  مى  تاكيد  شوند، 
خودروها تاثير مخرب دارد اما اين تاثيرات در دراز مدت روى 
دستگاه نمود پيدا مى كند و اين است كه در معرض اتهام مستقيم 
قرار نمى گيرند، قطعات زيرين خودروها به مرور زمان فرسوده 
روند  اندازها  دست  و  ها  خيابان  بودن  نامناسب  با  و  شوند  مى 

فرسودگى آنها تسريع مى يابد.

رفع مشكالت مستلزم برنامه ريزى شهرى است
گيرهاى  سرعت  درباره  شهر  اسالمى  شوراى  اعضاى  از  يكى 
شهرى عنوان مى كند: اينكه دست اندازها در شهر اهواز نامناسب 
هستند درست است و تالش ما بر اين است با توجه به يك برنامه 

ريزى شهرى اين مشكالت و موانع برطرف مى شود.
محمد رضا ايزدى از اشكاالت زياد سيستم شهرى در زمان تحويل 
گرفتن شورا و شهردارى به خبرنگار قدس آنالين مى گويد و بيان 
مى كند: طى چند ماه و يك زمان كوتاه نمى توان تمام مشكالت 

را برطرف كرد و بايد زمان بيشترى داده شود، خرابى هاى 
آنها  كردن  حل  كه  داريم  مختلف  هاى  زمينه  در  زيادى 
مستلزم زمان است اما با توجه به توانمندى هاى شهردارى 

اميدواريم اين مشكالت حل شود.
او در مورد حل مسئله دست اندازهاى شهرى هم تصريح 
مى كند: اين نكته از نظر ما دور نمانده و با برنامه ريزى 
روكش  با  مى توانيم  شده،  انجام  مورد  اين  در  كه  هايى 
آسفالت اين دست انداز ها را بهينه كنيم تا استارت هاى 

اوليه را زده باشيم.

واژگونى خودروها
عضو ديگرى از شوراى اسالمى كالنشهر اهواز در گفتگو 
هاى  گير  سرعت  است؛  معتقد  آنالين  قدس  خبرنگار  با 
بدون عالمت خيلى كم هستند و اكثر سرعت گيرهاى اهواز 

معموالً عالمت دارند.
گيرها  سرعت  مشكل  اينكه  به  اشاره  با  حاجتى  اهللا  فتح 
شفاف نبودن عالمت آنهاست؛ ادامه مى دهد: قبول دارم مشخص 
نبودن اين عالمت ها امكان ايجاد حادثه راه به وجود مى آورد و 
اگر كسى كه از آنجا عبور مى كند متوجه اين سرعت گيرها نشود 
اين مشكلى  ممكن است باعث واژگونى خودرويش شود، قطعاً 

است كه بايد به زودى حل شود.
اصوال براى جلوگيرى  اشاره به اينكه ايجاد سرعت گيرها  او با 
از سرعت است؛ عنوان مى كند: سرعت گيرها كمك مى كند تا 
حادثه اى در اين بين رخ ندهد اما اگر رنگى به آن زده نشود و 
يا عالمت مشخصى نداشته باشد و غير از آن چندمتر جلوتر هم 
تابلويى به عنوان اخطار نزديك شدن به اين سرعت گيرها نباشد 

خود اين مانع، حادثه ساز است.

خطر دست انداز!
ودر آخر يك مكانيك شهرى معتقد است اگر فقط به خود و شغلم 
فكر كنم براى من نان اضافه اى در سفره ام است اما وقتى خودم 
را به جاى راننده ها مى گذارم مى بينم من و خانواده ام هم از 
اين موضوع آسيب مى بينيم بنابراين ارجح اين است كه معضالت 
برطرف شود به عنوان يك شهروند ترجيحم اين است در يك 

شهر زيبا و سالم زندگى كنم تا پول بيشترى درآورم.
بسيارى،  از  شايد  كالنشهر  يك  در  گير  سرعت  درباره  گفتمان 
مشكالتى كه اين روزها اهواز با آن سر در گريبان است پيش پا 
افتاده تر باشد اما براى به وجود آمدن شهرى عارى از معضالت 
الاقل  نداريم  را  بزرگ  موانع  رفع  قدرت  اگر  باشد  بهتر  شايد 
قدمهايى در برطرف كردن معضالتى برداريم كه به طور روزمره 

مردم را درگير كرده است.

خوزستان در سالى كه گذشت
له مقا سـر

خبـر

شب عيد است و يار از من
 چغندر پخته مى خواهد

ادامه از صفحه 1
گشتى در شهر و ديار در بازار و خيابان ها و ويترين ها را  نگاه كردن و البسه كه حتما بايد (مارك) باشند 
و هرچه صاحب مغازه گران بفروشد باز دلت برايش مى سوزد كه براى چند مترمربع مغازه چند مقدار 
اجاره مى پردازد، براى يك مراسم جشن كه امكان برگزارى توى آپارتمان دو خوابه است وجود ندارد به 
تاالرهاى جشن مى روى با هزار جور آگهى هاى فريبنده و بعد كه گفتگو مى كنى و از هزينه مى پرسى به 
حيرت مى افتى بى اختيار سوتى و اگر سيگارى باشى و يا حتى سيگارى نباشى (دود) از كله ات بلند مى 
شود مى گويى چه خبر است مگر قصد خريد تاالر را داريم سرخورده بازمى گردى كه چه بكنى و هيچ 
نمى كنى كه چاره اى نيست بايد سرمايه چندسال آينده را پيشاپيش تقديم صاحب تاالر كرد و اميدى به 

مسئولين عزيز كه يارانه اى، كمكى، كه از اين خبرها نيست يا اگر هست گير تو نمى آيد.
باز ياد يارهاى قديم مى افتى كه اگر خواسته اى داشتند قابل دسترسى بود با كمى كم و زياد مى شد آن 
خواسته را تامين كرد بى آنكه به حيرانى برسى و غم و غصه ترا فرابگيرد حتى شادى ها بزرگ را هم مى 
شد در ظرف كوچكى ريخت و سركشيد و تا مدت ها از آن شاد و شنگول بود. نه نگران پرداخت اقساط 
در آينده و نه غمگين از نبود يك (دى جى) كار بلد يا تهيه كننده (كليپ) و يا يك (ميكاپ آرتيست 
معروف) كه همان آرايشگر خودمان و مشاطه گر قديم نديم ما باشد. نمى شود گفت يار يار قديم كه هيچ 
چيز مثل قديم نيست پس خواسته ها هم مثل قديم نيست بايد به آن تن داد حتى با زحمت و مشقت 
يا به قولى قرض و قوله و دنبال ضامن دويدن براى دريافت (وام ازدواج) از اين فضا كه بيرون بياييم و 
چشم ها را بر آنچه مشكالت زندگى است بربنديم و انديشه را هم، به زيبايى ها و شادى ها پيوند دهيم به 
گمان كمى تا قسمتى فشار روزگار بر ما كم خواهد شد و ياد يار بامعرفت قديم بيفتيم كه شب يد بجاى 
تعويض دكوراسيون خانه ى اجاره اى يا خودروى قديمى است و يا چيدن يك سفره عيد رنگارنگ و 
يا يك عروسى الكچرى و چيزهاى لوكس و شيك و مارك روز از طرف مقابل فقط (چغندر پخته) مى 
خواهد. اين خيلى بى انصافى است كه در مقابل اين خواسته مقاومت كرد و بگويى : "مگر من گنج قارون 
زير سر دارم" و اگر ندارى برو وام بگير و اينقدر سخت نگير فكر پرداخت وام هم نباشد پس ضامن براى 
چيست و هى نگوييم : "شب عيد است و يار از من چغندر پخته مى خواهد- خيالش مى رسد من گنج 

قارون زير سر دارم"

مديران استان بايد رسانه ها را به عنوان 
ركن چهارم دموكراسى باور كنند

ايمان سعيدى مدير مسوول روزنامه طلوع خوزستان كه اخيرا به جمع روزنامه هاى استانى پيوسته است در 
گفت و گو با خبرنگار ما گفت: مطبوعات بايد براى رشد و پيشرفت به سمت ايده هاى نوين  جذب 
تقويت زير ساخت رسانه خود اهتمام ورزند از سويى ديگر مديران استانى براى رشد و توسعه 
استان بايد مطبوعات را به عنوان ركن چهارم دموكراسى باور كنند و با اعتماد به رسانه هاى استان 

سعى در رفع موانع توسعه نمايند.
سعيدى با اعالم تبديل وضعيت شدن نشريه طلوع خوزستان از هفته نامه به روزنامه استانى  افزود:   
اين نشريه قصد دارد با بهره گيرى از همكاران با تجربه به سمت توليد بيشتر محتوا پيشبرود  . ما 
در صدد تقويت  فعاليت ها در فضاى مجازى و استمراردر  چاپ روزنام هستيم و باتوجه تغيير در 
دوره انتشار خود، جذب نيروى خبرى فعال و زبده را پيش رو داريم تا به روز ترين و مهمترين 

اخبار استان را انعكاس دهيم .
وى در پايان:  دغدغه بازتاب مسائل اجتماعى و مشكالت مردمى  جزو الينفك طلوع بوده و هست . 
اين روزنامه تحليل مسائل اجتماعى استان را با دعوت از كارشناسان و پيگيرى آسيب هاى اجتماعى 
و پيشنهاد بسته هاى فكرى و مشورتى به نهادهاى مربوطه، و مناظره بين  مسئوالن و كارشناسان در 
جهت توسعه فضاى اجتماعى ، فرهنگى استان را در چشم انداز اهداف خود ترسيم نموده است. 

اميدوارم با مشاركت مسئولين و تالش همكاران رسانه بازتاب بهترى از اين مسائل را داشته باشيم .

كاالهاى اساسى در اولويت بازرسى هاى شب عيد
رييس اداره بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: با توجه به حساسيت هايى كه در 

بازار وجود دارد، اولويت بازرسى ها كاالهاى اساسى است. 
بهرام جبارى در جلسه ستاد تنظيم بازار استان خوزستان اظهار كرد: با توجه به حساسيت هايى كه در اين 

ايام در بازار وجود دارد، اولويت بازرسى ها كاالهاى اساسى است.
وى با بيان اينكه يكسرى مشكالت در بحث كمبودها وجود دارد، افزود: طبق جلسات برگزار شده 
تعدادى از واحدهاى صنفى خوشبختانه پاى كار و در حال عرضه محصوالت هستند و مشكلى در اين 

زمينه وجود ندارد.
رييس اداره بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصريح كرد: كار بازرسى كاالهاى اساسى 
مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و ميوه روزانه در حال انجام است. 9162 واحد صنفى طى بهمن ماه مورد 

بازرسى قرار گرفتند و در اين زمينه 815 پرونده تشكيل شد.
جبارى بيان كرد: در خصوص مواد پروتئينى مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ 832 واحد صنفى بازرسى 
انجام و در اين زمينه 94 پرونده تشكيل شد. همچنين در بخش نان و برنج 813 واحد صنفى را بازرسى 

كرديم و 90 پرونده نيز در اين زمينه تشكيل شد.
وى ادامه داد: در حوزه ميوه 758 واحد صنفى مورد بازرسى قرار گرفت كه از اين تعداد براى 30واحد 

پرونده تشكيل و به اداره تعزيرات حكومتى ارسال شد.
رييس اداره بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در خصوص بحث برگزارى نمايشگاه 
بهاره در اهواز عنوان كرد: جلسات متعددى با اتحاديه ها و دستگاه هاى مختلف استان برگزار شد و 

خوشبختانه همه پاى كار هستند تا شاهد برگزارى خوب اين نمايشگاه باشيم.
جبارى در خصوص گشت هاى مشترك اظهار كرد: اين گشت ها در مرحله اول از ابتداى بهمن ماه آغاز 
شد و مرحله دوم اين گشت ها نيز از 15 اسفند در سطح شهرهاى استان آغاز شده است. اين گشت ها به 

اتفاق اداره تعزيرات به بازرسى از ميادين ميوه، بنك داران و ... مى پردازند.

33هزارخانواده بى سرپرست ؛
مستمرى بگيربهزيستى خوزستان 

مديركل بهزيستى خوزستان گفت: 85 هزار معلول و 33 هزار خانواده بى سرپرست مستمرى بگير تعداد 
افراد تحت پوشش ما هستند.

دوره آموزشى سامانه طالق با حضور معاون مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى بهزيستى كشور، 
معاون پيشگيرى از وقوع جرم و معاون آمار و فناورى اطالعات دادگسترى خوزستان، رئيس دادگاه 
خانواده اهواز، مديركل، معاونين و مسئولين امور اجتماعى بهزيستى خوزستان در سالن اجتماعات 

فتح المبين بهزيستى اهواز برگزار شد.
در اين دوره تعدادى از مسئوالن استانى و كلينيك هاى مددكارى اجتماعى و مراكز مشاوره و كاهش 

طالق تحت نظارت بهزيستى، دادگسترى و نظام روانشناسى خوزستان نيز حضور داشتند.
مديركل بهزيستى خوزستان با ابراز خرسندى از برگزارى اين دوره اظهار داشت: هر فرد به عنوان 
كنشگر در 4 حوزه اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى فعاليت دارد كه ممكن است در هر يك 
از اين موضوعات از راه درست يا نادرست به دنبال ارتقا خود باشد و در اين زمينه كارهايى را 

انجام دهد.
غالمرضا صديق راد در ادامه سخنان با تاكيد بر اين نكته كه ما در بهزيستى با انواع آسيب ها رو به 
رو هستيم، تصريح كرد: 85 هزار معلول و 33 هزار خانواده بى سرپرست مستمرى بگير تعداد افراد 

تحت پوشش ما هستند.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود در دوره آموزشى سامانه طالق نيز عنوان كرد: همچنين طالق و 
آسيب هاى اجتماعى نيز يكى از مواردى است كه سازمان بهزيستى به آن ورود كرده است و اقداماتى 

را نيز در اين زمينه انجام داد.
مديركل بهزيستى خوزستان با بيان اين نكته كه پيشگيرى از وقوع آسيب هاى اجتماعى در جامعه 
ضروت دارد تاكيد كرد: پيشگيرى داراى سه سطح است كه در مرحله اول بايد پيشگيرى در سطح 

مدارس و آموزش به كودكان و نوجوانان صورت بگيرد.
وى تصريح كرد: سازمان بهزيستى براى خدمت رسانى به جامعه در اندازه وسع خود آمادگى الزم را 

دارد و چون گذشته خدمات خود را ادامه مى دهد.
 صديق راد در پايان سخنان خود با اشاره به برخى از همكارى هاى صورت گرفته خاطرنشان كرد: امروز 

هماهنگى و همكارى مثبتى بين سازمان بهزيستى و دادگسترى انجام گرفت.
 

دست اندازهايى كه خيابان دارند! 
 طيبه قاسمى 



كسانى كه صداى مرحوم هاشمى را 
تقليد مى كنند، نيز احضار كنند

مصطفى كواكبيان عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس گفت: متاسفانه در بعضى از سايت ها 
استيضاح را جورى جلوه مى دهند كه انگار بعضى از نمايندگان قصد باج خواهى دارند. استيضاح 
حق مجلس است و مجلس به دنبال حاكميت قانون است. البته من اين استيضاح ها را امضا 
نكرده ام و شايد راى مخالف نيز بدهم. اما اين سايتها نيز به ناحق مى نويسند و مجلس به دنبال 
اين حرف ها نيست و به دنبال حاكميت قانون است.آن كسانى كه شهردار تهران را احضار كردند، 

آنهايى را كه صداى مرحوم هاشمى رفسنجانى را نيز تقليد مى كنند، احضار كنند. خانه ملت

رفع حصر براى مردمى كه نان شب ندارند، اولويت نيست
عبداهللا نوري وزير كشور دولت اصالحات گفت: براى مردمى كه نان شب ندارند، دغدغه هايى 
حتى مانند رفع  حصر    كمتر مطرح  است، هيچ كس انتظار ندارد كسى كه چند جوان بيكار در  خانه 
دارد، اولويت   اولش  رفع حصر باشد، اما  جاى سوال است كه وقتى  مسئوالن كشور مى دانند 
  مشكالت جدى  و پيچيده و بزرگى در كشور وجود دارد،  ايجاد محدوديت  براى آقاى خاتمى 
و تداوم   حصر ”آقايان مهدى كروبى، ميرحسين موسوى و خانم رهنورد“، چه   كمكى به رفع 
 مشكالت و بحران هاى اساسى كشور مى كند؟بى ترديد فساد، تبعيض و بى عدالتى به   ويژه 
در  اشكال اقتصادى و سياسى آن، از بحران هاى   مهمى است  كه كشور را تهديد   مى كند و 
بى    اعتمادى عمومى را در پى  داشته  است. اين بحران ها بيش از هر چيز   مى تواند از     نهادهايى 
سرچشمه بگيرد كه بدون نظارت  و پاسخ گويى   قانونمند، قدرتى   فراقانونى  دارند و  از انواع امتيازات 
و رانت ها برخوردارند.پيشنهاد مى كنم كه موضوع رسيدگى   به دارايى تمامى مسئولين دستگاه 
هاى  اجرايى، قضايى، قانونگذارى، نهادها و دستگاه   هاى ديگر اعم از لشكرى و كشورى و همه 
 ارگان هايى كه به نوعى در ارتباط با حاكميت   بوده اند و از امكانات عمومى و بيت المال بهره 
برده اند و  تمامى وابستگان آن ها از آغاز   انقالب تاكنون براى يكبار و بگونه اى شفاف، علنى و 
البته غيرجناحى و باندى رسيدگى و در  اختيار مردم قرار گيرد. در  اين  راستا حتى مى توان از مردم 
نيز براى جمع آورى اطالعاتى كه  احيانا از طرق عادى غير قابل  دسترسى باشد، كمك خواست. 
وقتى اسم رفراندوم و مراجعه به رأى مردم در موضوعات اختالفى به ميان مى آيد نبايد با واكنش 

تند روبرو  شود./رويداد 24

 صداوسيما با نفى چهارشنبه سورى، موضوع را داغ تر نكند
كوروش محمدى، جامعه شناس و رئيس انجمن آسيب شناسى اجتماعى كشور:آيين چهارشنبه 
سورى، در ذات خود به هيچ عنوان قائل به ايجاد خسارت يا آسيب به ديگران نيست، صدا و 
سيما نبايد با توصيف منفى در مورد چهارشنبه سورى، اين موضوع را داغ تر كند. چهارشنبه سورى 
به عنوان يك آيين چندصد ساله، پا به پاى نوروز، از جمله مراسِم آيينِى ايرانيان بوده است، اين 
آييِن كهن داراى هويت و تاريخچه اى است كه ارتباطى به مسائل سياسى روزِ ما ندارد. مشكل 
اصلى اينجاست كه ما امروز با نسلى مواجه هستيم كه هيچ چيز از چهارشنبه سورى نمى داند، 
اما هيجاناتش را مى شناسد و با اين آيين بعنوان يك پارامتر و مولفه هيجانى مواجه است و آن 
هيجاناتى كه به هر دليل در نسل نوجوان و جواِن امروزِ ما جارى و گاهى نيز غليان شده است، خود 
را بصورت سركش و ياغى در قالب و چارچوب تعقيب و گريز نشان داده و موجب بروز انحرافاتى 

از آيين واقعى چهارشنبه سورى شده است./ايلنا

توضيح وزير آموزش و پرورش درباره بازداشت معلمان
سيدمحمد بطحايى درباره بازداشت يكى از معلمان در روزهاى گذشته گفت: ما براى همه معلمانى 
كه به داليل مختلف زندان هستند تالش هايى را انجام داده ايم و انجام مى دهيم. بسيار اميدوارم 
با توجه به حسن نظرى كه دوستان ما در دستگاه قضايى به آموزش و پرورش و جايگاه معلمان 
دارند، بتوانيم قدم هاى موثرى را در اين زمينه برداريم. او گفت: تعدادى از همكاران ما به داليل 
مختلف امروز در زندان هستند. به نظرم مى آيد بخشى از اين داليل قابل حل و رفع است. به 
شرط آنكه معلمان عزيز ما در تشكل ها در حوزه هاى صنفى، حرفه اى و تخصصى كار كنند. اگر 
در اين زمينه ها فعاليت هاى صنفى باشد، بعيد است كسى بتواند اتهامى بزند. به عنوان مثال معلمى 
درباره شايستگى هاى معلمان يا معيشت معلمان اظهارنظر كند،  كسى نمى تواند به او خدشه اى 
وارد كند كه چرا در حوزه تخصصى اظهار نظر كرده  است. بطحايى گفت: اما وقتى فراتر از 
حوزه حرفه اى و تخصصى به نام حرفه معلمى وارد مى شويم و اظهارنظر مى كنيم، بعضا اتفاقاتى 
مى افتد كه برطرف كردن آنها، خارج از توانايى وزير آموزش و پرورش است. من به عنوان يك 

همكار وظيفه دارم پيگير وضعيت همكارم كه گرفتار شده و بازداشت است،  باشم. بايد با توجه به 
ارتباطاتى كه دارم، موضوع را از جايگاه هاى باالتر در حوزه قضايى و اطالعاتى و امنيتى پيگيرى 
كنم تا ببينم مشكل چيست و به چه ترتيبى است. فكر مى كنم موفقيت هايى در آينده در اين 

زمينه داشته باشيم.

كنايه ميرلوحى به صداوسيما 
درباره ماجراى مراسم برج ميالد

محمود ميرلوحى عضو شوراى شهر تهران ميرلوحى با اشاره به اينكه رسانه ملى لحظه به لحظه 
در حال بررسى و گزارش از حواشى ايجاد شده پيرامون مراسم برج ميالد است،گفت: سوال اين 
است چرا رسانه ملى با وجود گذشت اين همه زمان از رخداد ماجراى مربوط امالك نجومى و 
دستگيرى قائم مقام شهردار سابق هنوز به اين دو حادثه ورود نكرده است. در ابتدا در شرايطى 
وارد شديم كه شهردارى 52 هزار ميليارد تومان بدهى داشت و استخدام ها نيز فشار شديدى به 
مديريت شهرى وارد كرده بود. بار اول كه آقاى نجفى را ديديم اعالم كردند كه معضل پرداخت 

حقوق كارمندان شهردارى در شهريورماه را دارند./ايلنا

 واكنش شوراى نگهبان به اظهارنظرها درباره صالحيت 
احمدى نژاد و رييس دولت اصالحات

در پى انتشار برخى اخبار حاوى گمانه زنيها درباره عملكرد شوراى نگهبان، روابط عمومى اين 
شورا اطالعيه اى صادر كرد. متن اطالعيه اداره كل روابط عمومى شوراى نگهبان به شرح زير 
است: حجت االسالم مجتبى ذوالنور اخيرا در گفت وگويى با اشاره به عملكرد شوراى نگهبان در 
بررسى صالحيت محمود احمدى نژاد براى انتخابات رياست جمهورى دهم با تاكيد بر اين كه 
«بايد مالك همه در تاييد صالحيت ها در انتخابات رياست جمهورى نظر شوراى نگهبان باشد»، 
گفته بود كه شوراى نگهبان در آن زمان سندى به دستش نرسيد كه بخواهد احمدى نژاد را رد 
صالحيت كند و در ادامه مدعى شد: درباره خاتمى نيز همين اتفاق افتاد. شوراى نگهبان داليل 
محكمه پسندى نداشت كه به مستند آن خاتمى را ردصالحيت نمايد. اعضاى شوراى نگهبان آن 
زمان به اتفاق آرا معتقد بودند كه خاتمى صالحيت رياست جمهورى در دوره دوم را ندارد اما معتقد 
بودند كه تاييد نكردن او بحرانى را براى كشور درست مى كرد، يعنى تاييد خاتمى بد بود و تاييد 
نكردنش براى كشور بدتر. وى با بيان اين كه «چنين شرايطى براى احمدى نژاد حاكم نبود» در 
عين حال گفت: اگر رييس جمهور منتخب را در دوره دوم رد صالحيت كنند مشكل و ضعف 
قانونى براى ادامه كار ايجاد مى شد چون شوراى نگهبان بايد ناظر به وضع موجود نظر دهد. اگر 
بخواهد رييس جمهور مستقر را ردصالحيت كند عمال ادامه كارش در هشت ماه باقيمانده تا 
تحويل به دوره بعدى معنايى نخواهد داشت. از طرف ديگر شوراى نگهبان نمى تواند بر اساس 

آينده نظر دهد. اگر قرار باشد رييس جمهورى بركنار شود بايد او را عزل كنند.

وضعيت درونى سپاه يكى از دغدغه هاى رهبرى است
سرلشكر جعفرى فرمانده سپاه، در مراسم توديع و معارفه نماينده ولى فقيه در سپاه، حجت االسالم 
حاج صادقى را گزينه مطلوب براى مسئوليت نمايندگى ولى فقيه در سپاه دانست و گفت: اميدواريم 
با اين تحول مديريتى كه سرآغاز برنامه هاى جديد است، بتوانيم برنامه هاى گذشته را با قدرت 
و عمق بخشى بيشتر ادامه دهيم. سردار جعفرى افزود: وضعيت درونى سپاه يكى از دغدغه هاى 
رهبرى است كه نيازمند عمق بيشتر معنويت و روحيه جهادى است. وى تاكيد كرد: قدرت 
و صالبت سپاه در عرصه هاى مختلف نيز مديون روحيه معنوى در كنار تجهيزات است و ما 
اميدواريم در مديريت جديد با هماهنگى و كمك و هم فكرى بيشتر، برنامه ها را با قدرت و 

كيفيت ادامه دهيم.

شهردار تهران در دادسراى فرهنگ و رسانه حضور يافت
محمد على نجفى، شهردار تهران در دادسراى فرهنگ و رسانه حضور يافت. ديروز عباس جعفرى 
دولت آبادى، دادستان تهران از احضار و تشكيل پرونده قضايى براى شهردار تهران بخاطر جشن 
روز زن در برج ميالد خبر داده بود و گفت: در دادسراى تهران براى شهردار و ديگر عوامل اين 
مراسم پرونده تشكيل شده است و به دادگاه احضار شده اند. دادستان تهران توضيحات نجفى 
درباره حاشيههاى جشن روز زن در برج ميالد را مردود دانسته و گفته بود: بر حسب تحقيقات به 

عمل آمده، شهردار تهران از مراسم مذكور اطالع قبلى داشته است.

