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«گوش االغ»
 به ز «گوش آدمى» است!

بدن ها  بر  كنترل  حاكم،  قدرت  طرف  از  وقتى   
اعمال مى شود و بدن محملى براى انتقال ارزش ها 
مى شود  مسلط  قدرت  ايدئولوژيك  پيام هاى  و 
شكل  آن  مقابل  در  مقاومت هايى  است،  ممكن 
بگيرد و عامليت فردى، چه مستقالنه و آگاهانه 
و چه تحت تاثير منابع ارزشى مقابل و مخالف فعال 
شود. در صورتى كه عامليت فردى مقاومتى تحت 
تاثير منابع ارزشى مخالف فعال شده باشد، از آنجا 
تحميلى  وجهه  منابع،  آن  ارزش هاى  انتقال  كه 
اش نامحسوس و پنهان است، فرد با پذيرش و 
گرايش به آن ارزشها، احساس آزادى و اختيار 
بر بدن و استقالل در تصميم گيرى مى كند. حال 
ممكن است يكى از اين ارزش هاى مقابل، تمايز 
بدن با دستكارى هايى                              صفحه5

رونق محافظه كارى 
در تلويزيون 

محمدتقى فهيم منتقد سينما و تلويزيون با اعتقاد بر 
اينكه تلويزيون در حوزه نمايش باخته و دستش در 
حوزه نمايشى خالى است، اظهار كرد: در تلويزيون 
ندارد.  وجود  كند  جذب  را  مخاطب  كه  آثارى 
مخاطب زمانى كه سريال هاى تلويزيون را مى بيند 

كالفه مى شود.
اين منتقد درباره محتواى «حوالى پاييز» با اعتقاد بر اينكه 
اين سريال تفاوتى در بين آثار تلويزيونى ايجاد كرده 
است، اظهار كرد: تلويزيون براى اولين بار به سمت 
يك موضوع مهم رفته است. اتفاقى كه بسيارى 
از آثار سينمايى و تلويزيونى ما بايد به آن سمت 
بروند. كارى كه دنيا انجام مى دهد؛ به عنوان مثال 
آمريكا در مورد اتفاقات مهم خاورميانه زد و بندها و 
سياست ها سريال مى سازد                         صفحه8

 صفحه 1
فوالد خوزستان در

 صادرات و ارزآورى به چرخه 
اقتصاد ملى در رتبه نخست قرار دارد

ورزشگاه 30 هزار نفرى فوالد خوزستان طى مراسمى با حضور دكتر جهانگيرى 
معاون اول رياست جمهورى، رضا رحمانى وزير صمت و  دكتر سلطانى فر وزير 

ورزش و جوانان افتتاح گرديد.
به گزارش روابط عمومى شركت فوالد خوزستان، آيين افتتاح ورزشگاه اختصاصى 
فوالد خوزستان روز سه شنبه 22 آبانماه با حضور مسعود سلطانى فر وزير ورزش و 
جوانان، رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت، نماينده ولى فقيه حضرت آيت 
اهللا موسوى جزايرى، دكتر غالمرضا شريعتى استاندار، همايون يوسفى، على سارى 

و جواد كاظم نسب الباجى نمايندگان مردم اهواز ....

زنگ خطر افزايش سرقت
 اشياء تاريخى در خوزستان

در 7 ماه نخست سال 97 در مجموع عمليات هاى يگان حفاظت اداره كل ميراث 
فرهنگى خوزستان ، 12 مورد انهدام باند وجود داشت و 4396 شئ تاريخي كشف شد 

كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش چشم گير 97 درصدى وجود دارد.
خوزستان استانى با تمدن 4000 ساله است كه عالوه بر تاريخ كهن خود اثربخشى 
بسيارى در عصرهاى گوناگون داشته است. در روزگار ساسانيان خوزستان يكى از 
قطب هاى مهم تجارى و اقتصادى منطقه به شمار مى آمد. و امروز نيز خوزستان يكى از 
شاه راه هاى ارتباطى با كشورهاى همسايه است، همچنين بيش از ده ها اثر تاريخى ثبت 

شده در فهرست ملى وظيفه مسئولين استانى...

 صفحه 4

 شمـــاره 100
ــنبه-27 آبانماه 1397 يك ش
ســـى سيا عـــى- جتما ا
4 صفحه/1000 تومان سال سوم/  
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جهانگيرى گفت: طرح توسعه خوزستان به عنوان 
همه  در  خوزستان  شود،  دنبال  بايد  كشور  نگين 
زمينه ها مى تواند نقطه كانونى توسعه باشد و همه 

شرايط توسعه را دارد.
هزار  طرح 550  نخست  فاز  ؛  رهياب  گزارش  به 

خوزستان،  كشاورزى  هاى  زمين  احياى  هكتارى 
صبح امروز با حضور معاون اول رئيس جمهور در 

شهرستان باوى به بهره بردارى رسيد.
به  اشاره  با  مراسم  اين  در  جهانگيرى  اسحاق 
تاريخ خوزستان در انقالب اسالمى، اظهار داشت: 

بزرگى  سهم  كه  هستند  مردمى  خوزستان  مردم 
جنگ  در  به ويژه  ايران  تاريخ  و  انقالب  تاريخ  در 
تحميلى داشتند و مردم ايران هيچگاه جانفشانى ها، 
را  خوزستان  مردم  ايران دوستى  و  فداكارى ها 

فراموش نمى  كنند.                              صفحه4

خوزسـتان بايد به عنـوان
 نگين كشور توسعه يابد

ورزشگاه 30 هزار نفرى فوالد خوزستان طى مراسمى با حضور دكتر 
جهانگيرى معاون اول رياست جمهورى، رضا رحمانى وزير صمت و  
دكتر سلطانى فر وزير ورزش و جوانان افتتاح گرديد. به گزارش روابط 
عمومى شركت فوالد خوزستان، آيين افتتاح ورزشگاه اختصاصى 
فوالد خوزستان روز سه شنبه 22 آبانماه با حضور مسعود سلطانى فر 
وزير ورزش و جوانان، رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت، 
نماينده ولى فقيه حضرت آيت اهللا موسوى جزايرى، دكتر غالمرضا 
شريعتى استاندار، همايون يوسفى، على سارى و جواد كاظم نسب 
الباجى نمايندگان مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى و ديگر 
مقامات استانى با استقبال محمد كشانى مديرعامل فوالد خوزستان 
برگزار شد. در آيين افتتاحيه ورزشگاه فوالد خوزستان رضا رحمانى 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبرى 
در مورد اشتغال گفت: اگر بخواهيم مشكالت اساسى مانند بيكارى، 
فقر و تورم حل شوند بايد به توليد كشور توجه اى ويژه داشته باشيم.

رحمانى با اشاره به اينكه بخش مولد اقتصادى كشور صنعت، معدن 
و كشاورزى است، گفت: مقدار سهم وزارت صمت در بخش مولد 
63 درصد و مابقى آن در بخش جى. دى. پى (توليد ناخالص داخلى) 
است و با اين رويكرد توانسته ايم اشتغال زايى كنيم. وى در ادامه افزود: 
فوالد خوزستان در صادرات رتبه ممتاز را كسب كرده است و در 

بازگشت ارز به چرخه اقتصاد ملى، جايگاه نخست را بدست آورد.
رحمانى در ادامه سخنان خود با تاكيد بر لزوم توجه به حوزه 
مسئوليت هاى اجتماعى در كنار اشتغال زايى از كلنگ زنى پروژه 
احداث كارخانه مگا مدول آهن اسنفجى (زمزم3) خبر داد و گفت: 
يكى ديگر از طرح هاى موفق و موثردر ايجاد اشتغال، برنامه 
ريزى و طراحى احداث كارخانه زمزم 3 است كه اكنون شركت 

فوالدخوزستان با عملكرد مثبت خود، سرآمد اين حوزه شده است .
از تعهد فوالد خوزستان به دليل   «پيوست زيست 

محيطى» طرح  هايش تشكر مى نمايم
دكتر اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور با حضور در 
ورزشگاه اختصاصى30 هزار نفرى فوالد، استان خوزستان را يكى از 
قطب هاى فوتبال كشور دانست.   به گزارش روابط عمومى شركت 
فوالد خوزستان، آيين افتتاح ورزشگاه اختصاصى فوالد خوزستان روز 
سه شنبه 22  آبانماه با حضور مسعود سلطانى فر وزير ورزش و جوانان، 
رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت، نماينده ولى فقيه حضرت 
آيت اهللا موسوى جزايرى، دكتر غالمرضا شريعتى استاندار، همايون 
يوسفى، على سارى و جواد كاظم نسب الباجى نمايندگان مردم اهواز 
در مجلس شوراى اسالمى و ديگر مقامات استانى با استقبال محمد 
كشانى مديرعامل فوالد خوزستان برگزار شد. اسحاق جهانگيرى در 
آيين افتتاحيه اين ورزشگاه گفت: شركت فوالد خوزستان از گذشته 
تاكنون توانسته بحران هاى بسيارى را پشت سر گذاشته و امروز با 
تكيه بر دانش فنى، طرح هاى توسعه مهمى را در دست اجرا دارد.  

وى اظهار داشت: شركت هاى اجرا كننده پروژه هاى صنعتى ، 4 
درصد از طرح هايى كه اجرا مى شود را صرف مسائل اجتماعى استان 
خوزستان نمايند. تزريق روحيه نشاط و خودباورى نشان از همت 

اين مجموعه فوالدى براى ايجاد اشتغال، توسعه و سودآورى دارد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به افزايش ظرفيت توليد ساليانه 
فوالد خوزستان به 7/3 ميليون تن افزود: دستيابى به اين ظرفيت 
و گام برداشتن براى رسيدن به توليد پنج ميليون تن را به مجموعه 

فوالد خوزستان تبريك مى گويم.
جهانگيرى ضمن تاكيد بر نقش جوانان و لزوم توجه به آنان در 
فوالد  شركت  از  ورزشى  مناسب  فضاى  ايجاد  و  فراهم سازى 
خوزستان قدردانى نمود و گفت: جوانان كشور نعمت بى همتايى 
هستند و اين جفاست كه با ديدن يك يا دو نقطه ضعف براى آنان 
ايجاد محدوديت كنيم و ساخت ورزشگاه 30 هزار نفرى را در زمره 
پروژه هاى ارزنده اى دانست كه شركت فوالد خوزستان در راستاى 

ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى به مردم اهواز هديه داد.
معاون اول رئيس جمهور ضمن قدردانى از شركت  فوالد خوزستان 
اظهار داشت: از اين مجموعه عظيم انتظار داريم از اين پس 
طرح هاى توسعه را در شهرهاى ديگر استان با هدف ايجاد اشتغال 
و پيشرفت اجرا كند؛ جا دارد از تعهد فوالد خوزستان به دليل  دارا 
بودن «پيوست زيست محيطى» طرح  هايش و همكارى با نهادهاى 
ذى ربط تشكر نمايم. وى در ادامه گفت: خوزستان كانون بزرگ 
توسعه كشور است و ما با اتكا به ظرفيت هاى داخلى كشور مى توانيم 
موانع توسعه را پشت سر بگذاريم. ايران اسالمى با اتكا به خداوند 
متعال و با وحدت، انسجام، درايت و رهنمودهاى رهبرى مى تواند از 

سرمايه هاى اجتماعى خود استفاده نمايد.
 در ابتداى مراسم محمد كشانى ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين، 
گفت: فوالد خوزستان با نزديك به 40 سال سابقه توليد، دومين 
توليد كننده بزرگ شمش فوالدى در كشور است كه توانسته در 
سال گذشته به ركورد توليد سه ميليون 765 هزار تن دست يابد، 
از اين مقدار دو ميليون و 675 هزار تن يعنى بالغ بر 73 درصد را به 
18 كشور صادرات نموده است. حاصل اين صادرات ارزآورى 2/1  
ميليارد دالرى براى كشور بود. كشانى با اشاره به سرمايه گذارى 150 
ميليون يوريى فوالد خوزستان در ارتقاء ظرفيت توليد آهن اسفنجى 
افزود: يكى از اهداف هيات مديره در يك سال گذشته، افزايش 
ظرفيت توليد از 2/3  به 2/5 ميليون تن زيرسقفى است. امروز شاهد 
كلنگ زنى كارخانه مگامدول آهن اسفنجى (زمزم 3) در سايت فوالد 
خوزستان هستيم و هدف از اجراى اين طرح افزايش ظرفيت توليد 
آهن اسفنجى به منظور پايدارى توليد است. وى با اشاره به اجراى 
پروژه به روش EPCF ، گفت: از ويژگى هاى منحصر به فرد اين 
طرح مى توان سهم شصت درصدى اتكاى داخلى و به كارگيرى 

فناورى در سقف كوره و افزايش قطر به 15/7 متر اشاره كرد.
كشانى با بيان اين مطلب كه فوالد خوزستان همواره در مسير انجام 

مسئوليت هاى اجتماعى گام برمى دارد، گفت: باشگاه فوالد داراى 
شش تيم فوتبال از رده هاى پايه تا ليگ برترى است. با توجه به 
الزام AFC كه تيم هاى ليگ برترى بايد يك ورزشگاه اختصاصى 
داشته باشند، طرح ساخت از سال 1381 در برنامه هاى فوالد 
خوزستان قرار گرفت و از سال 1387 كلنگ ورزشگاه به زمين زده 
شد. اين ورزشگاه بر مبناى آخرين استانداردهاى بين المللى احداث 
شده كه 30 هزار نفر گنجايش دارد. براى ساخت اين ورزشگاه 150 

ميليارد تومان در دوره ده ساله هزينه شده است.
 آيين كلنگ زنى احداث كارخانه

 مگا مدول آهن اسفنجى (زمزم 3)
    مراسم كلنگ زنى احداث كارخانه مگامدول آهن اسفنجى (زمزم 
3) فوالد خوزستان با حضور دكتر اسحاق جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهور، رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت و هيات 
همراه، غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان و با استقبال محمد 
كشانى مديرعامل، اعضاى هيات مديره، جمعى از معاونان و مديران 
شركت فوالد خوزستان برگزار شد. مراسم كلنگ زنى احداث كارخانه 
مگامدول آهن اسفنجى (زمزم 3) با حضور دكتر اسحاق جهانگيرى 
معاون اول رئيس جمهور، رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت 
و هيات همراه، غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان و با استقبال 
محمد كشانى مديرعامل، اعضاى هيات مديره و جمعى از معاونان و 
مديران شركت فوالد خوزستان برگزار شد. به گزارش خبرنگار روابط 
عمومى آيين يادشده سه شنبه 22 آبانماه 97 در انتهاى بخش احياء 
3 شركت فوالد خوزستان انجام شد.  مهران خرم نيا معاون برنامه 
ريزى و توسعه فوالد خوزستان در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: اين 
طرح به درخواست معاونت برنامه ريزى و توسعه به عنوان كارفرما 
در اختيار شركت مهندسى معادن فناور فلزات براى اجرا قرار گرفته و 
طبق برنامه ريزى صورت گرفته به مدت 36 ماه عملياتى خواهد شد. 
خرم نيا هدف اين پروژه عظيم را افزايش توليد آهن اسنفجى با هدف 
تامين كمبود آهن اسفنجى مورد نياز براى پايدارى توليد فعلى و ايجاد 
ظرفيت براى توسعه هاى آتى شركت فوالد خوزستان عنوان كرد 
وى در ادامه سرمايه گذارى اين پروژه را 135 ميليون يورو برشمرد 
معاون برنامه ريزى و توسعه در خصوص اين پروژه به خبرنگار ما 
گفت : از ويژگى هاى شاخص اين كارخانه مى توان به باالترين 
ظرفيت توليد آهن اسفنجى با كيفيت در بين طرح هاى مشابه اجرا 
شده در سطح كشور، دارا بودن سيستم تزريق اكسيژن، بكارگيرى 
تكنولوژى جديد در بخش كوره ها و افزايش قطر كوره از 69/6 
متر به 15/7 متر، بهره گيرى از بيشترين تعداد Bay در طراحى 

Reformer (19Bay) اشاره نمود.
خرم نيا در پايان گزارش در خصوص بهره گيرى از توان شركت ها و 
سازندگان داخلى به ميزان 60 درصد ارزش پروژه در راستاى سياست 

هاى اقتصاد مقاومتى ياد كرد.

    فوالد خوزستان در صادرات و ارزآورى
 به چرخه  اقتصاد ملى در رتبه نخست قرار دارد
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خوزستان

معاون رييس جمهور با بيان اين كه وزارت 
نيرو بايد ساالنه حدود 450 تا 500 ميليون 
مبارزه  بحث  براى  مداوم  آب  مكعب  متر 
بايد  گفت:  دهد،  اختصاص  ريزگردها  با 
تخصيص آب جديد براى مهار ريزگردها 

در خوزستان داده شود. 
عيسى كالنترى با اشاره به آخرين وضعيت 
نهال هاى كشت شده در كانون هاى ريزگرد 
اختيار  در  الزم  اعتبارى  منابع  كرد:  عنوان 
در  تا  است  گرفته  قرار  خوزستان  استان 
خصوص اقدامات الزم براى بحث مبارزه با 
ريزگردها نهايت تالش خود را انجام دهند.

وى با بيان اين كه مقابله با ريزگردها در استان 
خوزستان زمان بر است، افزود: مبارزه با گرد 
شبه  يك  برنامه اى  خوزستان  در  خاك  و 
نيست كه به سرعت شاهد اجراى آن باشيم 
و نياز به زمان دارد. حداقل 5 تا 6 سال نياز 
به كار مداوم است تا شاهد اقدامات ملموس 

در اين زمينه باشيم.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان 
كشت  بحث  براى  الزم  مالى  منابع  اين كه 
نهال و مبارزه با ريزگردها تامين شده است، 
تصريح كرد: اقداماتى كه در استان خوزستان 
در بحث مبارزه با ريزگردها و كشت نهال 
در حال انجام است اقدامات دائمى است و 

مقطعى نيست.

كالنترى در پاسخ به اين سوال كه از كار 
انجام گرفته در بحث مبارزه با ريزگردها و 
كشت نهال در استان رضايت وجود دارد 
يا خير؟ ادامه داد: مطالعات انجام گرفته در 
كامل  صورت  به  هنوز  نهال  كشت  حوزه 
انجام نشده است. در اين زمينه بايد مطالعات 
در زمينه نحوه مهار ريزگردها و سطح مهار 

آن در استان خوزستان تكميل شود.
وى با بيان اين كه بايد تخصيص آب جديد 
براى مهار ريزگردها در خوزستان داده شود، 
ريزگرد  عرصه هاى  در  نهال  كشت  گفت: 
قطعا در بحث مبارزه با اين معضل اثربخش 
است اما اين كارها نياز به منابع آبى جديد 

دارند و بايد اين منابع تخصيص داده شود.
معاون رييس جمهور با بيان اين كه وزارت 
نيرو بايد ساالنه حدود 450 تا 500 ميليون 
مبارزه  بحث  براى  مداوم  آب  مكعب  متر 
به  داد:  ادامه  دهد،  اختصاص  ريزگردها  با 
دنبال آن هستيم تا اين تخصيص مورد نياز 
براى مبارزه با بحث ريزگردها را از وزارت 
نيرو دريافت كنيم. مبارزه با ريزگردها كار 
يك و دو شب نيست و زمان بر است اما 
در تالش هستيم تا در اين زمينه گام هاى 

موثرى برداريم.
چرا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  كالنترى 
به  زيادى  زمان  هورالعظيم  شدن  خاموش 

آتش  بايد  عراقى ها  گفت:  انجاميد؟  طول 
هورالعظيم را مهار مى كردند و ما نبايد به آن 
منطقه مى رفتيم و آتش را خاموش مى كرديم.

دود  كه  مساله  اين  خصوص  در  وى 
هورالعظيم مردم خوزستان را دچار مشكل 
اين كه  به  توجه  با  كرد:  عنوان  بود،  كرده 
در  بود،  شده  حريق  دچار  كه  منطقه اى 
دوران جنگ مين گذارى شده و همچنان نيز 
پاكسازى نشده است، امكان حضور ما در آن 

منطقه وجود نداشت.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه 
داد: عراق بايد منابع آب موردنياز تاالب را 
از رودخانه دجله تامين مى كرد كه اين كار 
از سوى آن ها انجام نگرفته بود. همچنين در 
ايران نيز ميزان آبى كه در اختيار داشتيم براى 
حفظ منطقه خودمان بود و امكان رهاسازى 
به  و  نداشت  وجود  عراقى  بخش  در  آن 
همين داليل خاموش شدن هورالعظيم تا اين 

ميزان زمان برد.
كالنترى با بيان اين كه دولت عراق بايد به 
مسايل زيست محيطى اهميت بيشترى دهد، 
خاطرنشان كرد: امكانات آبى كشور ما در 
اين حد است كه نگذاريم بخش داخلى هور 
كه در ايران است آتش نگيرد و براى بخش 
را  الزم  همكارى  بايد  عراق  دولت  عراقى 

داشته باشد.

لزوم تخصيص آب مداوم 
براى عرصه هاى ريزگرد

علت طوالنى شدن روند اطفاى حريق هورالعظيم

خبـر

كشف بيش از 230 كيلوگرم مواد مخدر در 
محورهاى مواصالتى خوزستان

فرمانده انتظامى خوزستان از كشف بيش از 230 كيلوگرم انواع 
مواد مخدر در محورهاى مواصالتى خوزستان خبر داد. 

 سردار حيدر عباس زاده اظهار كرد: در راستاى اجراى طرح 
ارتقاء امنيت اجتماعى و مبارزه قاطع با فروشندگان و توزيع 
با  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  ماموران  مخدر،  مواد  كنندگان 
اشراف اطالعاتى و كنترل دقيق محورهاى مواصالتى اصلى و 
فرعى سطح استان شش دستگاه خودروى حامل مواد مخدر را 

شناسايى و متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسى از خودروهاى توقيف شده به مقدار 219 
كيلو و 600 گرم ترياك و 12 كيلو و 450 گرم مواد مخدر از 
نوع شيشه و جمعا 232 كيلو و 50 گرم هستد، كشف و ضبط 

شد.
عباس زاده بيان كرد: در اين رابطه 12 سوداگرمرگ دستگير و 

پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضائى داده شدند.
در  پليس  جدى  عزم  از  پايان  در  خوزستان  انتظامى  فرمانده 
برخورد با سوداگران مرگ خبر داد و خاطرنشان كرد: با تالش 

شبانه روزى پليس سوداگران مرگ در امان نخواهند بود.

قطبى  مرحله  در  خوزستان  از  تيم  حضور 6 
دومين كارسوق ملى مهندسى ژنتيك

رييس اداره استعدادهاى درخشان و دانش پژوهان جوان اداره كل 
آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اينكه مرحله قطبى 
دومين كارسوق ملى مهندسى ژنتيك از سى ام آبان تا دوم آذرماه 
برگزار مى شود، از حضور شش تيم چهارنفره از خوزستان در 

اين مرحله خبر داد. 
جمال حيدرى  اظهار كرد: دومين كارسوق ملى مهندسى ژنتيك 
از سوى سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان با همكارى 
و هماهنگى ستاد توسعه زيست فناورى علمى و معاونت علمى 
و فناورى رياست جمهورى برگزار مى شود. بازه زمانى مرحله 
قطبى كارسوق ها از مهرماه تا آذرماه 1397 اعالم شده است كه 

در شش قطب كشور انجام مى شود. 
وى با بيان اينكه اين كارسوق ويژه دانش آموزان پايه هشتم و 
نهم دبيرستان هاى سمپاد است، افزود: مرحله قطبى در استان هاى 
آذربايجان شرقى، تهران، كرمانشاه، فارس، سمنان و يزد برگزار 
در  شركت  براى  بايد  استان ها  ساير  دانش آموزان  و  مى شود 
مرحله قطبى به اين استان ها مراجعه كنند. خوزستان با حضور 
شش تيم چهارنفره از مدارس دوره اول متوسطه استعدادهاى 
درخشان استان، از سى ام آبان ماه تا دوم آذرماه در استان فارس 

در مرحله قطبى اين كارسوق شركت مى كند.
جوان  دانش پژوهان  و  درخشان  استعدادهاى  اداره  رييس 
اين  در  كرد:  تصريح  خوزستان  پرورش  و  آموزش  اداره كل 
مرحله، كارگاه هاى آموزشى در زمينه آشنايى با مهندسى ژنتيك، 
بيوانفورماتيك، كار با باكترى، كلونينگ و آشنايى با بياِن ژن براى 
دانش آموزان برگزار مى شود. در اين مرحله اگر كسى ايده و 
طرحى داشته باشد مى تواند اين ايده و طرح را ارائه دهد تا پس 

از داورى به مرحله كشورى راه پيدا كند.
تصريح  كارسوق  اين  برگزارى  هدف  خصوص  در  حيدرى 
خصوص  به  و  جديد  علوم  با  دانش آموزان  آشنايى  كرد: 
زيست فناورى يكى از اهداف برگزارى اين كارسوق است. 
برگزارى اين كارسوق همچنين باعث مى شود ما از استعدادهاى 
دانش آموزان استفاده كنيم. زيست فناورى در حوزه هاى مختلفى 
از جمله كشاورزى، سالمت، محيط زيست، صنايع دفاعى و 
نظامى كاربرد دارد و اين حوزه مى تواند نقش مهمى نيز در 

اقتدار علمى كشور داشته باشد. 
وى افزود: بر اساس شاخص هاى ما در زمينه پژوهشى، تيم هاى 
برتر استان مشخص شدند در نهايت شش تيم از شهرستان هاى 
اهواز، بهبهان و دزفول به مرحله قطبى راه پيدا كردند. در اين 
مرحله پس از كسب آموزش هاى الزم و ارائه طرح و ايده، اين 
طرح ها داورى مى شوند و درصورت راه پيدا كردن به مرحله 
كشورى با حضور طراحان يا تيم هاى منتخب، مرحله نهايى 

رقابت ها انجام مى شود.
رييس اداره استعدادهاى درخشان و دانش پژوهان جوان اداره كل 
آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: از حدود 150 تيم 
شركت كننده، حدود 30 تيم به مرحله نهايى راه پيدا مى كنند. 