انتقاد حبيبى از حضور دوتابعيتى ها در اركان مهم كشور
حبيبى، دبيركل حزب موتلفه اسالمى: در قانون دوتابعيتى ها داريم كه به هيچ وجه اينها نمى توانند 
كارمند دولت باشند. چگونه است برخى از آنها در مقامات باالى كشور جا خوش كرده اند. در قانون 

ـ ايسنا دوتابعيتى گفته شده امول آنها بايد مصادره شود و حق ندارند مالك چيزى باشند 

آيت اهللا سيستانى شناسنامه ايرانى دارد
آقاى سيستانى االن شناسنامه عراقى ندارند، شناسنامه ايرانى دارند. ولى خودشان خانواده و پسران 
و نوه هايشان در عراق اقامت دارند. نشريه عصر انديشه در بخشى از گفتگو با شيخ حسون نوشت: 
ايشان هميشه بر اين مسئله اصرار دارند كه همه بايد تابع قانون باشند. اگر همه تابع قانون باشند 
مشكلى پيش نمى آيد و خودشان هم به عنوان اولين نفر تابع قانون هستند. اين حتى الگويى براى 
بقيه مى شود. آقاى سيستانى االن شناسنامه عراقى ندارند، شناسنامه ايرانى دارند. ولى خودشان 
خانواده و پسران و نوه هايشان در عراق اقامت دارند. االن اگر اقامت نگيرند. چه كسى مى تواند 
به آيت اهللا سيستانى چيزى بگويد؟ خود ايشان االن رهبر عراق هستند و حتى وقتى گذرنامه 
شان را براى اقامت مى دهند. مسئوالن عراق مى گويند اصال اقامه الزم نيست. اما ايشان مى 

گويند نه. بايد قانون باشد.

شام نوبخت به نمايندگان مجلس 
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از دعوت به شام جمعى ار نمايندگان 
توسط نوبخت سخنگوى دولت خبر داد و گفت: اين دعوت نامه به نام حزب اعتدال و توسعه 
انجام شده، اما محل شام سازمان مديريت و برنامه ريزى است.سيد حسين نقوى حسينى نماينده 
ورامين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه امروز با خبر شديم كه محمد باقر نوبخت 
سخنگوى دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى برخى از نمايندگان از جمله امضا 
كنندگان استيضاح سه وزير را به شام دعوت كرده، است.وى افزود: اينكه در آستانه استيضاح 
سه وزير، سخنگوى دولت برخى از نمايندگان از جمله امضا كنندگان استيضاح را به شام امشب 
دعوت كند، جاى سوال دارد و اين موضوع به ذهن متبادر مى شود كه شايد بده و بستانى صورت 
گيرد.سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اينكه دعوت نامه را در 
دست يكى از نمايندگان ديده، افزود: دولت بهتر است بدون هر گونه اقدام شائبه انگيز به مطالبات 
مردم و استيضاح كنندگان پاسخ دهد.برخى نمايندگان در پاسخ به اين پرسش كه آيا سخنگوى 
دولت از همه نمايندگان دعوت به عمل آورده يا برخى گفتند: از ما دعوتى نشده اگر هم مى شد 
در اين شرايط شركت نمى كرديم.استيضاح على ربيعى و زير تعاون و عباس آخوندى وزير راه و 
شهرسازى روز سه شنبه در صحن مجلس مطرح مى شود. همچنين استيضاح محمود حجتى 

وزير جهاد كشاورزى در دستور كار روز چهارشنبه مجلس قرار دارد./الف 

انتقاد حداد عادل از مجالس عروسى 100 ميليونى 
حدادعادل تصريح كرد: در اين چند سال اخير سبك زندگى اسالمى به عنوان يك گفتمان، مظلوم 
مانده است با اين وجود معتقدم به جاى نوحه خواندن و تعصب در سبك زندگى اسالمى بايد 
بگوييم كه بايد چه كرد تا اين سبك محقق شود. در هر حال بهتر است كه به جاى كلى گويى 
به مصاديق توجه كنيم، چون آنچه كه زندگى را مى سازد عرصه مصاديق است.وى بيان كرد: بايد 
جا هاى مختلف را وارسى و بررسى كنيم و ببينيم كه كجاى آن ها اسالمى و كجاى غير اسالمى 
است مثال در اين رابطه مى توانيم ازدواج و زندگى خانوادگى را به عناصر مختلف تجزيه كنيم و 
ببينيم كه چه قدر اين عناصر اسالمى و يا غيراسالمى هستند. سوال اين است كه آيا برگزارى 
مجالس پرهزينه عروسى كه به خاطر آن برخى ها يك شب صد ميليون هزينه مى كنند متناسب 
با سبك زندگى اسالمى است؟ و اين در حالى است كه ما مدعى اسالم هستيم و نبايد اين كار ها 

را بكنيم./خبرگزارى دانشجو
 

نيازى به بازداشت تجمع كنندگان روز زن نبود
نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه تجمعات اخير مقابل وزارت كار آرام و 
مسالمت آميز بوده تاكيد كرد كه نيازى به برخورد با تجمع كنندگان نبوده است.على مطهرى با 
اشاره به بازداشت تعدادى از زنان و خبرنگاران در مقابل وزارت كار طى چند روز گذشته اعالم كرد: 
با توجه به اينكه تجمع صورت گرفته آرام و مسالمت آميز بوده به نظر من نيازى به بازداشت افراد و 
تجمع كنندگان نبوده است.وى افزود: طبيعتا اگر دست به تخريب زده بودند موضوع فرق مى كرد. 
اما اينطور كه ما شنيديم تجمع آرام بوده و خشونتى اتفاق نيفتاده است.نايب رئيس مجلس شوراى 

اسالمى خاطرنشان كرد: با توجه به غيرخشونت آميز بودن تجمع، موضوع را پيگيرى مى كنيم و 
از مسئوالن مربوطه در اين رابطه سوال خواهيم كرد.مطهرى در پايان گفت: البته تاكنون شخصا 
پيگيرى خاصى در مورد بازداشت شدگان نداشته ام، اما طبيعتا در ادامه موضوع را دنبال كرده و از 

مسئوالن سوال خواهم كرد./ايلنا
 

واكنش خداكرمى به احضار نجفى
ناهيد خداكرمى، رييس كميته سالمت شوراى شهر تهران با اشاره به حواشى مراسم روز زن در 
برج ميالد گفت: مسائل فرهنگى را به بحران سياسى بدل نكنيد. ناهيد خداكرمى صبح امروز در 
تذكر خود با بيان اينكه به دنبال اجراى برنامه روز زن در برج ميالد و احضار محمدعلى نجفى 
توسط دادستانى شاهد عكس العمل هاى زيادى بوديم، گفت: از همه مسئوالن و نهاد هاى قضايى، 
شهرى و دولتى تقاضا دارم تا مديريت شهرى را كمك كنند تا به دور از هيجانات و در راستاى 
ايجاد نشاط و ثروت آفرينى در چهارچوب قانون و به دور از بحران ها به فعاليت خود بپردازد.وى 
با بيان اينكه مسائل فرهنگى را به بحران سياسى بدل نكنيد گفت: مردم نياز به آرامش دارند تا 
ايده هاى خود را بيان كنند و نبايد با انگ زدن و قضاوت كردن، كار را بر مردم تنگ كنيم./ايسنا

احتمال هدايت استيضاح ها توسط رئيس  دفتر روحانى
غالمرضا حيدرى نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى، با اشاره به در پيش بودن 
استيضاح دو وزير در مجلس،گفت: استيضاح حق قانونى و ابزار نظارتى نمايندگان است. اينكه 
استيضاح راى بياورد يا خير را اكنون و تا دقايق آخر راى گيرى نمى توان به صورت قاطعانه بيان 
كرد. زيرا در همان لحظات آخر ممكن است نماينده اى نظرش تغيير كند. اما به هرحال اكنون 
فضاى مجلس تند و اميدواريم هرآنچه كه به خير و صالح مردم است رخ دهد.حيدرى با بيا 
اينكه تفسيرهاى متفاوتى در خصوص استيضاح وجود دارد و نمى توان قضاوت قطعى در اين 
مورد عنوان كرد، تصريح كرد: سناريوهاى متفاوتى مى توان در اين باره عنوان كرد اما نمى توان 
قسم حضرت عباس خورد و گفت كدام يك از اين سناريوها درست است.نماينده مردم تهران در 
مجلس، با اشاره به ارتباط دولت با فراكسيون اميد، خاطرنشان كرد: بعد از انتخاب مجدد روحانى 
به عنوان رييس جمهور، زمانى كه ايشان مى خواستند رئيس دفتر جديد را انتخاب كنند من چندين 
مصاحبه انجام دادم و گفتم كه اين موضوع براى شما حاشيه ساز است و با دست خود براى 
شخص خودت حاشيه سازى نكن. به هرحال اين موضوع را آقاى روحانى بايد عنوان كنند كه آيا 
خواسته يا ناخواسته اين حاشيه سازى ها را انجام داده اند. قبل از اينكه آقاى روحانى حكم مسئول 
دفتر خود را بدهد، ما هشدارهاى الزم را به ايشان داده بوديم و گفتيم كه اين رئيس دفتر براى 
شما حاشيه هاى بسيارى را ايجاد مى كند.حيدرى ادامه داد: يكى از سناريوها در خصوص استيضاح 
كه مى تواند «محتمل» باشد اين است كه «شايد» از سوى رياست دفتر رئيس جمهور هدايت 
مى شود، اما قطعي نمى توان اين موضوع را عنوان كرد.حيدرى با بيان اينكه تاكنون فراكسيون 
اميد نظر و جمع بندى خود در مورد استيضاح دو وزير را عنوان نكرده است، تصريح كرد: ممكن 
است برخى از اعضا نظرات متفاوتى داشته باشند اما فراكسيون هنوز به جمع بندى در اين خصوص 

نرسيده است./رويداد 24

پاسخ دختر شفر به يك هوادار درباره حضور در ايران
پس از دربى وينفرد شفر اسكرين شاتى از تصوير روزنامه هايى كه دخترش برايش فرستاده بود و 
در آنها به دربى اشاره شده بود را منتشر كرد. اين موضوع باعث شد تا هواداران آى دى اينستاگرام 
دختر شفر را كشف كنند و به صفحه او بروند و هزاران كامنت برايش بگذارند كه اكثر آنها دعوت 
از دختر سرمربى براى حضور در ايران است.دختر وينفرد شفر اما پاسخ جالبى به يكى از اين كامنت 

ها داده است. او نوشته: زمانى به ايران مى آيم كه زن ها بتوانند در استاديوم حضور پيدا كنند. 

يك كارخانه با 7كيلو چك برگشتى
رييس انجمن نساجى به تسنيم گفت : بزرگترين كارخانة نخ مشهد شاديلون بسته شده است، 
صاحب شادي لون يك روز آمد انجمن و جلوى همة اعضاى هيأت مديره با چك  هاى برگشتى  
روى ترازو رفت و 73 كيلو بود وقتى بدون چك ها خودش را كشيد 66 كيلو بود. مى  دانيد 7 كيلو 
چك برگشتى يعنى چه؟ مى گفت ”من با اين چك ها چگونه توليد كنم؟ سرماية من يك مشت 
كاغذ است، چه كسى را به زندان بيندازم؟"، مى گفت ”من مى  توانم پول كارگر، پول بيمه و پول 

برق و آب بدهم؟“، در نهايت كارخانه را بست و رفت.
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سى سيا

حاميان ديروز احمدى نژاد اين روزها بر سر دوراهى مانده اند كه آيا 
بايد سكوت كنند يا راهشان را از او جدا كنند ترديدى كه به وضوح 

مى توان در صحبت هاى نمايندگان جناح راست مشاهده كرد.
اگر چند سال پيش بود تا اسمش مى آمد بدون لكنت شروع مى 
كردند به صحبت كردن از نقاط قوت او و دولتش. اما امروز بر سر 
دوراهى مانده اند؛ با مكث هاى طوالنى از احمدى نژاد و اين روزهاى 
او مى گويند. بحث بر سر افشاگرى هايى است كه يا از تريبون 
احمدى نژادى ها بيان مى شود يا از تريبون مدافعان ديروز و مخالفان 
امروز پاسخ گفته مى شود. مسئله اى كه باعث مى شود اين سوال در 
ذهن نقش ببندد كه آيا همه اين موضوعات امروز برمال شده است 
يا هميشه بوده و بنا به مصلحت يا سياسى كارى پنهان مانده و بازگو 
نشده اند؟ اگر صحبت از گذشته است چرا امروز كه ديگر كار از كار 
گذشته و اب بر زمين ريخته مطرح مى شود؟ سوالى كه وقتى آن را 
با نمايندگان اصولگرا و حاميان دولت نهم و دهم در ميان مى گذاريم 

گاها سعى مى كنند از پاسخ دادن شانه خالى كنند.
پس  پا  هم  ها  پايدارى 

كشيدند
كمتر كسى است كه گريبان دريدن هاى جبهه 
پايدارى براى احمدى نژاد را به ياد نداشته باشد به 
ويژه وقتى قرار بود از او در صحن علنى مجلس 
سوال شود، حاال دبير جبهه پايدارى در خراسان 
رضوى بعد از مدتها سكوتش را مى شكند و رفتار 
اين روزهاى احمدى نژاد را غيرقانونى معرفى مى 

كند.
نصراهللا پژمانفر درباره افشاگرى هاى رئيس دولت 
نهم و دهم به خبرآنالين مى گويد: من اين ها 
را افشاگرى نمى دانم بلكه رفتارى است كه نه 

منطق و نه دفاعى پشت آن دارد.
او ادامه مى دهد: چرا  اين اقايان و چه افراد ديگر فكر مى كنند 
اپوزيسيون نظام هستند و نمى خواهند در چارچوب نظام مسائل خود 
را حل كنند. گاهى اين موضوعات از سوى افرادى در خارج از كشور  
كه نظام و قانون اساسى ما را قبول ندارند مطرح مى شود و مى 
خواهند شايعه درست كنند كه انها تكليفشان روشن است اما اين 
افراد اگر حرفى دارند بايد از مدار قانون مسائل خود را به پيش ببرند.

پژمانفر كه اشاره اش به صحبت هاى احمدى نژاد درباره قوه قضائيه 
و مسووالن آن بود گفت: افراد اگر به شخص و دادگاهى اعتراض 
دارند بايد از مسير قانونى مطرح كنند؛آيا ما حق داريم هرچيزى به 
دستمان رسيد را اعالم كنيم؟! به نظرم آنها دارند رفتار خالف قانون 

انجام مى دهند؟
 وقتى صحبت به افشاگرى هاى مسووالن و وزرا درباره تخلفات 
احمدى نژاد رسيد از او پرسيديم چرا افشاگرى هايى كه اين روزها 
عليه احمدى نژاد مطرح مى شود امروز عنوان مى شود چرا در همان 
زمانى كسى صحبتى نكرد گفت: من بيشتر از اين صحبت نمى كنم 

و اين اولين بار است درمورد احمدى نژاد حرف زدم.

فرار رو به جلو آقاى وزير
محمد مهدى زاهدى كه زمانى سكان وزارت علوم دولت نهم را 
بر عهده داشت و در دولت دوم احمدى نژاد در كسوت سفير راهى 
سفارتخانه ايران در مالزى شد همچنان با وجود سيل انتقادات نسبت 
به رئيس دولت نهم و دهم تالش مى كند خوى محافظه كارى اش 
را حفظ كند. وقتى از او درباره افشاگرى هاى اين روزهاى احمدى 
نژاد و منتقدان احمدى نژاد از او پرسيديم ابراز بى اطالعى كرد. 
جالب آنكه او امروز نماينده مجلس است و نه اطالعى از اظهارات 
احمدى نژاد درباره قوه قضائيه و شخصيت هاى قضايى دارد و نه از 

نامه سرگشاده چيزى مى داند.
او به خبرآنالين گفت: من قسم مى خورم كه در فضاى مجازى 
نيستم و نمى دانم چه گفته شده است و چه اظهاراتى مطرح شده او 

گفت بايد از خودشان بپرسيد دليل اين صحبت ها چيست.
زاهدى درادامه تالش كرد روى صحبت را از احمدى نژاد و دولتش 

بچرخاند و آن را متوجه دولت كنونى كند گفت : ما به آرامش احتياج 
داريم تا بتوانيم در سايه وحدت امور را به جلو ببريم كه در اين راستا 
دولت مى تواند بيشترين اقدام را داشته باشند. دولت شعار مى دهد 
ما اعتداليم اما امروز چقدر از نيروهاى اصولگرا را كنار گذاشته اند؟ 
نيروهايى كه در دولت گذشته اقدامات خوبى داشته اند امروز دولت 

كنار گذاشته است.
زاهدى حتى از اظهارات همكاران سابق خود در دولت هم ابراز 
بى اطالعى كرد و وقتى درباره افشاگرى ها عليه احمدى نژاد از او 

پرسيديم گفت من هيچ اطالعى از اين مسائل ندارم.
تمايل براى حفظ احمدى نژاد

حسينعلى حاجى دليگانى از آن نمايندگان اصولگرا است كه از اصلى 
ترين نقادان دولت امروز محسوب مى شود. او درباره افشاگرى هاى 
احمدى نژادى ها در شرايط حاضر و بعد از آنكه از قدرت دور شده 
اند گفت: هركسى كه صحبتى دارد، بايد آن را مطرح كند و شفاف 
سازى كند و از حسابرسى هم ترسى نداشته باشد اما اينكه برخى 

شروع مى كنند به طرح مسائلى كه از اساس واقعيت ندارد اين 
رفتارى قابل درك نيست.  

 وقتى پاى چرايى اين رفتارها به ميان آمد گفت: من درباره دليل 
اين رفتارهاى او به جمع بندى نرسيدم  و بسيار به دنبال اين هستم 
كه بدانم چطور مى شود يك فردى كه زمانى ادعاها آنچنانى داشت 

امروز اين چنين سخن مى گويد و رفتار مى كند.
از آنجايى كه يك طرف ماجرا به منتقدان احمدى نژاد و افشاگرى 
هاى آنها عليه او ختم مى شود يك سوال اين بود كه چرا امروز برخى 
مسووالن برخى حقايق را درباره احمدى نژاد مطرح مى كنند درحالى 
كه مى توانست همان زمان كه او بر سر قدرت بود بيان شود؛ حاجى 
دليگانى در پاسخ به اين سوال گفت: اين يك انتقاد جدى است كه 
چرا وقتى يك فرد از قدرت كنار مى رود به او نقد مى كنند؟ اگر نمى 
دانستند و امروز فهميده اند بايد از مسير قانونى برخورد را آغاز كنند و 

اگر مى دانستند چرا همان زمان بيان نكردند.
بالخره  كه  شهر  شاهين  اصولگراى  نماينده 
روزهاى  اين  رفتار  دليل  درباره  گرفت  تصميم 
احمدى نژاد صحبت كند گفت: آنچه در مورد 
رفتار احمدى نژاد برداشت مى شود اين است كه 
به نظر مى رسد او نمى خواهد فضاى مطرح بودن 
را از دست بدهد و چون همواره مى خواهد در 
محور توجهات باشد و تالش مى كند اين كانون  
را حفظ كند؛ او از اين طريق مى خواهد خودش را  

در صدر اخبار نگه دارد.
او روى سخنش را به سمت منتقدين احمدى نژاد 
چرخاند و با انتقاد از افرادى كه امروز عليه احمدى 
نژاد صحبت مى كنند گفت: اغلب افرادى كه 
امروز لب به انتقاد باز مى كنند آن زمان مسووليت 
داشته اند و اگر مطلبى هست بايد در آن مقطع 
مطرح مى كردند.احمدى نژاد بايد حفظ شود در 
نظام ما نبايد افراد را به دليل رفتارهايى كه غيرقابل قبول هم هست 
بيرون كنيم طبيعتا با اين رفتار عمال انها را به سمت ديگرانى سوق 

داديم كه مى توانند از آنها استفاده كنند.  
راهى براى مطرح شدن

محمد فرهنگى نماينده اصولگراى مردم تبريز و عضو هيات رئيسه 
مجلس نيز نظرى مشابه حاجى دليگانى داشت او نيز درباره رفتارهاى 
امروز فردى كه زمانى كانديداى جبهه راست بود و تمام قد از او 
حمايت مى كردند به خبرآنالين گفت: اين شيوه اى است براى 
مطرح كردن خودشان. انها احساس كرده اند  به مرور زمان در حال 
فراموش شدن هستند براى همين به دنبال سوژه هايى هستند كه 
آنها را در اذهان زنده نگه دارد اما بداخالقى هايى  كه انجام مى 
دهند مطلقا قبول نيست چراكه بسيارى از اين انتقادات آنها به زمان 

مسووليتشان برمى گردد. 
البته فرهنگى درباره افشاگرى هاى امروز ديگر مسووالن عليه 

احمدى نژاد ترجيح داد سوال را پاسخ ندهد.

ياران ديروز پا پس كشيدند
Bamdadzagros.news@gmail.com

جامعه ايران به اعتبار نگاه جامعه شناسان و عالمان علوم اجتماعى دچار 
شكاف هاى عميق و چند پاره شده است. از آنچه آمار طالق، اعتياد، 
سرقت، نزاع، اختالس، چك برگشتى، معوقات بانكى و... نشان مى دهد، 
مى توان به راحتى و البته با افسوس دست به تحليل داده ها زد. مى توان 
گفت جامعه ايران براى بازگشت به تعادل و حالت نرمال نيازمند ارتقاء 
و اصالح اساسى در نظام فرهنگى (در ساحت هاى نظرى و عملى) 
خود موازى نظام سياسى است. هر اندازه سياست هاى بهبودگرايانه و 
اصالحات باالدستى در كوتاه مدت در عرصه هاى سياسى/ اقتصادى 
ضرورت دارد و پيش شرط قطعى اصالح امور است؛ زيست اجتماعى و 
مناسبات اخالقى حاكم بر جامعه در كوتاه مدت با سياست هاى دستورى 

اصالح پذير نيست.
 فرهنگ گفت و گو و اخالق مدنى، تحمل نظر و باورهاى ديگرى، 
احترام به حدود قانونى و عرفى شهروندى (البته با فرض آگاهى  به 
معناى شهروند) از آن جمله است كه، در درازمدت از درون جامعه 
دارد.  احياء  قابليت  نيز  طوالنى  زمان  طى  و  بسته  بر  رخت  ايرانى 
اصالح طلبان پس از تجربه انتخابات 88 دچار انزواى ناخواسته اى 
اجتماعى  سياسى/  عرصه  به  مجدد  ورود  براى  اين رو  از  شدند؛ 
كه  پوست اندازى  بوده اند.  خود  گفتمان  در  پوست اندازى  نيازمند 
هم  و  اندازد  اشتباه  به  چهره  تشخيص  در  را  اصولگرا  حريف  هم 
سطح  در  و  ظاهر  در  كند.  دلخوش  را  گفتمان  اين  هواخواه  مردم 
تاكتيكى، پوست اندازى در جرگه اصالحات در مجموعه انتخابات 

92، 94و96 امكان وقوع يافت.
 حال  آن كه مناديان اصالح فراتر از عمل گرايى نرفتند. علم سياست را به 
تاكتيكى در ساحت عملى تقليل دادن، نتيجه اى جز بحران مفاهمه كنونى 
نخواهد داشت. عدم تدبير سياست اصيل و فقدان حكمت نظرى براى 
شناخت جامعه و ويژگى هاى سيال آن در گذر عصر تكنولوژيك حاضر، 
تصلب و انسداد سياسى را به همراه خواهد آورد. با اين همه اصالح طلبى 
نيازمند دريافت ضرورت هاست تا از رهگذر معرفت صحيح رويداد ها و 
تحوالت، پوست اندازى روزآمدى داشته باشد. بدين سان عرصه سياسى 
را مى توان متحول ساخت و راهى براى خروج از بن بست ها يافت. 
انديشه ورزان اصالح طلب در فراروى از عرصه عمل/ مصلحت و گذار 
به شناخت/ تحليل جامعه پيچيده امروز ايران و تحوالت سريع آن دچار 

عقب افتادگى شده اند.
 نشانه هاى عقب افتادگى و ضعف تحليل جامعه و تحوالت آن اندكى 
پس از انتخابات 94 به وضوح رخ نمود. در آن برهه اصالح طلبان، 
منتقدان تحول خواه ليست اميد را به كاريزماى دهه 70 خود حواله داده 
و هم پالكى هاى منتقد خود را نيز به منفعت طلبى متهم كردند. ناكارآمدى 
وزرا  اعتماد به  راى  قبيل  از  مهم  در بزنگاه هاى  اميد  منتخبان ليست 
به طور جدى خود را نشان داد. فاصله بين جامعه مدنى/ تحول خواهان 
با اصالح طلبان رفته رفته بيش تر شد تا جايى كه در اعتراضات دى ماه 
به اوج رسيد. هشدارهاى بى امان تحول خواهان در وجود شكاف بين 
روايت اصالح طلبان و روايت اقشار متوسط و نابرخوردار از تحوالت 
و  تحليل  از  آنچه  داد.  نشان  را  خود  ماه  دى  اعتراضات  در  جامعه 

و  سلبى  نگرش  شد،  نمايان  ماه  دى  رخداد  با  اصالح طلبان  مواجهه 
در واقع عاجزانه اى از درك ژرفاى تحوالت جامعه بود. به گونه اى 
كه با مراجعه به آمار چشم از واقعيت بستند و با ذكر آمار 140 هزار 
نفرى خود را دل دارى دادند؛ حال آن كه بخش اعظمى از جامعه شهرِى 
نظاره گرِ تحوالت، از وضعيت اقتصادى و انسداد سياسى ناراضى بودند. 
اصالح طلبان اما هم چنان بر دو قطبى اصالح طلب- اصول گرا اصرار 
كتمان  را  ايران  سياسى  ساحت  در  تحول خواهان  وجود  و  مى ورزند 

مى كنند.
 گويى اصالح طلبان تصميم ندارند از اين پيله دورِخود تنيده بيرون 
در  جريان  اين  نمادهاى  شوند.  تحوالت  همگام  و  همراه  و  جسته 
الك مصلحت گرايانه/ محافظه كارانه اى فرو رفته و دست از تغييرات 
اساسى شسته اند. ايشان با طرح گفت وگوى ملى، به زعم خود خيال 
تغيير راهبردى كرده اند؛ حال آن كه اين طرح، تاكتيكى مقطعى در 
بزنگاهى انتخاباتى بيش نيست. هر تصميم و راهكارى كه فضاى 
نمونه اى آن عموم جامعه ايران را در بر نگيرد، ادعاى طرح راهبردى 
بين  تنها  را  ملى  گفت وگوى  اصالح طلبان  مى كند.  بالموضوع  را 
خود (آن هم راويان رسمى اين جرگه) و اصول گرايان متصورند و 
تحول خواهان و بخش نابرخوردار جامعه را فاقد وجهه گفت وگو 

مى دانند.
 حفره اصالح طلبى پس از انقالب نيز همين دو بخش (تحول خواهان 
و نابرخورداران) بوده  است كه؛ اولى عموما سرخورده و دومى طرف 
اصولگرايان رفته است. بازخورد نگرش فرمال اصالح طلبان به رخداد 
دى ماه، نشان از پررنگ شدن شكاف ميان آن ها و اين دو بخش بزرگ 
از جامعه ايران است. حذف اين دو بخش مهم جامعه از دستگاه تحليلى 
از  نشان  اصول گرا  اصالح طلب-  قطبى  دو  بر  اصرار  و  اصالح طلبان 
مغالطه در نگرش به مشكالت است. فارغ از اين كه راويان صاحِب 
تريبون اصالح طلبى حتى بخش هايى از همين جريان را با برچسب 

افراطى از فرآيند سياسى حذف كرده اند.
و  مملكت  آينده  درست  هدف گذارى  سياسى،  تكامل  فرآيند  در   
ريل گذارى صحيح امور زيربنايى، همه ظرفيت هاى سياسى موثر در 
جامعه مى بايست مشاركت فعاالنه داشته باشند و گفت وگوى سياسى 
را شكل دهند. هيچ تحليل و راهكارى منجر به گشايش نخواهد شد 
مگر اين كه تجميع نيروهاى سياسى در كنار يكديگر، ايستگاهى باالتر 
و پيشروتر را هدف گيرد. اثرگذارتر از گفت و گوى ملى، شنواتر شدن 
گوش زمام داران و صدور اصالحات باالدستى، تواِن تغيير شرايط را 
ميسر مى كند. فعال تر شدن و سرعت گرفتن دولتى ها در رفع بحران هاى 
باالدستى و بهبود زيرساخت هاى مختلف از يك سو، توسيع محدوده 
و  تحول خواهان  با  گفت و گو  پهنه  كردن  باز  و  اصالح طلبى  ديد 
نابرخورداران (تريبون نداران و فاقدان ژن خوب) از سوى ديگر مى تواند 
در كنار هم منجر به بهبود شرايط شود. هر مسير ديگرى جز اين، آب در 
هاون كوبيدن است و قله مرتفع مشكالت، كج فهمى ها، انسداد سياسى/ 
اجتماعى و شكاف ها را عميق ترمى كند. در اين وانفسا دم زدن مداوم از 

گفت و گوى ملى سخن به گزاف راندن و عدم فهم مساله است.