مرحله كشورى در تابستان سال آينده برگزار مى شود.

رئيس اداره ميراث فرهنگى دزفول:
8 خانه و ساباط تاريخى

 در بافت قديم دزفول ريزش كردند
8 خانه و ساباط تاريخى در بافت قديم دزفول ريزش كردند

دزفول - رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
دزفول گفت: براثربارندگى هاى اخير چهار خانه و چهار ساباط 

تاريخى در بافت قديم دزفول ريزش كردند.
حجت اله آريايى نيا  اظهار كرد: بارندگى هاى چند روز اخير، 
موجب ريزش قسمت هايى از چهار ساباط شامل ميرزكيان، 

سليم، سه در و بنگشتيان دربافت تاريخى دزفول شده است.
وى، ميزان تخريب اين ساباط هارا 30 درصد اعالم كرد و 
افزود: از چهار ساباط مذكور، دو ساباط ميرزكيان و سليم ثبت 

ملى بوده اند.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى دزفول 
همچنين از تخريب و ريزش چهار خانه درمحله كرناسيان و 
پيرنظر براثربارندگى ها خبر داد و گفت: خانه هاى تاريخى 
عرب آسيابان و خادم الرسول مربوط به دوره پهلوى، خانه 
تاريخى عبدى مربوط به زمان پيش تراز پهلوى و خانه حسينوند 

خانه هايى هستند كه دچار ريزش شده اند.
آريايى نيا ميزان تخريب اين منازل را نيز30 تا50 درصد عنوان 
كرد و افزود: دراين بين خانه خادم الرسول كه شب گذشته 

دچار حادثه شد تقريبا به طور كامل دچار ريزش شد.
وى با بيان اينكه هيچكدام از منازل آسيب ديده ثبت ملى نبوده 
اند، عنوان كرد: خوشبختانه در هيچ يك از حوادث آسيب جانى 

به كسى وارد نشده است.
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى دزفول اضافه 
كرد: بيش از 70 خانه ثبت ملى و غيره در بافت قديم دزفول نياز 

به مرمت فورى دارند كه در صورت عدم دريافت بودجه براى 
مرمت، با بارندگى هاى آينده بايد شاهد تخريب تعداد ديگرى 

از اين خانه ها و ساباط ها باشيم.
 بافت تاريخى دزفول كه تالقى فرهنگ و تاريخ مردم اين ديار 
كهن است، شامل 28 محله قديمى و در هم تنيده است كه 
تزئينات معمارى بى نظير آن، دزفول را به «شهر آجرى» معروف 
كرده است. در محدوده بافت تاريخى دزفول كه مساحت آن 
270 هكتار است، بيش از يك صد اثر تاريخى ثبت ملى شده 
شامل خانه، مسجد، حمام، گذر و بقعه وجود دارد كه به گفته 
كارشناسان بالغ بر 200 اثرديگر نيز دراين بافت نيازمند ثبت 

ملى هستند.

تشكيل جلسه كارگروه انتخاب
 چهره هاى برتر حوزه كارآفرينى

جلسه  خوزستان  استان  اجتماعى  تأمين  كل  اداره  ميزبانى  به 
كارگروه انتخاب چهره هاى برتر حوزه كارآفرينى برگزار شد.
تشكيل جلسه كارگروه انتخاب چهره هاى برتر حوزه كارآفرينى
استان  اجتماعى  تامين  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
خوزستان : در راستاى تقويت تعامالت سازمان تامين اجتماعى 
با جامعه كارفرمايى كشور و به لحاظ اجراى هر چه با شكوه تر 
هفتمين جشنواره ملى انتخاب چهره هاى برتر حوزه كارآفرينى 
جلسه انتخاب كارآفرين برتر با حضور مديران بيمه اى ، درمانى 
، روساى اتاق بازرگانى ، اتاق تعاون ، اتاق اصناف و كانون 
عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايان ، به ميزبانى اداره كل تامين 

اجتماعى خوزستان برگزار گرديد.
در اين جلسه مدير كل تامين اجتماعى اسان خوزستان با تاكيد 
بر اينكه بى ترديد سازمان تامين اجتماعى بعنوان بزرگترين نهاد 
بيمه گر اجتماعى كشور نيازمند همراهى و همدلى شركاى 
مغتنم  فرصت  از  استفاده  با  گفت:  است  خويش  اجتماعى 
نامگذارى سال 1397 بنام حمايت از كاالى ايرانى ، سازمان 
تامين اجتماعى در نظر دارد تا در هفتمين جشنواره ملى و 
استانى ، چهره هاى برتر حوزه كارآفرينى را معرفى نمايد. سيد 
محمد مرعشى با اشاره باينكه انتخاب كارفرمايان برگزيده در 
چهار سطح و براساس شاخص هاى كارفرماى نمونه تعيين 
مى گردد اظهار داشت: در اين فرآيند شاخص هايى همچون: 
حفظ حقوق بيمه شدگان با ارائه ليست حق بيمه بر مبناى تعداد 
بيمه شده و دستمزد واقعى جهت حفظ سطح اشتغال ، رعايت 
مفاد ماده 90 قانون تامين اجتماعى مبنى بر انجام معاينات اوليه 
قبل از شروع اشتغال بكار در كارگاه و انجام معاينات دوره اى 
بيمه شدگان جهت حفظ مستمر سالمت نيروى شاغل ، استفاده 
كارفرما از سيستم مكانيزه و ارسال ليست پرداخت حق بيمه و 
دريافت ابالغ الكترونيكى ، برقرارى و رعايت استانداردهاى 
ايمنى و بهداشتى در محيط كار و جلوگيرى ازحوادث كار ، 
حفظ و صيانت كامل از نيروى انسانى شاغل و جهت گيرى 

بمنظور ارتقاء و افزايش كيفى آن مد نظر بوده است.

آلودگى نفتى در منطقه 
رگ سفيد هنديجان مشاهده شد

بخشدار مركزى هنديجان با تاييد رخداد آلودگى نفتى در منطقه 
گفت:  بوطاهرى  روستاى  روبروى  و  سفيد  رگ  كوهستانى 
بارندگى و سيالب موجب آشكار شدن اين آلودگى و انتقال 
آن به پايين كوه شده كه زمين هاى كشاورزى منطقه را تهديد 

مى كند.
غالمعباس دانش پژوه اظهار داشت: شركت هاى حفار و نفتى 
زيادى در منطقه كوهستان رگ سفيد هنديجان مشغول بكارند و 
احتماال آلودگى نفتى كه توسط يكى از آن ها ايجاد شده توسط 
سيالب به پايين كوه منتقل و به نزديكى اراضى كشاورزى 

رسيده است.
افزود:  باالست  بسيار  آلودگى  اين  حجم  اينكه  بيان  با  وى 
روز گذشته و بالفاصله پس از اطالع، بررسى ميدانى توسط 
از  كه  سيالبى  كانال  در  ها  آلودگى  اين  و  آغاز  بخشدارى 
كوهستان به سمت پايين كوه در جريان است و محيط اطراف 

آن به ميزان وسيعى مشاهده شد.
بخشدار مركزى هنديجان تاكيد كرد: امكان سريز شدن آب از 
اين كانال ها و گسترش آلودگى نفتى به زمين هاى كشاورزى و 
روستاى بوطاهرى با توجه به فاصله كم از كانال(500 متر) در 

صورت افزايش حجم سيالب كوهستان وجود دارد.
وى گفت: اين كانال در نهايت به دريا مى ريزد و بايد قبل 
از احتمال ورود آلودگى نفتى به دريا براى پاكسازى آن چاره 
انديشى شود. دانش پژوه افزود: تصاوير و مستندات الزم جهت 
پيگيرى موضوع به اداره حفاظت محيط زيست هنديجان ارسال 
شده است و اميدواريم هر چه سريعتر منشا اصلى اين آلودگى 

مشخص شود.

** بررسى براى تعيين منشا
 آلودگى آغاز شده است

اين  در  نيز  هنديجان  زيست  محيط  حفاظت  اداره  رئيس 
خصوص در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين آلودگى 
نفتى توسط بخشدارى مركزى به اين اداره اطالع رسانى شده 

است و پس از بررسى دقيق اعالم نظر خواهد شد.
مصطفى حق زاده افزود: شركت هاى نفتى زيادى در اين منطقه 
حضور دارند و احتمال نشت نفت از لوله، چاه و يا حوضچه 

هاى نفتى اين شركت ها دور از انتظار نيست.
شهريور ماه امسال نيز آلودگى نفتى بخشى از منطقه دريايى 

بحركان هنديجان را آلوده كرد.
شهرستان هنديجان در جنوب خوزستان قرار گرفته و يكى از 

بنادر مهم تجارى و صيادى اين استان است.

اعتراض كارگران هفت تپه به سيزدهمين روز رسيد
    كارگران هفت تپه روز شنبه با حضور مقابل 
پياپى  روز  سيزدهمين  براى  شوش  فرماندارى 
نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود 

اعتراض كردند.
با  شوش  تپه  هفت  كارگران  از  زيادى  تعداد    
بشه  كم  اختالس  يه  چون  شعارهايى  سردادن 
مشكل ما حل ميشه، اين همه لشكر اومده جونش 
استعفا،  استعفا  مجلس  نماينده  سراومده،  ديگه 
سرمايه دار شياد نمى كنيم اعتماد، وعده دروغ 
نمى خواهيم ما حقمون رو مى خواهيم، بيگى تو 
عيش و نوشه خون كارگر به جوشه، هيات من 
الذله و مسئوالن بى لياقت نمى خواهيم خواستار 

پرداخت حقوق و مطالبات خود شدند.
پرداخت سه ماه حقوق معوقه و بازگشت شركت 

به بخش دولتى خواسته اين معترضان عنوان شده است.
خانواده كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه نيز با 
در دست داشتن پالكاردهايى با مضمون من بچه هفت تپه 

هستم، گرسنه ايم گرسنه در اين تجمع حضور دارند.
تجمع كنندگان كه تعداد آنها بيشتر از روزهاى قبل است با 
سردادن شعارهايى از فرماندارى به سمت ميدان هفت تير 

حركت كردند.
نيروهاى اورژانس، آتش نشانى و يگان ويژه نيز در جلوى 

فرماندارى شوش مستقر شده اند.
سنديكاى كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 
در جريان اين تجمع با انتشار بيانيه اى اعالم كرد: ما كارگران 
و پرسنل واليتمدار شركت كشت و صنعت نيشكر هفت 
تپه ضمن پايبندى به قانون اساسى در لواى پرچم جمهورى 
اسالمى ايران خواسته ها و مطالبات صنفى خود را براى 
چندمين بار به دور از هرگونه جناح گيرى سياسى و تخريب 

و توهين به مقدسات و اركان نظام اعالم كرديم.
در اين بيانيه آمده است: مطالبات ما در راستاى اعتال و تحقق 
انديشه هاى امام راحل و رهبرى درخصوص احقاق حقوق 
كارگران به عنوان بزرگترين قشر مستضعف جامعه، بمنظور 
و  انقالب  ضد  عناصر  استفاد  سوء  هرگونه  از  جلوگيرى 

معاندان داخلى و خارجى نظام، بشرح ذيل اعالم مى شوند.
اين سنديكا نخستين و اصلى ترين مطالبه كارگران را شفاف 
سازى در مورد پرونده ارزى سهام داران و خلع يد بخش 
خصوصى از مالكيت شركت و تعيين تكليف مالكيت و 
مديريت شركت در اسرع وقت اعالم و عنوان كرد: پرداخت 
به  كارگران  قراردادهاى  وضعيت  تعيين  و  معوقه  حقوق 
منظور تضمين امنيت شغلى پرسنل و پرداخت ساير مطالبات 
كارگرى در قالب قانون كار و عرف حاكم در شركت از ديگر 

مطالبات كارگران مى باشند.
پرسنل  و  مديران  تمام  كردن  الورود  ممنوع  بيانيه  اين  در 
تكليف  تعيين  تا  خصوصى  بخش  به  منتصب  غيربومى 
وضعيت كارفرما، در راستاى صيانت از اموال و سرمايه هاى 
شركت و جلوگيرى از هرگونه تشنج و هرج و مرج احتمالى 

از ديگر خواسته هاى كارگران اعالم شده است.
اين بيانيه مى افزايد: ما كارگران هفت تپه ضمن قدردانى 
و تشكر از زحمات و پيگيرى هاى مجمع نمايندگان طى 
اعتصابات اخير، با توجه به وضوح و شفافيت خواسته ها 
و مطالبات كارگرى اعالم مى كنيم كه نمايندگان ديگر در 
هيچ جلسه و نشستى در شهرستان، استان و غيره تحت هر 
عنوانى، بدون نظرسنجى و اخذ راى پرسنل شركت نخواهند 
كرد و كارگران هفت تپه ضمن ادامه اعتصابات مسالمت 

آميز خود، منتظر عكس العمل و اقدامات عملى 
مسئوالن در قبال مطالبات فوق خواهند بود.

در اين بيانيه آمده است: به اطالع همه همكاران 
و كارگران عزيز مى رساند به منظور جلوگيرى 
از هرگونه سوء استفاده ضد انقالب و معاندين 
بودن  آميز  مسالمت  و  حقانيت  اثبات  و  نظام 
تجمعات كارگرى، اعتصاب روز شنبه بصورت 
هرگونه  سردادن  بدون  و  آميز  مسالمت  كامال 
شعار دنبال خواهد شد. اميد است كه كارگران 
گرامى همچون چند روز اخير نهايت همكارى 
و مساعدت را در اين خصوص خواهند داشت.

قائم مقام معاونت اقتصادى استاندارى خوزستان 
امروز در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه موضوع 
هفت تپه در سطح معاونان رئيس جمهورى در 
دست بررسى است، گفت: دولت در تالش است تا 2 ماه 
از حقوق عقب افتاده كارگران اين شركت طى هفته جارى 

پرداخت شود.
يداله مهرعلى زاده افزود: روز گذشته نشست فوق العاده 
بررسى مشكالت هفت تپه برگزار شد تا جايى كه شخص 
معاون اول رئيس جمهورى طى تماسى از استاندار خوزستان 
خواستار ادامه پيگيرى ها در پايتخت شد كه نماينده عالى 
دولت در استان امروز با معاونان رئيس جمهورى در اين 
زمينه نشست خواهد داشت و مشكالت به وجود آمده در 

اين سطح از مقامات كشور بررسى و پيگيرى مى شوند.
كشت و صنعت هفت تپه، قديمى ترين كارخانه توليد شكر 
از نيشكر در كشور است كه نيم قرن از تاسيس آن مى گذرد 
و طبق اصل 44 قانون اساسى اواخر سال 1394 از سوى 
سازمان خصوصى سازى از چرخه دولتى خارج و به بخش 

خصوصى واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمى، پيمانى، قراردادى و 
پيمانكارى در بخش هاى مختلف اين شركت بزرگ توليد 

شكر مشغول كار هستند.
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در 15كيلومترى 

شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

     مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده  اى 
خوزستان با اشاره به ايمن سازى محورهاى 
پليس  هماهنگى  با   : گفت  استان  مواصالتى 
راه 120نقطه حادثه خيز كه بر اساس شاخص 
هايى مانند تعداد تصادف هاى منجر به فوت 
جارى  سال  طى  باشد  مى  ديدگى  آسيب  و 

شناسايى و اصالح شده است .
غالمعباس بهرامى نيا اظهار داشت : افزايش 
عرض آسفالت ، تسطيح شانه ها، بهسازى و 
ترميم آسفالت و خط كشى از جمله اقداماتى 
استاندارد  به  و  سازى  ايمن  براى  كه  است 

رساندن جاده ها صورت گرفته است . 
وى در ادامه از اصالح هندسى جاده ها براى 
و  كرد  اشاره  ها  خودرو  تردد  سازى  ايمن 
ادامه داد :برآورد اعتبار مورد نياز براى اصالح 

هندسى جاده ها پنج هزار ميليارد ريال مى باشد كه در استان 
خوزستان 10 نقطه بر اساس امتياز دهى شاخص مورد نظر 

اقدام و در حال احداث و بازسازى است. 
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده  اى خوزستان با بيان 
اينكه بيشترين عامل تصادفات در استان ناشى از بى توجهى 
به رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى است، افزود: عمده 
واژگونى  از  ناشى  استان  مواصالتى  محورهاى  تصادفات 
خودروها به دليل رعايت نكردن سرعت مجاز در جاده ها 

مى باشد. 

سال  در  تصادفات  درصدى   6,7 افزايش  از  نيا  بهرامى 
استان  در  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جارى 
سال  ماه  هشت  طى   : گفت  و  داد  خبر  خوزستان 
جارى سهم تصادفات جاده اى در خودروهاى سوارى 
65درصد و ساير خودروهاى سنگين و نيمه سنگين 24 

درصد است. 
در  مهمى  نقش  پرورش  و  آموزش  اينكه  بيان  با  وى 
فرهنگسازى رانندگى دارد ، ادامه داد :بايد فرهنگ رانندگى 
نهادينه شود تا در جاده هاى استان شاهد كاهش تصادفات 

وتلفات جاده اى باشيم . 

راهدارى  هاى  اكيپ  استقرار  از  نيا  بهرام 
 200: داشت  اظهار  و  گفت  زمستانى  طرح 
تيم   50 و  گشت   35  ، انسانى  نيروى  نفر 
راهدارى در مراكز راهدارى به همراه انواع 
بلدرز،  برف روب،  برف خور،  ماشين آالت 
زمستانى  طرح  در  شن پاش  و  گريدر  لودر، 
و عمليات راهدارى تجهيز و براى عمليات 
زمستانى در محورهاى دهدز ، انديكا و نقاط 

برف و بارش خيز مستقر شده اند. 
جاده  اى  نقل  و  حمل  و  راهدارى  مديركل 
خوزستان افزود : عمليات راهدارى زمستانى 
مسافران،  به  مطلوب  خدمات  ارايه  جهت 
رانندگان و در راه ماندگان ناشى از بارشها ، 
برف و ريزش كوه در فصل هاى سرد سال 

انجام مى شود.
وى با تاكيد بر كنترل خودروها براى استفاده از تجهيزات 
زمستانى گفت: خودروهايى كه تصميم به تردد در مناطق 
سردسير دارند خودرو هاى خود را به چراغ و زنجير چرخ 
و بخارى و ساير تجهيزات زمستانى مجهز كنند تا در طول 

سفر از آرامش خاطرى برخوردار باشند .
در خوزستان 18 هزار كيلومتر جاده و 56 محور ارتباطى 
كيلومتر  هزار  يك  از  كمتر  و  دارد  وجود  فرعى  و  اصلى 
بزرگراه و آزادراه در اين استان وجود دارد و بيشتر جاده 

ها دوطرفه است. 

120 نقطه حادثه خيز جاده هاى خوزستان ايمن سازى شد



نبايد به حضور زنان در ورزشگاه ها 
بيش از آن چه هست، بها داد

در  بانوان  تهران:حضور  استان  دادگسترى  كل  رئيس  اسماعيلى،  غالمحسين 
استاديوم ها مشكل امروز مردم نيست كه همه افراد و مقامات خود را درگير آن 
كرده اند امروز بايد به مسائل بزرگترى فكر كنيم؛ امروز فيفا گفته زنان بايد در 
استاديوم حاضر باشند و فردا مى گويد زنان و مردان بايد شانه به شانه هم قرار 
گيرند و روز ديگر موضوع حجاب را بيان مى كنند. پس نبايد به موضوعات پيش 

پا افتاده بيش از آن چيزى كه هستند، بها دهيم/ ايسنا
 

فرمانده سپاه: پاسخ هاى ما به عربستان
 خاموش و دردناك است

 سردار عزيز جعفرى، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با اشاره به 
ياوه گويى هاى رژيم آل سعود عليه كشورمان عنوان كرد: علت اين ياوه گويى ها اين 
است كه رژيم آل سعود از مجموع حركات جمهورى اسالمى در منطقه به شدت 
ناراحت است چراكه اين حركات موجب مقاومت و بيدارى ملت هاى منطقه شده 
است. وى اشاره كرد: آل سعود از توفيقات ايران در منطقه به ويژه سوريه، عراق 
و لبنان به شدت بهم ريخته و با حركات انفعالى خود مى خواهد واكنش خود 
را نشان دهد با اين حال پاسخ هاى انقالب اسالمى در مقابل اين رژيم عمدتاً 
غيررسانه اى و غيرعلنى و به صورت چراغ خاموش، مخفى، اما دردناك براى 

آن هاست.

تاج در فدراسيون فوتبال ماندنى شد
 رييس كميته ملى المپيك گفت: در پى جلسات فشرده اى كه با وزير ورزش و 
جوانان و رياست فدراسيون فوتبال داشتيم مقرر شد تا آقاى تاج به خدمت خود 
در فدراسيون فوتبال ادامه دهد. رييس كميته ملى المپيك با تاكيد بر ارزيابى 
مثبت وزير ورزش و جوانان از عملكرد فدراسيون فوتبال گفت: در آستانه جام 
ملت هاى آسيا هستيم و همه بايد تمامى توان و ظرفيت خود را براى موفقيت 
تيم ملى در كنار هم قرار دهيم. صالحى اميرى با اشاره به قانون ماده 60 
خدمات مديريت كشور گفت: بر اساس اين قانون آقاى تاج مى تواند خود را از 
حالت بازنشستگى به اشتغال مجدد با رعايت قانون برگرداند. رييس كميته ملى 
المپيك افزود: انصافا آقاى تاج بار ها اعالم كرد در مسير قانون قرار دارد و خود را 

ملزم به اجراى آن مى داند.

افشاگرى از همپيمانان جديد ياران احمدى نژاد
 

روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: اين روز ها عالوه بر احمدى نژاد و جريان 
سمپاشى  قضائيه  قوه  عليه  بشدت  نيز  او  با  همسو  جريان  يك  انحرافى 
مى كند. هر چند قوه قضائيه خالى از ايراد نيست، ولى آن دو جريان به 
خاطر اين ايراد ها نيست كه به اين قوه حمله مى كنند، آن ها دنبال مطامع 
رئيس جمهور  آقاى  آن  كه  است  اين  دليل  روشن ترين  هستند.  خودشان 
سابق و جريان انحرافى و همين جريان همسوى او كه حاال با او همسرائى 
هم مى كند، در دوران هشت ساله قدرت مدارى شان حتى يكبار هم به قوه 
قضائيه كوچك ترين ايرادى وارد نكردند. اين را همه مى فهمند كه اين دو 
جريان كه در آن هشت سال همسو بودند و حاال همسرا هم شدند، دنبال 
دست  مانع  را  قضائيه  قوه  مسئولين  بعضى  چون  و،  هستند  ديگرى  هدف 
يابى به آن مى دانند، به اين قوه حمله مى كنند. به همين دليل اين حمالت 
به جائى نخواهد رسيد. قوه قضائيه را به دليل اعدام سلطان سكه و يك 
مفسد اقتصادى ديگر بايد تحسين كرد. اين اقدام، هر چند قدرى دير صورت 

گرفت، ولى تاثير زيادى در حل مشكالت خواهد داشت.

 تبريك نتانياهو به ترامپ براى تحريم ملت ايران
 دفتر بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى با انتشار اطالعيه اى اعالم 
كرد كه نتانياهو و برايان هوك رئيس گروه اقدام ايران در وزارت امورخارجه 
آمريكا روز پنج شنبه با يكديگر ديدار و درباره لزوم مقابله با ايران رايزنى كردند. 
آن طور كه در اين اطالعيه آمده است، نتانياهو در اين ديدار به رئيس جمهور 
آمريكا براى اعمال تحريم ها عليه ايران تبريك گفته و ادعا كرده است كه اين 
تحريم ها گامى مهم از سوى آمريكا براى برقرارى صلح در منطقه و جهان است.

واكنش تركيه به اعترافات عربستان درباره قتل خاشقجى
 وزارت خارجه تركيه اظهارات دولت عربستان درباره قتل خاشقجى را مثبت اما 
اقدامى ناكافى دانست. مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه گفت: از نظر ما 
اين اظهارات مثبت بود اما كافى نبود. طرف سعودى بايد جزييات تحقيقات خود 
را با دفتر دادستانى تركيه به اشتراك بگذارد. چاووش اوغلو افزود: ما مى دانيم 
كه اين قتل طرح ريزى شده بوده و اين خبرنگار كشته و سپس جسدش قطعه 
قطعه شده است. وى به كاتال تلويزيونى تى آر تى گفت: نحوه كشه شدن و 
نابود كردن جسد نيز طرح ريزى شده بوده ابزارهاى خاصى به كنسولگرى برده 

شده بود.