شـت ا د د يا شهرام خادم

گفت وگوى ملى؛ تاكتيك يا راهبرد؟
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ژان ديوالفوا در بخشى از كتاب خاطراتش راجع به كاخ آپاداناى 
شوش نوشته است: «ديروز گاو سنگى بزرگى را كه در روزهاى 
اخير پيدا شده  است، با تأسف تماشا مى  كردم. حدود دوازده هزار 

كيلو وزن دارد! تكان دادن چنين توده
 عظيمى غيرممكن است. باالخره نتوانستم به خشم خود مسلط 
شوم، پتكى به دست گرفتم و به جان حيوان سنگى افتادم. ضرباتى 

وحشيانه به  او زدم. سر ستون در نتيجه ضربات پتك مثل ميوه
 رسيده از هم شكافت…»

طرح يك پرسش جنجالى در زمان حضور مدير موزه لوور در ايران، 
پيرامون خروج غيرقانونى آثار باستانى ايران، اين پرسش را پيش 
آورد كه چگونه حجم عظيمى از ميراث فرهنگى ايران از كشور 
خارج و به فرانسه منتقل شد و اكنون موزه لوور، يكى از بزرگ ترين 
مجموعه هاى ميراث باستانى ايران را دارد؟ كه البته اين پرسش، 
سؤاالت ديگرى را نيز درباره مشروعيت اخالقى و قانونى سرقت 

اين اموال از ايران در پى دارد.
اثر  چندين  جمله  از  لوور  موزه  گنجينه  از  اثر  پنجاه  آنكه  از  پس 
لوك  ژان  درآمد،  نمايش  به  ايران  ملى  موزه  در  ايرانى  تاريخِى 

ايران  ملى  موزه  مديركل  نوكنده،  جبرئيل  و  لوور  موزه  رئيس  مارتينس، 
پاسخگوى خبرنگاران بودند، ولى با پرسش هايى مواجه شدند كه انتظارش را 
نداشتند؛ پرسش  هايى كه بيش از ژست هاى كنونى فرانسوى ها به ريشه هاى 
تاريخى شكل گيرى گنجينه عظيم موزه لوور بازمى گردد؛ گنجينه اى كه بخش 
چشمگيرى از آن متعلق به ايران است و برخى از مجسمه هاى بزرگ و اشياى 

ارزشمند را در خود جاى داده است.
ژان لوك ماتينس، رئيس موزه لوور در آغاز سخنانش در اين نشست خبرى 
به تفاهم نامه هاى قرن 19 بين دو كشور ايران و فرانسه اشاره كرد كه «بر 
اساس آن ايران در سال 1884 اين امكان را به ما داد كه در ايران كاوش هاى 
سوى  از  صحبت ها  اين  بيان  با  شود».  انجام  لوور  موزه  براى  باستان شناسى 
او، فاطمه على اصغر، خبرنگار ميراث فرهنگى از ماتينس پرسيد: «بسيارى 
از باستان شناسان فرانسوى بر خالف تعهد خود در گذشته، آثار ايرانى را از 
كشور خارج كردند و مادام ديوالفوا در خاطرات خود به اين مسأله اذعان و 
عنوان كرده است: آن جا كه نتوانسته اند سر ستون هاى كاخ آپادانا در شوش را 
به دليل وزن زياد از ايران خارج كنند، آن را با پتك خراب كرده اند تا به دست 

انگليسى ها نيفتد.»

دست كم اشياى فلزى ايرانى
 موزه لوور دزدى است!

رئيس موزه لوور نيز اين طور از كنار چنين پرسش مهمى گذشت: «كاوش هاى 
باستان شناسان فرانسوى بر اساس قراردادهاى قانونى بوده و دولت وقت از 
اين بابت از فرانسه تقدير كرده است. باستان شناسان فرانسوى، عمر خود را 

در ايران گذاشته اند و اين مسائل مربوط به گذشته است، اكنون نگاه ما براى 
همكارى هاى مشترك آينده است.» آن گونه كه اين خبرنگار تأكيد كرده، پس 
از طرح اين پرسش از سوى برخى مسئوالن، اعتراض شده كه چرا اين پرسش 

مطرح شده است؟!
 Jane  / ديوالفوا  «ژان  مادام  به  فرهنگى  ميراث  خبرنگار  اين  اشاره 
Dieulafoy» همسر مارسل اوگوست ديوالفوا، مهندس راه و ساختمان و 
باستان شناس فرانسوى بود كه به همراه همسرش از سوى دولت فرانسه براى 
كاوش هاى باستان شناسى سه بار به ايران سفر كردند و در اين زمينه كتبى نيز 

تنظيم و منتشر كردند كه به فارسى نيز منتشر شده است.
اين دو هنگام گردش در خوزستان، به وجود تپه هاى باستانى در شوش پى 
بردند و هنگام بازگشت به كشورشان از مدير موزه هاى ملى فرانسه خواستند 
تا بودجه اى براى كاوش اين تپه ها در اختيارشان بگذارد. اين خواسته پذيرفته 
و 31 هزار فرانك به اين خانواده پرداخت شد. آنها در سال 1884 براى دومين 
بار به ايران آمدند و با پادرميانى دكتر طولوزان، پزشك فرانسوى ناصرالدين 
شاه قاجار اجازه كاوش در شوش را به دست آوردند. طبق قرارداد قرار شد، 
فلزاتى كه كسب مى شوند متعلق به دولت ايران باشد و ساير آثار نصف به 

نصف تقسيم شود.
در آن دوران، انگليسى ها نيز به دنبال كشف و سرقت آثار باستانى بودند و به 
همين دليل، رقابت سختى در گرفته بود كه قربانى اش آثار باستانى ايران بود. 
كاوش هاى اين دو از 1884 تا 1886 ميالدى طول كشيد و در اين مدت، آثار 
كاخ هاى هخامنشى كشف شد؛ از جمله اين آثار گاو سنگى بزرگى به وزن 
حدود 12 تن متعلق به سر ستون يكى از كاخ ها بود. مادام ژان ديوالفوا در 
خاطرات خود نوشته است، از اينكه نمى توانست اين توده عظيم سنگى را با خود 

حمل كند، به شدت عصبانى شد و با پتك به جان سر ستون افتاد.
ژان ديوالفوا در بخشى از كتاب خاطراتش راجع به كاخ آپاداناى 
شوش نوشته است: «ديروز گاو سنگى بزرگى را كه در روزهاى 
اخير پيدا شده  است، با تأسف تماشا مى كردم. حدود دوازده هزار 
كيلو وزن دارد! تكان دادن چنين توده عظيمى غيرممكن است. 
باالخره نتوانستم به خشم خود مسلط شوم، پتكى به دست گرفتم و 
به جان حيوان سنگى افتادم. ضرباتى وحشيانه به  او زدم. سر ستون 

در نتيجه ضربات پتك مثل ميوه
 رسيده از هم شكافت…».

آنها پس از كشف اموال حاضر به تقسيم با طرف ايرانى نبودند و با 
فريب مظفرالملك، حاكم محلى كه دست نشانده ظل السلطان بود، 
به او قبوالندند كه در صورت چشم پوشى از تقسيم آثار تالش مى 
كنند تا دولت فرانسه چند مدال و نشان براى ظل السلطان بفرستند. 
بدين ترتيب در سال 1886، 327 صندوق از آثار باستانى ايران به 

وزن تقريبى 500 تن از راه بندر بوشهر رهسپار پاريس شد.
ورود اين آثار به پاريس، انجمن علمى فرانسه را مصمم ساخت كه 
امتياز انحصارى كاوش باستان شناسى را از دولت ايران بگيرد. اين 
امتياز در سال 1895 ميالدى به روزگار سلطنت مظفر الدين شاه واگذار شد. 
طبق قرارداد تمام اشيا و عتيقه هايى كه از حفارى در خاك ايران به دست مى 
آمد، مساوى بين ايران و فرانسه تقسيم مى شد؛ اما اشياى شوش همگى متعلق 

به دولت فرانسه بود.
انجمن علمى فرانسه، 32 سال به كاوش در شوش پرداخت و آثار تاريخى 
بسيارى را به فرانسه منتقل كرد؛ يكى از گرانبهاترين اين آثار، تنديس بزرگ و 
برنزى «ناپير اسو» ملكه ايالم بود كه 1800 كيلوگرم وزن و بيش از 3000 سال 
قدمت داشت. كم كم كشف و خروج چنين آثارى اعتراض روشنفكران ايرانى را 
برانگيخت و سرانجام در سال 1927 ميالدى، مجلس شوراى ملى امتياز كاوش 

باستان شناسى فرانسويان را لغو كرد.
نكته جالب آنكه پس از اين اتفاقات نيز ردپاى فرانسوى ها در زمينه حضور در 
حوزه ميراث فرهنگى ايران پاك نشد و در نهايت انجمن ايران شناسى فرانسه 
 (DAFI) در ايران در سال 1983 با ادغام هيأت باستان شناسى فرانسه در ايران
 ،(IFIT) كه در سال 1897 تشكيل شد و انجمن ايران شناسى فرانسه در تهران

به وجود آمد.
دولت هاى  ارشد  مسئوالن  برخى  فرزندان  حضور  با  همچنان  تشكيالت  اين 
پيشين فعال است و در ترميم چهره اشخاصى نظير ژان ديوالفوا نيز بى تأثير 
نبوده است؛ چهره هايى كه هرچه بودند، قطعاً باستان شناس نبودند، چون يك 
باستان شناسى واقعى حاضر نمى شود براى سرقت يك اثر تاريخى بخشى از آن 
را تخريب كند و يا بر خالف تعهدات با يك دولت به صورت غيرشرافتمندانه 
اموال يك ملت را به سرقت ببرد، به گونه اى كه اكنون مى توان گفت، مطابق با 
توافق ايران و فرانسه، دست كم اشياى فلزى كشف شده از شوش كه در موزه 

لوور وجود دارد، حكم اموال مسروقه را دارد./تابناك

نماينده مردم اهواز، كارون، باوى و حميديه 
پرورش  و  آموزش  كه  آمارى  گفت: 
مديران  ادعاى  برخالف  دقيقاً  داد  خوزستان 

آموزش وپرورش خوزستان است.
على سارى با انتقاد از وضعيت آموزش وپرورش 
در خوزستان و عدم توجه وزارت خانه متبوع 
جهت رسيدگى به مسائل آموزشى اظهار كرد: 
استان خوزستان از نظر رتبه آموزشى در جايگاه 
سى و دوم كشور  و در بحث كنكور طبق آمار 

سازمان سنجش رتبه 28 كشور را دارا است.
وى با اشاره به آمار سازمان سنجش و آموزش كشور افزود:  آمارى 
برخالف ادعاى مديران آموزش وپرورش  كه اين سازمان داد دقيقاً 

خوزستان است.
نماينده مردم اهواز، كارون، باوى و حميديه در مجلس شوراى اسالمى 

گفت: اين آمار نشان مى دهد رتبه خوزستان در كنكور نه تنها رشدى 
نداشته بلكه در پايين جدول قرار دارد.

سارى با انتقاد از رتبه هاى خوزستان در گروه رياضى، علوم تجربى 
و انسانى بيان كرد: استانى كه در بحث علم آموزى، دانش آموزانش 
در  چانه زنى  مدعى  آينده  در  مى تواند  چگونه  مشكل دارند 

تصميم گيرى هاى استانى و ملى باشد؟.
وى گفت: چنانچه وضعيت آموزشى استان به 
اين صورت مديريت شود مطمئناً دانش آموزان 
استان هاى  آموزان  دانش  با  رقابت  قدرت  ما 

ديگر ندارند.
سارى با بيان اينكه خوزستان بيش از 12 هزار 
دانش آموز بازمانده از تحصيل در مقطع ابتدايى 
دارد، بيان كرد: آموزش وپرورش خوزستان در 
به  نسبت  آموزشى  شاخص هاى  از  بسيارى 
استان هاى ديگر عقب است و مسئوالن حوزه آموزشى استان به جاى 

پرداختن به حل مشكالت سعى در ارائه آمار غلط به مردم دارند.
نماينده مردم اهواز، كارون، حميديه و باوى در مجلس عنوان كرد: 
وضعيت موجود آموزش وپرورش قابل قبول نيست و به زودى طرح 

سؤال از وزير را مطرح مى كنم.

نشست هم انديشى اساتيد دانشگاه هاى كشور در مورد 
چالش هاى برنامه ريزى منابع آب در محل دانشگاه شهر 

كرد برگزار شد. 
دكتر مهدى قمشى عضو هيات علمى دانشكده امور آب 
داشنگاه شهيد چمران اهواز در اين نشست بيان داشت: 
متاسفانه مسئله مشكل و بحران آب از دايره بيان نكات 
كارشناسى گذشته است. من از بيان مسائل كارشناسى و 
آمار و ارقام در خصوص مديريت غلط منابع آب كشور خسته 
شده ام، تاكنون 15 سال است در مورد اشكاالت مديريت 
منابع آب كشور و بحث اشكاالت و عواقب انتقال آب بين 
حوضه اى صحبت مى كنيم اما دريغ از يك بار كه مسئولين 

مربوطه ما را صدا كنند و بگويند دردتان چيست؟ 
قمشى افزود: به نظر مى رسد ما بايد بيشتر مسائل ابتدايى 
را با مسئوالن بحث نماييم زيرا اشتباهات و تصميمات 
مسئوالن بسيار پيش پا افتاده است. ما بايد مسير كارون، 

كاربرد آب، مسائل اوليه محيط زيستى، مسائل آب و هوايى مناطق مختلف كشور، 
استعداد هاى هر منطقه از كشور را يك بار ديگر با هم مرور كنيم.

اين استاد دانشگاه ادامه داد:  براى من غير قابل درك است از يك طرف خوزستان به 
جهت مشكالت زيست محيطى ناشى از آب با مشكل گرد و غبار دست و پنجه نرم 
مى كند و مسئولين مشكل نبود آب را براى تغذيه كانون هاى فوق بحرانى فرياد مى 
زنند و يا مشكل آلودگى آب كارون در مقطع اهواز و پايين دست را به عينه مى بينند 
و يا در مورد مشكل آب شرب مردم اهواز و آبادان و خرمشهر را مالحظه مى كنند و 
يا مى بينند كه شهروندان بسيارى در استان هاى خوزستان و چهارمحال بختيارى از 
داشتن آب شرب لوله كشى محرومند اما در همان زمان سازمان محيط زيست كشور 
كه بايد داعيه دار حل اين مشكالت باشد مجوز برداشت آب از باالدست كارون را 

تحت عنوان بهشت آباد و يا ونك سولكان صادر مى كند.
براى چه منظورى؟ براى حل مشكل احتمالى 15 سال آينده يك منطقه ديگر از 
كشور. با اين تصميم هاى عجيب و غريب آيا باز هم حرف علمى و كارشناسى براى 
گفتن باقى مى ماند؟ مى گوييد چرا بحران ها در كشور زياد شده است. مشكل در 
چيست؟ قمشى تصريح كرد: دوستان علم همان علم است كه در دسترس همه دنيا 
است. هوش و سواد ما ايرانى ها هم از ساير نقاط دنيا كه كمتر نيست حتى ادعا داريم 

كه باالتر است. پس مشكل چيست؟ چرا ما عاجزيم از حل مشكالت خودمان؟
عزيزان مشكل در خودمان است. مشكل در انسان هاست. مشكل در انسان هايى 
است كه در نقش مدير و يا متخصص و يا كارشناس و يا حتى استاد دانشگاه، حل 
مشكل به آنها ارجاع داده مى شود. ولى تعهد الزم را از خود بروز نداده اند، خود 
سانسورى كرده اند و يا فقط به مصالح شخصى و خوشايند مسئول و كارفرما توجه 

داشته اند.
عضو هيات علمى دانشكده امور آب داشنگاه شهيد چمران اهواز گفت: متاسفانه 
مديران بر اساس عاليق و كشش هاى شخصى و منافع منطقه اى تصميم مى 

گيرند. مشاوران علم را به سخره مى گيرند و خروجى كار مطالعات را بر اساس 
خواست مديران تنظيم مى كنند. (نمونه اش مطالعات بهشت آباد است كه در اواخر 
سال 1384 دستور مطالعات و اجرا با هم صادر مى شود. اين يعنى چه؟ يعنى مشاور 
مطابق آنچه كه تصميم گرفته شده و پيش مى رود گزارش را تنظيم كند و پولش 

را بگيرد).
يعنى وقتى دستور مى رسد كه انتقال آب فقط به منظور تامين كمبود آب شرب باشد، 
اعداد و ارقام گزارش ها به همان صورت قبل، به نياز شرب تغيير عنوان مى دهند و 

ابعاد سازه هاى انتقال تغيير محسوسى نمى كنند.
دوستان اين براى ما ننگ نيست كه مهمترين قسمت در اكثر مشاوران و پيمانكاران 
بزرگ كشورمان قسمت رسيدگى و دادن سرويس به مسئولين و كافرمايان است. 
براى ما ننگ نيست كه اساتيد ما با وجود داشتن نظرات كارشناسى در مورد مسائل 
تخصصى كشور، بنا به مالحظات مختلف خود سانسورى كنند و از بيان واقعيات 
صرفنظر نمايند. و يا آنها كه صادقانه و خيرخواهانه اظهار نظر مى كنند دچار 
محدوديت شوند و منافعشان را از دست بدهند و يا به روشهاى گوناگون از گردونه 

حذف شوند.
بخدا ما اساتيد و كارشناسان ماهر و منصف در كشوركم نداريم اما چرا شرايط به گونه 
اى شده است كه همين اساتيد و كارشناسان از ترس مالحظات معيشتى و امنيتى 

حاضر به بيان واقعيات نيستند؟
قمشى اضافه كرد: فالن استاد خوب و متعهد به جلسه بررسى مسائل انتقال بين 
حوضه اى دعوت مى شود و در جواب مى گويد «من اعتقاد راسخ دارم كه انتقال آب 
بين حوضه اى صد در صد اشتباه است اما با عرض شرمندگى نمى توانم اين نظر را 
در جلسه اعالم كنم و وارد مباحثات شوم». (چون نمى خواهند در ليست سياه وزارت 

نيرو قرار گيرند و از پروژه هاى تحقيقاتى محروم شوند)
فالن كارشناس خبره در وزارت نيرو مى گويد بسيارى از كارشناسان وزارت نيرو 
مى دانند كه طرح هاى انتقال آب بين حوضه اى اشتباه است. مى دانند كه كارون 

كشش طرح هاى انتقال هاى آب جديد را ندارد اما نمى خواهند 
مسئوليت و كار و معيشتشان را به خطر بياندازند.

فالن مسئول، جلسه سخنرانى «بررسى طرح هاى انتقال بين 
حوضه اى» را كنسل مى كند مى گويد نمى خواهم خود را با 

وزارت نيرو درگير نمايم.
اين مالحظات است كه كشور را به قهقرا مى برد. كه كشور را 

نابود خواهد كرد. كه ما را از خودمان نا اميد مى كند. 
مگر نه اين است كه همه برنامه هاى توسعه اى در بخش 
كشاورزى و صنعت و سد سازى و شهرسازى با مطالعات جامع 
كارشناسى بايد انجام شوند. پس چطور مى شود كه بعد از انجام 
كار متوجه مى شويم كه آب نداريم و محيط زيست نابود شده 

و با بحران آب مواجه شده ايم.
وقتى ده ميليون نفر از جمعيت كشور بخاطر مطالعات و يا 
سياست هاى غلط مديريت منابع آب درگير گرد و غبار مى 
شوند، وقتى درياچه اروميه خشك مى شود، وقتى هورالعظيم 
خشك مى شود، وقتى زاينده رود خشك مى شود وقتى سد گتوند دچار مشكل 
شورى مى شود، چرا كسى مورد سوال قرار نمى گيرد؟ چرا در اين مملكت كسى 

سراغ مقصر نمى گردد؟ چرا كسى با كسى كارى ندارد؟ 
مى دانيد چرا؟ چون در اكثر پروژه هايى كه  اين نتيجه را سبب شده اند مجرى و 
كارفرما و مشاور و ناظر و پيمانكار همه به شكلى به هم گره خورده اند و لذا خودمان 
نمى توانيم از خودمان شكايت كنيم و اين است كه دود همه اين نابسامانى ها تنها 

در چشم مردم محروم خواهد رفت و ضرر آن بر بودجه كشور تحميل خواهد شد.
همكاران عزيز ما بايد در مديريت منابع و مصارف آب شيرين دست به يك جراحى 
عميق بزنيم. ما براى مصالح كشورمان و آيندگان ناچاريم در اين مقطع تصميمات 

مهم اتخاذ كنيم. 
مسئله ابتدايى مهم اين است كه با توجه به مالك هاى علمى موجود و شرايط 
كشورمان، چه مقدار از آورد تاريخى آبهاى سطحى و زيرزمينى را مى توانيم براى 
امور توسعه اى (شرب و بهداشت، صنعت و كشاورزى و آبزى پرورى) به كار گيريم.

براى اين كار اگر آورد 62 ساله كارون بزرگ را به عنوان يك نمونه مالك قرار 
دهيم نتيجه خواهيم گرفت كه در نظر گرفتن متوسط آورد بلند مدت كه تا كنون 
مالك عمل بوده است ما را دچار بحران نموده و مخاطرات زيست محيطى بسيارى 

را دامن زده است.
پيشنهادم اين است كه در كشور 60 درصد متوسط آورد بلند مدت كه احتمال وقوع 
آن در دوره آمارى 87 درصد خواهد بود براى امور توسعه اى (شرب و بهداشت، 
صنعت و كشاورزى و آبزى پرورى) مالك عمل قرار گيرد و مازاد آن كه 40 درصد 
آورد تاريخى رودخانه است و ريسك بيشترى نيز دارد براى مصارف زيست محيطى 

در بستر رودخانه ها و يا براى تامين نياز تاالب ها باقى بمانند.
با اين تغيير در برنامه ريزى ما مى توانيم رفته رفته مشكالت حادث شده را كاهش 

داده و شرايط بحرانى رودخانه ها را به وضعيت مطلوب نزديك نماييم.

مخالفان انتقال آب، در ليست سياه وزات نيرو رش  ا گـز

شب جبران ناپذير آخر سال
حديث كريمى 

برگه هاى تقويم هجرى شمسى را كه ورق مى زنيد يك روز از آن چهارشنبه آخر سال است، 
چهارشنبه سورى يعنى جشن چهارشنبه پايان سال يا شب چهارشنبه سرخ، اين مراسم نخستين 

جشن از مجموعه جشن ها و مناسبت هاى نوروزى ايرانى هاست.
بر اساس آيين باستانى ايرانى در شب چهارشنبه سورى، آتش بزرگى بر پا مى شود، مردم از روى 
آتش مى پرند و با گفتن «زردى من از تو، سرخى تو از من»، زردى، بيمارى و مشكالت شان را به 

دست آتش مى سپارند و به جاى آن سرخى، گرما و نيرو را از آتش مى گيرند.
شاهنامه  در  حتى  كه  ايران،  كهن  تاريخ  در  سورى،  چهارشنبه  آيين  و  جشن  اين  قدمت  همچنين 
فردوسى نيز اشاراتى هر چند كوچك به آن شده است، به طور كامل مربوط به زرتشتيان نمى شود 
چرا كه آن ها پريدن از روى آتش را عملى زشت، مكروه و ناپسند مى دانند، در اين روز نيز آيين 

هايى همچون برافروختن آتش، كوزه نو، آجيل مشكل گشا، فالگوشى و قاشق زنى اجرا مى شود.
مردم استان خوزستان نيز همانند ساير اقوام در سراسر ايران اين روز را به جشن و پاى كوبى مى 
گذرانند اما كسانى هستند كه شيرينى اين شب را براى خود، خانواده هايشان و اطراف شان تلخ مى 

كند، تلخى كه يك عمر با آن ها به يادگار مى ماند.
مريم ايزدى  زن ميانسالى است كه در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالين در ارتباط با سوختگى 
فرزندش در چهارشنبه سورى سال گذشته مى گويد: با توجه به اينكه چند روز مانده به چهار شنبه 
سورى از رسانه هاى مختلف از جمله تلويزيون تصاويرى از افرادى كه در اين شب دچار سوختگى 
يا قطع عضو مى شدند مشاهد كرده ام يكى از دغدغه هاى من اين بود كه فرزندانم در آن شب 

جايى نروند.
اين مادر كه وقتى ياد آن شب مى افتد هنوز اشك هايش سرازير مى شود ادامه مى دهد: متاسفانه 
باالخره پسرم به پيشنهاد دوستانش براى شادى به كوچه خودمان رفت اما نمى دانم چه شد كه 
يك مواد محترقه به زير پاش افتاد و او را راهى بيمارستان كرد، هر وقت پايش را مى بينم ناخدا 
آگاه تنم به لرزه در مى آيد كه نكند امسال هم جوانان و فرزندان خانواده هاى ديگرى مبتال به اين 

مشكل شوند.
اين مادر به خانواده ها توصيه مى كند: مراقب فرزندان خود باشيد چرا كه اين آسيب ها جبران ناپذير 
است و سالمتى خيلى از آنان برگشتى ندارد، شايد هم خداى نكرده فرزندانمان را براى هميشه به 

خاطر يك شب خوشى از دست بدهيم.