تعرض به دو پسر دبستانى به بهانه ديدن خرگوش
 پسرى كه به اتهام آزار و اذيت دو كودك دستگير شده در بازجويى ها مدعى شد 
خودش در كودكى قربانى تعرض شده بود. متهم 21 ساله: من در كودكى دو بار 
قربانى تعرض شدم. يكبار زمانى كه 7 سال بيشتر نداشتم و دفعه دوم 14 سالم 
بود كه دو مرد مرا آزار دادند. يكى از دليل هايى كه اين دو كودك را به خانه 
بردم به نوعى انتقام جويى بود. اما اصل ماجرا اين بود كه من همجنس گرا هستم 

و از طرفى بيمارى دو قطبى - روحى - دارم./ايسنا

رواج يك جشن خارجى «طبيعت برانداز» 
و «مرگبار» در ايران 

«جشن رنگ» ميراث كشور هند است. با اين حال چند وقتى است به جمع 
جشن هاى بيگانه در ايران اضافه شده و پاى ثابت تورهاى آخر زمستان شده 
است. جشنى كه محققان هندى آن را تهديدى براى طبيعت و مهم تر از آن 
جان انسان دانسته اند. بيشتر آژانس ها در شرايط اقتصادى فعلى ورشكسته اند، 
بعضى ها پا روى وجدان مى گذارند و براى حفظ خود به جنگ طبيعت مى روند 

و از ناآگاهى و نيازهاى مردم سوءاستفاده مى كنند./ ايسنا
 

عارف دوباره رئيس شد
در اولين جلسه رسمى دور سوم شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان، 

محمدرضا عارف به اتفاق آرا به عنوان رئيس شوراى عالى انتخاب شد.
 

فالحت پيشه: اشتباهى در ترجمه CFT وجود ندارد
 رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: ترجمه اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم CFT اشتباه نيست زيرا 
دقيقا روى كلمات آن چند ترجمه به زبان هاى روز دنيا مانند انگليسى و عربى 
انجام شده است.حشمت اهللا فالحت پيشه اظهار داشت: ايراد محتوايى در ترجمه 
CFT وجود ندارد و ايرادى كه شوراى نگهبان مطرح كرده به نوع نگارش حق 
 CFT الشرط ها مربوط ست.وى ادامه داد: ايرادهاى شوراى نگهبان به اليحه
ايرادهايى است كه عمدتا محتوايى است و بر اين اساس مسائل ترجمه اى اثر 
زيادى بر محتواى متن ندارد.نماينده مردم اسالم آباد غرب افزود: از اداره قوانين 
مجلس خواسته ايم تطبيق الزم در متن انگليسى و فارسى را انجام دهند تا 

شبهات رفع شود.رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با 
اشاره به بررسى اليحه CFT در جلسه روز يكشنبه 27 آبان كميسيون امنيت 
ملى مجلس گفت: ما از محمد جواد ظريف به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار 
ايرنا، وزير امور خارجه و جمعى از مسئوالن براى بررسى CFT در روز يكشنبه 
آينده دعوت كرده ايم تا بتوانيم اين ايرادها را بررسى كنيم، در اين جلسه در مورد 

موضوع پولشويى نيز از ظريف مى خواهيم توضيحاتى را ارائه كند.
 

توصيه محمود صادقى به صداوسيما
با  سيما  و  صدا  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده   
كند. بررسى  را   FATF مخالفان  و  موافقان  حضور  با  ميزگردى  برگزارى 

محمود صادقى چهارشنبه شب در آئين بيستمين سالروز انتشار هفته نامه 
نصير بوشهر همراه با بزرگداشت حسن زنگنه مترجم فقيد حوزه خليج فارس 
شناسى افزود: الزمه اين بحث آزادى رسانه است كه در قالب آن موافقان و 
مخالفان موضوع كه همه دل در گروه عمران و آبادانى ايران دارند آن را مورد 
 FATF بررسى قرار دهند.وى بيان كرد: تاكنون فقط موافقان و مخالفان
باز  مردم  براى  را  آن  بخوبى  هيچكدام  ولى  كردند،  صحبت  آن  پيرامون 
نكردند. نماينده مردم تهران ادامه داد: الزمه تحقق اين موضوع آزادى رسانه 
و بويژه صدا و سيماست كه مى تواند بستر ساز برگزارى ميزگرد موافقان و 
مخالفان بدون روا داشتن تهمتى از سوى آن ها به يكديگر است.وى بيان 
كرد: هيچ كشورى در انزوا رشد نمى كند و استقالل و عزت نيز با وجود خوب 
بودنش با تعامل منافاتى ندارد. صادقى اظهارداشت: براى گسترش تعامالت 
بايد يك سرى قوانين و ساختار هاى بين المللى همسو با منافع نظام را 
بپذيريم. وى گفت: اكنون خيلى از تحريم ها خود تحريمى است و موضوعى 
مانند FATF حتى 2 تا 5 درصد مشكالت كنونى را كاهش دهد اين خود 

يك كمك شايان در شرايط كنونى است./ايرنا

ذخاير دارويى در ايران چقدر است؟
رئيس سازمان غذا و دارو: ميزان ذخاير ما در حوزه دارو و مواد اوليه بين شش 
ماه تا دو سال است. حداقل شش ماه فرصت داريم، دارو و مواد اوليه را تأمين 
كنيم. تمام تالش ما اين است كه هيچ فشارى به بيماران منتقل نشود. / ايسنا

تكذيب تغيير چهار وزير كابينه
در پى گمانه زنى يك سايت خبرى درباره تغيير چهار وزير كابينه، يك منبع 
نزديك به دولت، اين ادعا را تكذيب كرد. اخيرا يك سايت به انتشار شايعاتى 
مبنى بر تصميم  براى تغييراتى در بين وزراى كابينه پرداخته بودند كه يك منبع 
مطلع اين شايعه را تكذيب و خبر منتشر شده در اين زمينه را تكذيب كرد./ ايسنا

هالكت نماينده اسرائيل و عربستان
 در حمله موشكى اخير سپاه در خاك عراق

فرمانده نيروى هوافضاى سپاه پاسداران با اشاره به اينكه بعد از حمله تروريستى 
به رژه نيروهاى مسلح در اهواز و شهادت مظلومانه جمعى از هموطنانمان سپاه 
پاسداران به دنبال گرفتن انتقام سخت از اين گروهك تروريستى (االحوازيه )

بود، اعالم كرد: طى برنامه ريزى صورت گرفته و كار اطالعاتى دقيق دو اتاق 
جلسات اين گروهك تروريستى با موشك هاى ساخت كشورمان مورد اصابت 

قرار گرفت. /ايسنا.

نصرى: بولتون نمى داند به جاى ميوه به مين فشار مى آورد
رضا نصرى، حقوقدان بين الملل در توييتر خود در واكنش به اظهارات جان 
بولتون نوشت: مسأله اين است كه بولتون فكر مى كند دارد يك «ميوه» را تحت 

فشار مى گذارد. او نمى داند كه دارد به يك «مين» فشار مى آورد. بولتون مشاور 
امنيت ملى آمريكا به تازگى در اظهاراتى عليه كشورمان مدعى شد: «هدف ما 
اين است كه آن قدر تحت فشارشان بگذاريم كه هسته شان بيرون بزند (تسليم 

شوند).»

تصميم جمنا براى انتخابات
عضو شوراى مركزى جبهه مردمى نيروهاى انقالب گفت: سعى ما اين است كه 
در روند انتخابات   ها همگرايى داشته باشيم و به يك ليست يا گزينه واحد برسيم. 
سيد محمد حسينى، عضو شوراى مركزى جبهه مردمى نيروهاى انقالب، در 
گفت وگو با تسنيم،  درباره آخرين وضعيت ورود اصولگرايان به انتخابات سال 
آينده مجلس اظهار داشت: جبهه اصولگرايى طبعا يك حزب واحد و كامال 
منسجم نبوده و شامل تشكل هاى مختلف با نظريات متفاوت است. لزومى هم 
ندارد كه همه گروه هاى سياسى نظرات يكسانى داشته باشند. سعى ما اين 
است كه در روند انتخابات   ها همگرايى داشته باشيم و به يك ليست يا گزينه 

واحد برسيم.

پايتخت نشينان 7 ميليون بار با 110 تماس گرفتند
سردار اشترى فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران از برقرارى 7 
ميليون تماس با پليس 110 پايتخت از ابتداى امسال تاكنون خبر داد و 
افزود: برخى از اين تماس ها البته عملياتى نبوده و مربوط به نهادهاى ديگر 

است؛ اما نشان دهنده اعتماد مردم به پليس است. /ايرنا

دانشگاه  مازاد  دانشجويان  وضعيت  از  متناقض  آمارهاى 
آزاد

پزشكى  مازاد  دانشجويان  وضعيت  درباره  تهران  نماينده  صادقى  محمود 
دانشگاه آزاد گفت: آمارها بعضا متناقض و متفاوت هستند؛ برخى گزارش ها 
هزار   24 از  برخى  و  مى كنند  گزارش  را  مازاد  پذيرش  تن  هزار   8 رقمى 
دانشجوى مازاد حرف مى ز نند. هنوز آمار شفاف و غيرمتعارضى به كميسيون 
ارائه نشده است. مسئوالن دانشگاه آزاد يا آمار ندارند و يا نمى خواهند آمار 
شفافى را ارائه كنند. براى حل اين موضوع بايد خطاى خود را بپذيرند. /ايرنا

مصاحبه با پيرمردى كه براى وزير شعر خواند
ميرزاعلى شجاعى پيرمردى كه براى وزير شعر خواند گفت: خدا خيرش 
دهد وزير آدم خوبى بود، اگر آدم خوبى نمى بود، نمى ايستاد كه من صحبت 
كنم يا صحبتم را تمام كنم يا اين كه دستم را به شانه اش بزنم. ديدم ُخلق 
مردم از گرانى ها تنگ است و وقتى خلق شما تنگ باشد بدانيد كه خلق 
ديگران هم تنگ است، مسئولين بايد بر خريد و فروش نظارت دقيق كنند و 
مردم را وانگذارند؛ «اى خدا مگذار كار من به من/ گر گذارى واى بر احوال 
من». من دو گاو دارم كه 15 كيلو شير مى دهند و مردم براى خريد آن 
صف مى كشند برخى مى گويند چرا گران نمى كنى وقتى همه جا گران 
شده و من پاسخ مى دهم من بركت آن را از خدا مى گيرم. زير پوشش 
كميته امام (ره) و حتى بيمه نيستم؛ ما اين چهار روزى كه زنده هستيم 
به قناعت زندگى مى كنيم. خدا كند كه اين حرف من به نفع همه مردم و 

جوانان تمام شود و هرچه خدا بخواهد همان مى شود. / ايرنا

دولت مردم را سرگرم حضور زنان در ورزشگاه ها نكند
آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى بر توجه دولت به واقعيت ها و رسيدگى بيشتر 
به مشكالت اقتصادى كشور تأكيد كرد و گفت: اميدواريم دولت سر مردم را به 

حضور زنان در ورزشگاه ها گرم نكند بلكه واقعيت ها را ببيند.
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دو تحليل گر سياسى اصالح طلب و اصولگرا در گفتگو با فرارو بر ضرورت ايجاد تغييرات 
در هردو جريان سياسى تاكيد مى كنند. اما اختالفى كه در كالم آن دو پيداست پوست 

اندازى يا تغيير بنيادى است.
از سال 92 به بعد نتيجه هيچ انتخاباتى به سود اصولگرايان نبوده است. در انتخابات 
مجلس 94 اصالح طلبان و مستقلين عرصه را بر جريان اصولگرا تنگ كردند. در 96 هم 
با پيروزى دوباره روحانى در رياست جمهورى و ورود ليستى اصالح طلبان به شورا هاى 

كالنشهر ها پازل شكست چندباره اصولگرايان تكميل شد. 
اما هشت ماه بعد از آخرين پيروزى اصالح طلبان در بعضى خيابان هاى كشور شنيده شد: 
”اصالح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا“. هرچند اين شعار از سوى جمعيت زيادى سر 

داده نشد، اما اين شعار معروف ترين شعارى ناآرامى هاى دى ماه سال بود.
 آن موقع عده اى معتقد بودند پشت پرده اين ناآرامى ها دست بيگانه ديده مى شود، اما 
برخى تحليلگران نيز پاى عملكرد جريان هاى سياسى داخلى را وسط مى كشيدند. به 
زعم آن ها عملكرد اصالح طلبان هم قابل قبول نبوده است. ضعف عملكرد فراكسيون 
اميد در مجلس، حقوق هاى نجومى و بعدتر عملكرد شوراى شهر اصالح طلب تهران 
و حتى ماجراى همسر دوم محمدعلى نجفى شهردار سابق تهران از موارد نااميدكننده 
اصالح طلبان بوده است.  در سوى ديگر ميدان نيز اصولگرايان هنوز نتوانسته اند با 

شعار هاى خود نظر قشر هاى وسيعى از جامعه را به خود جلب كنند. اين روز ها واژه 
اصولگرا يادآور پهن كردن طومار و بنر در مجلس در مخالفت با كنوانسيون هاى 

بين المللى يا متهم كردن روساى قوا به خيانت است. 

محمدرضا تاجيك: پوست اندازى راه نجات
 جريان هاى اصالح طلب و اصولگرا

تحليل گران سياسى و اجتماعى بار ها از ضرورت به وجود آمدن تغيير در هر 
دو جريان سياسى كشور سخن گفته اند. محمدرضا تاجيك، از استراتژيست هاى 
جريان اصالح طلب در گفتگو با سايت الف. گفته ”جريان هاى اصالح طلبى 
و اصولگرايى براى اينكه خود را نجات بدهند بايد پوست اندازى كنند در غير 
اينصورت بطور فزاينده اى به حاشيه رانده خواهند شد و از سپهر انتخاب مردم خارج 
خواهند شد و جريانات ديگرى جاى آن ها را خواهند گرفت. ”  دو تحليل گر سياسى 

اصالح طلب و اصولگرا بر ضرورت ايجاد تغييرات در هردو جريان سياسى تاكيد مى كنند. 
اما اختالفى كه در كالم آن دو پيداست پوست اندازى يا تغيير بنيادى است.

 
 اصالح طلبان دچار انشقاق هويتى شده اند

ناصر ايمانى، فعال سياسى اصولگرا در گفتگو با فرارو مى گويد: هردو جريان سياسى 
اصالح طلب و اصولگرا بايد پوست اندازى كنند، اما هر جريان از جنبه هاى متفاوتى بايد 
پوست اندازى كنند. اين تحليل گر سياسى مى گويد: اصالح طلبان دچار نوعى انشقاق 
هويتى شده اند، استراتژى هاى آن ها با مبانى آن ها سازگار نيست، هنوز درباره حضور در 
قدرت به يك نظريه واحد نرسيده اند و شعار هاى آن ها مقدارى كهنه شده است. از طرف 
ديگر اين جريان سياسى با ناكارآمدى هم مواجه شده اند. آنچه مردم در 6 سال گذشته از 
اصالح طلبان مى بيند نوعى ناكارآمدى است. به اين ترتيب آن ها بايد در درون خود نوعى 
تغييرات اصولى بدهند. البته اصالح طلبان به اين مساله واقف شده اند. بعضى از اصالح 
طلبان مى گويند شوراى عالى اصالح طلبان كافى نيست و بايد هسته سختى تشكيل 
شود. اين موضوع نشان مى دهد اصالح طلبان هم مساله پوست اندازى را قبول دارند، اما 

بر سر نوع آن با هم اختالف دارند.

 مبانى نظرى اصولگرايان بايد دچار تحول شود
ايمانى اعتقاد دارد اصولگرايان بايد به صورت ديگرى در خود پوست اندازى كنند. او 
مى گويد: جريان اصولگرا با انشقاق و تفرق مبانى نظرى زيادى مواجه نيست. اما مبانى 
نظرى آن ها بايد تغيير كند. يك زمان است كه مى گوييم مبانى نظرى اين طيف اصولگرا 
با طيف ديگر فرق مى كند، مثل آنچه درباره اصالح طلبان هم وجود دارد. اما درباره 
اصولگرايان چنين چيزى نيست. اما اساسا مبانى نظرى اصولگرايان در برخى حوزه ها 
مثل حوزه حكومت، نوع نگاه آن ها به حكومت، نقش مردم در حكومت بايد دچار نوعى 
تحول شود. از طرف ديگر اصولگرايان در جذب افكار عمومى ضعيفند كه اين هم به 
مبانى نظرى آن ها برمى گردد. استراتژى و تاكتيك هاى آن ها در زمان هاى مختلف كارآمد 
نيست. بعضا در استراتژى ها و تاكتيك هاى خود متصلبند و اين تصلب قدرت مانور را از 

آن ها مى گيرد. 

تغييرات دو جريان نبايد بنيادى باشد 
او ادامه مى دهد: اصولگرايان بايد در نوع تلقى خود از حكومت مبتنى بر مبانى اسالمى 
يك بازنگرى انجام دهند. بايد براى خود مشخص كنند حكومت مبتنى بر ارزش هاى 

اسالمى تا چه اندازه اى است و نقش مردم در اين حكومت ها را تا چه اندازه مى دانند. 
اگر نظر جامعه در يك موضوع چيزى باشد كه اصولگرايان آن را مبتنى بر مبانى ارزشى 
اسالمى نمى دانند، آن ها چه بايد بكنند؟ آيا بايد در برابر مردم بايستند يا اينكه آن را 
بپذيرند؟ مثال در ارتباط با حضور زنان در استاديوم ها، ممكن است اصولگرايان به اين 
نتيجه برسند كه حضور زنان در ورزشگاه ها مغاير ارزش هاى اسالمى است، اما اگر 

اكثريتى در جامعه با آن موافق باشند چه بايد كرد؟ 
 ناصر ايمانى مى گويد: هر دو جريان بايد تغييرات جدى داشته باشند و گرنه مردم ممكن 
است هردو جريان را كنار بگذارند. اما اين تغييرات نبايد به صورت بنيادين باشد. اگر 
تغييرات بنيادى باشد چرا كه ممكن است هردو جريان را به جريان هايى تغيير دهد كه نه 

به اصالح طلبان مى توان اصالح طلب گفت و نه به اصولگرايان اصولگرا.

اگر از دانشجويان نظرسنجى كنيد
 نمى دانند اصالح طلبى يعنى چه

صادق زيباكالم، فعال سياسى اصالح طلب نيز به فرارو مى گويد: هر دو جريان 
اصلى اصالح طلب و اصولگرا به يك تغيير و تحوالت جدى نياز دارند، اما با 

كلى  تعبير  يك  اندازى  پوست  نيستم.  موافق  خيلى  اندازى  پوست  اصطالح 
است. بايد به طور مشخص نقطه ضعف هردو جريان بيان شود. جريان اصالح 
دو  اين  در  ايران  جامعه  است.  آمده  به وجود  كه  است  دهه  دو  از  بيش  طلب 
بين الملل  فضاى  سياسى،  اجتماعى،  مناسبات  و  نبوده  ايستا  جامعه  يك  دهه 
ظرف اين دو دهه تغيير و تحول پيدا كرده است؛ بنابراين شعارها، آرمان ها و 
مسائلى كه در سال هاى اوليه بعد از دوم خرداد مطرح شده بود بايد با آنچه 
مى گويد: اهداف  استاد دانشگاه  اين  باشد.  تفاوت داشته  مى شود  مطرح  امروز 
هردو جريان سياسى مبهم است. امروز اگر از دانشجويان دانشگاه ها نظرسنجى 
كنيد و از آن ها بپرسيد اصالح طلبى يعنى چه خيلى ها نمى دانند. در حالى كه 
اصالح طلبان بعد از 20 سال بايد بتوانند بگويند اصالح طلبى يعنى دموكراسى 

خواهى.

اولويت هاى جريان اصالح طلب
به اعتقاد زيباكالم، دموكراسى خواهى اولين مساله اى است كه اصالح طلبان بايد در 
اولويت اصلى خود قرار دهند. احياى جايگاه مجلس نيز بايد مساله دوم آن ها باشد. 
اين موضوع بايد از طريق حل نظارت استصوابى عبور كند و طبيعتا اصالح 
قانون انتخابات بايد در دستور كار اصالح طلبان قرار بگيرد كه شوراى نگهبان 
از ورود هركسى كه نمى پسندد جلوگيرى نكند. او معتقد است: استقالل قوه 
قضاييه اولويت سوم و مبارزه با فساد بايد اولويت چهارم اصالح طلبان باشد. 
تا زمانى كه اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتى باقى بماند اصالح و پيشرفتى در 
اقتصاد به وجود نمى آيند و فساد همچنان ادامه پيدا مى كند. آن ها در عرصه 
سياست خارجى نيز بايد آمريكاستيزى و شعار نابودى اسرائيل را كنار بگذارند 
و سياست خارجى كشور را به سوى تنش زدايى و مدارا با جهان حركت دهند. 
 اين استاد دانشگاه معتقد است: بعد از هدفگذارى كار دوم اصالح طلبان بايد يك 
تحول بنيادى از نظر تشكيالت و سازماندهى آن ها باشد. اصالح طلبان بايد در 
ساختار سازمانى خود نيز تغييراتى جدى صورت دهند. ما االن هم شوراى عالى 
سياستگذارى اصالح طلبان داريم و هم شوراى هماهنگى جبهه اصالحات االن 
يك سرى احزاب هستند كه به عنوان احزاب اصالح طلب فعاليت مى كنند، اما 
معلوم نيست پايگاه مردمى آن ها چه اندازه است. اصالح طلبان بايد هرچه سريعتر به دنبال 

تشكيل كنگره بزرگ و ملى اصالح طلبان حركت كنند.
 

انتخابات آزاد حرف تند است؟
اين  مى گويند  و  ندارند  قبول  را  مسائل  اين  طلبان  اصالح  اگر  مى دهد:  ادامه  او 
حرف ها تند است آن را رسما اعالم كنند. كجاى اين حرف كه انتخابات بايد آزاد 
باشد تند است؟ در افغانستان و عراق هم انتخابات آزاد برگزار مى شود. شوراى 
نگهبان نيست كه بگويد چه كسى مى تواند و چه كسى نمى تواند در آن شركت 
كند. بزرگترين انتقادى كه به اصالح طلبان مى شود اين است كه چرا به واقعيات 
جامعه ايران تن نمى دهند؟ وگرنه مسائلى مثل حقوق نجومى يا ازدواج دوم آقاى 
نجفى مساله شخصى است. اينكه كسى در زندگى خصوصى اش معتاد است يا 
از همسرش جدا شده يا چقدر حقوق مى گيرد به كسى ارتباط ندارد. اگر صادق 
زيباكالم حقوق نجومى مى گيرد به كارفرما و تشكيالتى كه در آن كار مى كند 
برمى گردد. اگر حقوق نجومى او قانونى است كه هيچ اگر هم غيرقانونى است به 

قوه قضاييه برمى گردد. /فرارو

اين روزها مجددا شاهد حمالت هماهنگ جناح 
ايران  خارجه  امور  وزير  ظريف،  جواد  به  تندرو 
بوديم. بهانه حمالت اين دفعه اين افراد كه خود 
در  ظريف  اظهارات  به  مى نامند  را «دلواپس» 

خصوص موضوع پولشويى باز مى گشت.
به  اشاره  با  گفتگويى  در  خارجه  امور  وزير   
با  مرتبط  لوايح  عليه  رسانه اى  فضاسازى هاى 
در  واقعيت  يك  پولشويى  بود  گفته   FATF
ايران است و آنان كه دست به چنين اقداماتى 
كه  دارند  اختيار  در  مالى  منابع  آنقدر  مى زنند 
مقدارى از آن را هم هزينه تبليغات رسانه اى و 
جّوسازى سياسى كنند. اين اظهارات ظريف كه 
براى آنان كه اندكى هم از وضعيت سياست در 
ايران با خبرند سخنى آشنا و بديهى بود آنقدر به 
جناح تندرو گران آمده است كه با ادبياتى تندتر 
از هميشه به سراغ وزير امور خارجه رفته اند و 

اين بار خواستار برخورد قضايى با او شده و از 
جمع آورى امضا براى استيضاح او خبر مى دهند. 
درباره واكنش ها به آنچه محمدجواد ظريف گفته 

است نكاتى قابل ذكر است:
ـ موضوع پولشويى كه ارتباط مستقيمى با عدم  1
شفافيت ساختار سياسى و اقتصادى در كشورمان 
دارد مسئله اى است كه در سال هاى اخير بيشتر 
از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. آنان كه 
در مسير پولشويى قدم برمى دارند از هر اقدامى 
كه اندكى بتواند فضاى مبهم موجود در حوزه 
اقتصاد را شفاف كند واهمه داشته و با استفاده 
همه ابزارهاى قانونى و غيرقانونى خود تالش 
مى كنند تا فضا هم چنان غبارآلود باقى بماند. 
كليدواژه «كاسبان تحريم» يكى از كدهايى است 
كه با پيگيرى آن مى توان به خوبى ارتباط ميان 

دو موضوع تحريم و پولشويى را يافت.
بخشى از مخالفت هاى سياسى با توافق هسته اى 
را مى بايد در همين موضوع جستجو كرد كه 
با  بودند  توانسته  تحريم  دوران  در  گروه هايى 
استفاده از وضعيت خاص آن روزها به منافع قابل 
توجهى دست يافته و با ابزار پولشويى از چنگال 
قانون بگريزند. با كمى دقت مى توان به اين نتيجه 

رسيد كه امروز نيز همان حكايت در حال تكرار 
شدن است و قدرت مندانى در پى آن هستند تا با 
بازگشت مجدد تحريم ها و آماده شدن دوباره فضا 
براى كاسبى شان در برابر اقدامات ضد پولشويى 
نيز مانع تراشى كنند تا كاسبى تحريم بدون دردسر 

انجام شود.
ـ واكنش هاى تند برخى چهره ها و رسانه هاى  2
خاص به هشدار ظريف خطاب به پولشويان در 
نوع خود جالب توجه بود. از اين منظر كه آنچه 
موجبات  مى بايست  قاعدتا  گفت  خارجه  وزير 
ناراحتى و نگرانى افرادى را فراهم مى كرد كه 
افزايش  از  و  داشته  پولشويى  آتش  بر  دستى 
تحريم ها كاسبى مى كنند اما ظاهرا كسانى نگران 
و عصبانى شده اند كه مدعى پاكدستى هستند 
و مبارزه با فساد را شعار خود قرار مى دهند. اين 
تناقض كه در موضوعات مشابه نيز در گذشته 

تكرار شده است اين پرسش را پيش روى ما 
قرار مى دهد كه چه ارتباطى ميان اين قبيل از 
رسانه ها و چهره هاى سياسى با كاسبان تحريم 
و اهل پولشويى است كه هر بار هشدارى از اين 
جنس داده مى شود فرياد اعتراض اين افراد بلند 
شده و در پوشش دفاع از نظام سياسى فرد هشدار 

دهنده را تهديد قضايى مى كنند؟
ـ موضوع سوم به اين نكته بازمى گردد كه چرا  3 
نهادهاى ذى ربط يكبار براى هميشه ميان اين دو 
گروه داورى نمى كنند. هنگامى كه به عنوان ناظر 
بيرونى به اين جدال رسانه اى و سياسى مى نگريم 
شاهد آن هستيم كه مقامى عالى رتبه از دولت 
موضوع مهمى را در خصوص پولشويى مطرح 
كرده است و افرادى هم آنچه گفته شده را ظاهرا 
به خودشان گرفته اند و در مقام دفاع برآمده اند. 
اين نقطه همان جايى است كه ضرورت دارد نهاد 
مستقل و بى طرفى به ميدان بيايد و يكبار براى 
هميشه تكليف اين موضوع را روشن كند كه 
ريشه اين دلواپسى هاى مشكوك چيست؟ فهم 
متفاوت از موضوعى واحد و يا واهمه از پايان 
كاسبى تحريم و برخورد با افرادى كه ارتزاق از 
پول كثيف كار روزانه شان شده است؟ !/بهارنيوز

دلواپسى مشكوك!راه نجات جريان هاى سياسى؛  پوست اندازى يا تغيير بنيادى؟
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جهانگيرى گفت: طرح توسعه خوزستان به عنوان نگين كشور بايد دنبال 
شود، خوزستان در همه زمينه ها مى تواند نقطه كانونى توسعه باشد و همه 

شرايط توسعه را دارد.
به گزارش رهياب ؛ فاز نخست طرح 550 هزار هكتارى احياى زمين هاى 
كشاورزى خوزستان، صبح امروز با حضور معاون اول رئيس جمهور در 

شهرستان باوى به بهره بردارى رسيد.
اسحاق جهانگيرى در اين مراسم با اشاره به تاريخ خوزستان در انقالب 
اسالمى، اظهار داشت: مردم خوزستان مردمى هستند كه سهم بزرگى در 
تاريخ انقالب و تاريخ ايران به ويژه در جنگ تحميلى داشتند و مردم ايران 
هيچگاه جانفشانى ها، فداكارى ها و ايران دوستى مردم خوزستان را فراموش 
نمى  كنند. وى افزود: كارهاى زيادى پس از انقالب صورت گرفته است، 
در  دولت يازدهم تمركز خود را بر روى مسائل آب و خاك گذاشتيم تا 

تحولى ايجاد شود.
معاون اول رئيس جمهور عنوان كرد: آيا بى انصافى نيست كسى بگويد 
دولت كارى نكرده است؟ مردم خوزستان با شنيدن اين حرف چه خواهند 
گفت؟ كار بزرگى در بخش كشاورزى انجام شد و آثار آن در سال هاى 

آينده نمايان تر خواهد شد.
جهانگيرى تصريح كرد: فاز دوم اين طرح بايد با توافق وزارت نيرو و جهاد 
انجام شود، اگر از يك و نيم ميليون دالر چيزى مانده با نرخ ارز باالترى، 
آن را اختصاص خواهيم داد و در غير اين صورت بايد راه هاى تأمين اعتبار 

آن بررسى مى شود.
دنبال  بايد  كشور  نگين  عنوان  به  خوزستان  توسعه  طرح  كرد:  عنوان  وى 
شود، خوزستان در همه زمينه ها مى تواند نقطه كانونى توسعه باشد و همه 

شرايط توسعه را دارد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره به معضل ريزگردها در خوزستان، 
از  و  دارند  قرار  كشور  از  خارج  در  ريزگردها  از  بخشى  كرد:  خاطرنشان 
دسترس ما خارج هستند اما بخش هايى كه در كانون هاى داخلى قرار دارند، 

مساله اى است كه بايد به آن پرداخته شود.
وى افزود: 20 هزار هكتار بوته كارى و نهال كارى و 7 هزار هكتار از اراضى 
براى  فقط  دالر  ميليون  امسال 100  است.  شده  سازى  مرطوب  خوزستان 
ريزگردهاى خوزستان اختصاص داده شده و اين اعتبار را با قيمت سامانه 

نيما تبديل مى كنيم.

در 7 ماه نخست سال 97 در مجموع عمليات هاى يگان حفاظت اداره 
كل ميراث فرهنگى خوزستان ، 12 مورد انهدام باند وجود داشت و 
4396 شئ تاريخي كشف شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزايش چشم گير 97 درصدى وجود دارد.
خوزستان استانى با تمدن 4000 ساله است كه عالوه بر تاريخ كهن 
خود اثربخشى بسيارى در عصرهاى گوناگون داشته است. در روزگار 
ساسانيان خوزستان يكى از قطب هاى مهم تجارى و اقتصادى منطقه 
به شمار مى آمد. و امروز نيز خوزستان يكى از شاه راه هاى ارتباطى با 
كشورهاى همسايه است، همچنين بيش از ده ها اثر تاريخى ثبت شده 
در فهرست ملى وظيفه مسئولين استانى را در حفظ و نگهدارى آنها 
سنگين تر مى كند. اگرچه با سر زدن به اكثر آثار تاريخى استان مرمت و 

مراقبت خاصى از آن ها را مشاهده نمى كنيم.
بنابر آمار منتشر شده از سوى اداره كل ميراث فرهنگى استان خوزستان از 
ابتداى سال 97 تا پايان مهرماه، 83 نفر با جرم هاى مختلف توسط يگان 
حفاظت اداره كل ميراث فرهنگى استان دستگير شدند كه اين آمار در 
مقايسه با سال گذشته 33 درصد افزايش يافت كه 47 نفر از افراد دستگير 
شده بومى و مابقى غيربومى استان خوزستان بودند و براى 79 نفر از 

دستگيرشده ها پرورنده قضايى تشكيل شد.
اگرچه حفظ و نگهدارى آثار تاريخى و ملى بر عهده نهادى خاص 

گذاشته شد ولى چيزى از وظيفه مردم در خصوص تاريخ و گذشته خود كم نمى كند. 
افزايش تعداد افراد دستگير شده در حيطه تخصصى ميراث فرهنگى زنگ خطرى است 
براى همه ما كه چرا عده اى براى سودجويى ثروت ملى و پيشينه خود را غارت مى كنند؟

حفارى غيرمجاز بيشترين مورد مشاهده شده است
فارس  خبرنگار  به  گذشته  ماه   7 كشفيات  درخصوص  بهداروند  حسين  سرهنگ 
گفت: بيشترين موارد مشاهده شده در ماه هاى گذشته حفارى هاى غيرمجاز بود كه 
منجر به كشف اشياء تاريخى به ويژه در شهرهاى شمال خوزستان مانند اللى، انديكا، 

مسجدسليمان و ايذه شد.
فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگى خوزستان گفت: يكى از آخرين موارد 
كشف شده 43 سكه تاريخى اليمايى در استان بود. اين سكه ها در نزديكى بهبهان در حال 
معامله بودند كه توسط نيروى انتظامى منطقه عمليات شناسايى انجام شد و معامله گران 

دستگير شدند، در اين عمليات سكه ها توسط ميراث فرهنگى استان ضبط و ثبت شد.

كشف 4396 شئ تاريخى در 7 ماه
حفارى غيرمجاز در طول تاريخ نه تنها در ايران بلكه در نقاط مختلف دنيا يكى از 
مشكالت مسئولين در حفظ و نگهدارى از آثار تاريخى و باستانى بود و شايد امروز به 

دليل استفاده از تكنولوژى و امكانات بيشتر توسط متخلفان كار مقابله با آنها را مشكل تر 
كرده باشد. اگرچه اين مسئله دليلى براى عدم توانايى مسئولين در كشف جرم و برخورد 
موثر با مجرمان نمى شود و دولت ها موظف به تجهيز يگان هاى حفاظتى و نظارتى ميراث 

فرهنگى هستند.
استان خوزستان نيز به واسطه قدمت تاريخى خود از اين قائده مستثنى نيست و اين 
روزها شنيدن خبر كشف و يا انهدام يك باند حفارى براى مردم ناآشنا نيست. در 7 
ماه نخست سال 97 در مجموع عمليات هاى يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگى 
خوزستان ، 12 مورد انهدام باند وجود داشت همچنين در اين عمليات ها 34 مورد 
حفارى غيرمجاز مشاهده شد كه نسبت به آمار 19 مورد سال گذشته افزايش داشت كه 

نشان از تالش بيشتر مجرمين در حوزه حفارى هاى غيرقانونى در استان دارد.
حفارى هاى غيرقانونى كه در اكثر نقاط استان شاهد آن هستيم به هدف پيدا كردن 
گنجينه هاى تاريخى استان و فروش به قاچاقچيانى است كه فقط به فكر سود خود هستند 
و تاريخ يك ملت را با پول معامله مى كنند. اشياء تاريخى كشف شده در استان خوزستان 
در مدت 7 ماه اول امسال 4396 مورد بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 
افزايش چشم گير 97 درصدى آن هستيم. از آثار تاريخى كشف شده پس از بررسى هاى 
انجام شده توسط متخصصين كاشف به عمل آمد 261 مورد اصل بودند، 4097 مورد 
بدل بودند و 38 مورد از اشياء هنوز كارشناسى نشدند. اگرچه افزايش اشياء كشف شده 

بيانگر قدرت مقابله با باندهاى حفارى و قاچاق را نشان مى دهد اما خالء 
قانونى و اجرايى در جلوگيرى از اين اقدامات را به مسئولينى كه در اين 

چند سال نسبت به آمارها بى توجه بودند هشدار مى دهد.
فلزياب از قديم در بين حفاران غيرمجاز طرفدار داشته است و حاال 
از جمله كشفيات يگان حفاظت ميراث فرهنگى استان است، تپه هاى 
شمال خوزستان و حتى شهرهايى مانند بهبهان و باغملك را قاچاقچيان 
وجب به وجب با فلزياب بررسى مى كنند به اين اميد آنكه به مراد دلشان 

برسند.
بر طبق آمار اداره كل ميراث فرهنگى استان خوزستان در 7 ماه نخست 
امسال 20 فلزياب كشف شد كه از اين تعداد 4 مورد در حفارى ها 
استفاده شده بود و 16 مورد افرادى متهم به نگهدارى فلزياب شدند. آمار 
كشف فلزياب امسال نسبت به آمار كشف 8 فلزياب در سال گذشته، 
افزايش داشت كه به نظر مى رسد در سال هاى اخير دستگاه فلزياب پاى 
ثابت كشفيات يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگى است. وسيله اى 
كه نگهدارى و استفاده از آن برطبق قانون جرم است ولى به راحتى در 

فضاى مجازى و سايت هاى اينترنتى خريد و فروش مى شود.

همكارى با ساير نهادها
حفارى  و  فرهنگى  ميراث  كارى  حيطه  در  تخلف  موارد  از  بسيارى 
ها از مشاهده و شناسايى و دستگيرى امرى پيچيده است كه به تنهايى از عهده يك 
نهاد برنمى آيد. در بسيارى موارد گزارش هاى مردمى حافظ آثار تاريخى استان است 
و دستگيرى باندهاى متجاوز جز با همكارى يگان حفاظت ميراث فرهنگى و نيروهاى 

انتظامى و بسيج امكان پذير نيست.
در عمليات هاى مختلف كه در مدت 7 ماه اول سال جارى از سوى اداره كل ميراث 
فرهنگى صورت گرفت، 3383 مورد همكارى با نيروى انتظامى بود. همچنين 7096 
مورد هماهنگى با معتمدين محلى و 2636 مورد هماهنگى با بسيج در راستاى انهدام 
باندها و كشف اشياى تاريخى صورت گرفت. اخبار مردمى كه منجر به كشف جرم شد 

امسال 24 مورد بود كه نسبت به سال گذشته 95 درصد افزايش داشت.
اگرچه در اين 7 ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزايش كشف جرم بوديم 
ولى شايد نواقص قانونى در اين حوزه، زمينه ارتكاب جرم دوباره را براى مجرمين قبلى 
فراهم مى كند. در اين بخش نقش قوه قضائيه در برخورد با متخلفين و مجلس در تدوين 
قوانين سخت گيرانه تر اهميت زيادى پيدا مى كند. افرادى كه يك بار راه را رفته و كسب 
تجربه كردند بار ديگر با تجهيزات بيشتر اقدام مى كنند. شايد بتوان اين موضوع را به دليل 
كار فرهنگى كم بر عهده نهادهاى فرهنگى و آموزش وپرورش گذاشت ولى جايى اين 

ميان ردپاى همه ما وجود دارد./فارس

خوزسـتان بايد به عنـوان
 نگين كشور توسعه يابد

زنگ خطر افزايش سرقت اشياء تاريخى در خوزستان

راست يا دروغ حادثه 
غيراخالقي در شوشتر

و  دردناك  فيلم  يك  انتشار  از  پس  روز  چند 
اين  فرماندار  خوزستان،  شوشتر  در  غيراخالقي 
شهر، تاييد كرد كه سه نفر از جمله عامل تجاوز به 

چند پسربچه بازداشت شده اند.
حسين پنبه دانه پور، فرماندار شوشتر، درباره «انتشار 
فيلم تجاوز يك مجرم سابقه دار در اين شهر به چند 
كودك و نوجوان» گفت: «زمانى كه اين فيلم منتشر 
شد، هم توزيع كننده، هم فيلمبردار، و هم اين فرد 
بازداشت شدند». خبرگزارى ميزان، وابسته به قوه 
قضائيه، نيز از بازداشت يك «مجرم سابقه دار» كه 
را  آنها  چند پسربچه، تصاوير  از تجاوز به  «پس 
در فضاى مجازى منتشر كرده بود» به همراه دو 

همدستش خبر داده است.
 هفته گذشته خبرگزارى جمهوري اسالمي ايران 
انتظامى  نيروى  در  منبع  «يك  از  نقل  به  (ايرنا) 
شوشتر» خبر داده بود كه عامالن «انتشار گسترده 
«ظرف  فتا  پليس  تالش  با  مستهجن»،  فيلم  يك 
شش ساعت شناسايى و دستگير شدند» اما در روز 
پنج شنبه يك فعال رسانه اي مقيم خارج از كشور، 
با انتشار تصاويرى در اينستاگرام خود نوشت كه 
كه  شوشتر  شهر  سابقه دارِ  اوباش  و  «مجرم  يك 
بارها زندانى شده ... همراه دو نفر از دوستانش» از 
صحنه هاى تجاوز به پسران نوجوان فيلم مى گرفته و 
آنها را وادار به سكوت مى كرده است. وي همچنين 
به نقل از برخى نزديكان اين كودكان گفته است كه 
يك مركز رسمي هم خانواده هاى قربانيان را تهديد 
كرده است كه با رسانه ها در اين باره حرفى نزنند. 
با اين حال فرماندار شوشتر در گفت وگو با ايرنا 
«تهديد خانواده ها» را تكذيب كرده و گفته است كه 
«برخى خانواده ها شكايت خود را تحويل داده اند و 

برخى هم در حال تكميل و تحويل اند».
نيروى  ايلنا،  خبرگزارى  گزارش  به  همچنين   
انتظامى ابتدا بازداشت «عوامل تجاوز به كودك 12 
ساله شوشترى» را تاييد كرد و ساعاتى بعد درباره 
«انتشار تصاوير مجرم سابقه دارى كه اقدام به آزار و 
اذيت چند نوجوان كرده بود» هشدار داد. به نوشته 
ايلنا، پليس فتا هشدار داده است كه با كسانى كه 
تصاوير مربوط به اين تجاوزها را در شبكه هاى 
اجتماعى منتشر كنند «برخورد قانونى خواهد شد». 
اين خبر در شبكه هاى اجتماعى نيز با واكنش هاى 

متعددى روبه رو شده است.
راست است يا دروغ؟

حجت االسالم زائرى در واكنش به متجاوز بى شرم 
در شوشتر در اينستاگرام خود نوشت: راست است 

يا دروغ؟

طنـز 

  بامدادزاگرس - معصومه مطشر

اصالح طلبى يعنى اصالح تدريجى
 و حل مشكالت كشور

 دكتر على شفايى در نشست يا اصحاب رسانه به همت شاخه 
جوانان حزب اراده ملت ايران در دفتر اهواز اشاره كرد و شاخه 

جوانان اين حزب در اهواز را از شاخه هاى فعال دانست.
قائم مقام دبير كل حزب اراده ملت ايران گفت: حزب اراده 
ملت ايران از جمله احزابى است كه از پايين به باال شكل گرفته 

است و براساس نياز هاى واقعى جامعه مى باشد.
شفائى بيان كرد: شعبه اهواز از جمله شعبه هاى نمونه كشور 

است و تاكنون شاهد فعاليت خوبى در اين حزب بوديم.
وى تصريح كرد: در 100 سال گذشته خواسته هاى ملت در 
محور ايجاد عدالت بوده اما آنگونه كه بايد محقق نشده است 
و اين سوال مطرح است كه چرا مجموعه تحوالت تاريخى 

نتيجه مطلوبى را به همراه ندارد؟
نماينده حزب اراده ملت در شوراى سياست گذارى احزاب 
اصالح طلب  ادامه داد: حزب اراده ملت ايران با هدف نظام 
مهندسى فعاليت سياسى در كشور،پايين آوردن هزينه فعاليت 
سياسى  و جلوگيرى از تحوالتى كه به زيان كشور است تشكيل 
شده و خود را موظف دانسته به دنبال راه هايى براى انعكاس 

مطالبات طبقات پايين به باالتر باشد.
شفائى افزود:  حدود شش سال است كه حزب اراده ملت ايران 
توجه خاصى به اهواز دارد چرا كه يكى از احزاب فعال در استان 
مى باشد ،اصالح طلبى يعنى اصالح تدريجى و حل مشكالت 
كشور،حزب هيچ راهى غير از اصالحات ندارد تا بتواند فساد را 
به حداقل برساند. شعار نخبه پرورى را كه در تقابل نخبه باورى 

است جامه عمل پوشانديم

عضو شوراى مركزى سازمان جوانان حزب اراده ملت ايران 
گفت: حزب ارده ملت چند مولفه اساسى دارد كه اين حزب 
را از باقى احزاب على الخصوص حزب اصالح طلب تميز 
شيخوخيت،فساد  عدم  به:  ميتوان  آنها  جمله  از  كه  ميكند 

ناپذيرى و تشكيالت سيستمى از باال به پايين اشاره كرد.
حميد رضا قائدى افزود: همه شعبات از پايين به باال هستند 
به اين صورت كه شاخه جوانان دبير هر شهرستان، توسط 

اعضاى آن شهرستان انجام ميشود.
رئيس شاخه جوانان حاما اهواز بيان كرد: ما شعار نخبه پرورى 

را كه در تقابل نخبه باورى است جامه عمل پوشانديم .
همچنين وى در پاسخ به اين سوال كه از شاخه جوانان حزب 
اراده ملت ايران شعبه اهواز  كه در اسفند ماه 96 راه اندازى 
شده ، چه توقعاتى از اين شاخه دارد ،تصريح كرد:  ابتداى امر 
افق يكساله اى براى اعضاى جوانان مشخص كرده و تالش 

ميكنيم تا كادرى مجرب براى حاما اهواز محيا شود.
وى بيان كرد: اسپينوزا معتقد بود سياستمدار به دنبال انتخاب 
آينده است،دولتمرد به دنبال نسل آينده و فيلسوف به دنبال 
آينده اى نامعلوم است ،حزب از اين سخن الهام گرفته و على 
الخصوص مباحث بنيادى و تئوريك را به نسل جوانان آغاز 

كرده است.
قائدى تصريح كرد: مشروح فعاليت هاى شاخه چنين است: 
معضالت  تئوريك،بررسى  مباحث  سازى  توامند  دوره  سه 
خرمشهر و آبادان،بررسى AFTF و آسيب شناسى مسائل 

مبتال به جوانان.

ميزان ورود و ذخيره آب در سدهاى 
دز و كرخه انديمشك افزايش يافت

فرماندار شهرستان انديمشك گفت: ميزان ورود و ذخيره آب در سدهاى دز و 
كرخه انديمشك با رشد قابل توجه مواجه شده و پس از اتمام بارش هاى اخير 
اين ميزان اعالم مى شود. پيمان جهانگيرى  اظهار داشت: با توجه به افزايش باران 
در شهرستان انديمشك تمهيدات مورد نياز جهت تأمين نيازهاى شهروندان پس 

از بارندگى هاى اخير پيش بينى و فراهم شد.
آغاز  ابتداى  از  خوزستان  استان  هواشناسى  سازمان  اعالم  طبق  افزود:  وى 
بارش هاى اخيرتا كنون ميزان بارش باران در حوضه مركزى انديمشك 60 
ميلى متر، حسينيه 70 ميلى متر، بيدروبه 59 ميلى متر، پل تنگ 52 ميلى متر و مازو 
55 نيز ميلى متر بوده است. فرماندار انديمشك عنوان كرد: طبق اعالم سازمان 
در  باران  بارش  ميزان  تاكنون  امسال  ابتداى  از  خوزستان  استان  هواشناسى 

انديمشك 113 ميلى متر و حسينيه 216 ميلى متر اعالم شده است.
وى با بيان اين كه ميزان ذخيره آب در سدهاى انديمشك مطلوب بوده است، 
ادامه داد: ميزان ورود و ذخيره آب در سدهاى دز و كرخه انديمشك با رشد 
قابل توجه مواجه شده و پس از اتمام بارش هاى اخير اين ميزان اعالم مى شود.

انديمشك،  شهرستان  در  بحران  ستاد  جلسه  تشكيل  به  اشاره  با  جهانگيرى 
موردنياز  تمهيدات  شهرى  مختلف  بخش هاى  همكارى  با  كرد:  خاطرنشان 
پيش بينى و در صورت نياز شهروندان و در كم ترين زمان ممكن خدمات مورد 

نياز به شهروندان ارائه مى شود.
وى اضافه كرد: به همين جهت شهردارى انديمشك در حوزه آماده سازى معابر 
شهرى و شبكه بهداشت و درمان به جهت تأمين نيازهاى درمانى شهروندان با 

تمام ظرفيت و توان خود آماده خدمت رسانى به شهروندان هستند.
فرماندار شهرستان انديمشك ابراز كرد: با توجه به اهميت مسيرهاى ريلى و 
جاده اى شهرستان در ترانزيت و حمل مسافر استان خوزستان و با همكارى اداره 
راه، اداره كل راه آهن زاگرس و تمام دستگاه هاى اجرايى و خدماتى شهرستان، 
تمهيدات ويژه و موردنياز پيش بينى و در صورت نياز به شهروندان اين خدمات 

ارائه مى شود.