مصدومين بيشترين  تماشاچيان  و  عابرين 
سورى  چهارشنبه  مراسم   

رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى اهواز با اشاره به اينكه از يك روز قبل از چهار شنبه 
سورى تا يك روز بعد از اين مراسم تمام ايستگاه هاى عملياتى آتش نشانى در حال آماده باش 
صددرصد بوده اند، اظهار مى كند: در اين فاصله زمانى مجموعه اقداماتى كه انجام داده اند شامل 
اطفا حريق خار و خاشاك، زباله 14مورد، الستيك 6مورد، مسكونى 4 مورد و ساير آتش سوزى ها  
4 مورد بوده است، همچنين در اين شب 15 ايستگاه آتش نشانى در سطح شهرستان اهواز در آماده 

باش بوده اند و امدادرسانى به 4 مصدوم از سوى آتش نشانى انجام شد.
آتش پاد على تراب پور در ارتباط با توصيه هاى ايمنى ويژه چهارشنبه سورى مى گويد: مردم در 
صورت بروز آتش سوزى يا هرگونه حادثه با حفظ خونسردى بى درنگ كودكان و افراد مسن را از 
محل حادثه دور كنند و با سامانه 125 تماس بگيرند، از نگهدارى مواد قابل اشتعال از جمله نفت 
و بنزين و... در منزل خوددارى كنند، توجه داشته باشند، مواد محترقه در كنار وسايل گرمازا، در 
هواى گرم، در دست يا جيب افراد به صورت خود به خود منفجر مى شوند و از قرار دادن ظروف 
تحت فشار از جمله كپسول هاى اسپرى مانند حشره كش ها و رنگ بر روى آتش خوددارى شود.
رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى اهواز در ادامه اين توصيه ها با اشاره به اينكه  مردم از 
شكستن يا بريدن شاخه هاى درختان براى برافروختن آتش بپرهيزند، ادامه مى دهد: به خاطر داشته 
باشيد همواره استفاده نادرست و بى رويه از وسايل آتش بازى و روشن كردن آتش هاى بزرگ مى 
تواند زمينه ساز بروز حوادث ناگوارى باشد، جوانان از روشن كردن آتش و استفاده از مواد محترقه 
و فشفشه در پاركينگ ساختمان جدا بپرهيزند، والدين مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود 
باشند و به آنها جهت پرهيز از روشن كردن آتش و ترقه بازى و ساخت مواد منفجره دست ساز 
هشدار دهند، هميشه در مواقع آتش بازى جهت اطفاء حريق كپسول خاموش كننده دستى يا آب در 

دسترس باشد و هنگام پريدن از روى آتش يكديگر را هل ندهند.
اين مقام مسئول تصريح مى كند: كودكان و نوجوانان از اقشار آسيب پذير هستند استفاده از اين مواد 
توسط آنان خطرات جدى به همراه داشته وسالمت آنان را به خطر مى اندازد، از ريختن مايعات 
قابل اشتعال (نفت، بنزين) به روى آتش خوددارى كنند، از روشن كردن آتش در وسط خيابان و 
مسير تردد خودروها جدا بپرهيزند، براى خاموش كردن مايعات قابل اشتعال (بنزين) از آب استفاده 
نكنند، بزرگترها فرزندانشان را در تهيه وسايل آتش بازى بى خطر و مفرح همراهى كنند، از روشن 

كردن آتش زير درختان و نزديك خودروها، از پرتاب مواد منفجره بر روى آتش خوددارى كنند.
على تراب پور خطاب به مردم اهواز اذعان مى كند: مردم خيابان ها را براى عبورخودروهاى امدادى 
مانند آتش نشانى، آمبوالنس و ... مسدود نكنند، از پرتاب مواد محترقه جلوى پاى عابرين خود دارى 

كرده و همچنين پس از پايان مراسم در نظافت محله با پرسنل شهردارى همكارى كنند.
او تاكيد مى كند: بخش عمده اى از آمار مصدومين متعلق به عابرين و تماشاچيان مراسم چهارشنبه 

سورى هستند.

گذشته سال  سورى  چهارشنبه 
 59 مصدوم برجاى گذاشت

مدير حوادث و فوريت هاى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى اهواز در گفت و گو با خبرنگار قدس 
آنالين اظهار مى كند: سال گذشته كل مصدومين چهارشنبه سورى در حوزه علوم پزشكى اهواز، 
دزفول، آبادان و بهبهان 58 مرد و يك زن است. در اين ميان 48 نفر خدمات درمانى سرپايى دريافت 

كردند و 11 نفر بسترى شدند.
دكتر شهيار ميرخشتى مى افزايد: در سطح استان در چهارشنبه آخر سال300 نفر از مجموعه ما آماده 

باش بودند.
او برنامه هاى امسال چهارشنبه سورى را اعالم آماده باش به تمام پرسنل ستادى عملياتى و پايگاه 
ها، استقرار آمبوالنس اتوبوسى در اماكن پرتردد و پارك ها، اعالم آماده باش اورژانس هاى بيمارستان 
ها با هماهنگى معاونت درمان جهت آمادگى پذيرش مصدومين چهارشنبه سورى آخر سال،  آماده 
باش بالگرد اورژانس در صورت لزوم، توزيع بروشورهاى آموزشى، برگزارى جلسات برون استانى 
با ارگان هاى مرتبط، ارائه مطالب آموزشى مربوط به چهارشنبه آخر سال در مدارس با هماهنگى 
آموزش و پرورش، ارائه آمار مصدومين هر استان هر سه ساعت يك بار به اورژانس وزارت و ... 

برشمرد.
اميدواريم با توجه به آسيب ها و خسارات جبران ناپذير اين شب مردم ما اين روز را با رعايت 

ايمنى به شادى بگذارنند.

سرقت ميراث هزاران ساله خوزستان

آموزش و پرورش خوزستان آمار اشتباه مى دهد
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جتماعى ا

چرا زنان مى توانند
 كارآفرينان موفقى باشند

كارآفرينان زن تأثيرگذارى غير قال انكارى در دنياى كسب وكار 
دارند و تالش مى كنند فاصله ى تاريخى خود را با مردان، در اين 

عرصه كاهش دهند.
در سال هاى اخير زنان كارآفرين بازارهاى مختلف كسب وكار 
(مد، تكنولوژى، امور مالى) را متحول كرده اند. فرقى نمى كند كه 
اين كارآفرينان در چه صنعتى فعاليت كنند، به نظر مى آيد موفقيت 
اين زنان، به شيوه ى رديابى مشكالت و يافتن راه حل مناسب براى 
آن ها برمى گردد. به نظر مى رسد زنان بينش جديدى را به سمت 
مهارت هاى كسب وكار خلق كرده اند كه غالباً به آن ها كمك مى كند 

كارآفرينان بهترى باشند.
ويژه  جايگاهى  در  را  كارآفرين  زنان  نامشهودى،  خصوصيات 
قرار مى دهد. گرچه اين خصوصيات به هيچ وجه صرفاً مختص 
به زنان نيست، اما دنياى كسب وكار با ارج نهادن به اين قابليت ها، 
سعى مى كند زنان بيشترى را به فعاليت در اين عرصه تشويق كند. 
هفته ى گذشته نشريه ى فوربز به مناسبت روز جهانى زن، مقاله اى 
را منتشر كرد كه از ويژگى هاى رهبران زن موفق، سخن مى گفت. 
در ادامه ى مطلب، مرورى داريم به آنچه در اين مقاله آمده است:

زيركى
زنان به محض اينكه متوجه شوند مشكلى وجود دارد، در ذهنشان 
همه ى مسائل را اسكن مى كنند تا به راه حل مناسبى برسند. آن ها 
راحت تر خالقيتشان را به كار مى گيرند و ايده ها را كشف مى كنند. 
كارا گلدين يكى از كارآفرينان مشهور جهان و بنيان گذار شركت 
هينت، اشاره مى كند كه پيش از راه اندازى اولين كسب وكارش، 
همه ى كارشناسان او را از انجام اين كار نهى مى كردند. اما او 
به بررسى مشكل ادامه داد تا زمانى كه به يك راه حل كاربردى 

دست يافت.
معموالً زنان بجاى اينكه وقت خود را با بيش ازحد فكر كردن 
مى كنند  سعى  كنند،  صرف  مسائل  روى   (Overthinking)
دست به اقدام بزنند و همه چيز را در مسير درست اجرا كنند. از 
طرف ديگر زنان به طور طبيعى در انجام هم زمان كارها موفق ترند، 
به همين دليل مى توانند در يك زمان روى چندين هدف متمركز 

شوند.
شهود و ادراك

شهود زنان، يك ويژگى واقعى است كه در اجراى كسب وكار 
بسيار ارزشمند محسوب مى شود. زنانى كه در جايگاه رهبرى 
قرار مى گيرند، از اعتماد كردن به شهود خود ابايى ندارند. در 
دنياى تجارت، هر وضعيتى با پيچيدگى ها و چالش هايى خاص 
همراه است و زنان درعين حال كه تحقيقات علمى خود را كامل 
و داده هاى موردنياز را جمع آورى مى كنند، در شرايطى كه شواهد 

براى تصميم گيرى كافى نيست، به احساس خود اعتماد مى كنند.
تحت  را  آن ها  زندگى  زنان،  ادراك  و  شهود  كه  نيست  شكى 
و  مد  مشهور  طراح  فورستنبرگ،  ون  ديان  مى دهد.  قرار  تأثير 
كارآفرين بلژيكى- آمريكايى، موفقيت افسانه اى خود را مديون 
همين ويژگى مى داند. او مى دانست كه زنان به لباس هايى زيبا، 
اما درعين حال راحت و كاربردى نياز دارند. به همين دليل اساس 
طراحى خود را روى لباس هايى ساده و ظريف متمركز كرد. به 
گفته ى فورستنبرگ، او به داده كاوى نياز نداشت و فقط راهى را 

دنبال مى كرد كه به آن اعتماد داشت.
شور و اشتياق

شور و شوق، قلب يك كسب وكار است. البته شما به يك طرح 
با  مقابله  در  اما  داريد،  نياز  عالى  تيم  يك  و  كسب وكار  جامع 
چالش ها بايد بتوانيد انرژى خود را حفظ كنيد و به اين منظور، 
بودن،  احساساتى  مى گوييم  هميشه  داريد.  نياز  احساستان  به 
نقطه ضعفى است كه مانع از پيشرفت زنان در عرصه هاى مختلف 
مى شود. اما كارا گلدين معتقد است كه مردم در درك «اشتياق 
كار»، دچار سوءبرداشت هستند. فرقى نمى كند شما زن هستيد 
يا مرد، درهرصورت زمانى همه ى انرژى، تمركز و زمان خود را 
روى كارى مى گذاريد كه نسبت به آن مشتاق باشيد، نه اينكه صرفًا 

به چك حقوق آخر ماه فكر كنيد.
انعطاف پذيرى

زنان در زندگى شخصى خود، نقش هاى مختلفى به عهده دارند. 
زندگى  زمينه هاى  تمامى  در  كه  مى گيرند  ياد  دليل  همين  به 
راهى  انعطاف  عدم  كسب وكار،  دنياى  در  باشند.  انعطاف پذير 
مستقيم به سمت شكست است. زنان به خوبى مى دانند كه براى 
موفقيت در زندگى، بايد خود را با تغييرات تطبيق دهند. آن ها 
مشكل  يك  با  ناگهان  اگر  و  كنند  شنا  يك جهت  در  مى توانند 
اورژانسى روبرو شوند، متوقف مى شوند، مسير را دوباره بازبينى 

مى كنند و در صورت نياز، جهت خود را تغيير مى دهند.
به عنوان مثال رندى زاكربرگ مؤسس و مديرعامل زاكربرگ مديا 
و سردبير وب سايت Dot Complicated، برنامه ريزى كرده 
بود كه خواننده ى اپرا شود. اما هنگامى كه از طرف بخش موسيقى 
دانشگاه هاروارد رد شد، به جاى اينكه وقت خود را با دلسردى و 
افسوس هدر دهد، قدم درراه جديدى گذاشت كه او را به موفقيت 

شگفت انگيزى رساند. او مى گويد:

من عدم پذيرشم را در رشته ى موسيقى هاروارد، يك شكست 
ناگوار نمى دانم. زيرا اگر در رشته ى روانشناسى درس نخوانده 
و  كنم  كار  تبليغاتى  آژانس  يك  در  نمى توانستم  بعدها  بودم، 

تخصصم را درزمينه ى بازاريابى ديجيتال توسعه دهم.
پس ازاين تجارب بود كه مارك زاكربرگ از او دعوت كرد در 
فيس بوك كار كند. باوجوداينكه او تنها زن حاضر در تيم بود، 

مشاركت فوق العاده اى از خود نشان داد.
ذهنيت

پول و موفقيت، اهداف بسيار خوبى هستند. ولى زنان كارآفرين 
ترجيح مى دهند تأثير فعاليت هاى خود را فراتر از اتاق هيئت مديره 

اثبات كنند.
دنياى  در  را  خود  مسير  اسپانكس،  بنيان گذار  بليكلى،  سارا 
كسب وكار، باهدف ايجاد يك شركت ميليارد دالرى آغاز نكرد، 
گرچه درنهايت به چنين نقطه اى هم رسيد. ايده ى اصلى او توليد 
محصولى بود كه هم متقاضيان زيادى داشته باشد و هم به مردم 

احساس خوبى بدهد.
زنان كارآفرين، دنيا را از دريچه ى ديگرى مى بينند. آن ها رويكرد 
متفاوتى را در مواجهه با مشكالت در پيش مى گيرند و پروسه ها را 
به روش خودشان پيش مى برند. كامًال واضح است كه آن ها، واقعًا 

دنيا را تغيير خواهند داد.

نـان ز
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درحالى كه در ايران فقط از منابع آبى دست اول براى تامين نيازهاى آب شرب، 
آب  از  زيادى  بخش  كشورها  از  بسيارى  مى شود،  استفاده  كشاورزى  و  صنعتى 

فاضالب خود را بازيافت مى كنند.
«اين يك شعار يا يك توطئه نيست، همه داريم مى بينيم كه ديگر در ايران آب 
نيست...» اين بخشى از سخنان چند روز كاوه مدنى، معاون سازمان  حفاظت  از 

محيط زيست در رابطه با وضعيت منابع آبى كشور است.
چندين سال است كه ايران درگير يك بحران آب، خشكسالى و يا به گفته رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست يك ورشكستگى آبى است، كاهش بارش باران، سوء 
مديريت، مصرف بيش از حد منابع آبى در بخش هاى مختلف، افزايش دماى كره 
زمين و ... در سال هاى گذشته ميزان منابع آب تجديدپذير كشور را از 130 ميليارد 

متر مكعب به 88 ميليارد متر مكعب رسانده اند.
گرفتن  نظر  در  با  سال 2015  در  آب  جهانى  منابع  موسسه  مطالعات  اساس  بر 
سناريوهاى اقليمى و اقتصادى-اجتماعى مختلف ايران در سال 2040 ميالدى در 

ميان كشورهاى درگير بحران آب، به رتبه 10 مى رسد.
از زمان انجام اين تحقيق وضعيت بدتر هم شده است، به گفته  شاهرخ فاتح، رئيس 
مركز ملى خشكسالى سازمان هواشناسى، ايران امسال خشكترين پاييز 67 سال 
اخير را تجربه كرد، 96 درصد مساحت ايران هم درگير يك خشكسالى بلند مدت 
بودند و هنوز هيچ بررسى دقيقى انجام نشده كه مشخص كند دليل اين خشكسالى 
مشخص چيست؟ برخى آن را با گرمايش جهانى مرتبط مى دانند و برخى هم دليل 

آن را فقط يك اتفاق طبيعى مى دانند.
استفاده از فاضالب؛ يكى از راه هاى نجات براى فرار از بحران آب؟

اما خشكسالى شرايط را به تنهايى وخيم نكرده است؛ سوء مديريت در كنار 
مصرف بيش از حد آب را مى توان يكى از عوامل اصلى ورشكستگى آبى ايران 
دانست، مصرف آب در ايران بسيار بيشتر از حد متوسط است، محمدعلى نجفى 
شهردار تهران در اين رابطه گفته است: آنچه كه بر اساس نرم هاى طبيعى و علمى 
مى توانيم از منابع آبى زير زمينى استحصال كنيم 250 ميليون متر مكعب است، در 
حالى كه هم اكنون حدود 750 ميليون متر مكعب از منابع زيرزمينى براى مصرف 
تهران استفاده مى كنيم. اين استفاده بيش از حد منابع زيرزمينى آب در تهران داليل 

مختلفى دارد؛ از هدر رفت 30 درصدى در شبكه انتقال آب تهران، تا استفاده زياد 
آب براى فضاى سبز، خانه و ...

 براى كاهش مصرف بيش از حد آب در شهرهاى مختلف در دنيا تاكنون اقدامات 
مختلفى انجام شده است، از آموزش نحوه كاهش مصرف آب به شهروندان، تا 

جريمه كردن افرادى كه خوردوهاى خود را مى شورند و ...
اما چند سالى است كه در كشورهاى مختلف اقدام جديدى براى كاهش مصرف 
آب در حال انجام است؛ بازيافت يا استفاده دوباره از آب فاضالب براى مصرف 
خانگى، كشاورزى و يا حتى آب شرب. مدتى است كه استفاده مجدد از فاضالب ها 
در برنامه هاى دولت هم قرار گرفته، براساس ماده يك قانون توزيع آب و سند 

چشم انداز 20 ساله در بخش آب استفاده مجدد از فاضالب به عنوان منبع جديد آب 
از برنامه هاى وزارت نيرو در برنامه ششم توسعه است.

 البته به گفته  معاون برنامه ريزى و توسعه آب و فاضالب كشور ظرفيت پساب قابل 
استفاده ايران 4.5 ميليارد مترمكعب است كه درحال حاضر فقط از يك ميليارد و 

200 ميليون مترمكعب آن استفاده مى شود.

آب خاكسترى و آب سياه را تميز كنيد
به طور كلى فاضالب براى بازيافت به دو گروه تقسيم مى شود و نحوه بازيافت هر 

كدام متفاوت است؛ آب سياه و آب خاكسترى.
به آبى كه از توالت و ظرف شويى وارد شبكه فاضالب شود، آب سياه مى گويند براى 
بازيافت اين نوع آب بايد از مواد شيميايى استفاده مى شود و گفته مى شود كه بهتر 

است از آن براى مصرف هاى خارج از خانه استفاده شود.

 آب خاكسترى هم آبى است كه از قسمت هاى ديگر خانه مثل حمام يا دست شويى 
وارد شبكه فاضالب مى شود، از اين آب مى توان براى آبيارى فضاى سبز، سيفون و 

شستن لباس استفاده كرد.
در واقع يك سيستم داخلى بازيافت در هر خانه اى مى تواند به استفاده دوباره از 

آب هاى آلوده كمك كند:
استفاده از چنين سيستمى در هر خانه اگرچه يك هزينه ابتدايى دارد اما ميزان مصرف 
آب در هر خانه را ده ها ليتر كاهش مى دهد و از سويى جلوى كاهش بيشتر منابع 

آبى را هم مى گيرد.
اما اين روش ها نه تنها براى استفاده از آب داخل خانه مفيد است بلكه از آن براى 

آبيارى فضاى سبز، جايى كه در آن آب زيادى تلف مى شود هم مى توان استفاده 
كرد. ساالنه ميزان زيادى از منابع آب شهرى صرف آبيارى فضاى سبز مى شود و 
اين باعث انتقادات فراوانى از كاشت چمن و درخت در شهر هم مى شود. سيستم 

استفاده از آب سياه براى آبيارى فضاى سبز هم استفاده مى شود:

از فاضالب به بطرى!
 اما در كنار استفاده از آب فاضالب براى مصارف خانگى و آبيارى فضاى سبز در 

برخى از مناطق خشك دنيا از اين آب به عنوان آب نوشيدنى هم استفاده مى كنند.
ايالت كاليفرنيا در آمريكا يكى از اين مناطق است، اين ايالت چند سالى هست كه 
درگير خشكسالى شده و مسئوالن با برنامه ريزى ها توانسته اند اين خشكسالى را 
مديريت كنند. حاال شركتى به نام بخش نارنجى منطقه آبى در حال انجام معجزه اى 

در كاليفرنيا است.
اين شركت با تصفيه آب فاضالب روزانه از 250 تا 400 ميليون ليتر آب فاضالب 
براى نوشيدن استفاده مى كند! اين ميزان براى تامين آب 850 هزار نفر كافى است. 
اين شركت كه كار خود را از سال 1970 ميالدى شروع كرده در 3 مرحله آب 
جارى در فاضالب را تصفيه و قابل نوشيدن مى كند. در مرحله اول فلزات سنگين 
و باكترى ها از آن جدا مى شوند بعد مواد ويروسى از آن جدا مى شوند و در پايان 
هم توسط اشعه «يو وى» آب ضدعفونى مى شود. در رابطه با كيفيت اين نوع آب 
بنديتو براگل مدير شوراى جهانى آب مى گويد: كيفيت اين آب خيلى خوب است، 

به خوبى يا حتى بهتر از آب هاى بطرى.
چنين اقداماتى در كشورهاى ديگر هم انجام مى شود، براى مثال استراليا قصد دارد 

تا ده سال ديگر 20 درصد آب شرب خود را به اين روش تامين كند.

احساس تهوع؛ واقعى يا روانى؟
قرار  زيادى  آزمايش هاى  تحت  شده  تصفيه  آب هاى  كه  وجود  اين  با 
به  نسبت  كشورها  همه ى  در  بلكه  ايران  در  تنها  نه  مردم  اما  مى گيرند 
هم  كاليفرنيا  در  مشكل  اين  مى كنند.  تهوع  احساس  آب  نوع  اين  نوشيدن 
و  مى شوند  مصرف  كشاورزى  در  فقط  شده  تصفيه  آب  اين  و  دارد  وجود 

بيشتر شهروندان آن را نمى نوشند.
كاروال نمروف روان شناس آمريكايى در اين رابطه مى گويد: علت اين موضوع 
چيزى به نام قانون مسموميت است، مردم بر اين باورند كه زمانى در تماس 
با جسمى منزجر كننده قرار بگيرد هميشه به اين شكل در ذهن مردم تهوع آور 

مى ماند.
 البته روانشناسان معتقدند اين موضوع قابل حل است، نمروف در اين رابطه گفت: 
يكى از بهترين راه حل ها رسيدن به نشانه هاى ادراكى است. اگر كسى بتواند اين 
آب را ببيند آن را مزه كند و با آب شيرين مقايسه كند شايد بر اين مفهوم غلبه كند.      

راه حلى جديد براى كاهش مصرف آب در روزهاى خشكسالى؛

از فاضالب به بطرى

طراحان فضاى مجازى نقطه ضعف روانى انسان 
را براى اعتياد به تكنولوژى پيدا كرده اند.

از  يكى  پاركر  سين  پيش  هفته  دو  يكى 
كرد،  بى سابقه  اعترافى  فيس بوك  بنيان گذاران 
او گفت: «فضاى مجازى براى متحد كردن ما 
گيج  آن  ساخت  از  هدف  بلكه  نشده،  ساخته 
ساخت  براى  ما  تفكر  روند  است؛  ما  كردن 
فضاى مجازى اين بود كه چگونه مى توانيم تا 
جاى ممكن وقت شما و توجه آگانه شما را از 

بين ببريم؟»
در  حضور  از  سال 2005  كه  پاركر  گفته  به   
شركت فيس بوك استعفا داد، براى رسيدن به 
اين هدف طراحان از يك نقطه ضعف در روان 
انسان استفاده كردند: «هر وقت كسى عكسى 
«كامنت»  آن  زير  يا  مى كند  «اليك»  را  شما 
مى گذارد، به شما يك ضربه كوچك دوپامين 
وارد كرده ايم. فيس بوك امپراتور امپراتورهاست 

و فقط روى يك مولكول ساخته شده.»
دوپامين يكى از 20 انتقال دهنده عصبى است 
كه در سال 1957 كشف شده، اين مانند يك 
پيك دوچرخه سوار پيام هاى ضرورى بدن را 
بين  نورون ها، اعصاب و سلول هاى ديگر بدن 
جابه   جا مى كند. اين انتقال دهنده عصبى تضمين 
مى كند كه قلب ما بتپد و ريه هايمان نفس بكشد. 
با وجود دوپامين است كه هنگامى كه احساس 
تشنگى مى كنيم مى فهميم بايد يك ليوان آب 
بنوشيم يا براى بقاى ژن خود بايد توليد مثل 
كنيم. در اين سال ها اين ماده ى شيميايى را بيشتر 
با حركت هاى فيزيكى مرتبط مى دانستند، حتى 

بيمارى  كه  دادند  نشان  تحقيقى  در 
دوپامين  كمبود  علت  به  پاركينسون 

است.
اما در سال هاى بعد از 1980 ميالدى، 
آزمايش  با  شده  پذيرفته  فرض  اين 
اعصاب  علوم  استاد  شولتز  ولفارم 
تغيير  موش ها  روى  كمبريج  دانشگاه 
كرد. او نشان داد كه دوپامين با پاداشى 
كه از انجام يك كار مى گيريم مرتبط 
است، بر اساس اين آزمايش دوپامين 
با ميل، جاه طلبى و ميل جنسى سر و 

كله دارد.
او به همراه همكارانش، سيبى را پشت 
يك صفحه قرار دادند و مشاهده كردند 
كه تا موش سيب را خورد دوپامين ها  
مقدار زيادى واكنش نشان دادند، اين 
روند دوپامين كه در همه ى پستانداران 
وجود دارد پايه ى يادگيرى است؛ اگر 

جايزه اى به يك اقدام داده شود آنگاه آن اقدام به 
عادت تبديل مى شود.