گزارش ساليانه يك تا دو مورد شكار پلنگ در خوزستان
كارشناس مسئول حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره 
به صادفات جاده اى كه موجب مرگ پلنگ در نقاط مختلف كشور مى شود، گفت: 
هر چند تصادفات جاده اى پلنگ در خوزستان مشاهده نشده است اما شكار پلنگ 
انجام مى شود. معموال در سال يك دو مورد گزارش شكار پلنگ داده مى شود كه اين 

شكارها به دليل تعارض پلنگ به دام است.
رحيم الوندى  با اشاره به زيستگاه هاى پلنگ در خوزستان اظهار كرد: زيستگاه هاى 
پلنگ در خوزستان در مناطق كوهستانى هستند. شمال انديمشك، سردشت و شهيون 
دزفول، اللى، انديكا، ايذه، باغملك و قسمت هايى از شمال بهبهان زيستگاه هاى 
پلنگ در استان خوزستان هستند. وى افزود: پلنگ گونه اى گوشت خوار و وابسته به 
طعمه هاى گوشتى است. به دليل اينكه در زيستگاه هاى خوزستان جمعيت حيوانات 
علف خوار كه طعمه پلنگ هستند كاهش يافته است، پلنگ  براى تامين غذايش 
مجبور مى شود به دام هاى عشايرى و روستاييان حمله كند. در مناطقى كه زيستگاه 
پلنگ هستند تعارض عشاير و روستاييان با پلنگ وجود دارد. زمانى كه پلنگ به دام 
روستاييان يا عشاير حمله مى كند آن ها مجبور مى شوند پلنگ را بكشند. كارشناس 
مسئول حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان در خصوص 
سرشمارى پلنگ در خوزستان عنوان كرد: سرشمارى گوشت خواران با علف خواران 
متفاوت  است زيرا حيوانات گوشت خوار شب گرد هستند و براى سرشمارى آن ها از 
دوربين هاى فيلمبردارى و عكاسى استفاده مى شود در نتيجه كارى كه انجام مى شود 
تخمين جمعيت گوشت خواران است. در يكى از مناطق خوزستان، جمعيت 6 تا 7 

قالده اى پلنگ مشاهده شده است. 
وى عنوان كرد: پلنگ تنها به محل چراى دام ها يا آغل گوسفندان مى رود. پلنگ ها به 

بافت شهرى يا روستايى نمى روند و از انسان گريزان هستند.
الوندى با اشاره به صادفات جاده اى كه موجب مرگ پلنگ در نقاط مختلف كشور 
مى شود، بيان كرد: هر چند تصادفات جاده اى پلنگ در خوزستان مشاهده نشده است 
اما شكار پلنگ انجام مى شود. معموال در سال يك دو مورد گزارش شكار پلنگ داده 
مى شود كه اين شكارها به دليل تعارض پلنگ به دام است. بيشترين خطرى كه پلنگ ها 

را تهديد مى كند نيز كشته شدن توسط دامداران است.
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 در صورتى كه عامليت فردى مقاومتى تحت تاثير منابع ارزشى 
مخالف فعال شده باشد، از آنجا كه انتقال ارزش هاى آن منابع، وجهه 
تحميلى اش نامحسوس و پنهان است، فرد با پذيرش و گرايش به آن 
ارزشها، احساس آزادى و اختيار بر بدن و استقالل در تصميم گيرى 
مى كند. حال ممكن است يكى از اين ارزش هاى مقابل، تمايز بدن با 
دستكارى هايى مثل گوش االغى باشد. يعنى شخص با گوش هايى 
مثل االغ، مقاومتى را در برابر ارزش هاى تحميلى قدرت مسلط شكل 

داده است.
بعد از واژه هايى دماغ خوكى يا لب شترى حاال با گوش االغى و 
چشم گربه اى رو به رو هستيم. اين ها به بازار صنعت زيبايى كشور 
اضافه شده و واكنش هاى اجتماعى تندى را در بر داشته است. در 
قضايى  كميسيون  سخنگوى  نوروزى  حسن  مد،  اين  به  واكنش 
و حقوقى مجلس گفت كه هم متقاضى و هم پزشك انجام اين 
جراحى هاى غيرمتعارف به حبس و ضربه شالق محكوم مى شوند. 
اما تعريف جراحى متعارف چيست؟ اين سوال و سواالت مرتبط با 
موضوع بدن انسان ما را بر آن داشت كه با سيمين كاظمى، پزشك 
و جامعه شناس كه در حوزه جامعه شناسى بدن فعاليت مى كند 
به گفتگو بنشينيم. در ادامه متن گفتگويى با اين جامعه شناس را 

مى خوانيد.
 همانطور كه مستحضر هستيد بعد از عمل زيبايى بينى، عمل هاى 
زيبايى ديگرى مد شده اند. از زاويه دادن به صورت و پروتز به لب 
گرفته تا عمل هايى با نام دماغ خوكى، چشم گربه اى يا گوش االغى. 
تصور برخى اين است كه بعضى از اين عمل هاى جراحى مثل 

جراحى بينى قابل پذيرش است، اما گونه هاى 
ديگر خير. آيا تفاوتى بين عمل هاى زيبايى وجود 

دارد؟
بسته به اين كه از چه منظرى به مداخالت زيبايى 
پرداخته شود، جواب اين پرسش متفاوت خواهد 
مداخالت  بحث  در  اخيراً  كه  منظرى  از  بود. 
زيبايى و به منظور كنترل آن با ابزار قانون شكل 
گرفته، ظاهراً جراحى ها و مداخالت زيبايى به 
دو دسته متعارف و غير متعارف تقسيم شده اند. 
متعارف ها همان جراحى هاى هستند كه تاكنون 
انجام شده و براى رفع بدشكلى يا براى زيبا تر 
اوايل  چه  اگر  و  اند  مى شده  انجام  بدن  شدن 

مقاومت و مخالفت هايى دربرابر آن ها وجود داشت، اما به تدريج 
با فراگير شدن و عادى شدن شان از حجم انتقادات كاسته شد. اما 
نوع غير متعارف جراحى هايى هستند كه در اين ديدگاه هدفشان رفع 
بدشكلى و اصالح يا زيباتر شدن نيست، بلكه به منظور متمايز شدن 
يا همراهى با مد هاى نامأنوس انجام مى شوند، از اين رو به عنوان 
غير متعارف طبقه بندى شده و مستوجب مجازات شناخته شده اند. 
ديدگاه ديگر، ديدگاه پزشكى است. پزشكى تجارى و پزشكانى كه 
در اين عرصه فعال هستند، بين جراحى هاى زيبايى كمتر تفاوت 
قائل هستند. با شكل گيرى و عروج پزشكى تجارى كه در مناسبات 
سرمايه دارى مجال ظهور يافته، «زيبايى» كااليى است كه پزشكان 
با اتكاء به دانش و مهارت كسب شده در دوره تحصيل و بعد از 
آن، مى توانند به متقاضيان عرضه كنند. براى ديدگاهى كه از پزشكى 
تجارى دفاع مى كند، اين كه زيبايى به چه منظورى انجام مى شود، 
چندانى  پيامد هاى آن اهميت  داللت هاى آن، ضرورت هاى آن و 
ندارد. در پزشكى تجارى، پزشك در هيأت يك كاسب ايفاى نقش 
مى كند كه كاالى زيبايى و به طور كلى كاالى سالمت را براى كسب 
سود به مشترى ارائه مى كند. در اينجا رابطه پزشك با بيمار، ديگر 
رابطه درمانگر و درمانخواه نيست، بلكه رابطه ى كاسب-مشترى 
يا  بدهد،  سفارش  گربه اى  چشم  يا  االغى  گوش  مشترى  است. 
بينى عروسكى و جراحى پستان يا هرچيز ديگر، اگر هزينه اش 
را پرداخت كند، پزشك آن را انجام مى دهد و از نظر او و سازمان 

پزشكى اتفاق عجيب و غريب يا نامتعارفى نيفتاده است. 
ديدگاه سومى در مقابل اين هاست كه به طور كلى منتقد اعمال 

زيبايى است و تن سپردن به اين اعمال را غيرضرورى مى داند و با 
تبيين هاى روانشناختى يا جامعه شناختى يا فمينيستى به ريشه ها و 

عوامل مؤثر بر تن سپارى به مداخالت زيبايى مى پردازد. 
مداخالتى كه مطرح شد، بيشتر معطوف به مداخالت پزشكى بود. 
در خصوص زيبايى هايى كه در آن مداخالت غيرپزشكى نقش دارند 

چه تحليلى مى توان ارائه كرد؟
مداخالت زيبايى غيرپزشكى سابقه طوالنى ترى نسبت به دخالت 
پزشكى در زيبايى دارند، ولى اين كسب و كار ها اخيراً با پيشرفت هاى 
تكنولوژيك، دامنه كارشان را وسيع تر كرده اند و در ارائه بدن آرمانى 
نقش فعال ترى يافته اند. البته در مواردى همكارى هايى بين پزشكان 
و آرايشگران و توليد كنندگان/فروشندگان محصوالت آرايشى براى 
ارائه كاالى زيبايى وجود دارد كه در واقع منافع مشترك اين ها را به 

هم پيوند مى زند.
اين موج نياز به زيبايى ناشى از چيست؟ آيا ريشه هاى روحى و 
روانى دارد؟ مثًال مى توانيم بگوييم جامعه دچار كمبود هايى از قبيل 
اعتماد به نفس است؟ يا آنكه بايد از ديد جامعه شناسى به موضوع 
نگاه و از واژگانى مثل سرمايه دارى و كااليى شدن بدن يا انسان 

استفاده كرد؟ 
 پيش تر اشاره كردم كه درخصوص مسأله زيبايى خواهى يا تن 
غيرپزشكى)،  و  پزشكى  از  (اعم  زيبايى  مداخالت  به  سپارى 
ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. در تبيين روانشناختى مسأله عمومًا 
نقش فرد و ويژگى هاى روانشناختى او برجسته مى شود و همه 
مسؤوليت يا تقصير مسأله به دوش فرد و نقص ها و كمبود هاى او 

گذشته مى شود. مثًال به همين موضوع پايين بودن اعتماد به نفس 
اشاره مى شود. اما در نگاه جامعه شناختى، بيشتر بر اين موضوع 
تمركز مى شود كه بدن انسان و جسمانيت او صرفاً متعلق به خودش 
و در اختيار او نيست و عوامل بيرونى و فشار هاى اجتماعى بر آن 
تأثير مى گذارند. در عصر ما و در شرايط تحت استيالى سرمايه 
دارى و مناسبات آن، بدن انسان هم اين قابليت را پيدا كرده كه 
هدف پيام هاى مصرف گرايى و مداخالت معطوف به سود قرار 
گيرد. از طرفى زيبايى و تمايز ظاهرى به عنوان يك ويژگى مهم در 
تعامالت اجتماعى معرفى مى شود و اين ايده منتشر مى شود كه آنچه 
مقبوليت و پذيرش اجتماعى را براى شما رقم مى زند، ظاهر و بدن 
شماست كه الزم است منطبق بر استاندارد هايى باشد كه در هاليوود 
و سالن هاى مد تعيين مى شوند. بعد راه هاى انطباق با استانداردها، 
در بازار به فروش مى رسد كه از ميان كارگزاران متعددش يك دسته 

پزشكانى هستند كه وارد صنعت زيبايى شده اند. 
آن دسته از تغييرات در بدن كه معطوف به زيبايى نيست، مثل تغيير 
در اندام هاى جنسى به هروسيله (قرص، تزريق يا ...) آن ها را از چه 
زاويه اى مى توان نگاه كرد؟ آيا آن ها را هم بايد مثل جراحى زيبايى 
بينى تحليل كرد يا آنكه اساسا، چون پاى مسائل جنسى و خانواده 

وسط مى آيد موضوع متفاوت است؟ 
تفاوت قابل توجهى وجود ندارد، تنها مى توان به اين نكته اشاره 
كرد كه در مسأله اخير، يا اينكه واقعاً اختالل عملكرد جنسى وجود 
دارد، كه در پزشكى و روانشناسى برخى راهكار هاى درمانى براى 
اين مشكالت وجود دارد و شخص از پزشك يا روانشناس كمك 

مى گيرد. يا روى ديگر موضوع اين است كه اختالل عملكرد جنسى 
به مفهوم پزشكى اش وجود ندارد، بلكه توقعات فرد از نقش جنسى 
خود يا شريك جنسى اش كه بر مبناى آموخته هاى اجتماعى اش 
شكل گرفته با آنچه در واقع هست مطابقت ندارد و براى برآورده 
كردن اين توقعات به بازارى كه در آن عرضه محصوالت يا خدمات 
متوسل  مى شود،  ارائه  تنوعش)  تمام  جنسى (با  عملكرد  افزايش 

مى شود.
تصور عرف اين است كه زنان براى بيشتر ديده شدن توسط جنس 
مخالف دست به تغيير در بدن خود مى زند. آيا انجام تغييرات در بدن 

را بايد بر اساس جنسيت فهميد؟
بله. متغير جنسيت اينجا تا حدودى تعيين كننده است. زنان بيشتراز 
مردان تحت كنترل اجتماعى قرار دارند و آرمان زيبايى بيشتر به 
آن ها تحميل مى شود و بيشتر مخاطب پيام هاى زيبايى هستند. آن ها 
مجبور هستند براى اثبات زنانگى و نزديك شدن به استاندارد هاى 
تعريف شده براى زنانگى كه در پيوند تنگاتنگ با زيبايى است، به 
مجموعه اى از اعمال و رفتار ها روى بياورند كه يكى از آن ها همين 
تن سپردن به جراحى هاى زيبايى است. در شرايطى كه زنان، به طور 
سيستماتيك از ايفاى نقش اجتماعى معاف مى شوند، از مشاركت 
اجتماعى كنار گذاشته مى شوند و از توانايى ها و مهارت هاى شان 
ارزش زدايى مى شود، ناچار بدن زن به ابزارى براى تمايز و كسب 
زنان  كه  اينجاست  مى شود.  تبديل  فردى  بين  روابط  در  موفقيت 
براى داشتن بدنى زيبا و بى نقص به تكاپو مى افتند و به مشترى 
و متقاضى اعمال و مداخالت زيبايى پزشكى و غير پزشكى تبديل 
مى شوند. در واقع هر چه محروميت هاى مبتنى 
بر جنسيت و نابرابرى جنسيتى بيشتر باشد، اين 
مسأله رو آوردن به تغيير و دستكارى بدن هم 

بيشتر مى شود. 
وقتى با بعضى افراد درباره نوع پوشش آنها، تتو يا 
... صحبت مى كنيم جوابى كه مى دهند اين است 
كه ”بدن خودم است“ و ”دلم مى خواهد با بدنم 
اين كار را بكنم“ اين پاسخ ها را چطور ارزيابى 
مى كنيد؟ آيا مى توانيم بگوييم تحميل شدن يك 
سرى فرهنگ و ارزش ها از سوى حكومت به 
گوش  مثل  نامتعارف  مد هاى  و  عكس  نتيجه 

االغى تتو يا ... مى شود؟
بله. معموال افرادى كه به اين اعمال و اقدامات زيبايى مبادرت 
مى ورزند، يا كسانى كه اين اعمال را تبليغ مى كنند بر مالكيت بر 
بدن و انتخاب فردى تاكيد مى كنند و عامليت فردى را برجسته 
و  بيرونى  عوامل  از  تاثيرپذيرى  بتوانند  اينكه  براى  مى نمايند، 
فشار هاى اجتماعى را انكار كنند. تشخيص اين فشار ها و عوامل 
تاثيرگذار بر انتخاب هاى افراد البته كار آسانى نيست و نياز به 
مطالعه دارد. شخصى كه قادر به تشخيص تاثير عوامل بيرونى بر 
انتخاب ها و تصميم هايش نيست، از مساله آگاهى كافى ندارد. 
البته اين مكانيسم هاى تاثيرگذارى عوامل بيرونى و اجتماعى بر 
انتخاب ها و مسير هاى زندگى، پيچيده و نامرئى هستند، از اين 

رو ممكن است ناديده گرفته شوند.
وقتى از طرف قدرت حاكم، كنترل بر بدن ها اعمال مى شود و بدن 
محملى براى انتقال ارزش ها و پيام هاى ايدئولوژيك قدرت مسلط 
و  بگيرد  شكل  آن  مقابل  در  مقاومت هايى  است،  ممكن  مى شود 
عامليت فردى، چه مستقالنه و آگاهانه و چه تحت تاثير منابع ارزشى 
مقابل و مخالف فعال شود. در صورتى كه عامليت فردى مقاومتى 
تحت تاثير منابع ارزشى مخالف فعال شده باشد، از آنجا كه انتقال 
ارزش هاى آن منابع، وجهه تحميلى اش نامحسوس و پنهان است، 
فرد با پذيرش و گرايش به آن ارزشها، احساس آزادى و اختيار بر 
بدن و استقالل در تصميم گيرى مى كند. حال ممكن است يكى 
از اين ارزش هاى مقابل، تمايز بدن با دستكارى هايى مثل گوش 
االغى باشد. يعنى شخص با گوش هايى مثل االغ، مقاومتى را در برابر 

ارزش هاى تحميلى قدرت مسلط شكل داده است.

«گوش االغ» به ز «گوش آدمى» است!

سيف اهللا ابوترابى در اين باره گفت: براساس ماده 20 
قانون ثبت احوال اختيار انتخاب نام فرزندان برعهده 
براساس  كه  است  شده  گذاشته  آن  كننده  اعالم 
قانون پدر، جد پدرى، مادر در صورت غياب پدر، 
وصى يا قيم يا امين يا اشخاصى كه براساس قانون 
عهده دار نگه دارى طفل اند و يا متصدى و نماينده 
مى توانند  مى شود،  سپرده  آن  به  طفل  كه  مركزى 

براى كودك نام انتخاب كنند.
وى ضمن اشاره به اينكه براساس ماده 20 قانون 
هم  ندارد  شناسنامه  كه  نامى  صاحب  ثبت احوال 
مى تواند بعد از 18 سالگى شناسنامه بگيرد و نام 
ازدواج  اگر  همچنين  گفت:  دهد،  تغيير  را  خود 
شرعى و غيرثبتى باشد يعنى ازدواج ثبت نشده باشد 
پدر و مادر مى توانند باهم مراجعه و نام فرزندشان 

را انتخاب كنند.
سخنگوى سازمان ثبت احوال افزود: در سازمان ثبت احوال كميته 
و  دانشگاه  استادان  شامل  كميته  اين  دارد.  وجود  ”نام“  مشورتى 
مشاوران زبان هاى رايج در كشور و تعدادى از اعضاى فرهنگستان 
زبان وادبيات فارسى هستند كه نام هاى ايرانى را بررسى مى كنند تا 

نام هاى بيگانه وارد فرهنگ نشود.
ابوترابى در ادامه همچنين به تعدادى از اسامى نامتعارف ايرانى كه در 
سال 95 تغيير كرده و در حال حاضر نيز به اين اسامى شناسنامه داده 
نمى شود اشاره كرد و گفت: برخى از اين نام ها در تعارض با ارزش ها 
و اعتقادات اسالمى يا ملى بوده يا نام هاى مركب نامناسب يا مهجور 
است كه عرفا يك نام محسوب نمى شود، برخى ديگر از اين اسامى 
نامتعارف نيز واژه يا واژه هايى كه مقام يا منصب يا ميزان تحصيالت 
كسى را نشان مى دهد بوده و تعدادى اسامى نيز لقب يا صفت كه 

معموال به نام كسى اضافه مى كنند يا به جاى نام او به كار مى برند، 
بوده است. همچنين برخى نام هاى استفاده شده فاقد ويژگى هاى نام 
و معناى مناسب وبرخى ديگر نيز معرف صفات مذموم و مغاير 
با ارزش هاى انسانى و منزلت اجتماعى است و برخى اسامى نيز 
تغيير يافته و تركيبى با نام مبارك على و برخى ديگر نيز داللت بر 
خوشحالى والدين از پسرزايى يا آرزوى ماندگارى فرزند و... است.

برخى از اسامى نامتعارفى كه در سال 95 تغيير يافته است به شرح 
زير است:

كلوخ رضا، على ميت، گرزعلى، على محمد مشهور به سرتيپ، 
فاطمه مشهور به تلى (زن)، على معروف به آقا (مرد)،سرتيپ (مرد)، 
ماما(زن)، سردار(زن)،لقب حاجيه (زن)، حاجى بابا (مرد)، ام القافيه 
(زن)،نيل، دجله، مكه، مصرى، گيالن، كعبه، سوريه، خراسان، تهران، 
بغداد خانم، انگليس، آمريكا، شش پر، گل غوزه، گرده، گردگل، 
ككليگ، كيسه گل، صدگل، صدتومانى، روزه گل، پنبه، گل گل، هزار 

گل، گل انار، نعناع، نارنگى، مشجر، ليمو، كلپوره، 
گيالس ،گلباغى،دگمه، سماور، ساعت، دفتر، خانه، 
سرانداز،  اسكناس،  چلوارى،  چينى،  طال،  خاص 
سيمزر،  سينما،  نقره،  وسيله  هزارى،  متاع،  مخمل، 
سنگين طال،وحوش، ميمونه، اردك، كساد، قرص 
سردار،  جان،  سنگين  نما،  شب  گنج،  صد  دولت، 
زشتو، خال خاص، خاطى، اضافه، معتاد، مشنگ، 
كفايت،  كفر،  گدا،  گداباجى،  گران،  مخصوص، 
كيك، نمكى، مى، قندى، پنير، خدابس، خانم بس، 
خاتمه، تمام گل، تمام، تابست، پرى بس، گلبس، گل 
آخر، قيزتمام، قزتمام، قزبس، شيرين بس، دختربس، 
همين، همين بس، هل بس، نشد، نخواسته، نازبس، 
راهى،  سه  شانزده،  صدآفرين،  بس،  ماه  نازاده، 
اللك،  امالك،  آبى،  تومان،  ثانيه،  زعفر،  سالطون، 
صنعت،  عكسى،  عمه،  فاميله،  فهرست،  قيمت،  كوچك،  كبوت، 
مشترى،  مشروطه،  مهره،  نظافت،  نگهدار،  واقعه،  ورانداز،  وظيفه، 
لولوپر، قيطاس، خزر، سيد الماسقلى، داخل، شاه بندر، قالب، شمشير، 
ركاب، موذن، قونسول، سرتيپ، داماد، چوپان، ببرعلى، گرگعلى، 
كبوتر، عرب شير، سيد كبوتر، توله شير، ببر، نيست در جهان، الل 
احمد، گدايى كن، گداخان، عاصى، صديار، سوخته رو، سوخته، 
نگهدار، ندرت آقا، نوزاد، نمرد، ميرقسمت، مرادحاصل، الزم، بمان 
على، ببرعلى، آبعلى، التماس على، ازبرعلى، ارجعلى، ربعلى، راه 
بهارعلى،  پنجعلى،  پيرعلى،  توپوزعلى،  حكمعلى،  دادعلى،  على، 
ركاب على، غيرتعلى، غنجعلى، عيانعلى، عوضعلى، على مال، على 
جمعه، على ناز، گرگعلى، كوچكعلى، قندعلى، قسمت على، فغانعلى، 
عيدقلى، شنبه، شهريور، خوش ساعت، نام خدا، قسم، شكار، زيدان، 

بال آقا، الف، مزار، مرادكلوخ، مراتب، محيط، قمصور.

قوانين مغفول؛
 حلقه  هاى مفقوده پيشرفت

پر واضح است كه قانونگذارى به معنى خاص آن، -بر اساس قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران- در حيطه وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسالمى است.

تدوين قوانين مورد نياز كشور متناسب با اوضاع و احوال و اولويتهاى فردى و اجتماعى براى 
رسيدن به آرمانها و ايده آل هاى تعريف شده مطابق با چشم اندازهاى منبعث از سبك زندگى، 
ايدئولوژى، تاريخ و ... كه بايد با ظرافت و دقت هرچه تمام تدوين شده و براى عملى نمودن 
قوانين  اجراى  ملزم به  دولت  و  گردد  دولت ابالغ  قانونگذارى به  مراحل  طى  از  پس  اجرا  و 
مصوب نمايندگان ملت است. درواقع، مجلس خواستگاه اراده يك ملت است؛ ولى اراده اى 
كه فقط در متن قوانين متبلور شده باشد چه دردى را دوا خواهد كرد؟! "مگر آنكه درست و 

صحيح اجرا شوند."
اينكه  به  مضافًا  است.  مرج  و  هرج  و  قانونى  بى  از  بهتر  ضعيف  قانون  كه  شنيده ايم  هميشه 
همه چيز مي تواند در طى طريق با اصالحات و تغييرات در مسائل حادث و پيش بيني نشده به 

كمال خود نزديك شود.
با كمى مداقه در قوانين وضع شده توسط مجلس شوراى اسالمى چه به صورت "طرح" و يا 
"اليحه"، متوجه مي شويم، كم نيستند قوانينى كه به درستى تصويب شده اند ولى به هر دليلى 

–حتى در برخى موارد بعد از گذشت دهه ها- هنوز اجرا نمي شوند!!!.
سال  (مصوب  جوانان  ازدواج  تسهيل  قانون   ،(1393 سال  (مصوب  توليد  موانع  رفع  قانون 
1384)، قانون افزايش بهره ورى بخش كشاورزى و منابع طبيعى (مصوب سال 1389) و ده ها 
برنامه  با  خود  زمان  در  اگر  هركدام  كه  هستند  مغفول  قوانين  از  مواردى  ديگر...  مشابه  مورد 
عدم  معلول  كه  اسف بارى  مصاديق  شاهد  امروز  شايد  مي شدند،  اجرائى  و  عملى  دقيق،  ريزى 

اجراى صحيح اراده ملت است نبوديم.
كه  است  مفقوده اى  ى  حلقه   عمومى،  مطالبات  پيگيرى  و  قوانين  صحيح  اجراى  بر  نظارت 

خود مغفول مانده است.
شايد و بايد حساسيت ها را زياد كنيم...؛ از خودمان شروع كنيم.

از توله شير و گدايى كن تا بغداد خانم و مراد كلوخ
سخنگوى سازمان ثبت احوال با اشاره به فعاليت كميته مشورتى «نام» در سازمان ثبت احوال براى
 بررسى نام هاى ايرانى، به برخى از نام هاى نامتعارف كه در سال 95 تغيير يافته است اشاره كرد.

نـان ز

شـت ا د د يا

معاون رئيس جمهور در اموز زنان و خانواده با 
ارائه آمارى از ميزان تحصيالت زنان و مردان در 
دانشگاه هاى كشور، گفت: نسبت درصد زنان و 

مردان در مقطع كارشناسى مساوى است. 
خانواده  و  زنان  اموز  در  جمهور  رييس  معاون 
هستند  تالش  در  اسالمى  كشورهاى  گفت: 
دسترسى زنان و مردان به آموزش كيفى را در 
تمام سطوح تضمين كند و زنان از مردان عقب 
دينى  و  شرعى  اسالمى،  هدفى  اين  نباشند،  تر 
است و به اصول دينى ما نزديك است و آن را از 
غرب عاريه نگرفته ايم و اصلى مبتنى بر توسعه 

پايدار است كه به خوبى آن را درك مى كنيم. 
نظر  از  كه  مهمى  مسائل  از  يكى  گفت:  وى   
از  عدالت  هستيم،  مواجه  آن  با  فناورى  و  علم 
نظر دسترسى به فرصت ها براى زنان و مردان 
است. دسترسى برابر به كيفيت آموزش از چالش 
هاى اصلى جوامع است چرا كه هنوز در برخى 
جوامع زنان از نظر دسترسى به آموزش كيفى از 

مردان عقب تر هستند. 
معصومه ابتكار با ارائه آمارى از ميزان تحصيالت 
گفت:  كشور،  هاى  دانشگاه  در  مردان  و  زنان 
نسبت درصد زنان و مردان در مقطع كارشناسى 
مساوى است. در كارشناسى ارشد تعداد بانوان 
بيشتر از مردان است اما ناگهان در مقطع دكترى 
سهم  و  دارد  چشمگيرى  كاهش  زنان  حضور 
زنان به عنوان پژوهشگر در سال 2015 در زمينه 
هاى پژوهش، توسعه پايدار، امنيت و صلح در 

حال نوسان است. 
به گفته معاون رئيس جمهور، آموزش و دانش 
صرفا اختصاص به نخبگان ندارد بلكه براى تمام 
بشريت است و بايد دسترسى به برابرى آموزشى و 
برابرى گروه هاى آسيب پذير را به آموزش تسهيل 

كنيم. 
وى اظهار كرد: براى دستيبابى زنان به فعاليت هاى علم 
و فناورى در كشورهاى اسالمى، بايد سياستگذارى 
ها و هدف گذارى هايى صورت گيرد، الگوهاى 
جهانى بايد ايجاد كنيم. ترغيب نسل جوان براى 
فعاليت در حوزه هاى علمى و پيشرفت در اين 
مسير نيز يكى ديگر از موضوعات مهم در اين زمينه 

است كه بايد به آن توجه كرد. 
به گفته ابتكار، آمارها نشان مى دهد 28 درصد 
از پژوهشگران دنيا را زنان تشكيل مى دهند كه 
علت اين آمار پايين در خصوص فعاليت زنان 
متوجه  بانوان  كه  است  اين  پژوهش  حوزه  در 
هستند وظايف مختلفى در خانواده براى تربيت 
دارند  عهده  بر  خانواده  از  پشتيبانى  و  فرزندان 
و ما نيز نبايد از واقعيت اهميت نقش زنان در 

خانواده، صرفنظر كنيم. 
از  آمارى  ارائه  با  خود  سخنرانى  ادامه  در  وى 
ميزان تحصيالت زنان و مردان در دانشگاه هاى 
در  مردان  و  زنان  درصد  نسبت  گفت:  كشور، 
كارشناسى  در  است.  مساوى  كارشناسى  مقطع 
اما  است  مردان  از  بيشتر  بانوان  تعداد  ارشد 
كاهش  زنان  حضور  دكترى  مقطع  در  ناگهان 
چشمگيرى دارد و سهم زنان به عنوان پژوهشگر 
توسعه  پژوهش،  هاى  زمينه  در  سال 2015  در 

پايدار، امنيت و صلح در حال نوسان است. 
به گفته ابتكار، متاسفانه در كشورهاى اسالمى 
به دليل جنگ و ناآرامى هاى داخلى، دسترسى 
زنان به آموزش كاهش يافته است بنابراين در 
اين كشورها نيازمند آرامش به عنوان پيش نياز 

جهت شكوفايى علم و فناورى هستيم. 

وى با بيان اينكه نسبت زنان و مردان در حوزه 
پژوهش و توسعه 14 درصد است، گفت: اين 
آمار در كشورهاى مختلف بين 20 تا 40 درصد 
در  درصد   20 از  كمتر  كل  در  زنان  اما  است 

پژوهش و توسعه سهم دارند. 
ابتكار با تاكيد بر اينكه تعداد پژوهشگران زن در 
مهندسى  و  رياضى  فناورى،  علوم،  هاى  حوزه 
شد:  يادآور  يابد،  مى  كاهش  ناگهانى  طور  به 
آيسسكو و كشورهاى عضو بايد طرح و راهكار 
ملى براى پرداختن به اين بحث داشته باشند و 
و  پژوهش  به  زنان  دسترسى  چرا  كنند  بررسى 

توسعه كم است. 
خود  سخنان  ادامه  در  جمهور  رئيس  معاون 
هاى  رشته  اساس  بر  زنان  دسترسى  مورد  در 
دانشگاهى به حوزه آموزش گفت: زنان در رشته 
هاى آموزش، سالمت، هنر، علوم انسانى و حتى 
تى،  آى  حوزه  در  اما  هستند  پيشتاز  پايه  علوم 
مهندسى، ساخت و توليد، تعداد زنان به ناگهان 

كاهش مى يابد. 
وى يكى از مهمترين داليل كاهش فعاليت زنان 
در حوزه هاى مذكور را ترجيح آنان براى ايفاى 
اصلى  اعضاى  از  يكى  عنوان  به  مادرى  نقش 
خانواده دانست و تاكيد كرد: دولت بايد فرصت 
و  مادرى  نقش  تا  كنيم  فراهم  زنان  براى  هايى 
خوبى  به  را  فناورى  و  علم  حوزه  در  فعاليت 
ايفا كنند. براى رسيدن به اين هدف الزم است 
ايجاد مراكز مراقبت روزانه از كودكان، تشويق 
همسران براى كمك به زنان در امور خانواده و 
ايجاد فرصت بيشتر براى زنان از سوى همسران 
براى فعاليت در حوزه هاى علم و فناورى در 

جامعه مد نظر است. 
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئيس  معاون 
سياستهاى دولت براى حمايت از اين سه راهكار 
و حضور زنان در حوزه هاى ياد شده اشاره و 
هاى  سياستگذارى  زمينه  اين  در  ما  كرد:  تاكيد 
ملى داريم تا بتوانيم حضور زنان را در جامعه 
تصدى  دوره  در  حاضر  حال  در  كنيم.  تضمين 
چهار ساله دكتر روحانى در تالشيم 30 درصد 

ادارات دولتى به زنان اختصاص يابد. 
به گفته ابتكار، مرحوم ميرزاخانى، اين جايزه را 
نه فقط براى مردم ايران بلكه براى زنان كل دنيا 
به دست آورد؛ ما بايد چنين زنانى را به عنوان 
الگو معرفى كنيم همچنين بايد جوامع را آموزش 
دهيم كه چگونه خانم ها مى توانند در اين حوزه 

موفق ظاهر شوند. 
ايران،  در  زنان  تحصيل  درصد  مورد  در  وى 
توضيح داد: سهم زنان در تحصيالت تكميلى از 
31 درصد در سال 1997 به بيش از 60 درصد 
رسيده است اما هنوز 47 درصد در بسيارى از 

حوزه ها فاصله برابرى با مردان داريم. 
با  خود  سخنان  ادامه  در  جمهور  رئيس  معاون 
اشاره به جمعيت چهار ميليون و 300 هزار نفرى 
تعداد  اين  از  كرد:  اظهار  ايران،  در  دانشجويان 
ميليون 300  دو  و  دختر  دانشجوى  ميليون  دو 
هزار دانشجوى پسر داريم؛ در اين زمينه بانوان 
به نسبت مساوى با آقايان در ورود به تحصيالت 

تكميلى عالقمند هستند. 
ابتكار در ادامه افزود: آمارها نشان مى دهد كه 
زنان  درصد   5 تنها  اسالمى  انقالب  ابتداى  در 
حاضر  حال  در  اما  داشتند  تكميلى  تحصيالت 
تحصيالت  ايرانى  زنان  از  درصد   27 از  بيش 

تكميلى دارند. 

آمار تحصيالت زنان در ايران
وقتى از طرف قدرت حاكم، كنترل بر بدن ها اعمال مى شود و بدن محملى براى انتقال ارزش ها و پيام هاى ايدئولوژيك قدرت مسلط مى شود ممكن 

است، مقاومت هايى در مقابل آن شكل بگيرد و عامليت فردى، چه مستقالنه و آگاهانه و چه تحت تاثير منابع ارزشى مقابل و مخالف فعال شود.

حميد حميدى
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6
اقتصادى

چه به صورت  و  نقدى  چه به صورت  يارانه اى،  اقدامات  نمى رسد  به نظر 
كااليى، بتواند معضل معيشتى و فقر طبقات محروم جامعه را كه گفته مى شود 
حدود 40 ميليون زير خط فقر قرار دارند برطرف كند. معضل اساسى در جاى 
ديگرى است؛ در سياست هاى ناكارآمد اقتصادى، پولى و ارزى كه در يك 
ساختار اقتصاد بيمار استخدام مى شود، مساله تخصيص منابع كه به هرز مى رود 
و در بخش اعظم منابع در اختيار تعداد اندكى از افراد و گروه هاى وابسته به 
قدرت هاى اقتصادى و سياسى و اطالعاتى قرار مى گيرد و ثروت ها در ميان 

همين افراد انباشته مى شود.
محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه مى گويد: اقتصاد نفتى و رانتى به 
جاى آنكه از افراد فقير و محروم حمايت كند و رفاه اقتصادى و اجتماعى را به 

جامعه اعطا كند، روز به روز به فاصله گرفتن اين هدف با واقعيات 
اقتصادى منجر شده است. به طورى كه در حال حاضر فاصله بين 
فقر و غنا و تعميق شكاف طبقاتى به يك ابرچالش دولت تبديل 
شده است. تورم يكى از عواملى است كه باعث كاهش ارزش پول 
ملى شده و قدرت خريد جامعه به خصوص طبقات آسيب پذير 
و حقوق بگير را كاهش داده است. به طورى كه بسيار زيادى از 
مردم حتى به يك سوم اقالم سبد معيشتى خود در  سه سال قبل 

نيز دسترسى ندارند.»
ارز  قدرتمندترين  به عنوان  دالر  مدت  اين  در  داد:  ادامه  جامساز 
جهان در برابر ريال چهار تا پنج برابر افزايش قيمت يافته است. 
اين امر معيشت مردم را با چالش رو به رو ساخته به طورى كه اين 
محروميت هاى معيشتى، ميزان دستمزد ها و پرداخت نشدن چندماه 
اعتراضاتى شد. دولت اما در  حقوق برخى كاركنان اسباب بروز 
مقابل در نظر دارد كه با برنامه هاى كوتاه مدت به تعمير بخشى از 

معيشت جامعه اقدام كند. 
اقدامات يارانه اى معضل معيشتى طبقات محروم را برطرف نمى كند

او ادامه مى دهد: گفته شده بود قرار است بين آحاد محروم و فقير كه هنوز 
مشخص نيست كه چند دهك جامعه را مشمول خود مى كند بسته هاى 600 
هزار تومانى توزيع شود، اما به نظر نمى رسد چنين اقداماتى، چه به صورت 
نقدى و چه به صورت كااليى، بتواند معضل معيشتى و فقر طبقات محروم 
جامعه (گفته مى شود حدود 40 ميليون زير خط فقر قرار دارند) را برطرف كند. 
معضل اساسى در جاى ديگرى است؛ در سياست هاى ناكارآمد اقتصادى، پولى 
و ارزى كه در يك ساختار اقتصاد بيمار به كار گرفته مى شود، مساله تخصيص 
منابع كه به هرز مى رود و بخش اعظم منابع در اختيار تعداد اندكى از افراد و 

گروه هاى وابسته به قدرت هاى اقتصادى و سياسى قرار مى گيرد و ثروت ها در 
ميان همين افراد انباشته مى شود. به طورى كه در حال حاضر بانك هاى كشور 
در واقع طبق اطالعات دولتى با 30 درصد سپرده هاى مردمى فعاليت مى كنند و 
به همين خاطر قادر نيستند كه به شركت هاى كوچك و مولد بخش خصوصى 
تسهيالت دهند. در مقابل اما بخش خصوصى روز به روز ضعيف تر شده و 
از حركت باز مى ماند. آنچه كه به عنوان بخش خصوصى از سوى دولتى ها 
ياد مى شود در واقع بخشى به نام فرادولتى ها و خصولتى هاست كه در ارتباط 
نزديك و مستقيم با دولت و حاكميت هستند. آن ها ثروت هاى بادآورده را در 
اختيار دارند و هرگاه اراده كنند مى توانند در هر يك از بازار هاى كشور نظير بازار 

ارز، طال، و ... تالطم ايجاد كنند.

اين اقتصاددان مى گويد: در حالى كه اقتصاد ما از بيمارى داخلى رنج مى برد با 
تحريم هاى جديد نيز مواجه شده ايم كه اين معضل را عميق تر مى كند. در نبود 
ثبات اقتصادى نه سرمايه گذارى صورت مى گيرد و نه توليد ناخالص داخلى و 
اشتغال افزايش پيدا مى كند. تنها محصول اين شرايط افزايش فقر و بيكارى و 
كاهش درآمد هاى ملى خواهد بود. البته اروپا براى حمايت از ايران و برجام 
در مقابل آمريكا برنامه هايى دارد كه هنوز ساز و كار آن به درستى مشخص 
نيست. به طور مثال اخيرا مسئول بخش گروه دولتى فرانسه-ايران گفت: اروپا 
به دنبال اتصال حداقل يك بانك ايرانى به نظام بانكدارى بين المللى (سوئيفت) 
است كه تحقق اين امر بسيار بعيد به نظر مى رسد. چرا كه بسيارى از بانك هاى 
قوى و مقتدر آمريكا عضو سوئيفت هستند و آمريكا نفوذ بسيار زيادى بر اين 

موسسه دارد. و به طور حتم جلوى همكارى سوئيفت با بانك هاى ايرانى گرفته 
خواهد شود. 

اين استاد دانشگاه معتقد است: فروش نفت ايران به صفر نخواهد رسيد، زيرا 
راه هاى گوناگونى براى دور زدن تحريم ها وجود دارد، اما اين امر سبب تضعيف 
اقتصاد ايران مى شود. اقتصاد ايران در سطح بين المللى به طور رسمى در انزوا 
قرار مى گيرد و يك حائل نامرئى در مرز هاى تجارى و سياسى ايران كشيده 
مى شود كه نتيجه آن تضعيف بيشتر اقتصاد و كاهش روابط ديپلماتيك با آن 
دسته از كشور هايى است كه قبال با ايران روابط تجارى داشتند. با اين حال 
اروپا با برنامه اى با عنوان SPV براى حمايت از ايران دارد. تصويب FATF از 
سوى ايران مى تواند تا حدودى از معضالت كشور بكاهد. در غير اين صورت 
بايد منتظر عواقب اين تحريم ها ماند. كاهش فروش نفت ايران نيز 
ممكن است قيمت ها را افزايش دهد چرا كه عربستان سعودى و روسيه 
قدرت جبران كمبود فروش نفت ايران را ندارند. افزايش قيمت نفت 
نيز روى تراز تجارى آمريكا اثر مى گذارد و تنها كارى كه اين كشور 
مى تواند انجام دهد استفاده از ذخاير استراتژيك نفتى چند صد ميليون 

بشكه اى خود است.
جامساز با بيان اينكه ”تقريبا تمام كشور ها با به صفر رساندن صادرات 
نفت ايران مخالفند“ مى گويد: آمريكا به دنبال جايگزينى نفت اوپك به 
جاى نفت ايران است، اما عربستان در طوالنى مدت توان اين كار را 
ندارد. از طرفى به خاطر درگيرى اين كشور در يمن و معضلى كه در 
مورد قتل جمال خاشقجى به وجود آمده بسيارى از كشور ها مايل به 
خريد نفت از عربستان نيستند. شايد اين فرصتى براى ايران باشد كه 
بتواند حداقل اين كشور ها را به سمت خود جلب كند و با افزايش 
قيمت نفت، كاهش فروش آن را جبران كند و درآمد هاى نفتى را به 
حدى برساند كه زير ساخت ها و بخش مولد اقتصاد به حركت درآيد. با به 
حركت درآمدن بخش واقعى اقتصاد، يعنى اقتصاد مولد است كه رشد اقتصادى 
و اشتغال و درآمد نسبى ايجاد و پول ملى تقويت مى شود و قشر فقير و بى 
بضاعت جامعه مى توانند با افزايش قدرت خريد، معيشت خود را تامين كنند. 

اين تحليل گر اقتصادى ادامه مى دهد: آقاى رئيس جمهور اعالم كرده كشور 
ايران ارزان ترين كشور است. در حالى كه قيمت ها را بايد با قدرت خريد مردم 
مقايسه كرد. در كشور هاى ديگر ممكن است قيمت كاال ها بسيار باال باشد، اما 
قدرت خريد جامعه آنقدر هست كه از پس پرداخت هزينه هاى معيشتى و ديگر 
هزينه هاى خود برآيد؛ لذا تنها راه براى كوتاه كردن فاصله فقر و غنا، سياست 

گذارى هاى زيربنايى با هدف ارتقاء توليد و رشد اقتصادى و اشتغال است.

بازار  وضيت  درباره  تهران  سازان  انبوه  انجمن  مديره  هيات  عضو 
مسكن گفت: در چند سال گذشته هيچ گونه پيشرفتى در توليد مسكن 
نداشته ايم و عرضه مسكن در كمترين مقدار خود در طول اين سال 

ها بوده است. 
 محمدعلى ربانى افزود: سياست هاى دولت هم در ساخته نشدن 
مسكن تاثيرگذار بوده است و در كنار آن سياست هاى شهردارى 
در افزايش هزينه هاى مربوط به صدور پروانه هاى ساخت، افزايش 
ماليات و بيمه و… در مجموع باعث شده تا توليد مسكن در حداقل 

ميزان قرار گيرد. 
وى تصريح كرد: بايد توجه كنيم كه توازن ميان عرضه و تقاضا اتفاق 
بيافتد تا بتوانيد بازار را متعادل كند. متاسفانه اين توازن صورت نگرفته 
و هميشه نياز انباشته اى از ساليان قبل داريم كه اين نياز انباشته به 
اصطالح نه تنها جبران نشده بلكه با عدم ساخت واحدهاى مسكونى 

جديد باعث شده ايم نياز شديد شود و در مقابل عرضه كم باشد و به 
صورت طبيعى شاهد افزايش قيمت ها باشيم. 

ربانى درباره تسهيالت دولت و بانك مسكن به انبوه سازان بيان كرد: در 
مورد تسهيالتى كه دولت و بانك مسكن اعالم مى كنند بايد گفت در 2ماه 
گذشته قيمت مسكن نسبت يه سال قبل در همين زمان بسيار افزايش يافته 
كه غير قابل كنترل است و تقريبا مى توان گفت اين مساله را مى توان متاثر 

از بازار سكه و ارز هم دانست. 
وى درباره ميزان افزايش قيمت در بازار مسكن گفت: قيمت مسكن در اين 
مدت نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 100درصد افزايش يافته است. 
دبير انجمن انبوه سازان قم ادامه داد: بنابراين با توجه به افزايش قيمت هاى 
اتفاق افتاده ميزان تسهيالتى كه دولت و بانك مسكن قرار است، پرداخت 
كنند متناسب با قيمت فعلى مسكن نبوده و تاثير بااليى در بازار ساخت و 

ساز و قيمت تمام شده مسكن ندارد.
وى توضيح داد: سال هاى قبل معموال قيمت ساخت هر متر مربع مسكن 
برابر با يك ميليون و 400 تا يك ميليون و 500هزار تومان بود اما در ماه 
هاى گذشته و با توجه به افزايش قيمت مصالح قيمت ساخت هر متر مربع 
مسكن به 2ميليون و 500هزار تا 3ميليون تومان رسيده است كه متاسفانه 

دولت اصال توجهى به اين مساله نداشته و ندارد. 
ربانى بيان كرد: دولت بدون هيچ گونه برنامه براى آينده به ويژه در حوزه 

مسكن روزگار را مى گذراند.  
وى درباره گفت: افزايش قيمت ها به حدى بوده كه براى مثال اگر كسى 
تا سال گذشته مى توانست يك ملك را با 500ميليون تومان بخرد امسال 
براى خريد خانه بايد يك ميليارد تومان هزينه كند اين وضعيت در حقيقت 

تراژدى اسف بارى است . 
وى تاكيد كرد: اين وضعيت اسفبار تاثيرات فراوانى در زندگى مردم داشته 

و به هيچ وجه اين شرايط قابل جبران و برگشت نيست. 
اين فعال حوزه مسكن اظهار كرد: حتى اگر ارز واقعا به 4200تومان 
برسد، به حتم قيمت مسكن كاهش چشمگير و همسان با سال گذشته 
را نخواهد داشت و براى مثال ملك يك ميليارد تومانى حداكثر به 

800ميليون تومان كاهش مى يابد. 
ربانى درباره اينكه آيا وزير راه و شهرسازى تا پايان سال قادر خواهد 
بود تا اقدامات چشمگيرى در حوزه مسكن و بازگرداندن رونق و … 
در اين بخش انجام دهد يا خير، توضيح داد:  تا پايان سال نمى توان 
انتظار داشت وزير اقدام جدى انجام دهد زيرا او وارد يك دستگاه 
عريض و طويل به نام وزارت راه و شهرسازى شده است و نمى 
تواند مسايل مربوط به مسكن مهر و شركت هاى عمران تخصصى 
اين بخش و همچنين بافت هاى فرسوده را سامان دهد، فرصت كافى 

ندارد و به حتم تا پايان سال اتفاقى نخواهد افتاد. 
وى ادامه داد:  مگر اينكه وزير راه و شهرسازى براى سال98 برنامه خاصى 
داشته باشد كه تاكنون برنامه اى اعالم نكرده ، ايشان گفته است به دنبال 
متحول كردن بخش مسكن و بازسازى بافت فرسوده است و مى خواهد 
مسكن مهر معوق را به اتمام رسانده و تحويل دهد اما معلوم نيست اين 

كارها قرار است با چه مكانيزمى انجام شود. 
وى خاطر نشان كرد: آنچه مهم به نظر مى رسد اين است كه اسالمى به 
عنوان وزير راه و شهرسازى در اين حوزه از وزارى قبلى شايد بهتر بتواند 

اقداماتى را انجام دهد و ما نيز منتظر اقدامات وى هستيم. 
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران درباره قيمت مسكن در ماه هاى آينده 
و پيش بينى كرد: شاهد افزايش قيمت در اين بخش نخواهيم بود زيرا بازار 
در حالت ركود تورمى بسر مى برد و بنابراين تا آخر سال قيمت مسكن  

ثابت خواهد ماند.

بسته حمايتى دولت؛ معضل اساسى  در جاى ديگرى است!

هزينه ساخت هر متر مربع مسكن به 2.5 ميليون تومان رسيد
محمدعلى ربانى، عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان: قيمت مسكن تا آخر سال ثابت خواهد ماند

واريز يارانه متولدين 97 هم چنان در ابهام

واريز يارانه نقدى هر ماه با چالش هاى فراوانى همراه است و موضوع 
جديد در اين حوزه قطع يارانه متولدين سال 97 است كه گويا دولت قرار 
است به جاى شناسايى و حذف دهك هاى پردرآمد اقدام به حذف يارانه 

اعضاى جديد خانوارها كند. 
طرح پرداخت يارانه نقدى به حساب سرپرستان خانوار از سال 89 كليد 
خورد و تا مهر ماه سال جارى 92 مرحله واريز شده است كه در حال 
حاضر حدود 94 درصد از جمعيت كل كشور مشمول دريافت يارانه 
مى شوند. در اين ميان هر ماه به تعداد نفرات خانوارها اضافه مى شود و 
سرپرستان خانوار در تالش هستند تا اين افراد را به ليست دريافت يارانه 
اضافه كنند، اما خبرهايى مبنى بر حذف يارانه اعضاى جديد خانواده ها 

موجب نگرانى آن ها شده است.
اين در حالى است كه مسئولين سازمان هدفمندى يارانه ها تنها اقدام براى 
واريز يارانه اعضاى جديد خانواده ها را دريافت شناسنامه اعالم مى كنند، 
اما واريز يارانه اين افراد تا وارد سامانه شود، زمان بر خواهد بود و بعضا تا 
3 ماه زمان بر خواهد بود و طبيعى است كه اين وقفه 3 ماه در واريز يارانه 

در مراحل بعدى واريز نخواهد شد.
نكته قابل توجه اينجاست كه در تير، مرداد و شهريور حدود 340 هزار 
نوزاد متولد شده اند كه واريز يارانه تمامى اين افراد از سوى سازمان 
يارانه  كرده  اعالم  دولت  و  است  بررسى  حال  در  يارانه ها  هدفمندى 
متولدين سال جارى قطع نشده و پروسه زمانى براى اضافه كردن به ليست 

يارانه زمان بر خواهد بود.
البته در اين ميان خانوارهايى هستند كه با توجه به تولد فرزند خود در 
ماه هاى ابتدايى سال و دريافت شناسنامه هنوز موفق به دريافت يارانه 
عضو جديد خانواده خود نشده اند و امكان پيگيرى اين موضوع نيز راه 

به جايى نمى برد.
در اين ميان مسئولين سازمان هدفمندى يارانه ها در توضيح علت عدم 
واريز يارانه نوزدان گفته بود، اين سازمان تنها نقش متولى پرداخت مبالغ 
را بر عهده دارد و مجرى بررسى و تخصيص اعتبار جهت پرداخت يارانه 
به واجدان شرايط بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى است و 
زمانى هم كه به ما دستور قطع پرداخت يارانه بدهند ما فقط اجرا مى كنيم.