براى  ما  به  احساس،  دادن  هديه  با  دوپامين   
الهام  خواسته هايمان  و  نيازها  كردن  برطرف 

مى بخشد.
همين موضوع باعث شده تا اين سلول بسيار 
داده  نشان  مجازى  فضاى  در  شود،  معروف 
را  مولكول  اين  عكس هاى  بسيارى  كه  شده 
روى دست هاى خود خالكوبى كرده اند و حتى 
كتاب هايى براى افزايش ميزان دوپامين و بهبود 
سالمت روان وجود دارد. همين ها باعث شده 

تا واگن بل روانشناس بالينى در انگليس دوپامين 
را به عنوان كيم كارداشيان مولكول ها بشناسد!

شده  گفته  مختصر  طور  به  گزارش هايى  در 
ادعاى  براى  وسيله اى  عنوان  به  دوپامين  از 
حرف هاى اثبات نشده استفاده مى شود و ... اما 
هنوز هيچ كسى به اندازه ى سازندگان برنامه هاى 
فضاى مجازى از كلمه دوپامين استفاده نمى كند. 
آنها اين مولكول را سس جادويى براى ساختن 
برنامه، بازى و فضاى مجازى مى دانند. در همين 
خدمات  نام  به  استارت آپى  كالفرنيا  در  رابطه 
ضمانت  كه  دارد  وجود  دوپامين  آزمايشگاهى 
ميزان  بازى اى  يا  برنامه اى  هر  براى  مى كند 

دوپامين را افزايش دهد.
با اينكه دوپامين به عنوان يك انتقال 
مى شود  شناخته  كننده  سرگرم  دهنده 
اطراف  فضاى  كارداشيان  مانند  ولى 
 2017 سال  در  نيست،  مطلوب  آن 
با  تايمز  نيويورك  در  مطلبى  در 
تيتر«تكنولوژى چقدر شيطان است؟» 
فناورى  شركت هاى  بود:  شده  نوشته 
مى دانند چه چيزى باعث بروز دوپامين 
در مغز مى شود و كارى مى كنند كه ما 
فريب آنها را بخوريم. براى مثال وقتى 
قمار باز احساس خوش شانسى مى كند 

دوپامين آزاد مى شود.
دوران  آمدن  وجود  به  راز  دقيقا  اين 
پيوسته  طور  به  «ما  است؛  فيس بوك 
سايت را چك مى كنيم چون هيچوقت 
تاييد  خوشمزه ى  طنين  نمى دانيم 

مجازى كى زنگ مى زند.»
آزمايشگاهى  خدمات  قلب  بودن»  «تصادفى 
دوپامين است، براى مثال روى برنامه اى كه فرد 
را به دويدن تشويق مى كند بررسى شد؛ فقط در 
برخى از مواقع توسط برنامه به شدت تشويق 
مى شويد و گاهى هم اصال تشويق نمى شويد. 
با اين حال روش اين اپليكيشن باعث شده كه 
تعداد دفعاتى كه كاربر مى دود 30 درصد افزايش 
پيدا كند، اين اقدام براى چند برنامه ديگر هم 
انجام شده و در همه ى آنها ميزان  استفاده از 

برنامه افزايش پيدا كرده است.
كننده  متقاعد  فناورى  آن  به  كه  روند  اين 

اما  گرفته  قرار  درك  مرحله  در  تازه  مى گويند 
قدرت دوپامين  براى تغيير عادت ها براى افراد 
معتاد و سيگارى آشنا است. هر عادتى از الكل تا 
نيكوتين و كوكائين با پخش كردن بيش از حد 
دوپامين روى اين سيستم بدن تاثير مى گذارد، 
درواقع تاثير استفاده بيش از حد اين مواد بر راه 
دريافت پاداش مغز است و به همين دليل هرچه 
بيشتر دارويى را مصرف كنيد بيشتر به آن معتاد 

مى شويد.
شولتز در اين رابطه گفت: اين پاداش هاى بزرگ 
غيرطبيعى در مغز فيلتر نمى شوند به همين دليل 
ما در مقابل آنها قدرت اراده خود را از دست 
سيستم  يك  به  داريم  االن  ما  پس  مى دهيم. 
ضرورى و مفيد مغزمان تجاوز مى كنيم. نبايد 
اينكار را انجام دهيم، حتى اگر قابليتش را داشته 

باشيم.
مخالف  كارشناسان  هم  هنوز  وجود  اين  با 
اينگونه اقدامات هستند، شولتر در اين رابطه 
مى توانند  برنامه ها  اين  نمى دانم  «من  گفت: 
اعتياد را افزايش دهند يا نه، اما اين ايده كه نه 
توسط مواد مخدر و نه توسط آسيب فيزيكى 
خاص  موقعيت  در  افراد  دادن  قرار  با  بلكه 
است.  برانگيز  بحث  تغييردهيم  را  آنها  رفتار 
براى  كارى  چه  مى گوييم  مردم  به  داريم  ما 
آنها خوب است و اين اقدامى خطرناك است، 
اين مى تواند مردم را شرايطى قرار بدهد كه 
نتوانند از سيستم خارج شوند. من نمى گويم 
شركت هاى فناورى كارهاى بدى مى كنند اما 

من نگران هستم.»

يافتن مولكولى به اسم كيم كارداشيان در مغز!

يك متخصص پزشكى اجتماعى و طب پيشگيرى با اشاره به 
10 علت اصلى مرگ و مير در ايران گفت: پر فشارى خون، 
چاقى، تحرك ناكافى، سيگار، ديابت، آلودگى هوا، كلسترول زياد، 
خطرات شغلى و مصرف مواد مخدر از عمده علل مرگ و مير 

ايرانيان است.
 دكتر «الهه بايبوردى» با بيان اين مطلب اظهار كرد: كنترل عوامل 
خطر به تغيير سبك زندگى افراد جامعه و ارتقاى سالمت آنان 
منوط بوده و در پيشگيرى از ايجاد بيمارى ها و گسترش آن ها 
نقش عمده اى ايفا مى كند. سبك زندگى يك پديده چند بعدى 
است كه به الگوهاى رفتارى اشاره دارد و مى تواند در پيشگيرى 
از مشكالت نقش داشته و سالمت افراد را تضمين كند.وى با 
اشاره به ابعاد مختلف سبك زندگى گفت: سبك زندگى از ابعاد 
متنوعى چون ورزش، تغذيه مناسب، خودكنترلى و رفتارهاى 
پيشگيرانه تشكيل شده است كه از تأثير متقابل ويژگى هاى فردى 
با مداخالت اجتماعى و شرايط اقتصادى و اجتماعى حاصل 
مى شود و به طور مداوم در حال تغيير و تحول و داراى تأثير 
عمقى در سالمت مردم است.وى هدف از داشتن سبك زندگى 
سالم را حفظ، حمايت و ارتقاى سطح سالمت افراد برشمرد و 

افزود: سبك زندگى سالم، افراد را در مقابل صدمات و رفتارهايى 
كه موجب بيمارى و ناتوانى مى شوند محافظت كرده و منبعى 
ارتقاى  بهداشتى،  مشكالت  شيوع  كاهش  براى  ارزشمندى 
سالمت،  تطابق با عوامل استرس زاى  زندگى و بهبود كيفيت 
زندگى افراد جامعه بشمار مى آيد، به طورى كه سازمان جهانى 
بهداشت نيز سبك زندگى  سالم  را تالش براى دستيابى به حالت 
رفاه كامل جسمى، روانى و اجتماعى توصيف كرده است كه اين 
تالش ها تركيبى از الگوهاى رفتارى و عادات فردى در سراسر 
زندگى شامل تغذيه، تحرك و عادات رفتارى مى شوند و درپى 

فرآيند اجتماعى شدن  ايجاد شده اند.
 بايبوردى ادامه داد: امروزه با تغييرات ايجاد شده در سبك 
زندگى افراد، ميزان ابتال به بيمارى هاى عفونى كاهش يافته 
و بيمارى هاى مزمن و غيرواگير شيوع بيشترى پيدا كرده اند. 
بيمارى هاى مزمن و غير واگير اغلب در نتيجه شرايط زندگى 
ناسالم ايجاد مى شوند كه تغذيه نامناسب، فعاليت فيزيكى كم، 
رفتارهاى پرخطر و آسيب زا در اين ميان نقش موثرى را ايفا 
مى كنند.وى با تأكيد بر اين كه بيمارى هاى غيرواگير بيشترين 
اين  كرد:  خاطرنشان  دارند،  را  مير  و  مرگ  ميزان  در  سهم 

بيمارى ها شامل بيمارى هاى قلبى عروقى، سرطان ها، ديابت، 
بيمارى هاى تنفسى، اختالالت روانى و آسيب ها هستند و 
مصرف دخانيات و الكل،رژيم غذايى ناسالم و نداشتن فعاليت 
فيزيكى كافى از علل اصلى بروز بيمارى هاى غيرواگير بشمار 
مى آيند.اين متخصص پزشكى اجتماعى و طب پيشگيرى 
سبك زندگى مبتنى بر سالمت را فرآيند توانمندسازى افراد 
براى افزايش كنترل عوامل مرتبط با سالمت دانست و گفت: 
انتخاب نوع سبك زندگى و رفتارهاى مرتبط با آن، نه تنها 
نقشى اساسى در سالمت افراد دارد، بلكه پيامدها و نتايجى 
جسمى،  وسالمت  عملكرد  بر  مى تواند  كه  داشت  خواهد 
روانى، ذهنى و اجتماعى آن ها مؤثر باشد. عواملى از قبيل 
و  اجتماعى  روابط  فرهنگ،  استرس،  فردى،  مهارت هاى 
احساس كنترل از جمله تعيين گرهاى انتخاب سبك زندگى 
هستند كه بر مداخالت اجتماعى و شرايط سالمت جامعه 

اثرات عميقى دارند.
 وى گفت: سبك زندگى يكى از علل توسعه ى اجتماعى و 
ارتقاى سالمت اجتماعى افراد و جوامع است و اين مهارت ها 
بر سالمت اجتماعى افراد تأثيرگذار هستند، به طورى كه با افزايش 

ميزان سالمت اجتماعى افراد جامعه، ميزان سرمايه اجتماعى در 
جامعه افزايش يافته و دستيابى به اهداف توسعه، سريع تر مى شود. 
سبك زندگى سالمت محور، الگوهاى رفتارى مرتبط با سالمت 
هستند كه بر انتخاب هايى كه طبق فرصت هاى زندگى از قبيل 
طبقه، سن، جنس، قوميت در دسترس مردم است، متكى هستند، 
اين انتخاب ها شامل تصميم در خصوص سيگار كشيدن، مصرف 

الكل، رعايت رژيم غذايى و فعاليت فيزيكى هستند.
وى افزود: فرد سالم از نظر اجتماعى مى كوشد تا در خصوص 
با  بيشترى  موفقيت  با  و  بداند  بيشتر  خود  اطراف  دنياى 
كنار  اجتماعى  اصلى  نقش هاى  ايفاى  از  ناشى  مشكالت 
و  ثبات  كه  مى كنند  زندگى  خانواده هايى  در  آنان  مى آيند، 
مشاركت  جمعى  فعاليت هاى  در  و  دارند  بيشترى  انسجام 
بيشترى دارند.بايبوردى خاطرنشان كرد: هدف نهايى از داشتن 
سبك زندگى سالم ارتقاى سالمت و پيشگيرى از بيمارى ها، 
ناتوانى ها و مرگ هاى زودرس است كه تحقق آن منوط به 
با  توام  زندگى  سال هاى  افزايش  و  زندگى  كيفيت  افزايش 
سالمتى هم چنين كاهش و محدود كردن نابرابرى هاى موجود 

در حوزه ى سالمت است.

10 علت اصلى مرگ و مير ايرانيان
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6
اقتصادى

طى هفته اخير، اخبار بازار ارز شاهد حضور متناوب 
در  پررنگى  حضور  كه  واژه اى  بود.  «صف»  واژه 
به  ايرانى  شهروندان  از  بسيارى  خاطرات  بازخوانى 
خصوص در دهه 60 دارد. اما چه عاملى باعث تداوم 
حضور اين پديده در اقتصاد ايران شده  است؟ مى توان 
گفت عامل انباشت تقاضا در صف ها در واقع ناشى 
از نبودن تعادل بين عرضه و تقاضاى يك كاالست. 
پديده اى كه يا تحت تاثير اصطكاك غيرطبيعى بر مسير 
رسيدن قيمت به نقطه تعادلى يا تحت تاثير انتظارات 
قيمتى ناشى از شفاف نبودن قيمت حاصل مى شود. 
مانع حركتى قيمت در چنين شرايطى عموما سوبسيد 
يا سقف قيمتى است كه با افزايش تمايل متقاضيان 
و كاهش ميل عرضه كنندگان موجب برهم خوردن 
مكانيزم طبيعى بازار مى شود. اين سوبسيد در برخى 
از موارد به صورت كوپن و يارانه به بخش زيادى از 
شهروندان تعلق مى گيرد و گاهى نيز مانند روزهاى 
اخير به بخش اندكى كه شكاف بين نرخ هاى مختلف 
در بازار را دليل خوبى براى حضور در صف مى بينند.

اگرچه هدف دولت ها از ايجاد «مراكز عرضه» كاهش 
فشار بر اقشار كم درآمد است، با اين وجود تجربه ثابت 
كرده  است كه در چنين شرايطى يارانه عمومى توزيع 
همراه  هدف گيرى  در  بزرگى  خطاى  با  نه تنها  شده 
است بلكه با ايجاد كانال رانت و افزايش انگيزه داللى 
در مقابل كاهش مطلوبيت سرمايه گذارى باعث تقويت 
مكانيزم هاى فرساينده رفاه عمومى، كاهش شتاب رشد 
اقتصاد و ايجاد فرهنگ مصرف بى رويه خواهد شد. 
سوء مكانيزم هايى كه طى دهه هاى گذشته بسيارى از 

كشورها را به فكر رفع سانسور قيمت انداخته 
است. 

ايستگاه پر تقاضا
صف ها طوالنى در ايران پديده اى آشنا به چشم 
شهروندان است؛ از صف هاى طوالنى دريافت 
كاالهاى يارانه اى در دهه شصت تا صف هاى 
طويل جلوى برخى از صرافى ها در روزهاى 
اخير. اگرچه در ظاهر به نظر مى رسد صف هاى 
صف هاى  به  نسبت  متفاوتى  ماهيت  ارزى 
دريافت كاالى يارانه اى دارد، اما نكته جالب 
توجه عامل مشترك شكل گيرى اين صف ها 

يعنى نحوه مداخله دولت در بازار و تقبل بخشى از 
قيمت به عنوان يارانه دولتى است. اين يارانه دولتى 
سه  بازار  در   و  آشكار  يارانه اى  كوپنى  كاالهاى  در 
نرخى ارز در روزهاى اخير تفاوت قيمت بين تابلوى 
است.  ايران  بازار  در  دالر  فروش  نرخ  و  صرافى ها 
تفاوتى كه در برخى موارد باعث شكل گيرى تقاضاى 
مازاد با هدف «آربيتراژ» و افزايش هزينه فرصت عدم 

خريد ارز نيز شده است.
قيمت  درصدى بين  حدودا 7  تفاوت  بيان ديگر  به 
بسته  هاى چندهزارتايى ارزى عرضه شده در صف هاى 
ارزى و قيمت فروش ارز در بسيارى از صرافى ها در 
واقع نوعى يارانه دولتى به خريداران در ازاى تحمل 
صف است. تنها تفاوت كاالى كوپنى با اين سوبسيد 
ارزى اين است كه يارانه نخست به بخش بزرگى از 
جامعه تعلق مى گيرد اما يارانه ارزى به بخش كمى از 
افراد تعلق مى گيرد. يارانه اى كه هدف آن به احتمال 
زياد تمايل سياست گذار به ايجاد سرازيرى قيمتى در 

مسير متغير ارزى است.
اين در حالى است كه مشاهدات ميدانى نشان مى دهد 
اين سياست خود باعث شكل گيرى تقاضاى جديد با 
هدف كسب سود از كانال آربيتراژ شده است. افزون بر 
اين به واسطه ابهام در قيمت واقعى كاالى سوبسيدى 
در چنين شرايطى مكانيزم كشف قيمت عموما در بازار 
غير رسمى اتفاق مى افتد. عاملى كه موجب احتمالى تر 
شدن روند قيمت آتى در بازار ارز كه خود مى تواند 
به عنوان عامل طوالنى شدن صف عمل كند، مى شود.

عامل صف
طرف  در  كمبود  انعكاس  مى توان  را  صف  تشكيل 

اين  البته  دانست.  موجود  تقاضاى  مقابل  در  عرضه 
پديده نه لزوما نتيجه وجود برخى خألها در سمت 
عرضه بلكه گاهى ناشى از موج هيجانى انباشته شده 
در اثر برخى مكانيزم هاست كه سازوكار معمول بازار 
را تحت تاثير قرارداده و منجر به ايجاد تقاضاى مزيد 
بر روند جارى در شرايط نرمال مى شود. از آنجا كه 
مكانيزم بازار آزاد عرضه و تقاضا را به نقطه تعادل 
بازيگران  عمل  آزادى  صورت  در  مى دهد  سوق 
اقتصادى معادل با تقاضاى موجود، عرضه صورت 

مى گيرد.
در نتيجه تحت چنين شرايطى احتمال به وجود آمدن 
صف از سوى متقاضيان كاال به حداقل خواهد رسيد. اما 
در صورتى كه يك پارازيت خارجى اجازه شكل گيرى 
چنين تعادلى را از بازار به عنوان مكانيزم متعادل كننده 
عرضه و تقاضا بگيرد، احتمال پيشى گرفتن عرضه از 
تقاضا و در نتيجه ايجاد صف به يك امكان تبديل 
خواهد شد. براى مثال در برخى از موارد يك مصوبه 
درباره سقف قيمتى ممكن است موجب كاهش انگيزه 
عرضه كاال مطابق با توان فنى بنگاه هاى توليدى شود.

در چنين شرايطى احتماال بخشى از تقاضاى مازاد بر 
عرضه به صورت تشكيل صف نمود پيدا خواهد كرد. 
مى توان گفت طى سال هاى اخير وجود اين مكانيزم 
تعادلى باعث ايجاد صف براى دريافت برخى از كاالها 
(مانند كاالى كوپنى) شده است. اين در حالى است كه 
اثرجانبى ديگر اين قيمت گذارى دستورى ايجاد انگيزه 
مصرف اضافه و كاهش حساسيت عمومى نسبت به 
پديده اسراف است. وضعيتى كه به خصوص در رابطه 

با يارانه دولت به بخش انرژى در سال هاى اخير به 
چشم مى خورد.

نكته جالب توجه در بررسى مكانيزم قيمت گذارى 
دستورى اين است كه اگرچه اين اقدام معموال با هدف 
اثرگذارى بر اشتغال و فقر انجام مى گيرد، اما بررسى ها 
حكايت از عدم حصول اين اهداف در مداخله دولتى 
در قيمت دارد. براى مثال بررسى هاى «فرهاد نيلى» و 
«حسين باستانى» نشان مى دهد كه سياست يارانه انرژى 
در دهه هاى اخير نه تنها اثر مورد انتظار را بر متغيرهايى 
مانند رشد اقتصادى و تورم نداشته است، بلكه موجب 
جانشينى نهاده انرژى به جاى بقيه نهاده هاى در بخش 

توليد و افزايش مصرف انرژى عمومى شده است.
افزون بر ناترازى عرضه و تقاضا گاهى اوقات انتظارات 
خواهد  متقاضيان  صف  تشكيل  براى  عاملى  قيمتى 
نيز  بورس  بازارهاى  در  كرات  به  كه  پديده اى  شد. 
قابل مشاهده است. در چنين شرايطى وجود سيگنال 
نسبت  را  عرضه كنندگان  يكسو  از  قيمت  افزايش 
به ارائه نكردن بخشى از كاالى قابل عرضه متقاعد 
مى كند. اين درحالى است كه سيگنال افزايش قيمت 
ممكن است باعث هجوم موج تقاضا براى خريد كاال 
بسترسازى  جهت  همين  به  شود.  ارزان تر  قيمت  با 
براى كشف قيمت در كنار دادن درجه آزادى به عنوان 
تشكيل  از  جلوگيرى  براى  سياست ها  محورى ترين 

صف در اقتصاد معرفى شده اند

سانسور قيمت در بازار
از آنجا كه «تعادلى نبودن قيمت» و «ابهام در قيمت» 
مهم ترين عوامل برهم زدن تعادل بين عرضه و تقاضا 
است، سياست هاى ضدصف عموما بر محور افزايش 
درجه آزادى قيمت ها و بستر سازى براى كشف قيمت 

استوار است. بخشى از طول صف خريدهاى خريد 
ارز در روزهاى اخير را در واقع سرمايه گذاران ارزى اى 
تشكيل مى دادند كه افزايش قيمت ارز در روزهاى آتى 

را محتمل تر از هر سناريويى مى دانند.
انتظارى كه يكى از ريشه هاى شكل گيرى آن بازخوانى 
روند حركت دالر در ماه هاى اخير است. در حالى كه 
اين عامل انتظارى بر افراد حاضر در انتهاى صف اضافه 
مى كند، وجود انتظارى مشابه در بين عرضه كنندگان 
ارز از يكسو و عدم تمايل برخى از فروشندگان به 
از دست دادن سود در خالل خيز و افت اخير دالر 
نيز اميد رياضى مدت زمان حضور افراد در صف را 

افزايش داده  است.
 به عقيده كارشناسان يكى از مهم ترين راه حل ها براى 
مقابله با رواج پديده صف در اقتصاد ايجاد مكانيزم 
براى كشف قيمت هاست؛ چرا كه در چنين شرايطى 
احتماالت جاى خود را به امكانات داده و پارازيت هاى 
هيجانى قيمتى محلى از اعراب نخواهند داشت. به 
آزادسازى  آتى،  بازارهاى هاى  ايجاد  جهت  همين 
قيمت و تعميق بازار با كمك به تعيين نرخ واقعى و 
آتى كاالى يارانه اى جريان ناشى از انتظارات به سمت 

انتهاى صف را نيز كاهش خواهد داد.
مى توان گفت صف نمودى از وجود تمايل قيمت به 
افزايش است. درصورت نبود حبس قيمتى، صعود 
قيمت منجر به كاهش تقاضا از يكسو و افزايش عرضه 
و در نهايت كوچكتر شدن طول صف خواهد شد. 
بنابراين استمرار صف در سمت تقاضا مى تواند به 
معناى استمرار تحديد قيمت اسمى و وجود مانع بر 

مسير افزايش طبيعى قيمت باشد.
تقاضاى  دولتمردان  برخى  عقيده  به  اگرچه 
در  صف  شكل گيرى  اصلى  عامل  اتوبوسى 
كه  كرد  توجه  بايد  اما  است  اخير  روزهاى 
رويكرد سياست گذارانه در قيمت گذارى طى 
سال هاى اخير به نحوى بوده كه ثبات حاكم 
در بازار در مقابل چند اتوبوس تقاضا كامال 
شكننده و تحت تاثير بوده  است به نحوى كه 
در عمل موجب ايجاد يك نرخ جديد در بازار 

ارز كشور شده  است.
ايجاد نرخ جديد و تقابل نرخ دولتى و نرخ 
بازار را مى توان نشانه وجود رويه هايى نامناسب 
در اقتصاد دانست. رويه هايى كه گاهى به علت برخى 
مالحظات (مانند اثر جنگ بر اقتصاد در دهه 60 يا 
اثر تورمى بزرگنمايى شده افزايش قيمت حامل هاى 
دولت  بازارگردانى  نحوه  علت  به  گاهى  و  انرژى) 
ايجاد مى شود؛ بنابراين مى توان گفت يكى از مهم ترين 
بازارگردانى  زمينه  در  مديريت  ضعف  صورت هاى 
دولت، تعدد و شكاف بين نرخ هاى مختلف در بازار 

است.
اگرچه مداخله دولت در بازار عموما با هدف كمك به 
اقشار كم درآمدتر صورت مى گيرد، اما دولت با ايجاد 
نرخ جديد از يكسو اين سوبسيد را به تمام شهروندان 
اعم از كم درآمد و پردرآمد اعطا مى كند و از سوى 
ديگر با ايجاد زمينه هاى رانت ضمن ايجاد فرهنگ 
رانتجويى و تضعيف فرهنگ سرمايه گذارى، بخشى 
از منابع عمومى را صرف كسب سود صاحبان رانت 
مى كند. پديده اى كه صرف نظر از اثر اجتماعى عالوه 
بر اثرگذارى بر فعاليت بنگاه هاى اقتصادى منجر به 
تقويت نگاه به دولت به عنوان «قيم اقتصاد» و گسترش 

فساد خواهد شد.
نتيجه اى كه بررسى تجربيات ساير كشورها حكايت 
از استقالل نتايج آن از مختصات جغرافيايى دارد. براى 
مثال بررسى هاى بانك مركزى لهستان با عنوان «گذار 
لهستان به سمت آزادى اقتصادى» با اشاره به مكانيزم 
غيرتعادلى تعيين قيمت به عنوان روندى مرسوم در دهه 
1980، تشكيل صف براى دريافت يارانه در قالب هاى 
چون داروى دولتى، سوخت هاى فسيلى و برخى اقالم 
خوراكى را نتيجه «دخالت در قيمت گذارى» معرفى 
كرده  است. پديده اى كه با گذار اين كشور به سمت 
تجارت آزاد و افزايش قدرت مانور قيمت رفته رفته از 

اقتصاد اين كشور رخت بست.

موتور «صف ساز» در اقتصاد ايران
افزايش توليد وسايل نقليه موتورى در سال جارى اگر چه مهر تاييدى 
بر پيشران بودن صنعت خودرو در رشد اقتصاد كشور است، اما كاهش 
تقاضاى موثر مى تواند يكى از نگرانى هاى اين بخش در سال آينده 

محسوب شود.
طبق برآورد دولت، بخش صنعت نقش كليدى در تحقق آرمان هاى 
سند چشم انداز 1404 دارد، اين در حالى است كه يكى از موضوعات 
مهم كنونى بسترسازى و ايجاد شرايط مساعد براى رشد صنايع پيشران 
است. در اين بين صنعت خودرو اگر چه از ميان ديگر صنايع فعال 
توانسته در سال هايى نقش پيشران بودن خود در رشد اقتصادى را حفظ 
كند، اما در سال هايى با مانع مهمى به نام «تقاضا» برخورد كرده و از 

اهداف خود دور مانده است.
طبق  بيش  و  كم  كشور  در  خودرو  عرضه  بخش  حاضر  حال  در   
مسووالن  و  خودروسازان  سوى  از  گرفته  صورت  برنامه ريزى هاى 
با  همچنان  خودروسازان  چه  اگر  است.  حركت  در  كشور  صنعتى 
مشكالت نقدينگى دست و پنجه نرم مى كنند، اما توليد طبق روال خود 
پيش مى رود و بازار به خصوص در مورد عرضه خودروهاى پرتيراژ و 

البته قديمى توليدكنندگان، چندان مشكلى ندارد.
طبق آمار 11 ماه امسال، خودروسازان با توليد يك ميليون و 200 هزار 
دستگاه خودرو با رشد 14 درصدى نسبت به سال گذشته مواجه بودند؛ 
اين در شرايطى است كه دست اندركاران صنعت خودرو پيش بينى 
شركت هاى  در  توليد  رشد  تداوم  شاهد  نيز  آينده  سال  كه  مى كنند 
خودروساز خواهيم بود با اين حال كارشناسان با توجه به عرضه مازاد 

توليدكنندگان سال 97 را سال بحران تقاضا نامگذارى كرده اند.
اين كارشناسان معتقدند كه توليدكنندگان در كنار تامين خودرو بازار 
داخل، بايد فكرى نيز به حال عرضه مازاد خود كنند تا بتوانند همچنان 
رشد توليد را حفظ كنند. در اين زمينه چندى پيش موسسه مطالعات و 
پژوهش هاى بازرگانى، در گزارشى كاهش تقاضاى موثر را مانع جدى 
در رشد بخش صنعت خواند و به ذكر داليلى در مورد كاهش تقاضا در 

بخش صنعت پرداخت. در اين 
سه  در  امر  اين  داليل  گزارش 
گروه مشتمل بر «كاهش اندازه 
تقاضا در بازار داخل»، «كاهش 
محصوالت  رقابت پذيرى  توان 
توليدى ساخت داخل در برابر 
رقباى خارجى» و «تاثيرپذيرى 
شركت هاى  فروش  شديد 
و  داخلى  بازارهاى  در  صنعتى 
خارجى از تكانه هاى قيمت ارز» 

طبقه بندى شده است.
 در بخش كاهش اندازه تقاضا 
موسسه  گزارش  در  آنچه 

مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى بر آن تاكيد شده است، كاهش قدرت 
خريد خانوارها و كاهش سرمايه گذارى است. در شرايط كنونى بسيارى 
از خودروهاى داخلى با توجه به امكانات و سال ساخت، از قيمت 
بااليى برخوردار هستند اين در حالى است كه شوراى رقابت نيز ساالنه 

درصدى به قيمت ها مى افزايد.
 روند صعودى قيمت ها در شرايطى است كه خودروسازان با فاكتور 
از  تنها  باكيفيت  محصوالت  توليد  همچنين  و  بهره ورى  از  گرفتن 
طريق عرضه خودروهاى قديمى آن هم با قيمت هايى غيرمتعارف در 
شركت هاى خود تامين نقدينگى مى كنند كه همين امر در سال هايى 

منجر به كاهش تقاضا در بازار هاى داخلى شده است.
در  عدم تنوع  كه  دارند  تاكيد  زمينه  اين  در  كارشناسان  از  بسيارى 
محصوالت توليدى و همچنين عرضه خودروهايى كه تنها در بازار 
انحصارى همچون بازار خودرو كشورمان عرضه مى شود، در نهايت 
توليدكنندگان را با بحرانى مواجه خواهد كرد كه تنها با حمايت هاى 

دولتى قادر به ادامه حيات خواهند شد.
اما كاهش توان رقابت پذيرى محصوالت توليدى ساخت داخل در برابر 
رقباى خارجى از ديگر مواردى است كه به اعتقاد موسسه پژوهش هاى 
بازرگانى منجر به كاهش بخش تقاضا در كشور خواهد شد. در حال 
حاضر هيچ يك از محصوالت توليدى خودروسازان قابل رقابت با 

محصوالت خارجى نيست.
همين امر بخش صادرات را با چالش هايى مواجه كرده است.صادرات 
خودروسازان داخلى طى سال هاى گذشته روند كندى به خود گرفته 
كه همين امر باعث شده توليدكنندگان تنها به فكر تامين خودرو براى 
بازار داخل باشند.عدم صادرات خودرو هم اكنون به عنوان يكى از عوامل 

شكل گيرى بحران تقاضا در صنعت خودرو خوانده مى شود. 
نگاه توليدكنندگان به بازار داخل و عدم توجه به بازار هاى صادراتى 
منجر به آن شده كه خودروسازان تنها پاسخگوى تقاضاى داخل باشند، 
حال آنكه خودروسازى كشور ظرفيتى بيش از دو ميليون دستگاه در 

سال را دارند.نبود صادرات نيز داليل مشخصى دارد كه مهم ترين آنها 
عرضه خودروهايى با كيفيت نازل و قيمت باال است. همچنين عرضه 
خودروهاى قديمى نيز در بازار هاى جهانى مشترى ندارد حال آنكه 
خودروسازان كشورمان در بازار داخل از طريق توليد همين محصوالت 

نقدينگى زيادى وارد شركت هاى خود مى كنند.
اما تاثيرپذيرى شديد فروش شركت هاى صنعتى در بازارهاى داخلى و 
خارجى از تكانه هاى قيمت ارز نيز از ديگر عوامل كاهش موثر تقاضا در 
بخش صنعت خوانده شده است. هر چند سال هاست كه داخلى سازى 
سرلوحه فعاليت بسيارى از خودروسازان كشورمان قرار گرفته، اما اعمال 
تحريم هاى بين المللى عليه كشورمان نشان داد كه داخلى سازى نيز 
نتوانسته خودروسازى هاى كشورمان را از وابستگى به قطعات خارجى 

نجات دهد. 

قيمت  بر  شدت  به  سال هايى  در  ارز  نرخ  اوج گيرى  بين  اين  در 
خودروهاى داخلى تاثير گذاشت حال آنكه هم اكنون نيز با هر نوسانى 
در قيمت ارز، محصوالت خودروسازان با افزايش قيمت مواجه مى شود.

اما در كنار مواردى كه موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى براى 
كاهش تقاضاى موثر در بخش صنعت به آن پرداخته، در حوزه خودرو 

بايد خروج فرسوده ها را نيز اضافه كنيم.
از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده در سال هايى نجات بخش 
بسيارى از خودروسازان جهانى بوده چرا كه اين شركت ها با ارائه 
جديد  تقاضاى  ايجاد  و  فرسوده ها  خروج  واسطه  خود  تسهيالتى 
شده اند. اين در شرايطى است كه در كشورما خودروسازان تنها با تكيه 
بر حمايت هاى دولتى قادر به پيشبرد خروج فرسوده ها هستند. در ادامه 
مركز پژوهش هاى بازرگانى مواردى همچون توسعه سرمايه گذارى 
خارجى، تمركز جدى بر افزايش بهره ورى و همچنين اصالح ساختار 

حمايتى بخش توليد را در افزايش بخش تقاضا موثر مى داند.
در اين زمينه يك كارشناس خودرويى، تقاضاى كنونى در بازار را ناشى 
مى خواند.  متعددى  عوامل  از 
كريمى سنجرى عنوان مى كند كه 
قدرت خريد مشتريان نهايى در 
قبال قيمت يك خودرو، ميزان 
گيشه  به  اعتبارات  تخصيص 
فروش شركت هاى خودروساز، 
نرخ خروج خودروهاى فرسوده 
از مدار فعاليت و جايگزينى آن 
كيلومتر،  صفر  خودروهاى  با 
و  نگهدارى  هزينه هاى  كاهش 
خودروى  يك  از  بهره بردارى 
عرضه  ميزان  نهايتا  و  شخصى 
از  مى توان  را  بازار  به  خودرو 

عوامل مهم تقاضاى خودرو در بازار خواند.
وى در ادامه عنوان مى كند كه در طول سال هاى اخير همه اين عوامل 
موثر به نوعى در جهت كاهش ميزان تقاضا حركت كرده اند. افزايش 
نرخ ارز، كاهش درآمدهاى مردم در مقايسه با افزايش قيمت متوسط 
كاالها، كاهش قدرت ليزينگ شركت هاى خودروساز با نرخ هاى جذاب 
براى خريداران خودرو و از همه مهم تر توقف طرح از رده خارج 
كردن خودروهاى فرسوده به دليل نبود بودجه از جمله مهم ترين داليل 

كم توجهى به تقويت تقاضا براى خريد خودرو بوده است.
افزايش  به  خودروساز  شركت هاى  عدم پرداختن  همچنين  كريمى 
بهره ورى و كاهش هزينه هاى سربار در جهت كاهش قيمت تمام شده 
خودرو را يكى ديگر از داليل از دست رفتن بخشى از تقاضاى موثر 
جامعه در ابتياع خودرو مى خواند و ادامه مى دهد كه نبود نوآورى در 
خودروهاى ساخت داخل و همچنين گرانى هاى پى در پى در قيمت 
خودروهاى وارداتى به داليل متعدد عوامل ديگرى هستند كه در توقف 

يا كاهش نرخ تقاضاى خودرو موثر بوده اند.
 اين كارشناس خودرو تاكيد مى كند كه براساس پيش بينى هاى محققان 
و فعاالن بازار خودرو در دنيا از جمله شركت مكنزى تقاضاى خودرو 
به ويژه در سال هاى پيش رو به طور فزاينده اى با نرخ كاهشى مواجه 
خواهد شد كه يكى از داليل آن استقبال مردم از خودروهاى عمومى 
و اشتراكى است كه البته اين عامل فعال از داليل كاهش تقاضاى موثر 

خودرو در كشور محسوب نمى شود.
يك  در  همواره  ايران  در  خودرو  خريداران  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
پارادوكس دشوار گير كرده اند ادامه مى دهد كه مشتريان از طرفى با 
خودروهاى داخلى مواجه اند كه به رغم آنكه از قيمتى نسبتا متعادل 
برخوردارند ولى كيفيت پايين آنها همواره مانع جذابيت براى خريداران 
بوده است و ازسوى ديگر با خودروهاى وارداتى مواجه هستند كه با 
وجود كيفيت قابل قبول ولى بعضا از قيمتى دست نيافتنى براى عموم 

جامعه برخوردار بوده اند.

چشم انداز صنعت خودرو  در سال 97 چگونه است
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شيوه عجيب انتخاب داور
 در ليگ قهرمانان آسيا

در روزى كه بيشتر سوال هاى نشست خبرى شفر و ماميچ به 
اشتباهات عجيب و تاثير گذار داور مالزيايى ديدار رفت استقالل 
و العين اختصاص داشت، خبر انتخاب اين داور مالزيايى به 
عنوان داور ديدار حساس الهالل و الريان شوك عجيبى به ويژه 

به فوتبال ايران وارد كرد
انتخاب داور مالزيايى براى ديدار الريان و الهالل باز هم مكانزيم 

اشتباه AFC را زير سوال برد.
در روزى كه بيشتر سوال هاى نشست خبرى شفر و ماميچ به 
اشتباهات عجيب و تاثير گذار داور مالزيايى ديدار رفت استقالل 
و العين اختصاص داشت، خبر انتخاب اين داور مالزيايى به 
عنوان داور ديدار حساس الهالل و الريان شوك عجيبى به ويژه 
به فوتبال ايران وارد كرد كه البته بيشتر بر اساس نا آگاهى از 

قوانين AFC بود.
AFC كه نشان داده همواره در تصويب سياست هاى غلط در 
دنيا عملكردى كم نظير دارد، بر خالف بسيارى از كشورها و 
مسابقات تيم داورى ديدارهاى بين المللى خود را بيش از دو ماه 
قبل از شروع مسابقات و بعد از قرعه كشى معرفى مى كند و به 
همين دليل انتخاب اين داور مالزيايى به عنوان داور ديدار الهالل 

و الريان عجيب نبود.
اين داور مالزيايى تقريبا دو ماه قبل به عنوان داور اين ديدار 
انتخاب شده و به هر دو باشگاه نيز معرفى شده است. فدراسيون 
فوتبال آسيا 6 داور مرحله مقدماتى هر تيم را قبل از مسابقات به 
باشگاه ها معرفى مى كند و با اين مكانيزم اشتباه دست همه تيم 

ها براى انجام تخلف باز مى گذارد.
در ليگ قهرمانان اروپا، داور هر مسابقه 48 ساعت قبل از شروع 
اطالع رسانى مى شود و در ليگ هاى اروپايى نيز 2 يا 3 روز 
قبل از شروع يك مسابقه داور معرفى مى شود و حتى در ليگ 
برتر ايران نيز به همين شكل است اما AFC با اين مكانيزم نه 
تنها دست تيم ها را براى انجام تخلف باز مى گذارد بلكه باعث 
مى شود در مواردى اين چنين راهى براى جريمه كردن و يا 

محروميت داور نيز وجود نداشته باشد.

خداحافظى عادل غالمى
 هميشگى نيست

سرپرست تيم   ملى واليبال با اشاره به پايان دوران تنبيه عادل 
غالمى، گفت: غالمى خواست تا مدتى در كنار خانواده اش 

باشد و استراحت كند.
چند ماه قبل پس از حواشى مربوط به اردوى تيم   ملى، عادل 
غالمى از ليست كوالكوويچ كنار گذاشته شده بود كه اين هفته 
با پايان مسابقات ليگ، سرمربى تيم ملى واليبال تصميم داشت 
در اردوهاى جديد تيم ملى از غالمى دوباره دعوت كند اما 
خبرهايى مبنى بر خداحافظى عادل غالمى، سرعتى زن با تجربه 
تيم   ملى واليبال شنيده شد و به نظر مى رسيد اين ملى پوش 

دعوت به تيم ملى را نپذيرفته است.
در همين خصوص امير خوشخبر ، سرپرست تيم   ملى واليبال در 
گفت وگو با ايسنا، درباره خداحافظى غالمى از تيم   ملى واليبال، 
اظهار كرد: عادل غالمى در جلسه اى كه با ايگور كوالكوويچ 
داشت، خواستار مدتى استراحت شد. اين در حالى بود كه به 
اعتقاد سرمربى تيم   ملى دوران تنبيه عادل غالمى به پايان رسيده 
و چون در حال  حاضر شرايط خوبى دارد، او مى تواند به تيم  
 ملى دعوت شود، اما در صحبتى كه اين دو با هم داشتند، غالمى 
اشاره كرد كه مى خواهد مدتى در كنار خانواده اش حضور داشته 

باشد و به استراحت بپردازد.
خوشخبر تصريح كرد: مطمئن باشيد اين خداحافظى غالمى 
هميشگى نيست و او تنها مدتى به خواست خود از تيم   ملى 

به دور خواهد ماند.  

كى روش هميشه 
بهترين تصميم را گرفته

درباره  ملى  تيم  پيشين  كاپيتان  و  سايپا  فوتبال  تيم  سرمربى 
انتقادهاى مطرح شده از كى روش گفت: تنها چيزى كه در اين 
مدت من از كى روش ديدم يك تيم ملى پرقدرت بوده كه به 

هيچ تيمى باج نمى دهد.
على دايى سرمربى تيم فوتبال سايپا در مراسم روز درختكارى كه 
به ميزبانى باشگاه سايپا برگزار شد گفت: اميدوارم اين رسم يك 
سنت ملى بشود. درختكارى در كالنشهرها مى تواند به پاكيزه 
شدن هوا كمك كند. وظيفه ما است كه براى حفظ منابع ملى مان 
تالش كنيم. اگر تعداد درختان را زياد نمى كنيم حداقل آن ها را 

كم نكنيم.
او درباره كى روش بيان كرد: از روز اول رابطه من با او بسيار 
خوب بوده است. دوست دارم تيم ملى ما موفق باشد و هميشه 
از تيم ملى دفاع كرده ام. كى روش كار بزرگى كرد كه در اين 

مراسم حضور پيدا كرد.
دايى در خصوص انتقادات وارد شده به كى روش با توجه به 
جزئيات قراردادش اظهار كرد: من راجع به چيزهايى كه اطالع 
ندارم به هيچ عنوان صحبت نمى كنم. بايد حرف هاى كى روش 
را هم شنيد تا بتوان درباره اين مساله اظهار نظر كرد. تنها چيزى 
كه در اين مدت من از كى روش ديدم يك تيم ملى پرقدرت بوده 
كه به هيچ تيمى باج نداده و به راحتى ما را به جام جهانى برده 
است. من دستاوردهاى او را مى بينم؛ كسى كه سرمربى تيم ملى 
پرتغال و رئال مادريد همچنين چندين سال دستيار سرآلكس 
فرگوسن بوده است او مطمئنا دانش بيشترى نسبت به من كه 

داخل ايران مربى گرى كرده ام دارد.

دايى اضافه كرد: او در راهى كه مى رود هميشه بهترين تصميمات 
را گرفته است. نتيجه آن هم حضور بدون دغدغه ما در جام 
جهانى است. كى روش نه تنها به فوتبال ما بلكه به جامعه ما 
و  پيروزى ها  از  مردم  كه  را  نشاطى  و  شور  مى كند.  خدمت 
چيزى  هيچ  با  نمى توان  مى كنند،  پيدا  ملى  تيم  موفقيت هاى 
ارزش گذارى كرد. ما بايد پشت تيم ملى مان باشيم. چندين سال 
است كه ما از رتبه اول آسيا پايين تر نيامده ايم. بايد قدر اين 

مسائل را بدانيم.
سرمربى اسبق تيم ملى فوتبال ايران با بيان اين كه تيم ملى به نظم 
خاصى دست پيدا كرده است گفت: من اگر مى توانستم قرارداد 

كى روش را تمديد مى كردم.

چرا مردم فكر مى كنند پولدار شدم؟

رييس فدراسيون فوتبال مى گويد: ايران محور صدور مجوز حرفه اى براى 
باشگاه هاى فوتسال در آسيا است.

مهدى تاج در حاشيه جلسه مديران عامل باشگاه هاى ليگ برتر فوتسال 
با مسئوالن فدراسيون، اظهار كرد: ما به دنبال اين هستيم كه سازمان 
ليگ برتر فوتسال در راستاى استانداردسازى جدى عمل كند. ما صدور 
مجوز حرفه اى را از سال آينده در اين قسمت اجرا مى كنيم. البته اين 
پروسه اجرايى تا دو سال آينده ادامه  دارد. در آسيا محور اصلى اين كار 
ايران در نظر گرفته شده است. ما با اقتدار نتايج خوبى در فوتسال كسب 
كرده ايم و ليگ ما بايد پويا باشد. تنها كشورى هستيم كه در آسيا هم 
تيم جوانان آقايان و هم تيم جوانان بانوان داريم. به همين دليل ما كمى 

از آسيا جلوتر هستيم.
رييس فدراسيون فوتبال افزود: اين كار بايد در سيستم ما انجام شود. 32 
معيار براى صدور مجوز حرفه اى فوتبال بود. ما روى همين معيارها هم 
در كنفدراسيون فوتبال آسيا و هم در ايران براى صدور مجوز حرفه اى 
تيم هاى فوتسال بحث كرديم. اين 32 معيار را در پنج معيار خالصه 
كرده ايم و يكسرى از اين معيارها حذف و يكسرى ديگر هم با هم ادغام 
شده اند. اين كار براى اين بود كه يك استاندارد حرفه اى در فوتسال ايجاد 
شود. محور اول اين مجوزها ورزشى است. به اين صورت كه سرمربى 
بايد سطح سه و مربى سطح دو داشته باشد. براى مديران عامل هم 

ويژگى هايى هم در نظر گرفته شده است.
او ابراز اميدوارى نسبت به اجراى معيارهاى حرفه اى در فوتسال ايران 
گفت : در فوتبال صدور مجوز حرفه اى بر عهده AFC است. ما مقدمات 
اين كار را در داخل كشور مى خواهيم فراهم كنيم. اين كار يك روزى 

قطعى مى شود.
تاج ادامه  داد: معيار دوم، معيار زير ساخت ها است. براى مثال ورزشگاه بايد 
مشخص شود كه اجاره اى يا تحت مالكيت باشگاه است. آنها بايد يك 
ورزشگاهى را به عنوان محل برگزارى مسابقات به سازمان ليگ فوتسال 
اعالم كنند. معيار بعدى، معيار حقوقى است كه براى بحث قراردادها 
است. معيارهاى بودجه اى و مالى هم وجود دارد. اين حداقل معيارهايى 
است كه براى فوتسال در نظر گرفته ايم تا دو، سه سال آينده اين معيارها 

قطعى و اجرايى مى شوند.
رييس فدراسيون فوتبال درباره حواشى ليگ فوتسال، اظهار كرد: فوتبال 
يا فوتسال بدون حاشيه، مثل تهران بدون دود و ترافيك است. شما هيچ 
وقت نمى توانيد از آن اجتناب كنيد و بايد تالش كنيم تا ميزان آن را 
كاهش دهيم. خوشبختانه در فوتبال و فوتسال حاشيه ها محدود شده 
است. ما نتايج  خوبى در تمام رده هاى فدراسيون فوتبال گرفته ايم. مثال 
در فوتبال بحث ميزبانى مقابل عربستان مطرح بود كه ما در اين موضوع 
تاكيد و اعالم كرديم كه اعتراضمان را به CAS انجام داده ايم. من در 
يكى از رسانه ها ديده ام كه پرسيدند، فدراسيون فوتبال چه اقدامى در 
 CAS راستاى گرفتن ميزبانى مقابل عربستان انجام داده است؟ ما به
شكايت كرديم. ما از صحبت هايى كه اينفانتينو انجام داد ارزيابى خوبى 

داريم. حضور اينفانتينو راهگشا بود.
او افزود:   AFC به ما كمك كرد و نامه  فدراسيون فوتبال ايران را در 
صورت جلسه كميته  مسابقات AFC قرار داد. اگر اين موضوع در جلسه 
آينده كميته  مسابقات تصويب شود، مشكل ميزبانى مقابل عربستان به 

كلى حل مى شود.
تاج درباره غرامت به فدراسيون فوتبال ايران پرداخت و گفت : غرامت 
بستگى به CAS دارد. در مرحله اول CAS حكم گرفته ايم. كارى 
كه ما مى توانيم انجام دهيم همين است. برخى از دوستان از نظر معيار 
حقوقى در جريان كامل اين اتفاقات نيستند. فدراسيون كه نمى تواند برود 
شمشير بكشد. فدراسيون بايد با قوانين بين المللى پايبند باشد. فدراسيون 

فوتبال براى گرفتن حقش بايد به  CAS شكايت كند.
رييس فدراسيون فوتبال درباره پرتاب ترقه در داربى هشتاد و ششم 
پايتخت، تصريح كرد: پرتاب ترقه كار خوبى نبود. على رغم ميل باطنى ما 
و كارهايى كه اين دو باشگاه  براى عدم وقوع چنين اتفاقى انجام دادند، در 
داربى ترقه پرتاب شد. ريسكى كه ما انجام داديم و در چنين بازى تنشى 
اينفانتينو را به ورزشگاه آورديم، زمانى كه سنگ هم به داخل زمين پرتاب 
شد، ما با اينفانتينو از ورزشگاه خارج شده بوديم. ديگر آن پرتاب سنگ را 

نديديم اما آن ترقه، اتفاق خوبى نبود و نبايد رخ مى داد.
تاج درباره ديدار فردا (دوشنبه)  استقالل مقابل العين در ورزشگاه آزادى، 
اظهار كرد: اين ديدار، ديدار حساسى است. ما مى خواهيم كه همه كمك 
كنند. يك اين كه به تماشاگران بگوييم با توجه به الزاماتى كه بايد انجام 
دهيم راهش اين است كه به ما اميدوارى دهند كه ورزشگاه هايمان 
مى توانند پذيراى همه باشند و برنامه ريزى داشته باشند و همه را اميدوار 
كنيم كه در ورزشگاه هاى ما اتفاق بدى رخ نمى دهد. اگر پرتاب ترقه در 
بازى فردا رخ دهد بايد نگران گزارش داور بازى باشيم. در اين صورت 
شما چه كميته  مسابقاتى را مى خواهيد برويد و بگوييد كه در ورزشگاه ها 
اتفاقى رخ نمى دهد. ما جلوى چشم رييس فيفا ترقه زديم و آن ترقه 
طورى بود كه رييس فيفا از جايش پريد و به ما هم يك لبخند زد. 
اينفانتينو در راهرو از ما پرسيد كه آن ترقه اى كه زدند چه بود؟ او در واقع 
مى خواست به ما بگويد كه حواسش است. من هم به او گفتم كه شرايط 

همه داربى ها همين گونه است.
وى افزود: او هم داربى هاى زيادى ديده است. اين اتفاقات ممكن است 
در هر داربى رخ دهد. اگر فردا اتفاق بدى رخ دهد بايد افرادى كه اعتراض 
مى كنند كه چرا نتوانستيم در كميته  مسابقات از حقمان مقابل عربستان 

دفاع كنيم، اين اتفاقات را ببينند.
رييس فدراسيون فوتبال درباره معيار اتفاق سيرالئون به عنوان حريف 
تداركاتى ايران در راه جام جهانى 2018 روسيه، بيان  كرد: ما به دنبال بازى 
با ليبى بوديم كه متناسب با نوع درخواست سرمربى تيم   ملى بوده است. 