به عالوه تا بهمن ماه سال گذشته يك هزار و 100 ميليون دالر يارانه 
پرداخت شده كه با افزايش نرخ دالر و حذف خودكار برخى از چرخه 
يارانه بگيران، در حال حاضر تنها 400 ميليون دالر براى پرداخت يارانه 
نياز است و بدين ترتيب 60 درصد يارانه بگيران خود به خود از گردونه 

مخارج حذف شده اند.
با يك حساب سرانگشتى به اين نتيجه مى رسيم با فرض معوقات سه ماهه 
در واريز يارانه نوزادان از ابتداى سال بيش از 383 هزار نفر متولد شده 
اند كه از اين تعداد 340 هزار نفر متولدين تير تا شهريور ماه هستند كه 
مجموع يارانه اين افراد حدود 15 هزار ميليارد تومان كه پرداخت نشدن آن 
موجب پيگيرى و سردرگمى سرپرستان خانوار براى تحقق معوقات يارانه 

فرزندان خود شده است.
همچنين دولت در دوره هاى قبل وعده حذف يارانه دهك هاى پردرآمد را 
داده بود كه اين امر به علت هاى مختلف از جمله در دست نبودن اطالعات 
حساب افراد و عدم امكان شناسايى پر درآمدها محقق نشد و با توجه به 
كسرى بودجه بخش هدفمندى يارانه ها دولت موظف است كه اين اقدام 

را انجام دهد.
بر اساس قانون بودجه سال جارى سه دهك باالى جامعه بايد از فهرست 
يارانه بگيران حذف شوند، اما متاسفانه به جاى حذف آن ها دولت به 
نوزادان يارانه نداده كه تبعات اين كار بيشتر از گذشته خواهد بود و ديون 
دولت به مردم را بيشتر مى كند و اگر دولت قصد اجراى قانون را داشت 
بايد چند سال پيش شش ميليون نفر غيرنيازمند را از فهرست يارانه بگيران 
حذف مى كرد، اما هنوز پس از گذشت چند سال از ابالغ اين قانون هنوز 

شاهد اجراى آن نيستيم.
براساس اين گزارش حال بايد منتظر ماند و ديد دولت در نود و سومين 
مرحله واريز يارانه نقدى در روز شنبه 26 آبان ماه، اقدام به واريز يارانه 
اعضاى جديد خانوارها مى كند و يا قرار است براى جبران كسر بودجه 

بخش هدفمندى يارانه ها، يارانه نوزدان را به طور كل قطع كند؟

خبـر



براساس مصوبه كنگره فيفا در اجالس 2010، مسابقات جام جهانى 
فوتبال  2022 از تاريخ 21 نوامبر تا 18 دسامبر 2022 ( برابر با 30 
آبان تا 27 آذر 1401 ) در كشور قطر برگزار خواهد شد. حاال مسووالن 
ورزشى كشورمان از جمله وزير ورزش در اين انديشه اند تا از اين فرصت 
براى ميزبانى اردوهاى تداركاتى تيم هاى ملى راه يافته به اين مسابقات 

استفاده كنند.
در اين ميان بايد چند موضوع با واقع بينى مورد توجه قرار گيرد:

1- آن چه مسعود سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان مطرح كرده است 
ميزبانى اردوهاى تداركاتى است و نه ميزبانى مسابقات جام جهانى 2022 
قطر. اگر موضوعى به نام ميزبانى مسابقات جام 2022 قطر در كشورهاى 
همسايه قطر امكان پذير بود مى بايستى در جريان برگزارى جام جهانى 
2018 مسكو از سوى كنگره فيفا اعالم و تصويب مى شد و يا آن كه در 
كنگره فوق العاده فيفا به تصويب برسد و چنين برنامه اى تاكنون در دستور 

كار فيفا قرار نگرفته است.
2- رييس فيفا، جيانى اينفانتينو در جريان سفر به ايران با تمايل 

ايران براى ميزبانى اردوهاى تداركاتى تيم هاى جام 
جهانى 2022 قطر آشنا شد و از اصل فكر براى اجرا 
در كشورهاى همسايه قطر استقبال كرد. حتى حسن 
عبداهللا الذوادى، دبيركل كميته عالى طرح ها در شركت 
سرمايه  عالى  مرجع  عنوان  به  قطر  گذارى  سرمايه 
قطرى براى ساخت ورزشگاه ها،هتل ها و ساختارهاى 
فنى فيفا در سال 2022 در حاشيه نشست صلح جهانى 
در پاريس نيز تاكيد كرده كه درخواست هايى از سوى 
كشورهاى همسايه قطر براى ميزبانى تيم ها ( در قالب 
برگزارى اردوهاى تداركاتى و مسابقات) دريافت كرده اند 
كه از سال ها قبل مورد مطالعه قرار گرفته است. وى 
تاكيد كرده كه آمادگى قطر براى ميزبانى از 32 تيم 
در جام جهانى 2022 است و نه 48 تيم. اينفانتينو نيز 
در گفت وگو با يك رسانه اروپايى اشاره كرده بود كه 
افزايش تيم ها از 32 به 48 تيم در جام جهانى قطر 

موكول به نظر كنگره فيفا است گرچه وى اجراى چنين برنامه اى در 
2022 قطر را در شرايط فعلى بسيار سخت توصيف كرده بود.

3- اظهارنظرها نشان مى دهد افزايش تيم ها از 32 به 48 تيم در 2022 
قطر تقريبا محال است همين امر اين نظريه را قطعى مى كند كه همه 
مسابقات اين جام در قطر برگزار مى شود زيرا از سال 2010 دولت قطر 
با تخصيص صد ميليارد دالر، خود را براى اين رويداد بزرگ ورزشى 
آماده كرده است و ديگر دليلى نمى بيند كه افتخار ميزبانى مسابقات را 
از خود سلب كند. از سويى ديگر شرايط سياسى و منطقه يى قطر اكنون 
ايجاب مى كند تا با برگزارى كامل مسابقات در اين كشور نشان دهد 
كه محاصره عربستان و امارات هيچ تاثيرى بر اراده سياسى قطر براى 
برگزارى مسابقات 2022 نگذاشته و اين را نقطه قوتى براى خود مى داند. 
بنابراين فرضيه برگزارى مسابقات در ايران هم به شكل اتوماتيك منتفى 
است زيرا امكانات لجستيك و موضوع تخصيص ميلياردها دالر در اين 

شرايط براى ايران اساسا امكان پذير نيست.
4- اگر به تاريخ برگزارى مسابقات جام جهانى 2022 قطر دقت كنيم 

متوجه مى شويم كه آب و هواى آن روزهاى قطر رو به هواى بهارى 
است در حالى كه آب و هواى ايران به سوى تشديد سرما پيش مى رود 
لذا برگزارى مسابقات در شهرهايى مثل اصفهان، تهران، مشهد و تبريز 
كه از امكانات بيش ترى برخوردارى هستند حتما با مخالفت فيفا و 
تيم هاى شركت كننده در 2022 مواجه مى شود زيرا برگزارى مسابقات 
در سايه دو آب و هواى كامال مختلف در يك تورنمنت جهانى مى تواند 

موجب اجحاف و بى عدالتى در حق تيم ها شود.
5- آن چه معقول و منطقى و قابل اجراست همان برگزارى اردوهاى 
تداركاتى براى تيم هاى شركت كننده در جام جهانى 2022 در كشورهاى 
همسايه قطر است از همين رو اگر روابط سياسى عربستان، بحرين 
و امارات با قطر خوب شود و آن ها محاصره قطر را پايان دهند پس 
كشورمان رقيبان قوى ديگرى دارد كه امكانات آن ها به مراتب بهتر 

از ايران است.
6- با اين فرض، ايران مى تواند جزو گزينه هاى تيم هاى ملى شركت 
كننده در جام 2022 قطر براى برگزارى اردوهاى تداركاتى باشد كه چنين 

احتمالى فقط در جنوب ايران قابل اجراست. با اين فرض، چند تيم ملى 
خارجى مى توانند در آب و هواى مشابه قطر تمرينات خود را در جنوب 
ايران برگزار كنند كه در ميان گزينه هاى موجود شانس كيش و قشم از 
همه بيش تر است و از ميان اين دو حتما جزيره كيش بيش ترين شانس 
را دارد زيرا هم از نگاه آب و هوا و هم نزديكى به قطر و هم امكاناتى 
مثل هتل ها و پروازهاى مشترك از شرايط به مراتب بهترى از قشم 

برخوردار است .
7- نگاهى كه ايران براى ميزبانى اردوهاى تداركاتى دارد بايد اهداف 
مبنى توسعه اقتصادى - ورزشى داشته باشد. از همين رو وقتى قرار 
است مثال تيم ملى آلمان يا آرژانتين يا فرانسه اردوهاى تداركاتى يك 
هفته اى يا دو هفته اى را در جايى مثل كيش برگزار كنند پس ضرورى 
است امكانات برگزارى تمرين در اين جزيره وجود داشته باشد و اين يعنى 
اين كه از همين االن جزيره كيش بايد در فكر ايجاد زيرساخت هاى 
الزم مثل ورزشگاه، زمين تمرين و امكانات جانبى در سطح عالى براى 
چنين تيم هايى باشد. از سوى ديگر به همراه اين تيم ها حتما هزاران 

نفر از طرفداران اين تيم ها نيز براى مشاهده تمرينات قبل از سفر به 
قطر عازم كيش خواهند شد كه الزمه آن امكانات مناسب فرودگاهى و 
اقامتى است كه كيش از طرح توسعه سريع امكانات كنونى به شرايطى 
بهتر را برخوردار است. اين در حالى است كه كيش اكنون فقط يك 
ورزشگاه مناسب فوتبال دارد كه براى استقبال از تيم هاى ملى خارجى 

بايد اصالحات بسيارى در آن صورت گيرد.
8- حدود دو ماه پيش در قالب بازديد برخى از رسانه هاى خارجى مقيم 
تهران، سفرى به كيش داشته و در جريان اين سفر با برخى از مقامات 
سازمان منطقه آزاد كيش گفت وگوهايى در همين زمينه داشتم و در واقع 
پيش از اعالم رسمى مسعود سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان، مقامات 
كيش از وجود چنين توجه و اهتمامى خبر داده بودند و حتى خود را براى 
مذاكره با طرف قطرى نيز آماده مى كردند. در اين گفت وگوها مقامات 
كيش از تالش ها براى ايجاد سه تا چهار ورزشگاه با استانداردهاى فيفا 
سخن گفتند. در همين رابطه محمود افشاردوست، مدير امور ورزشى 
سازمان منطقه آزاد كيش تاكيد كرد كه سازمان منطقه آزاد كيش در نظر 
دارد از فرصت برگزارى جام 2022 قطر براى توسعه 
ورزشى در كيش استفاده كند تا امكاناتى پايدار در كيش 

ايجاد شود.
9- اما وزارت ورزش و جوانان و سازمان منطقه آزاد 
اردوهاى  برگزارى  كه  اين  فرض  با   ) كيش  جزيره 
تداركاتى تيم ها به جزيره كيش محول شود) به خوبى 
مى دانند اجراى چنين پروژه اى نياز به سرمايه اى قابل 
مالحظه، استفاده از استانداردهاى فنى فيفا (با نگاه به 
تجربه اخير برگزارى فينال ليگ قهرمانان آسيا بين 
پرسپوليس و كاشيماى ژاپن در استاديوم آزادى و لزوم 
اجراى شروط اى اف سى) و حتى سرمايه گذارى خارجى 
دارد. اين در حالى است كه كشورمان با تحريم هاى 
است  روبه رو  آمريكا  طرفه  يك  و  ظالمانه  اقتصادى 
كه منجر به گمانه زنى هاى مثبتى براى سرمايه گذارى 
خارجى نخواهد شد و بنابراين در يك فضاى واقع بينانه 
بار سرمايه گذارى را بايد بر روى دوش دولت و بخش خصوصى ايرانى 

يا توانايى هاى مالى و سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد كيش بگذارد.
10 - حاال فرض كنيم كه تيم ملى فوتبال كشورمان هم جزو تيم هاى 
راه يافته به جام جهانى 2022 قطر است. در اين صورت تيم ملى ايران 
نياز به اردوها و مسابقات تداركاتى دارد، در چنين شرايطى چه جايى بهتر 
از جزيره كيش مى تواند باشد؟ اگر جزيره كيش ميزبان تعدادى از تيم هاى 
ملى ديگر در همان زمان باشد راهى هموار براى تيم ملى ايران ايجاد 
كرده ايم، عالوه بر اين با حضور تيم ملى ايران در جزيره كيش و برخى 
ديگر تيم ها، جزيره كيش در يك دوره زمانى يك ماه و نيمه به قطب 
گردشگرى داخلى و خارجى تبديل خواهد شد كه سرمايه هاى بزرگى را 

مى تواند به خود جذب كند.
به همين دليل است كه وزارت ورزش و جوانان از هم اكنون به اجراى 
اين طرح در جنوب كشورمان بايد به عنوان يك پروژه ملى نگاه كند و 
تالش كند تا با همكارى همه موسسات ايرانى آن را براى مهرماه سال 

1401 اجرايى كند.
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ورزش

بر  تاج  گفت:  المپيك  ملى  كميته  رئيس  ورزشى:  گروه 
در  مى تواند  كشورى  خدمات  قانون   60 ماده  اساس 

فدراسيون فوتبال فعاليتش را ادامه دهد.
پس از كش و قوس هاى فراوان سيدرضا صالحى اميرى از ماندگار 
شدن مهدى تاج در پست رياست فدراسيون خبر داد. مدتى است 
شده  تصويب  مجلس  در  بازنشستگان  از  كارگيرى  به  منع  قانون 
است و تمام مديران بازنشسته بايد صندلى هاى خود را به نيروهاى 
جوان تر بسپارند. در اين بين سردار درخشان رييس فدراسيون جودو 
و عليرضا رحيمى رييس فدراسيون هندبال با استناد به اين قانون 
از سمت خود استعفا دادند. اما اجراى اين قانون فدراسيون فوتبال 
را با بحران روبرو كرد.فدراسيون فوتبال يك نهاد غيردولتى است 
در  ثالث  شخص  دخالت  و  شود  مى  اداره  فيفا  مستقيم  زيرنظر  و 
فوتبال با جريمه سنگين تعليق روبرو خواهد شد.پيش از اين دخالت 
شخص ثالث در فدراسيون فوتبال باعث تعليق فوتبال ايران شده 
بود. درست بعد از جام جهانى آلمان و با تصميم محمد على آبادى، 
رييس وقت سازمان تربيت بدنى محمد دادكان از كار بركنار شد و 
همين دليلى شد كه فيفا به علت دخالت نهاد دولتى در تصميمات 

فوتبال،فدراسيون ايران را تعليق كرد.
اتفاقى كه باعث شد كميته اى به عنوان كميته انتقال با رياست كيومرث 
هاشمى روى كار آيد و با تدوين اساسنامه اى مستقل و تصويب آن 
توسط هيئت دولت فوتبال ايران را از تعليق نجات دهد. اتفاقى كه داشت 

دوباره تكرار ميشد. با تصويب و اجراى قانون منع فعاليت بازنشستگان 
در ارگان هاى دولتى، فشارها براى بركنارى تاج و معاونين وى افزايش 
يافت.موضوعى كه باعث شد كنفدراسيون فوتبال آسيا با انتشار بيانيه اى 
آن را محكوم و دولت ايران را از دخالت در امور جارى اين ورزش منع 
كند و فدراسيون فوتبال را به عنوان نهادى غير دولتى به رسميت بشناسد. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا با تاكيد بر اين كه فدراسيون فوتبال ايران شامل 
قانون عدم به كارگيرى بازنشستگان توسط مجلس شوراى اسالمى 

نمى شود چون يك نهاد غير دولتى است، اعالم كرد كه در فاصله دو ماه 
تا شروع جام ملت هاى آسيا، فدراسيون فوتبال بايد با حفظ استقالل خود، 

از هرگونه تعليق خوددارى كند.
در اين ميان اينفانتينو، رييس فيفا كه براى تماشاى فينال ليگ قهرمانان 
آسيا به ايران سفر كرده بود گفت و گويى مهم حول محور اتفاقات اخير 
و احتمال تعليق فوتبال ايران با عادل فردوسى  پور انجام داد. اينفانتينو در 
پاسخ به اين سوال كه دولت ايران در اجراى اين قانون هيچ نقشى ندارد 
و همه چيز بر عهده پارلمان (مجلس شوراى اسالمى) است با اين حال 
احتمال تعليق فوتبال ايران وجود دارد؟ گفت:« براى فيفا هيچ تفاوتى 
ندارد؛ اين دخالت شخص يا نهاد ثالث است و مى تواند به سرعت باعث 
تعليق فوتبال ايران و محروميت آن ها از حضور در جام ملت هاى آسيا و 
انتخابى جام جهانى 2022 قطر شود.ما از تمامى اتفاقات و تحركات داخل 
ايران با خبر هستيم و آن را با دقت رصد مى كنيم.»همين صحبت هاى 
رييس فيفا كافى بود تا دولتمردان به فكر بيفتند تا در آستانه جام ملتها، 
از تعليق فوتبال ايران جلوگيرى كنند.تاج فعال ماند.ماند تا شايد كارهاى 
عقب افتاده اى كه نيمه كاره مانده را به اتمام برساند.حاال كه او مانده 
بهتر است بيشتر از قبل تالش كند و حداقل پاسخ اعتمادى كه دولتى 
ها به او كرده اند را بدهد.او بايد بيشتر از قبل به تيم ملى توجه كند تا 
در آستانه جشن چهل سالگى انقالب اسالمى،شايد تيم ملى با قهرمان 
شدن در جام ملتها بتواند شادى و نشاط را به جامعه تزريق كند.اتفاقى كه 

خيلى ها منتظرش هستن

نظر  اين كه  بيان  با  خوزستان  استقالل  باشگاه  هيات مديره  عضو 
جلسه  در  گفت:  است،  بوده  فنى  كادر  راس  در  تغيير  هيات  مديره 

هيات مديره به نتايج قطعى تغيير در كادرفنى رسيده ايم. 
محمد رحيمى درخصوص جلسه هيات مديره باشگاه استقالل خوزستان 
براى تغيير در كادرفنى تيم، اظهاركرد: در اين جلسه به نتايج قطعى تغيير 
در كادرفنى رسيده ايم و ان شاءاهللا امروز يا فردا خبر قطعى در اختيار 

رسانه ها قرار خواهد گرفت.
 وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تغيير در راس كادرفنى خواهد بود؟ 

گفت: بله، نظر هيات  مديره تغيير در راس كادر فنى بوده است.
عضو هيات مديره باشگاه استقالل خوزستان در پاسخ به پرسش ديگر 
كه آيا گزينه ها نيز مشخص شده است؟ عنوان كرد: فعال از كسى 
حد  در  و  نگرفته  صورت  رسمى  مذاكره  است.  بهتر  نبريم،  اسم 

صحبت بين اعضاى هيات مديره است. 
وى در ادامه بيان كرد: اگر به سطح امتيازات استقالل خوزستان نگاه 
كنيم، نسبت به تيم هاى پايين جدول و نيمه دوم جدول، امتيازات 
بدى نگرفته ايم و اختالف امتيازى  زياد نيست ولى اگر به مسائل 
فنى برگرديم، فرصت هاى خوبى را از دست داديم و مقابل تيم هاى 
آينده مان  ديدارهاى  اين كه  ضمن  خورديم،  شكست  جدول  پايين 
نتايج  نيز  هفته ها  اين  كه  است  جدول  باالى  تقريبا  تيم هاى  با 
به  توجه  با  ديديم  نياز  اساس  همين  بر  كرده اند.  كسب  خوبى 
شوك  جهت  تغييراتى  است،  گرفته  صورت  كه  فرصت سوزى 

به تيم داشته باشيم.
رحيمى افزود: البته ممكن است اين شوك به صورت مثبت هم 
نباشد ولى در اين برهه از زمان فكر مى كنيم كه اين تغييرات به 
سود تيم است. آقاى يزدى نيز براى تيم بسيار زحمت كشيده اند 
و در تجربه كارى با يكديگر واقعا رابطه خوبى با هم داشتيم و 

خواهيم داشت. يزدى در شرايط بد مالى و اقتصادى تيم، نتايج 
بدى نگرفت ولى فرصت ها از دست رفت و در ادامه كار سختى 
هم در پيش داريم، ضمن اين كه تيم هاى پايين جدول بر اساس 
شوك هاى مختلفى كه به آن ها وارد شده است، در حال نزديك 
شدن به سطح باال هستند، در حالى كه ما نزولى عمل كرده ايم 

و اين موضوع كامال به ضرر ما خواهد بود.
وى بيان كرد: به هر حال با اين شرايط روند كارى و موفقيت تيم 
به مشكل برمى خورد و به همين دليل تصميم هيات مديره بر اين شد 
كه تغييراتى انجام شود. ان شاءاهللا كه اين تغييرات مثبت باشد. در 
خصوص بازيكنان با تجربه تيم هم بايد بگويم كه آن ها از نظر ما بد 

كار نكرده اند. به طور مثال آقاى مبعلى از نظر من امسال شايد يكى 
از بهترين دوره هاى فوتبالى اش بوده و عملكرد خوبى هم داشته 
است كه بايد ابزار كار هم در كنار او باشد. مبعلى يك وزنه براى تيم 
است و مى تواند كامال به جوانان ما كمك كند. بازيكنان جوان مان 
هم خوب بوده اند و من فكر مى كنم سطح فنى بازيكنان ما نسبت به 
تيم هاى پايين جدول و هم رده مان، هم اندازه يا شايد بهتر هم باشد 

و به همين دليل تيم براى نتيجه گيرى به شوك خاصى نياز دارد.
عضو هيات مديره باشگاه استقالل خوزستان گفت: در نيم فصل دوم 
نيز بايد كمبود بازيكنان جبران شود و ان شاءاهللا بتوانيم اين كار را 
با جذب بازيكنان انجام دهيم. من به آينده استقالل خوزستان 
اميدوار هستم و با توجه به اين كه اسپانسرى در آينده خواهيم 
داشت و بحث ايرانسل نيز است، اگر از نظر مالى تقويت شويم، 
خوبى  سطح  به  هم  را  تيم  اقتصادى  و   فنى  سطح  مى توانيم 

برسانيم. 
وى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه باشگاه استقالل 
خوزستان يك روز ديگر براى پرداخت مطالبات ساكونى، بازيكن 
دو فصل پيش خود فرصت دارد و در غير اين صورت با كسب 
عنوان  مى شود؟  حل  مشكل  آيا  شد،  خواهد  مواجه  امتياز  شش 
كرد: هزينه آقاى ساكونى را تامين كرده ايم و تنها بايد راه هاى 
پرداخت پول را با مدير برنامه هايش بررسى شود. قرار شد امروز 
بايد  كه  مبلغى  و  دهد  انجام  را  رايزنى ها  اين  باشگاه  سرپرست 
در قسط هاى اول به ساكونى پرداخت شود، به حساب او واريز 
شود. ا ن شاءاهللا اين مشكل امروز با تالش اعضاى هيات مديره 
از جمله آقاى كسرى غفورى، مديرعامل گروه ملى فوالد ايران و 
اسد مسجدى، سرپرست باشگاه حل خواهد شد كه جا دارد از همكارى 

خوب آقاى غفورى تشكر كنم.

نگاهى واقع بينانه به مشاركت ايران در جام جهانى 2022
مسعود سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان از تالش جمهورى اسالمى ايران براى ميزبانى اردوهاى تداركاتى 

تيم هاى ملى حاضر در جام جهانى فوتبال 2022 قطر خبر داده است.

آقاى تاج، حاال كه ماندى تيم ملى را درياب

براى تغيير سرمربى به نتايج قطعى رسيديم

خبـرخبـر
AFC فدراسيون فوتبال ايران را 

تهديد به مجازات كرد
با توجه به قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها، كنفدراسيون فوتبال آسيا با 

انتشار بيانيه اى خود فدراسيون فوتبال ايران را تهديد كرد.
كنفدراسيون فوتبال آسيا با اشاره به بحث هاى مربوط به قانون منع به 
كارگيرى بازنشسته ها، فدراسيون فوتبال ايران را تهديد كرد كه استقالل خود 

را براى جلوگيرى از مجازات حفظ كند.
با توجه به قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها و فشار به بازنشسته هاى 
فدراسيون فوتبال ايران، كنفدراسيون فوتبال آسيا رسماً با انتشار بيانيه اى كوتاه 
روى سايت رسمى خود فدراسيون فوتبال ايران را تهديد كرد. در اين بيانيه 

آمده است:
«كنفدراسيون فوتبال آسيا با دقت وضعيتى كه فدراسيون فوتبال جمهورى 
اسالمى ايران در خصوص اعالم يك قانون از سوى مجلس اين كشور در 
مورد فدراسيون فوتبال ايران به عنوان يك نهاد عمومى غيردولتى وضع كرده 

و آن را از به كارگيرى افراد بازنشسته منع مى كند، زير نظر دارد.
فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران تأكيد كرده است كه يك سازمان 
غيردولتى است و طبق قوانين AFC فدراسيون ها يا اتحاديه هاى عضو 
بايد فعاليت ها و وظايف خود را بدون دخالت هيچ طرف ثالثى چه از جانب 
دولت يا مجلس انجام دهند. AFC با فدراسيون فوتبال ايران كه اعضاى 
هيئت رئيسه كنونى اش در ماه مى 2016 (ارديبهشت ماه 95) و براى بازه 
زمانى چهار ساله انتخاب شده اند، در تعامل است تا از هرگونه دخالت خارجى 

ممانعت كند.
سياست AFC عدم پذيرش هرگونه دخالت طرفين ثالث در امور اتحاديه ها 
و فدراسيون ها بوده و از اين رو اميدوار است كه ظرف كمتر از دو ماه تا آغاز 
رقابت هاى جام ملت هاى آسيا امارات 2019 فدراسيون فوتبال ايران بتواند 

استقالل خود را حفظ كرده و از هرگونه مجازات جلوگيرى كند».