ما بايد به روندى كه سرمربى براى آماده سازى تيم   ملى پيش بينى كرده 
است، احترام بگذاريم. تمام اين روند مهيا شده و نخستين قدم مان بازى 
با تيمى است كه بتوان از بازيكنانى استفاده كرد كه لژيونر نيستند و در 
جام باشگاه هاى آسيا نيز بازى نمى كنند. بازى ضعيفى كه بايد آن را بازى 
مقدماتى تلقى كنيم و 70 – 80 درصد از تيم   ملى ما در آن حضور 
نخواهد داشت. پس از نيامدن ليبى دوستان سيرالئون را پيشنهاد 
دادند كه سيرالئون تيم خوبى است و ما نيز در اين زمينه  وارد مذاكره 
شديم. اين تيم در رتبه بندى فيفا از ليبى باالتر است. اين كه كشور 
ليگ ندارد و يا ليگ آن منظم برگزار نمى شود مربوط به مجموعه 
فنى تيم است و انتقاداتى نيز به آن وارد است اما بايد بگوييم كه در 
مقايسه با ليبى، سيرالئون تيم بهترى است. عمده بازيكنان اين كشور 

لژيونر هستند. انتقاداتى هست كه ما آن را قبول مى كنيم.
تاج  در ادامه  اضافه كرد: مشكالتى نيز براى آمدن آنها به ايران داريم. 
تنها هزينه اى كه براى آنها قرار است كه پرداخت شود پول بليت  

آنها به ايران است.
رييس فدراسيون فوتبال درباره حضور كميته  حقيقت ياب AFC در 
ايران، توضيح داد: اين كميته  به ايران را امن تلقى كرد و هيچ اتفاق 
بدى را در ايران شاهد نبود و گزارش خوبى دادند. اين گزارش به 
كميته  مسابقات AFC رفته و همين كه AFC در كميته  امنيت 
پرونده ما را بررسى نكرد و اين پرونده به كميته  مسابقات رفت، بايد 

آن را مسابقه اى ارزيابى كرد.
محمدرضا  تغيير  بر  مبنى  جوانان  و  ورزش  وزارت  فشار  درباره  او 
ساكت از سمت دبير كلى فدراسيون فوتبال، بيان  كرد: چنين چيزى 
نيست. ما بايد امسال به سوى كارهاى مدون و سودمند براى تيم  
 ملى قدم برداريم. ساكت اگر مدرك نداشت نمى توانست در مسند 
دبير كلى عضو باشد و از سوى وزارت ورزش و جوانان نيز هيچ 
فشارى براى تغيير محمدرضا ساكت وجود ندارد. هم ساكت و هم 
دو  هر  گرفته اند،  قرار  رسانه اى  فشار  مورد  كه  كى روش  كارلوس 
زحمت مى كشند و كار مى كنند. كى روش حتى نتيجه  قابل قبولى 
نيز با تيم   ملى گرفته است و فدراسيون فوتبال نيز مصمم است از او 
حمايت كند و برنامه ريزى خوبى براى بازى هاى جام جهانى 2018 

روسيه داشته باشد.
تاج ادامه  داد: اين كه من مى گويم سه بازى آبرومند در جام جهانى 
برگزار كنيم، به اين معنى نيست كه اميد به صعود نداشته باشيم،  
برنامه ريزى  گروهى  دور  بازى  سه  روى  ابتدا  كشورها  همه  بلكه 
مى كنند. شما نمى توانيد يك رييس فدراسيونى را در دنيا پيدا كنيد 
كه بگويد ما براى پنج بازى برنامه ريزى كرده ايم. ابتدا همه براى 
سه بازى دور گروهى برنامه ريزى مى كنند و سپس سراغ بازى هاى 
مراحل ديگر مى روند اگر باالتر رفتيم مى شود چهار بازى و اگر باز 
هم توانستيم صعود كنيم مى شود پنج بازى. هدف ما انجام بازى هاى 
آبرومند است. از اين كه انتظار داشته باشيم سه تيم  اسپانيا، مراكش و 
پرتغال را با گل هاى زيادى شكست دهيم، انتظار زيادى است. چهار 
قهرمان در اين گروه قرار دارند. حتى خود اينفانتينو نيز معتقد بود كه 
ايران يكى از رقباى سخت و قهرمان دور گروهى براى حريفانش 

خواهد بود و حريفان ايران از اين تيم مى ترسند.
رييس فدراسيون فوتبال  درباره باال رفتن انتظارات از تيم   ملى و 
جهانى،  جام  از  پس  ماه  چند  كرد:  بيان   كى روش،  كارلوس  حفظ 
جام ملت هاى آسيا است و اگر ما بخواهيم سرمربى را تغيير دهيم 
بايد دليل منطقى خود را به مردم توضيح دهيم. بايد مردم را متقاعد 
كنيم كه اگر به اين نتيجه  رسيديم چطور شد كه اين تصميم را 
گرفتيم. به نظرم بايد از نظر كى روش استفاده كنيم. با او نيز در اين 
زمينه صحبت هايى شده است. عده اى  مى گفتند كه ما خودمان به 
فدراسيونمان پنج ستاره مى گوييم اما با حضور اينفانتينو، او گفت كه 
باعث افتخار است كه ايران تنها كشورى است كه در ميان 211 
كشور اين افتخار را كسب كرده است. ما نبايد به اين افتخارات راضى 
باشيم و بايد فدراسيون را به جلو حركت دهيم. براى ما قهرمانى 
در آسيا مهم است زيرا 40 سال است كه چنين اتفاقى رخ نداده 
است. ما بايد هدف در فدراسيون داشته باشيم. يكى بحث اميدها 
و ديگرى قهرمانى در جام ملت هاى آسيا. رسانه ها نيز بايد براى 
حضور كارلوس كى روش جو دوست داشتن و دوست داشته شدن 

را ايجاد كنند.
او ادامه داد: اين كه رسانه اى قرارداد كى روش را منتشر مى كند و 
متمم آن منتشر نمى شود، دوستان خارجى آن سرمربى چه فكرى 
خواهند كرد؟ در چند كشور چنين اتفاقى رخ مى دهد؟ ما حتى براى 
مربيان داخلى خود نيز اين كار را انجام نمى دهيم. اين ها كارهايى 
است كه باعث مى شود سرمربى تيم   ملى بشنود و براى او عجيب است 

و ناراحت مى شود.
تاج درباره برگزارى جلسه با شيرازى براى حق پخش تلويزيونى گفت : 
من 673 روز است كه در فدراسيون حضور دارم و قول داده ام كه 
و  بود  من  اول  اولويت  ملى  تيم هاى  كه  دهم  انجام  را  كارهايى 
ساختمان پك و فوتسال نيز اولويت هاى بعدى بود. چمن ما چمن 
كاشت هم زمان است. در بخش درآمدزايى اما چند قرارداد داريم كه 
قرارداد ما با سازمان صدا و سيما و همچنين بودجه اى كه در مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى داريم، در حال  رفع شدن است و با تالش 
ما اين پول ها به صورت ناگهانى به خزانه فدراسيون فوتبال  اضافه 
شد. براى راه اندازى آن كمى مشكل داريم كه اگر اين مشكالت بر 
طرف شود كار آيندگان ساده تر خواهد شد زيرا دعواهايى كه بايد 

انجام مى شد، توسط ما صورت گرفته است.

«اين ذهنيت مرا آزار مى دهد چون آن چيزى كه 
مردم فكر مى كنند با واقعيت تفاوت دارد. به جز 
روزى كه خدمت مقام معظم رهبرى رفتم و به يكى 
از آرزوهاى زندگى ام رسيدم، ساير روزهايى كه در 
چند ماه اخير گذراندم، براى من خيلى سخت و بد 
گذشت. برخى از مسئوالن به خانه آمدند يا به زور مرا 
جايى بردند تا از عكس  گرفتن كنار من و برگزارى 
يك مراسم نفع خودشان را ببرند. در اين ميان برخى 
سياه نمايى ها هم صورت گرفت چون اصال پاداش 
آنچنانى در كار نبود. چه كسى گفته من پولدار شدم؟ 
هر مسئولى كه در اين چند ماه كارى براى من كرده، 

بيايد و بگويد تا مردم هم متوجه شوند.»
«در ماه هاى اخير كشتى ايران تحت  تأثير اتفاقاتى 
قرار گرفت كه براى عليرضا كريمى در مسابقات 
جهانى زير 23  سال رخ داد. اين آزادكار جوان براى 
روبه رو نشدن با حريفى از رژيم صهيونيستى يك 
دقيقه مانده به پايان مبارزه اش با كشتى گير روس با 
دستور مربيان شكست خورد. اين اتفاق تبعاتى را براى 

كشتى ايران به همراه داشت؛ اگر چه در نهايت با رايزنى رئيس فدراسيون 
كشتى خطر تعليق رفع شد و محروميت گريبان كشتى گير و مربى اش را 
گرفت. عليرضا كريمى كه به دليل محروميت 6 ماهه مسابقات قهرمانى 
آسيا را از دست داد و در جام  جهانى هم نمى تواند شركت كند، مثل ساير 
كشتى گيران اين روزها نگران آينده اين رشته است. رسول خادم حتى با 
وجود اصرار اهالى كشتى راضى به بازگشت نشده و آينده همه ملى پوشان 
تحت  تأثير اين اتفاق قرار گرفته است. به همين بهانه مصاحبه اى را با 
عليرضا كريمى كه با وجود محروميت ملى پوشان را در مسابقات قهرمانى 

آسيا همراهى كرد، ترتيب داديم.
همراه با آزادكاران براى مسابقات قهرمانى آسيا به قرقيزستان رفته بودى 

اما نتوانستى روى تشك بروى.
بله؛ با نظر كادر فنى من كه تا چند روز قبل از مسابقات جزو نفرات اعزامى 
بودم، به  عنوان همراه به قرقيزستان رفتم. كنار تيم بودم و مشكل خاصى 
هم پيش نيامد. همه بچه ها زحمت كشيدند؛ حاال برخى با مدال برگشتند 
و برخى هم نتوانستند مدال كسب كنند. با توجه به شرايطى كه داشتيم، 

به نظرم نتيجه بدى به دست نيامد.
در چند ماه اخير به چهره اول كشتى ايران تبديل شدى. رسول خادم هم 

بعد از آن اتفاقات استعفا كرد و حاال كشتى بالتكليف است.
واقعا از اتفاقاتى كه در اين چند ماه رخ داده، خسته شدم. متاسفانه رسول 
خادم را زير فشارى كه وجود داشت، تنها گذاشتند و تمام تقصيرها گردن 
او افتاد. اصال براى برخى مسئوالن مهم نيست كه كشتى چه سرنوشتى 
خواهد داشت و آيا تعليق مى شود يا خير. حتى در روزهاى اخير ديدم كه 
آنها حاضر نيستند در اين  باره صحبت كنند و اين نشان مى دهد كه كشتى 

برايشان اهميتى ندارد.
خودت در جريان ماجراى محروميت و تعليق بودى.واقعا صحبت از تعليق 

كشتى ايران جدى است؟
بله؛ دقيقا صحبت هاى خادم درباره خطر تعليق كشتى جدى است. خودم 
در اين 2، 3 ماه ديدم كه خادم بارها به سوييس، مقر اتحاديه جهانى 
كشتى رفت و مذاكره كرد تا از محروميت هايى كه در نظر گرفته بودند، 
كم كند. محروميت اوليه براى من 2  سال و براى كشتى يك  سال بود 
كه با تالش هاى خادم محروميت من به 6 ماه رسيد و كشتى هم كه اين 

خطر از سرش گذشت.
تو به  عنوان يك ورزشكار به دستور مربيان عمل كردى و به اعتقاد برخى 
قربانى شدى. به نظرت ممكن است محروميت تو باعث شود راهكارى 

براى اين فرار از محروميت ها در آينده انديشيده شود؟
من كه فكر نمى كنم اتفاق خاصى بيفتد. شايد رسول خادم تصور مى كرد 
اگر اين موضوع را با مسئوالن ورزش و مقامات باالتر در ميان بگذارد، 
آنها بتوانند راهكارى ارايه كنند اما به  نظر مى رسد كه برايشان اهميتى 
ندارد. من فقط اميدوارم در سال هاى آينده اتفاقات بدتر از اين براى من 
و كشتى ايران رخ ندهد، چون در صورت تكرار چنين ماجرايى كشتى 
را تعليق مى كنند. بايد باالخره يك راهى پيدا شود وگرنه كه ورزش ما 

ضربه سنگينى  خواهد خورد.
تا به  حال به اين فكر كردى كه ممكن است براى سومين  بار هم با قرعه 

نحس مواجه شوى؟
حتى نمى توانم به آن فكر كنم؛ البته بيشتر از اين  كه براى خودم نگران 
باشم، براى كشتى نگرانم كه ممكن است تعليق شود. در آن صورت آينده 

همه كشتى گيران تحت  تأثير قرار مى گيرد.
بعد از استعفا توانستى با رسول خادم صحبت كنى؟

من فقط يك روز قبل از استعفا با خادم در اردوى تيم  ملى صحبت كردم. 
متاسفانه ديگر خبرى از او ندارم و فقط در رسانه ها صحبت هايش را 
خواندم. در مسابقات قهرمانى آسيا هم كشتى گيران دوست داشتند خادم 

كنارشان باشد كه اين اتفاق رخ نداد.
مواجه  آن  با  كه  ماهه اى   6 محروميت 

شدى، دقيقا چه زمانى به پايان مى رسد؟
كردند،  اعالم  من  به  كه  چيزى  طبق   
اتمام  به  خردادماه  اول  من  محروميت 
مى رسد. مسابقات قهرمانى آسيا را كه از 
دست دادم و در جام  جهانى هم اگر تيم 
اعزام شود، نمى توانم حضور داشته باشم. 
براى  را  خودم  بتوانم  آن  از  بعد  اميدوارم 
بازى هاى آسيايى و مسابقات جهانى آماده 

كنم.
پس هنوز مشخص نيست كه تيم  ملى به 

جام  جهانى آمريكا مى رود يا خير؟
خير؛ مشخص نيست. يك ماه ديگر اين 
سرمربى  نه  اما  مى شود  برگزار  مسابقات 
مشخص است و نه برنامه اى وجود دارد. 
كشتى در بالتكليفى قرار گرفته و بهتر است 
قبل از پايان  سال تكليفش را مشخص 
كنند. همه چيز روى هواست. با اين  كه رسول خادم برنامه هاى درازمدتى 
براى مسابقات جهانى و المپيك در نظر داشت. اردوهاى خيلى خوبى در 

چند ماه اخير داشتيم كه با اين اتفاقات فعال هيچ چيز مشخص نيست.
در چند ماه اخير نهادهاى مختلف از تو تقدير كردند. اين ذهنيت در جامعه 
به وجود آمده كه اگر كشتى نگرفتى، حداقل پول خوبى به دست آوردى؟

اصال اين طور نيست. اين ذهنيت مرا آزار مى دهد چون آن چيزى 
كه مردم فكر مى كنند با واقعيت تفاوت دارد. به جز روزى كه خدمت 
مقام معظم رهبرى رفتم و به يكى از آرزوهاى زندگى ام رسيدم، ساير 
روزهايى كه در چند ماه اخير گذراندم، براى من خيلى سخت و بد 
گذشت. برخى از مسئوالن به خانه آمدند يا به زور مرا جايى بردند 
تا از عكس  گرفتن كنار من و برگزارى يك مراسم نفع خودشان 
را ببرند. در اين ميان برخى سياه نمايى ها هم صورت گرفت چون 
اصال پاداش آنچنانى در كار نبود. چه كسى گفته من پولدار شدم؟ 
هر مسئولى كه در اين چند ماه كارى براى من كرده، بيايد و بگويد 

تا مردم هم متوجه شوند.
حميدرضا جمشيدى، مربى تو كه 2  سال محروم شد، حتى مورد تقدير 

هم قرار نگرفت.
متاسفانه مربى من هم مظلوم واقع شد. در چنين ماجرايى فقط مربى و 
ورزشكار چوبش را مى خورند و بقيه هيچ مسئوليتى را بر عهده نمى گيرند.

در آخر اگر حرفى دارى، بگو؟
من فقط اميدوارم شرايط طورى رقم بخورد كه رسول خادم به فدراسيون 
كشتى بازگردد. كشتى قطعا از رفتن او ضرر مى كند چون خادم به خوبى 
در اين چند  سال كشتى را اداره مى كرد. تمام اهالى كشتى اين موضوع 
را مى دانند و فقط مسئوالن بايد پا پيش بگذارند و جواب درخواست هاى 

خادم را بدهند.»

فشارى براى بركنارى «ساكت» نيست

خبـر
حضور اولين وزنه بردار آمريكايى در ايران پس 

از 50 سال

گفت:  اهواز،  فجر"  "جام  در  شركت كننده  آمريكايى  وزنه بردار 
خاطرات خوب حضور در ايران را هيچ وقت فراموش نمى كنم. 

درك جانسن در خصوص اولين حضور يك وزنه بردار آمريكايى در 
ايران پس از 50 سال، اظهاركرد: سال ها است كه وزنه بردار هستم و 
به كشورهاى مختلف رفته ام. من قبل از اين كه به ايران بيايم، خيلى ها 
نظر خوب و خيلى ها نظر بد نسبت به اين كشور داشتند ولى من 

دوست داشتم ايران را ببينم. 
وى ادامه داد: وقتى پيشنهاد حضور در اين تورنمنت به فدراسيون 
آمريكا رسيد، اعالم كردم من اولين نفرى هستم كه دوست دارم 
به ايران بروم زيرا مى خواستم بر اين ترس غلبه كنم. وقتى به 
ايران آمدم همه با من مانند يك سوپراستار خيلى بزرگ رفتار 
كردند. ايران داراى مردمانى فوق العاده است و توجهى كه به من 
داشتند بسيار خوب بود. من اين خاطرات خوب را هيچ وقت 

فراموش نمى كنم.
قهرمان دسته 62 كيلوگرم مسابقات بين المللى جام فجر اهواز 
در خصوص رقابتش در اين تورنمنت نيز گفت: المپيك 2020 
نزديك است و به نظرم تورنمنت جام فجر مى توانست از نظر 
كمى بهتر از اين هم برگزار شود. در كل مسابقات خوبى بود. 
شنيده ام كه اين رقابت ها سال آينده جزو مسابقاتى است كه 
ورزشكاران مى توانند از آن سهميه المپيك بگيرند كه اميدوارم 

سال آينده جام فجر باشكوه تر برگزار شود.
وى در پاسخ به اين سوال كه نظرتان درباره وزنه برداران ايرانى 
چيست؟ عنوان كرد: سه روز پيش در محل تمرين تيم ملى ايران 
حاضر شدم و چند ورزشكار المپيكى را كه فوق العاده هم هستند 
و از طرفداران بسيارى برخوردارند، ديدم. مطمئنا وزنه بردارى 

ايران در دنيا بسيار مهم است.
وى تاكيد كرد: سيدايوب موسوى وزنه بردار دسته 94 ايران در 
جام فجر بسيار خوب كار كرد و به نظرم بهترين وزنه بردار اين 

تورنمنت بود.
احضار ويسى به كميته انضباطى باشگاه

كميته انضباطى باشگاه استقالل خوزستان ويسى را براى اداى 
توضيحاتى درباره شكست برابر خونه به خونه فراخواند. 

عبداهللا ويسى براى اداى توضيحاتى در مورد داليل شكست 3 بر 
يك روز گذشته برابر خونه به خونه بابل و عدم صعود اين تيم به فينال 
جام حذفى به كميته انضباطى باشگاه استقالل خوزستان فراخوانده 

شد.
از ديگر داليل دعوت ويسى به كميته انضباطى باشگاه، روشن 
شدن چرايى عدم حضور يونس دلفى در ديدار برابر خونه به خونه 
و حضورش در تمرينات تيم آيندهوون هلند بااجازه سرمربى تيم و 

همچنين غيبت موسى كوليبالى است.

اعزام تيم واليبال بانوان اهواز
 به مسابقات كارگرى كشور

تيم واليبال بانوان اهواز در رقابت هاى كارگرى كشور شركت مى كند. 
سومين دوره مسابقات  قهرمانى واليبال بانوان كارگرى كشور از  20 
تا 25 اسفند ماه در مجموعه ورزشى شهيد معتمدى استان تهران 
برگزار مى شود كه تيم واليبال بانوان هيات اهواز در اين دروه حضور 

پيدا مى كند.
نماينده استان با تركيب مهرانگيز اردشيرى،  فاطمه على نازى، راضيه 
بهرام نژاد، مرضيه كريمى، محدثه راستى بروجنى، افسانه سهرابى، 
سميرا رشيدى، نغمه مالكى، شيوا نادرى زاده و نسرين اكبرنژاد به 

سرمربيگرى زهزا بهرام نژاد به اين مسابقات اعزام مى  شود.
خوزستان براى سومين بار است كه در اين رقابت ها شركت مى كند.

انتخاب هيات وزنه بردارى خوزستان به عنوان برترين هيات كشور
هيات وزنه بردارى خوزستان به عنوان برترين هيات وزنه برداى 

كشور انتخاب شد. 
 مجمع عمومى فدراسيون وزنه بردارى در اهواز با حضور محمدرضا 
داورزنى معاون ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت ورزش، شاهرخ 
شهنازى دبير كل كميته ملى المپيك، على مرادى رييس فدراسيون 
وزنه بردارى، افشين حيدرى مديركل ورزش و جوانان خوزستان 

در اهواز برگزار شد.
در اين مراسم هيات وزنه بردارى خوزستان براى چهارمين سال 
متوالى به عنوان هيات برتر در بين هيات هاى سراسر كشور انتخاب 
شد و از سوى فدراسيون وزنه بردارى نيز مورد تجليل قرار گرفت. 
در ارزيابى عملكرد هيات هاى استانى از سوى فدراسيون مواردى 
از جمله ميزبانى مسابقات، مقام هاى كسب شده كشورى، جهانى، 

آسيايى و بين المللى مدنظر بوده است.

پس از 50 سال براى آبادان
 قهرمانى كسب كرديم

كاپيتان تيم فوتسال بانوان پااليش نفت آبادان پس از قهرمانى تيمش 
در ليگ برتر كشور، گفت: فكر مى كنم پس از 50 سال است كه تيمى 

براى آبادان قهرمانى كسب مى كند. 
پگاه عبيدى پس از قهرمانى تيم پااليش نفت آبادان در ليگ برتر 
فوتسال بانوان كشور، اظهاركرد: فصل خيلى سختى را پشت سر 
گذاشتيم. تيم ها بسيار خوب ظاهر شدند و شاهد پيشرفت تيم ها 

بوديم.
وى با بيان اين كه شاهد ليگ پويايى بوديم، ادامه داد: ما آمده بوديم 
كه در ديدار پايانى شكست نخوريم و حفارى هم مى خواست بازى 
را ببرد. اگر حريف مى توانست با 9 گل ما را شكست دهد، عنوان 
قهرمانى را به دست مى آورد ولى بازيكنان ما خوب بازى كردند و 
نگذاشتند عنوان قهرمانى را از دست بدهيم. به دو تيم خسته نباشيد 

مى گويم.
كاپيتان تيم فوتسال بانوان نفت آبادان ادامه داد: دو تيم حفارى و 
نفت آبادان در اين ديدار موقعيت گلزنى داشتند و بازى در نهايت به 
تساوى كشيده شد. خدا را شكر مى كنم كه پااليش نفت آبادان براى 

اولين بار عنوان قهرمانى را به دست آورد.
وى درباره حس و حالش از كسب اين عنوان، گفت: فكر مى كنم 
پس از 50 سال است كه تيمى براى آبادان قهرمانى كسب مى كند. 
خيلى خوشحال هستم و اين قهرمانى را به مردم خوب خوزستان 

و به ويژه آبادانى ها تقديم مى كنم و ان شاءاهللا مبارك آن ها باشد.



 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

از  كرديم  يادى  سال  واپسين  روزهاى  در 
هنرمندان،شاعران و اهالى هنر و نظرشان را درباره 
جايگاه هنر در خوزستان پرسيديم و اينكه جايگاه 
رشته و هنر خودشان را در سال 96 چگونه ارزيابى 
ميكنند؟در ابتدا با يك مترجم و نويسنده كه در 

ترجمه شعر و داستان دستى دارد گفتگو ميكنيم.
حسين طرفى عليوى در گفتگو با خبرنگار نشريه 
بامداد زاگرس گفت: در خوزستان نسبت به سال 
هاى قبل شاهد نشر كتاب هاى خوبى از فارسى 
در  خوشبختانه  كه  بوديم  برعكس  و  عربى  به 
نمايشگاه هاى بين المللى اهواز چند نمونه از اين 
كتب با عملكرد خوب اداره كل فرهنگ و ارشاد 
داد:  ادامه  وى  شد.  رونمايى  خوزستان  اسالمى 
همچنين با گسترش برنامه هاى ادبى اداره ارشاد 
امسال عملكرد مناسبى را از خود نشان داد كه 
اميدواريم در سال هاى بعدى شاهد برنامه هاى 
متنوعى به خصوص در زمينه ترجمه كتاب ها 
باشيم. طرفى عليوى افزود:مهمترين مساله اى كه 
به عنوان پيشنهاد براى بهبود وضعيت موجود در 
رشته هنرى ميتوان به آن اشاره كرد ،حمايت از 
نويسندگان و مترجمان خوزستانى است ،متاسفانه 
خيلى از كتاب هايى كه به عربى ترجمه شده اند 
را خوانندگان خوزستانى در دست ندارند چرا كه در 

كشور هاى عربى به چاپ رسيده و صادر شدند.
وى اظهار كرد: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
از  بعضى  با  اى  نامه  تفاهم  بستن  با  ميتواند 
موسسه هاى نشر عربى هم كتاب ها را در دست 
خوانندگان قرار دهد و هم زمينه را براى منتقل 

كردن ادبيات ايرانى فراهم سازد.
اين مترجم تصريح كرد: پيشنهاد ديگر من معرفى 
و  ادبى  غير  مسايل  از  خالى  جديد  هاى  چهره 
انسانى است و اينكه نبايد از چهره هاى نا آشنا 
واهمه اى داشت،زيرا كه اكثر نويسنده ها افرادى 

هستند كه استحقاق معرفى و تقديرند.
وى به عنوان مترجم دغدغه اى هم داشتند و آن 
دغدغه اين است كه بسيارى از كتاب ها به دست 
خوانندگان نميرسد و متاسفانه در امر توزيع كتاب 
تاكنون بسيارى از موسسه ها به صورت حرفه اى 
كار نميكنند و تنها با خريد كتاب از طرف موسسه 
هاى دولتى نميتوانيم مشكل فرهنگى جامعه را 
حل نماييم بلكه بايد برنامه و راه حلى درست در 
توزيع كتاب ها با مشورت گرفتن از محققان را در 

نظر گرفت.
سال  در  مترجم  اين  كه  هايى  كتاب  جمله  از 
گذشته ترجمه كردند ميتوان به موارد زير اشاره 
كرد: ترجمه رمان ( عقرب روى پله هاى راه آهن 
انديمشك ) از آبكنار ،انتشارات شهريار عراق/ نشر 
قهوه گزيده شعرى از مهدى مرادى با عنوان ( 
حين أضيع فى البياض الكثير ) و كتاب ( القصة فى 
االهواز ا�ان) با همكارى دوست نويسنده و مترجم 
احمد حيدرى كه اين دو عنوان در نمايشگاه كتاب 
اهواز،امسال با هماهنگى ارشاد خوزستان رونمايى 

شدند.
هيچ حركتى از طرف هيچ نهادى صورت نميگيرد
يك نقال هنرمند درباره جايگاه هنر خوزستان به 
ويژه در زمينه نقالى و شاهنامه خوانى گفت: در 
مورد نقالى و شاهنامه خوانى در استان خوزستان  
بايد گفت كه هيچ گونه حركتى از طرف نهاد ها و 
ادارات متولى فرهنگى صورت نميگيرد و هر آنچه 
را كه شما شاهد آن هستيد حركت هاى خود 
جوشى  از سمت سينه سوختگان و عاشقان اين 

هنر ناب ايرانى است.
اردوان بيرگانى در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد 
زاگرس بيان كرد :  استان خوزستان حركتى الك 
پشتى نسبت به ديگر استان ها دارد و اين ضعف 
بزرگ مديريت است كه گريبان گير دروازه ى 

فرهنگى ايران زمين شده است.
وى ادامه داد: متاسفانه اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خوزستان هيچ عملكردى در زمينه نقالى 
و شاهنامه خوانى نداشته يا شايد من از آن بى 
خبرم ،اما در مورد نمايش و جشنواره هاى تئاتر 
با توجه به تالش و كوشش انجمن تئاتر استان 

ميتوان به آن نمره خوبى داد.
بيرگانى پيشنهادى هم براى بهبود وضعيت موجود 
مهمترين  كرد:  اظهار  و  داشت  نقالى  رشته  در 
پيشنهاد فراهم كردن شرايط براى اجراى برنامه 
هاى نقالى و شاهنامه خوانى است كه شور بختانه 
همان تك موقعيت هايى هم كه به وجود مى آيد 

با بى خردى بعضى ها از بين ميرود.
اين نقال و شاهنامه خوان هنرمند گفت: مهمترين 
و  هنرمند،فراموشى  يك  عنوان  به  من  دغدغه 
نداشتن حافظه تاريخى است ،ما ملتى هستيم كه 
با سرعت زيادى در حال فراموش كردن گذشته 
فرهنگى خود هستيم و اين عدم آگاهى ما نسبت 
به گذشته موجب شده كه ما از راه خود منحرف 
شويم اما همچنان به آينده و نسل جديد اميدواريم.
بيرگانى در آخر سخنان خود را با اين شعر به پايان 
رساند: هر آن كس كه با تو نگويد درست/چنان 

دان كه او دشمن جان توست.

سال پويايى تئاتر خوزستان 
 فيلم ساز و كارگردان تئاتر بيان كرد: على رغم 
مشكالت و محدوديت هاى مالى ،سال 96 را 

سال توسعه پويايى تئاتر استان ميدانيم.منظور از 
توسعه،توسعه همه جانبه است كه با شرايط جديد 

و متفاوت خوبى همراه است.
مصطفى بوعذار در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد 
زاگرس گفت : حمايت مدير كل ارشاد ،همراهى و 
اشرافيت معاونت هنرى ارشاد خوزستان و محرك 
هاى  هنر  ،انجمن  تئاترى  هاى  رويداد  اصلى 
نمايشى استان كه متشكل از چند جوان با انگيزه و 
دلسوز است از جمله عوامل نشاط تئاتر خوزستان 
ميباشد،هر چند تا رسيدن به نقطه مطلوب راه 

سختى و درازى در پيش است.
وى ادامه داد: توجه به نقاط محروم و شهرستان 
هاى كم برخوردار و حمايت از موضوع آموزش 
صحيح و حرفه اى در تمامى ابعاد هنرى نياز تئاتر 

خوزستان است،در سال نود و شش رشد حجم 
ساماندهى  نيازمند  ها  جشنواره  و  ها  رويداد 
هستند با اين حال رشد اجراهاى عمومى در 
شهرستان ها و راه اندازى و تقويت انجمن 

هاى نمايشى قابل توجه است.
بوعذار تصريح كرد: در باب موضوع جشنواره 
ها بايد گفت متوليان و برگزار كنندگان بايد 
به ضرورت و نياز سنجى دقيق اين رويدادها 
توجه داشته باشند در غير اين صورت نتيجه 

برعكس ان خواهد بود.
اين كارگردان تئاتر اظهار كرد: ارشاد خوزستان 
بعد از روى كار آمدن دولت تدبير و اميد با 
ضررهاى  و  بود  همراه  خطاهايى  و  آزمون 
جبران ناپذيرى بر بدنه آن تحميل كرد اما 

رفته رفته با روى كار آمدن دكتر جوروند،گشايشى 
در فضاى هنرى حاصل شد.و به دليل انگه خود 
ايشان از بدنه ارشاد است و در رده هاى مختلف 
بوده اهل تعامل هستند و به خوبى جريان ها و 

هنرمندان و ماهيت كار هنرى را متوجه ميشود.
وى گفت: توزيع عادالنه امكانات در ميان مناطق 
و تقويت ادارات ارشاد در شهرستان ها بايد صورت 
گيرد ،اداره اى كه با سه نيرو اداره ميشود چگونه 
و  توسعه  را  شهرشان  هنر  و  فرهنگ  ميخواهد 

نهادينه كند؟
بوعذار ادامه داد: ما نيازمند ثبات مديريتى در كار 
فرهنگى هستيم چرا كه كار فرهنگى و هنرى 
همراه  خطا  و  آزمون  با  نبايد  و  است  دار  مدت 
جوالنگاه  نبايد  تخصصى  هاى  ،معاونت  باشد 
افراد تازه كار و نا كارآمد باشد،همچنين ارتباط 
سالم و موثر بزون واسطه نكته مهم در رضايت 
مندى هنرمندان است كه اغلب مديران فرهنگى 

و دستگاهاى فرهنگى از ان غافل هستند.
اين فيلم ساز بيان كرد: مديريت بودجه در حمايت 
هنرى،ساماندهى  ها،مراكز  انجمن  رشد  و  ها 
رويدادهاى هنرى و تدوين تقويم فرهنگى نياز 
توسعه فرهنگى استان است،فضاى باز نقد سالم 
و نشست فرهيختگان و هنرمندان و نقش آفرينى 
آنان در تصميم گيرى بايد در دستور كار قرار گيرد.

بوعذار ادامه داد: سال ها تصميم گيرى در پشت 
درب هاى بسته بود ،سال ها مافيا و باند هاى 
قدرت در تصاحب بودند البته هنوز هم افراد فرصت 
طلب و سود جو وجود دارند كه در صدد تخريب 

فضاى هنرى هستند.
وى اظهار كرد: مديران ناكار آمد ساير دستگاهاى 
بودجه  و  دارند  فرهنگى  نام  فقط  كه  فرهنگى 
فرهنگى  كار  به  اعتقادى  و  ميگيرند  فرهنگى 
هنرمندان  پاسخگوى  و  بروند  كنار  بايد  ندارند 
باشند ،هنرمندان حق دارنند نقد كنند و آن ها را 
به چالش بكشند چرا كه هنرمندان و فرهيختگان 

ما مشكالت و نارسايى ها را بهتر درك ميكنند.
متولى  تنها  ارشاد  و  فرهنگ  داد:  ادامه  بوعذار 
فرهنگ و هنر نيست ،ده ها دستگاه و مراكز در 
دل ادارات و سازمان ها كار هاى موازى انجام 
ميدهند.،كانون پرورش فكرى بايد توضيح دهد در 
راستاى توسعه فرهنگى چه اقداماتى انجام داده و 

به اهداف سازمانى تا چه مقدار رسيده است.

اين كارگردان تئاتر افزود: انچه كه فعاليت هنرى 
و  تعامل  عدم  است  كرده  سخت  را  استان  در 
همكارى بين بخشى و خط كشى هاى نامربوط 
تعالى  براى  بايد  ،همه  است  كارشناسى  غير  و 
فرهنگ و هنر استان كوشا باشند زيرا كه حركت 
هاى انفرادى و مقطعى قرهنگى در استان موفق 
نميشوند ولى با اين حال برخى مديران اصرار بر 

اين شيوه دارند.
وى توضيح داد: تكريم هنرمندان ،برنامه ريزى 
سالم براى توسعه فرهنگى استان و ايجاد هم 
و  فرهنگ  براى  بهتر  روزهاى  اميد  به  افزارى 
هنر خوزستان از جمله پيشناهادات براى توسعه 

فرهنگ خوزستان است
سير نزولى سينماى خوزستان

در  خوزستانى  هنرمند  سبزقبا  مرتضى  سيد 
خصوص  جايگاه هنر خوزستان  در سال 96 اعتقاد 
دارد ،به دور از تعصب هاى قومى يا جغرافيايى و 
فارغ از نگرش هاى ناسيوناليستى بايد اذعان داشت 
عرصه  در  همواره  اخير  دهه هاى  طول  در  كه 
هنر سرزمين ما به خصوص در هنر سينما، هنر 
خوزستان جايگاه رفيع و ممتازى را در اختيار داشته 
است. اما از سوى ديگر واقعيت اين است كه در 
طول يك دهه اخير، متأسفانه سينماى خوزستان 
از هر حيث اين جايگاه را در سينماى ملى ما از 
دست داده است و در اين مسير سيرى نزولى را 
طى كرده است. پرداختن به داليل متعدد اين سير 
نزولى در سينماى ما، البته نيازمند بررسى و تحليل 
شرايط حاكم بر سينماى استان و نحوه عملكرد 
مسئوالن نهادهاى فرهنگى و هنرى خوزستان 
است. برخى سوءمديريت ها در بعضى از نهادها 
و مراكز فرهنگى و هنرى استان آسيبى اساسى 
به سينما و سينماگران خوزستان وارد كرده است. 
متعجبم از اين كه با وجود آشكار بودن برخى از 
اين سوءمديريت ها هنوز هم مسئوالن عالى رتبه 
نهادهاى سينمايى كشور به اين نتيجه بديهى 
دست پيدا نكرده اند كه با تغيير در مديريت آن 
نهادها و مراكز فرهنگى و هنرى، امكان تغيير 
در شرايط نامطلوب فعلى را فراهم آورند. به اين 
ترتيب برخى از مسئوالن عالى رتبه فرهنگى كشور 
هم بعدها بايد در برابر اين مسأله پاسخ گو باشند. 
اما از اين كه بگذريم بايد تأكيد كنم كه امسال 
هم همچون سال هاى گذشته بى آن كه بسترهاى 
مناسب توليد آثار خوب توسط سينماگران در استان 
مهيا باشد باز هم برخى از فيلم سازان خوزستان 
با حضور در جشنواره هاى داخلى و فستيوال هاى 
بين المللى و كسب جوايز مختلف، موفقيت هاى 
سينماى استان را تداوم بخشيدند. تعداد اندكى 
از سينماگران استان با برنامه ريزى هاى شخصى 
خودشان و با تالش و كوشش بسيار فيلم هايى به 
گنجينه آثار خوب سينماى خوزستان افزودند و به 
اين ترتيب به افتخارات ملى و بين المللى سينماى 
خوزستان -به اندازه وسع و توان خويش- اضافه 
كردند. به نظرم حداقل كارى كه مسئوالن امر 
مى بايست براى اين سينما و سينماگران پرافتخار 
آن در سال 1396 انجام بدهند اين است كه به 
خاطر برنامه ريزى ها و تالش هاى شخصى اين 

سينماگران و تمديد افتخارات سينماى خوزستان، 
از اين معدود فيلم سازان كه تعدادشان به تعداد 
مراسمى  در  نمى رسد  هم  دست  يك  انگشتان 
رسمى و شايسته تقدير به عمل آورند. اين كمترين 
كارى ست كه بايد براى شان صورت بگيرد. اين 
سينماگران با وجود شرايط سخت و دشوارى كه در 
سينماى ما وجود دارد اجازه نداده اند موفقيت هاى 
سينماى خوزستان در عرصه ملى و بين المللى 
متوقف شود و همين، دليل بزرگى است براى اين 
كه مسئوالن نهادهاى فرهنگى و هنرى استان 
اندكى از بار سنگين دشوارى هاى سينما را از روى 

شانه سينماگران شاخص آن بردارند.  
          

از عملكرد متوليان
 فرهنگ و هنر راضى نيستم 

براى  كه  احترامى  تمام  با   : گفت  قبا  سبز 
مسئوالن اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
كه  كنم  عرض  بايد  هستم  قائل  خوزستان 
نيستم.  راضى  آن ها  عملكرد  از  به هيچ وجه 
سال گذشته جشنواره فيلم كوتاه خوزستان بعد 
از سال ها تأخير دوباره برگزار شد و خواسته 
تمام سينماگران استان از مسئوالن اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اين بود كه 
برگزار  وقفه  بدون  و  سال  هر  جشنواره  اين 
برگزار  متأسفانه  جشنواره  اين  امسال  شود. 
نشد. اين يكى از اولين مطالبات سينماگران 
استان ماست كه طبق معمول ناديده گرفته 
شد و در ميان برگزارى جشنواره ها و سمينارها 

و نشست هاى ديگر به فراموشى سپرده شد. در 
در  همچنان  هم  و «توليد»  مباحث «آموزش» 
استان مشكالت بسيار و موانع بزرگى وجود دارد 
كه هنوز يك برنامه ريزى مشخص و مدون براى 
رفع آن ها صورت نگرفته است. در برخى مراكز 
آموزشى سينماى استان ما، از هر حيث كيفيت 
عنوان  به  اشخاصى  و  دارد  وجود  نازلى  بسيار 
مدرس در آن مراكز حضور دارند كه به هيچ وجه 
براى تدريس رشته هاى مختلف هنرى، صالحيت 
الزم را در اختيار ندارند. اين مسأله بسيار واضح 
و آشكار است و براى اثبات عدم صالحيت اين 
افراد و كيفيت نازل آموزشى حاكم بر اين مراكز 
سهم  متأسفانه  سال ها  اين  در  كه:  بس  همين 
حضور اين مراكز به عنوان توليدكنندگان فيلم 
در جشنواره هاى داخلى و فستيوال هاى بين المللى 
چشمگير  كاهشى  تأسف برانگيزى  شكل  به 
داشته است، به طورى كه حتى با تبليغات جعلى و 
اغراق آميز برخى از مسئوالن اين مراكز آموزشى 
موفقيت هاى شان  اثبات  براى  استان  هنرى  و 
بر  نتوانسته اند  نيز،  فستيوال ها  و  جشنواره ها  در 
عملكرد  و  بگذارند  سرپوش  خود  سوءمديريت 
ضعيف خود را كتمان كنند. رسيدگى به اين امور و 
خيلى از مسائل و مشكالت و معضالت سينما در 
استان برعهده مسئوالن اداره كل :فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خوزستان است و اين نه تنها از انتطارات 
من بلكه از مطالبات اصلى سينماگران حرفه اى، 
فيلم سازان تازه كار و هنرجويان سينماى خوزستان 
است كه به طور دائم با من در ميان مى گذارند 
تا به زعم خود از اين طريق به گوش مسئوالن 
امر برسد. من وظيغه اخالقى خود مى دانم كه 
على رغم هزينه هايى كه احتماال با بازگو كردن 
اين مطالبات بر دوش من قرار مى گيرد انتظارات 
قاطبه سينماگران استان را به اين طريق به گوش 
باالخره  كه  اميد  اين  به  برسانم،  امر  مسئوالن 
تغييراتى در شيوه مديريت شان صورت بگيرد.          

انجمن صنفى هنرمندان استان
 تشكيل شود 

وى ادامه داد: امسال پيشنهادى ارائه دادم كه از 
طرف مسئوالن اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خوزستان مورد حمايت نيز قرار گرفت و بزرگوارانه 
حمايت كامل خود را از اين پيشنهاد به من اعالم 

كردند اما اجرا شدن اين پيشنهاد بيش از  اين كه 
به مسئوالن مربوط باشد به اراده خود سينماگران 
چنين  در  من  نظر  به  است.  وابسته  خوزستان 
صنفى  نهاد  يك  جاى  عرصه  اين  در  شرايطى 
كارآمد كه به وسيله سينماگران حرفه اى استان 
اداره و مديريت شود خالى است. خانه و يا انجمنى 
صنفى كه بتواند در تعامل با مسئوالن فرهنگى 
و هنرى استان و نهادهاى دولتى و نيمه دولتى 
مردمى  و  خصوصى  مراكز  مشاركت  با  نيز  و 
تمام مطالبات سينماگران را به شكل شفاف و 
گسترده در چهارچوب قانون پيگيرى كند. اميدوارم 
در  همكاران ام  و  دوستان  همدالنه  پيگيرى  با 
سينماى استان و با همكارى و هميارى مسئوالن 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان امكان 
ثبت و تشكيل اين انجمن صنفى فراهم شود تا 
در زير سقف اين خانه چراغ هاى اميد براى رفع 
موانع و مشكالت سينما و فراهم كردن بسترهاى 
مناسب براى رشد و تعالى سينماى حرفه اى استان 
بيش از پيش روشن شوند. تشكيل اين انجمن 
صنفى در جهت استيفاى حقوق و خواسته هاى 
قانونى اعضا، تأمين خدمات و امكانات رفاهى و 
مالى اعتبارى اعضاء و افراد تحت تكفل آن ها از 
قبيل مسكن، تسهيالت بانكى، بهداشت و درمان، 
بيمه و...، پشتيبانى و حمايت از فروش، عرضه و 
توزيع آثار توليدى اعضاء از طريق ايجاد بازار فيلم، 
جلب پشتيبانى مادى و معنوى مراجع دولتى و ملى 
و مسئوالن مراكز فرهنگى و هنرى استان نسبت 
به اهداف انجمن و همچنين برگزارى جشنواره ها، 
نمايشگاه ها و همايش هاى مختلف سينمايى با 
رعايت قانون، بخشى از اهدافى است كه لزوم 
وجود صنف يا انجمنى سينمايى را در استان ما به 

امرى الزم و ضرورى تبديل كرده است.

 راه  سخت رسيدن به اين نقطه  ايده 
آل در وادى فرهنگى خوزستان 

منتقد و كارگردان تئاتر درباره وضعيت تئاتر در سال 
96 در استان خوزستان گفت: تئاتر استان از لحاظ 
اجرا حركت خوب و به جلويى داشته است هر چند 
كه به نقطه مطلوبى نرسيده ايم و راه رسيدن به 

اين نقطه در وادى فرهنگى بسيار سخت است.
بامداد  نشريه  خبرنگار  با  گفتگو  در  كيانى  رضا 
زاگرس بيان كرد: در قياس با سال هاى گذشته 
تئاتر استان بهتر شده است و اجراهاى بيشترى را 
داشتيم.شوراى راهبردى تئاتر در استان خوزستان 
و  شورا،اعضا  آن  محترم  دبير  و  گرفت  شكل 
كارشناسان به طور هماهنگ و برنامه ريزى شده 
با يك نگاه مطلوب در راستاى رفع مشكالت تئاتر 
به شهرستان هاى  مختلف سفر كردند و اميدواريم 
شاهد حركت هاى بيشترى در اين خصوص در 

استان خوزستان باشيم.
وى افزود: توقع من اين است كه تعامل بين حوزه 
صنعت و حوزه فرهنگ به طور كلى در استان 
حيطه  در  هايى  ،شركت  شود  برقرار  خوزستان 
عمران و صنعت وجود دارند كه اهالى فرهنگ 
و هنر بايستى اين تعامل و همكارى را بين خود 
ايجاد كنند.و همچنين تعاملى هم بين هنر،صنعت 
و رسانه نيز به وجود بيايد زيرا اهالى رسانه قطعا 
ميتوانند نقش اطالع يابى،اطالع رسانى،نقد ،كنش 
گرى و خبر رسانى در مسير توسعه تئاتر را ايفا 

كنند.
اين منتقد تئاتر اظهار كرد: بايستى به گفتگو بين 
نسل ها ارج نهاد و خط مرزهاى پيشكسوت و 
نسل امروز قابل قبول نيست و بايد بين نسل هاى 
مختلف تئاتر گفتگو و تعامل ايجاد شود زيارا كه 
ارزش و اعتبار هر فردى به ميزان ارج كار خير و 
مفيدى است كه براى جامعه تئاترى انجام ميدهد.
وى تصريح كرد: تئاتر بايد براى همگان باشد و 
نبايد ترازوى نسل هاى مختلف تئاترى را به نفع 
ديگرى باال برد و همه هنرمندان و كسانى كه 
حرفى براى گفتن و تجربه اى براى ارائه دارند را 
پيدا و روى صحنه آورد زيرا كه استان خوزستان 
ظرفيت هاى خيلى بالقوه اى را در وادى فرهنگ 
و هنر دارد كه انشا اهللا شاهد بالفعل شدن اين 
ظرفيت ها هم باشيم و شاهد آن نيز باشيم كه 
جريان مستمر تئاتر با قوت در استان خوزستان 

ايجاد ميشود.
كيانى گفت: نبايد فقط به جشنواره هاى تئاتر اكتفا 
كنيم زيرا با وجود آنكه جشنواره ها شرط الزم 
براى توسعه تئاتر استان خوزستان هستند وليكن 
شرط كافى نيستند به همين ميزان هم بايد به 
بحث پژوهش و نقد و بررسى آثار هم توجه كنيم 
و قطعا بررسى جلسات نقد و بررسى و جلسات 
پژوهشى ميتواند سهم به سزايى را در توسعه هنر 

تئاتر و نمايش در استان خوزستان ايفا كند.
از  يكى  كرد:  بيان  تئاتر  كارگردان  و  منتقد  اين 
دغدغه هاى بنده در فضاى فرهنگى و هنرى 
ظرفيت  تقويت  و  تعامل  دامنه  افزايش  استان 
پذيرش نقد و احترام به مخالفان و منتقدان خويش 
است ، ما در استان خوزستان سرمايه هاى فراوان 
داريم پس شايسته است كه با ارج نهادن به تعامل 
به نحو شايسته اى از اين سرمايه ها استفاده كنيم 
و با توجه به قدرت تعامل و پيگيرى ميتوان از 

امكانات يكديگر نيز بهره جست.

در گفت و گوى بامداد زاگرس با هنرمندان خوزستانى مطرح شد؛

حركت الك پشتى  هنر در خوزستان!
بامداد زاگرس - معصومه مطشر 

نوشـت عكـس 

لنوشـته د

تنهايى چهارفصل
مى خواهم، مى دانم كه مى خواهم، مى دانم كه دوست دارم، مى دانم كه 

جنگل موطن من است و دوست دارم در اين موطن ُگم شوم...
زمان مى چرخد، عمر مى چرخد، و سپس من نيز مى چرخم، نگاره 

انديشه ام را در رخساره نخست مى يابم...
هيچ ترسى درپيكره وجودى من نمى تواند پيش قدم باشد، مى دانم كه 

دوست دارم بايد هاى خويش را تكرار كنم...
حسش مى كنم، لمسش مى كنم، لذت بخش ترين حس دنيا را....

وجود تاريكش را دوست مى دارم...
غرق شدن را به زيبايى عشق دوست مى دارم...

و مرگ مرا مى خواند، پيكره ى وجوديم مرگ را هرثانيه بانگى به وسعت 
دريا فرا مى خواند، آه، آرى، مرگ لذتش را برايم بيش از پيش افزون مى 

كند...
آسمانم آبى، وسعت دريا آبى، رنگ روح زندگيم آبيست.......

آخرين حسى كه مى توانم ببينم، لمسش كنم، آرزوهاى خيال را در آن 
........

رنگ روح زندگى، آرامش وجودى من است....
واژه گانش، يكايك بودنش را به خاطر او دوست مى دارم....

بيشتر از قلب تاريك جنگل، حسش را روحش را مى خواهم، هرچند رخ 
داد ها وجودم را تكرار كنند.....

آه، راستى، غرق شدن را بيشتر دوست مى دارم....
گويند سخنى سخت از اين پس ما را، مگر ديوانه پنداشتند مرا......

مرگ، واژه اى خوش تر از بايد هاى وجودى يك ُرخ داد عظيم است .....
َمن، َمن، و َمن......

مگر گيسوانش در تاريكى جنگل انبوه ُگم نشد، و درياى عشق در 
چشمانش نجواى غرق شدن را مى خواند.....

و َمن هر روز تكرار عمر گذر واژه خويش را دوست مى دارم.....
و َمن هر روز ........

مى خوانمش .....
از براى بايد ها.......

سعيد طاعى

نـه بخا كتا

«اسپارانى» به بازار آمد

مجموعه داستان على امير رياحى به نام «اسپارانى» كه روايتى از بازخوانى خاطرات دور 
و نزديك آدم هاست روانه بازار كتاب شد.

اولين مجموعه داستان على امير رياحى به نام «اسپارانى» توسط نشر مرواريد منتشر 
شده است.

 پيش  از اين از على امير رياحى چندين كتاب ترجمه با عنوان «ساندويچ ژامبون»، 
«هزارپيشه» و «پينوكيو» منتشر شده بود.

 آدم هاى اولين مجموعه داستان امير رياحى، براى گذشتن از خاطرات دور يا نزديك شان 
دست به بازخوانى خود مى زنند. مجموعه داستان «اسپارانى» شامل دوازده داستان است.

 در قسمتى از يكى از داستان هاى اين مجموعه با عنوان «اسپارانى» مى خوانيم:

«حاال مى خواهى سنگينى اين زنجيرها را تا آخرين روز زندگى خفت بارت تحمل كنى؟ 
مى خواهى دم بر نزنى؟ مى خواهى تو هم يكى باشى مثل اين ها كه از تولد تا مرگ 
هرروز مى آيد و مى روند و در انتها فقط سنگ قبرى حقير باقى مى گذارند؟ تو اسپارانى، 
تو؟ تويى كه هميشه مرد بزرگى بود و آرزوهاى بزرگى داشتى؟ تويى كه همه مى گفتند 

روزى آدم بزرگى خواهى شد؟ تو؟ تو مى توانى به اين خفت تن بدهى؟»
 اين كتاب با 122 صفحه، شمارگان 550 نسخه و قيمت 11 هزار تومان توسط نشر 

مرواريد منتشر شده است.

يحيي عبداهللا پور