پيشنهاد تراكتور براى رامين بيشتر بود؟
با اينكه اخبار زيادى در مورد احتمال پيوستن رامين رضاييان به باشگاه 
تراكتورسازى تبريز به گوش مى رسيد اما اين بازيكن كه مدت ها در كمپ 
تيم هاى ملى به صورت انفرادى تمريناتش را دنبال مى كرد، باالخره تصميم 

نهايى خود را گرفت و به باشگاه الشحانيه قطر پيوست.
او آن قدر انگيزه داشت كه در همان بازى اول، يك گل نيز براى تيمش به 
ثمر رساند هر چند در نهايت، الشحانيه با حساب 4 بر يك بازنده ميدان بود. 
اما خبر رسيده رامين كه حاال بازيكن الشحانيه است با ارز بين المللى در دنيا 
يعنى دالر بسته قراردادش را بسته است اما رقمش چندان چشمگير نيست و 
به نوعى، اين طور به نظر مى رسد كه رامين از ترس خط خوردن از ليست 
تيم ملى قبل از جام ملت ها بابت نداشتن تيم، شرايط الشحانيه را پذيرفت و 
لژيونر ماند.او نمى خواست به ليگ ايران برگردد وگرنه پيشنهادى كه باشگاه 
تراكتورسازى در آخرين دور مذاكرات شان به رامين گفته بودند، به مراتب 
سنگين تر و جذاب تر از قراردادى بود كه او با باشگاه الشحانيه قطر منعقد 
كرد. به طور كلى رامين رضاييان بازيكن عجيب و غيرقابل پيش بينى است؛ 
او فقط مى خواست خارج از ليگ ايران به كارش ادامه بدهد و مسائل مالى 

برايش چندان اهميت نداشت!

فحاشى و رفتار زشت دستيار كى روش!
!پس از پايان ديدار دوستانه ايران و ترينيداد و توباگو، خبرنگاران طبق 
روال هميشه در ميكسدزون ورزشگاه آزادى براى مصاحبه با عوامل 
بازى از جمله بازيكنان و كادرفنى، منتظر بودند. در حالى كه يكى از 
خبرنگاران حاضر از الكساندر لوپز، مربى دروازه بان هاى تيم ملى مشغول 
پرسيدن سؤال درباره شادى او با مشت هاى گره كرده پس از ناكامى 
به  كى روش  دستياران  بود،  آسيا  قهرمانان  ليگ  فينال  در  پرسپوليس 

سمت اين خبرنگار حمله ور شدند.

اين  به  حمله  با  كى روش  كارلوس  دستياران  از  يكى  كروز،  اوسيانو 
خبرنگار و گرفتن گوشى او كه مشغول فيلمبردارى بود، جمالت زشتى 
را هم به زبان آورد. ماركار آقاجانيان هم به انتقاد از اين خبرنگار پرداخت، 
در حالى كه خبرنگاران در ميكسدزون ورزشگاه آزادى ملزم به انجام 
وظيفه خود كه همانا انجام مصاحبه است، مى پرداختند. كار به جايى 
رسيد كه يكى ديگر از خبرنگاران در حمايت از همكار رسانه اى خود به 
اين مسئله اعتراض كرد كه فحاشى ها به اين خبرنگار نيز صورت گرفت.
طبق گفته خبرنگارى كه مورد حمله اوسيانو كروز قرار گرفته است، 
دستيار كارلوس كى روش حتى پس از سوار شدن به اتوبوس بار ديگر 
قصد داشته به سمت اين خبرنگار حمله ور شود كه اين بار بازيكنان تيم 
ملى مانع از اين كار شده اند. فيلم حمله ور شدن كروز به سمت اين 
خبرنگار نيز وجود دارد كه نشان مى دهد دستيار كى روش با الفاظ زشت 

خود به خبرنگار حاضر توهين مى كند.
 سايت ”ورزش سه“، هم نوشت: دستيار اول سرمربى تيم ملى با حركتى 
عجيب اجازه نداد مربى دروازه بانان ايران پاسخ خبرنگار ”ورزش سه“ را 
بدهد و به او حمله ور شد. ديدار تداركاتى تيم هاى ملى ايران و ترينيداد 
و توباگو در حالى با پيروزى يك بر صفر شاگردان كارلوس كى روش 
به  كه  مسابقه  هواى  و  بازى  بودن  سرد  برخالف  كه  رسيد  پايان  به 
جز درگيرى هاى ميانه زمين هيچ اتفاق خاصى به همراه نداشت، در 
پايان با جنجال عجيبى همراه شد. كارلوس كى روش و دستيارانش طى 
روزهاى اخير و همزمان با آغاز اردوى جديد تيم ملى با خبرنگاران ايرانى 
مصاحبه اى نداشتند؛ همچنين سرمربى تيم ملى كه روز گذشته نيز در 
نشست خبرى قبل از ديدار برابر ترينيداد و توباگو شركت نكرد، امشب 
هم در پايان اين مسابقه دوستانه پاسخگوى اصحاب رسانه اى كه در سالن 
كنفرانس منتظرش بودند، نشد تا بى احترامى و بى اعتنايى او به خبرنگاران 

ايرانى همچنان ادامه داشته باشد.
اما ماجراى بى توجهى كادر فنى تيم ملى به اينجا ختم نشد و در حالى كه 
خبرنگار ”ورزش سه“ قصد داشت در زمان عبور مربيان ايران از ميكسدزون 
ورزشگاه آزادى، مصاحبه اى ويدئويى با الكساندر لوپز مربى دروازه بانان ايران 
داشته باشد و سؤالى از وى بپرسد، با واكنش تند و زشت اوسيانو كروز، ديگر 
مربى تيم ملى مواجه شد. شايعه اى در روزهاى اخير پيرامون ُمشت هاى 
گره كرده از خوشحالى الكساندر لوپز، مربى تيم ملى ايران پس از تساوى 
پرسپوليس برابر كاشيما آنتلرز ژاپن و ناكامى شاگردان برانكو در رسيدن به 
جام در ليگ قهرمانان آسيا، در رسانه ها مطرح شده بود كه همين مسئله 
موجب شد تا خبرنگار ما از اين دستيار كى روش راجع به اين اتفاق پرسشى 

داشته باشد.
اما پس از سوالى كه دوربين ”ورزش سه“ از لوپز پرسيد، اوسيانو كروز به 
خبرنگار ما حمله ور شد، تلفن همراه او را گرفت و پرتاب كرد ولى قائله همين 
جا به اتمام نرسيد و مربى تيم ملى به مدت يك دقيقه مشغول فحاشى و 
استفاده از الفاظ زشت عليه خبرنگار ما شد؛ در همين حين نيز ماركار آقاجانيان 
به خبرنگار ما عنوان كرد كه وقتى مربيان تيم ملى مصاحبه نمى كنند چرا از 
آنها فيلم مى گيرد. در حالى كه با ميانجى گرى افراد حاضر در صحنه خبرنگار 
ما به تونل خروجى ورزشگاه و اوسيانو كروز به داخل اتوبوس تيم ملى هدايت 

شده بود، مجددا نزديك بود درگيرى جديدى اتفاق بيافتد.
زمانى كه كروز دوباره خبرنگار ”ورزش سه“ را ديد، اتوبوس تيم ملى را متوقف 
كرد و قصد داشت از اتوبوس خارج شود كه بازيكنان تيم ملى اجازه ندادند 

دامنه اين اتفاق گسترده تر شود. كى روش و دستيارانش بارها در 

هدف صعود به ليگ برتر بسكتبال است
 ولى كار سختى داريم

سرمربى تيم بسكتبال بانوان پيشتازان اهواز گفت: تنها نماينده استان در 
ليگ دسته يك بانوان كشور هستيم كه هدف مان صعود به ليگ برتر 
است ولى با توجه به شرايط مالى موجود و اين كه نتوانستيم اسپانسرهاى 

قوى براى حضور در اين مسابقات پيدا كنيم، كار سختى داريم. 
ابتسام خرسان اظهاركرد: دور اول رقابت هاى ليگ دسته يك بسكتبال 
كشور از يكم آذرماه به مدت دو روز برگزار مى شود كه اهواز ميزبان 
گروه الف اين رقابت ها است. اين مسابقات در دو گروه شش تيمى 

برگزار مى شود كه ما در گروه اول قرار داريم.
وى ادامه داد: تيم اهواز آمادگى خوبى دارد و به جز دو سه بازيكن، ساير 
نفرات بومى و از شهرستان اهواز هستند. تنها نماينده استان در ليگ 
دسته يك بانوان كشور هستيم كه هدف مان صعود به ليگ برتر است 
ولى با توجه به شرايط مالى موجود و اين كه نتوانستيم اسپانسرهاى قوى 

براى حضور در اين مسابقات پيدا كنيم، كار سختى داريم.
سرمربى تيم بسكتبال بانوان پيشتازان اهواز خاطرنشان كرد: با توجه 
به منابع مالى خوبى كه در استان خوزستان وجود دارد، انتظار داشتيم 
كه اسپانسرى قوى از تيم ما حمايت كند ولى متاسفانه به جز يكى دو 
اسپانسر كه تنها در حد سه چهار ميليون تومان به ما كمك كردند، 
حمايت  شخصى  صورت  به  تيم  اكنون  و  نشد  پيدا  ديگر  اسپانسرى 
مى شود. ما نياز به حمايت داريم و اميدوارم مسووالن به ما كمك كنند.
وى عنوان كرد: ما دوست داريم جوانان خوزستانى در كشور شناخته 
شوند و خبرهاى بيشترى از بانوان بسكتباليست استان در كشور شنيده 
به گوش برسد كه در اين راستا مى طلبد اسپانسرهاى قوى از ما حمايت 
كنند. همچنين اگرچه روساى هيات هاى بسكتبال خوزستان و اهواز 
نتوانستند حمايت مالى آن چنانى از ما داشته باشند ولى حمايت معنوى 
خوبى داشته اند كه همين موضوع كمك بسيارى به ما در ميزبانى داشته 

است.
خرسان عنوان كرد: رقابت هاى ليگ دسته يك كشور در سطح بااليى 
برگزار مى شود و هر تيم حداقل يكى دو بازيكن ملى پوش دارد و امسال 
نيز سطح رقابت ها نسبت به فصل قبل باالتر رفته است. اميدوارم اهواز 

بتواند ميزبان خوبى براى دور اول اين رقابت ها باشد.

درگيرى با سرمربى، علت جدايى
 گلر نفت مسجدسليمان

دروازه بان تيم فوتبال نفت مسجدسليمان به صورت توافقى از اين تيم 
جدا شد. 

ميالد فراهانى، دروازه بان تيم فوتبال نفت مسجدسليمان كه با سرمربى 
اين تيم دچار درگيرى لفظى شده بود، قراردادش را به صورت توافقى 

با اين باشگاه فسخ كرد.
درگيرى بين فراهانى و مرزبان به پيش از بازى اين تيم در هفته يازدهم 
برابر استقالل خوزستان بر مى گردد، البته مرزبان درگيرى لفظى بين 
خود و فراهانى را تاييد نكرده و تاكيد دارد كه  تنها صحبتى بين او و اين 
گلر درخصوص مطالباتش صورت گرفت و حتى قرار بود كه فراهانى 
نفتى ها در ديدار با استقالل خوزستان همراهى كند ولى او سپس ساك 

خود را برمى دارد و به خانه مى رود.

مدال برنز مسابقات اميدهاى جهان
 بر گردن فرنگى كار خوزستانى

فرنگى كار خوزستانى نشان برنز رقابت هاى اميدهاى جهان را به دست 
آورد. 

محسن نژاد نماينده وزن 60 كيلوگرم ايران در اين پيكارها شب گذشته 
در ديدار رده بندى با حساب 10 بر يك برابر كشتى گيرى از ازبكستان 

به برترى رسيد و مدال برنز را به خود اختصاص داد.
محسن نژاد در دور اول اين رقابت ها استراحت داشت و در دور دوم برابر 
فرنگى كارى از استونى به پيروزى رسيد. او در مرحله يك چهارم نهايى 
نيز كشتى گيرى رومانى را از پيش رو برداشت و به نيمه نهايى صعود 
كرد. اين فرنگى كار خوزستانى در مرحله بعدى، مبارزه را به حريف 

ژاپنى خود واگذار كرد و راهى ديدار رده بندى شد.
حسين اسدى نيز ديگر فرنگى كار خوزستانى شركت كننده در اين 

مسابقات بود كه از رسيدن به مدال بازماند.
دررقابت هاى كشتى فرنگى زير 23 سال قهرمانى جهان در بخارست 
رومانى كه شب گذشته به پايان رسيد، گرجستان، روسيه و تركيه به 
ترتيب در رده هاى اول تا سوم قرار گرفتند و ايران نيز با 4 مدال برنز در 

جايگاهى بهتر از ششمى قرار نگرفت.

فدراسيون ترجيح داد تيم ملى به اهواز نيايد
رييس هيات مديره باشگاه فوالد خوزستان گفت: بنا بود افتتاح ورزشگاه 
فوالد خوزستان با برگزارى يكى از ديدارهاى تداركاتى تيم ملى همراه 
شود اما فدراسيون فوتبال ترجيح داد كه بازى هاى تيم ملى در تهران 

برگزار شود.
على محمدى اظهار داشت: ورزشگاه فوالد خوزستان يكى از مجهزترين 
آن  ساخت  و  مى شود  محسوب  كشور  ورزشگاه هاى  ترين  مدرن  و 
برگرفته از ورزشگاه هاى پيشرفته جهان است لذا پيش بينى مى كرديم 

كه يكى از بازى هاى تداركاتى تيم ملى در اين مكان برگزار شود.
رييس هيات مديره باشگاه فوالد خوزستان با بيان اين كه ورزشگاه 
جديد فوالد براى برگزارى بازى هاى اين تيم آماده است گفت: با تالش 
هاى شبانه روزى مسئوالن و پرسنل شركت فوالد خوزستان، تمام بازى 
هاى تيم فوالد در نيم فصل دوم رقابت هاى ليگ برتر فوتبال كشور در 

ورزشگاه جديد فوالد برگزار مى شود.
وى در خصوص فاصله نزديك تماشاگران با زمين بازى و تدابير امنيتى 
الزم براى بازى هاى ليگ برتر گفت: ورزشگاه فوالد خوزستان فرصتى 
را ايجاد مى كند كه عالقه مندان به فوتبال از فاصله نزديك و به نحوى 
بهتر بازى ها را تماشا كنند، در هر صورت شوراى تامين استان يك 
سرى وظايف دارد و قطعا با كنترل الزم ورزشگاه، بازى ها به بهترين 

شكل برگزار مى شود.
و  معتبر  هاى  باشگاه  از  يكى  خوزستان  فوالد  كرد:  عنوان  محمدى 
و  است  خوبى  آكادمى  و  ساختار  داراى  كه  بوده  كشور  روز  دانش  با 
عالوه بر تيم بزرگساالن در رده هاى سنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان 
و اميد فعاليت مى كند. در سال هاى اخير تالش كرديم با استفاده از 
پيشكسوتان فوتبال خوزستان استعدادهاى ناب استان در رده هاى پايه 
را جذب كنيم و از اين طريق آينده درخشانى براى فوتبال استان رقم 

بزنيم.
شايان ذكر است كه عمليات اجرائى ورزشگاه فوالد خوزستان از سال 
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محمدتقى فهيم منتقد سينما و تلويزيون با اعتقاد بر اينكه تلويزيون در 
حوزه نمايش باخته و دستش در حوزه نمايشى خالى است، اظهار كرد: در 
تلويزيون آثارى كه مخاطب را جذب كند وجود ندارد. مخاطب زمانى كه 

سريال هاى تلويزيون را مى بيند كالفه مى شود.
اين منتقد درباره محتواى «حوالى پاييز» با اعتقاد بر اينكه اين سريال 
تفاوتى در بين آثار تلويزيونى ايجاد كرده است، اظهار كرد: تلويزيون براى 
اولين بار به سمت يك موضوع مهم رفته است. اتفاقى كه بسيارى از 
آثار سينمايى و تلويزيونى ما بايد به آن سمت بروند. كارى كه دنيا انجام 
مى دهد؛ به عنوان مثال آمريكا در مورد اتفاقات مهم خاورميانه زد و بندها 
و سياست ها سريال مى سازد و يا انگليس سريال هايى درباره سازمان هاى 
جاسوسى و اتفاقاتى كه در دنيا عليه روسيه وجود دارد و يا جنگ سرد 
مى سازد.آن وقت كشور ما اين همه اتفاق دارد؛ از بحث تحريم گرفته تا 
حادثه منا كه بحث كوچكى هم نيست اما به سريال هاى روتين و خانگى 
روى آورده  است. در حادثه منا بسيارى از هم وطنان ما به اميد آنكه به 
حج بروند و برگردند، ديگر برنگشتند و آن حادثه رخ داد. متاسفانه اين 
بى تفاوت بودن سينماگرها يا حتى تلويزيون نسبت به اين قضايا وجود 

دارد كه همه به سمت موضوعات روتين و تكرارى مثل موضوعات عشق و عاشقى 
رفته اند كه داراى مباحث سطحى و نازل است.

فهيم در ادامه اين گفت وگو با اعتقاد بر اينكه سريال حوالى پاييز موضوع مهم و 
فرامرزى را دستمايه خودش قرار داده است، گفت: سريال سازها نيز همه بايد به اين 
سمت بروند. وقتى تلويزيون هزينه مى كند چرا بايد اين هزينه را براى موضوعات 
پيش پا افتاده و دم دستى و ضعيف خرج كند. اين همه اتفاقات در كشور ما در طول 
ساليان سال وجود دارد. از تروريست بگيريد تا مسائل داخلى جناح ها، مفاسد اقتصادى، 
باال كشيدن ها، جيب مردم را خالى كردن و گرانى هايى كه به اين شكل همه را 
عاصى كرده است. بنابراين كشور ما كشور پرالتهابى است و به خوبى مى تواند به اين 
موضوعات بپردازد. حال نمى دانم سريال حوالى پاييز از كجا سفارش شده است؟ و يا 
اينكه اتاق فكر خود تلويزيون بوده است اما موضوع مهمى را دستمايه قرار داده است.

اين منتقد سپس با بيان اينكه كمى در تلويزيون جسارت بايد افزايش پيدا كند، اظهار 
كرد: رفتن به موضوعاتى از اين جنس جسارت مى خواهد اما متاسفانه محافظه كارى 
در تلويزيون رونق بيشترى دارد. آنجا هم كه كمى مى خواهند خالقيت به خرج بدهند 
به سمت كپى كارى و وام گرفتن از كارهاى روتين خارجى مى روند. انگار يك انسداد و 
يك انجمادى تلويزيون را فرا گرفته است كه فاقد خالقيت است. بنابراين از اين منظر 
مى تواند تكاپويى ايجاد شود كه تلويزيون به سمت موضوعات مهم و موضوعاتى برود 
كه مساله مردم است.فهيم با بيان اينكه فرم و ساختار «حوالى پاييز» و سريال هايى 
از اين جنس اتفاقى تازه نيست كه به آسيب شناسى كلى تلويزيون برمى گردد، گفت: 
تلويزيون هنوز نتوانسته است آثارى را بسازد كه در جذب مخاطبان و به ويژه در جلب 

رضايت نخبگان جامعه و همچنين توده هاى مردم موفق باشد؛ يعنى برخى آثار هستند 
كه عين تئاتر مى مانند كه در شبكه چهار سيما آن را پرت كرده اند كه مخاطبان خاص 
دارد و اساسا به درد نمى خورد و يا همه به سمت فيلم رفته اند؛ بنابراين چون تلويزيون 

سطح سليقه مخاطبان را آسيب زده است كمتر به فرم و ساختار كار توجه مى كند.

هدف گذارى «حوالى پاييز» چيست؟
او با اشاره به مجموعه حوالى پاييز و حادثه منا كه بحث مربوط به عربستان در اين 
سريال كمرنگ است، اظهار كرد: اطالعات از عربستان در اين مجموعه كم است 
و شخصيت ها در سطح پرداخت شده اند. از طرفى روى شخصيت آدم ها از منظر 
روانشناسى كمتر كار شده است. در واقع يكى از اشكاالت كار، مربوط به پژوهش اين 
نوع جنس كارها است. در حالى كه بيش از توليد چند برابر نياز به پژوهش است. چرا 
كه مسائل مهم و حساسى است. نكته اين است كه تلويزيون به كاهش سطح سليقه 
مردم دامن زده است و به جاى باال بردن سطح سليقه با ساخت كارهاى ضعيف سطح 
سليقه مردم را پايين مى آورد.اين منتقد همچنين درباره مجموعه حوالى پاييز كه ژانر 
پليسى و معمايى نيز در آن به چشم مى خورد، اظهار كرد: كارهاى معمايى در دنياى 
صنعت سينمايى و سريال سازى كار سختى است. يعنى كسانى كه به اين حوزه وارد 
مى شوند اتفاقا بايد كار را بهتر بدانند، معما را بشناسند، تعليق را بشناسند و همچنين 
نگهداشتن مخاطب در شرايط روحى خاص كه روانشناسى مخاطب مطرح است. 
اين مجموعه هم امنيتى معمايى و هم خانوادگى است و هم پليسى است و گويا 
هدف گذارى، سبك زندگى مردم بوده است. در واقع در قالب طرح موضوع منا، سبك 

زندگى مردم هم ترسيم مى شود.

حضور بازيگر عرب چه كمكى
 به اين سريال كرده است؟

اين منتقد با بيان اينكه مجموعه «حوالى پاييز» در بحث پژوهش و 
مورد  در  همچنين  داشت،  بيشترى  پژوهش  به  نياز  متن  تحليل 
مى كنند  انتقاد  خيلى ها  كرد:  اظهار  سريال  اين  خارجى  شخصيت 
اما  دارد  ضرورتى  چه  سريال  اين  در  خارجى  كاراكتر  يك  آوردن 
من فكر مى كنم اتفاق خوبى است. به نظرم اگر ما بتوانيم در شرايط 
فعلى كه خيلى مشكالت در حوزه بين الملل داريم، ارتباطات اينچينى 
با كشور همسايه داشته باشيم، اتفاق خوبى باشد. چرا بايد هميشه 
چشم مان به اين باشد كه يا به هاليوود برويم و يا هاليوودى ها به 
بخش  اين  در  باشد  قرار  اگر  نظرم  به  كنند.  بازى  و  بيايند  ايران 
جهانى شويم كه البته بحث جهانى بودن اين آثار نيست و بحث 
در  گام هايى  باشد  قرار  اگر  حال  هر  در  اما  است،  مخاطب  ميزان 
حوزه بين الملل در سينما و تلويزيون برداريم، چه بسا بهتر است 
اول از كشورهاى نزديك به خودمان شروع كنيم، كشورهايى كه 
فرهنگشان به ما نزديك تر است.بنابراين اتفاق بدى نيست كه از بازيگر عرب در 
سريال هايمان استفاده كنيم و يا بازيگران ما در سريال هاى كشورهاى همسايه 
به ايفاى نقش بپردازند. نمى گويم اتفاق چشمگيرى است اما اندك طراوتى به 
آثار ما مى دهد. هرچند در اين مجموعه برخى نداشتن حجاب توسط اين بازيگر را 
اتفاقى مهم عنوان كرده اند اما مهمتر از آن اين است كه تا چه ميزان بار هنرى را 
اين شخصيت غيرايرانى افزايش داده است كه بازى خارق العاده اى ندارد اما به هر 
حال كمى حس كنجكاوى را به مخاطب داده است. هرچند لهجه اى كه صحبت 

مى كند لهجه درستى نيست.

تلويزيون سريال هاى  نزول 
محمدتقى فهيم در پايان اين گفت وگو با بيان اينكه سريال حوالى پاييز از بُعد 
موضوع، اتفاق مهمى نيست و مى تواند نمونه اى در ارتباط با موضوعات جهانى 
باشد كه درباره آنها آثار هنرى ساخته مى شود، در عين حال يادآور شد: الزمه 
ساخت اين جنس سريال ها پژوهش و تحقيق بسيار است.از طرفى نياز به افزايش 
جذابيت هاى هنرى و بصرى نيز وجود دارد. مواردى كه تلويزيون اسير آفت آنها 
است. چرا مردم ما شبكه آى فيلم را بيش از ساير شبكه ها مى بينند؛ به اين دليل 
كه آثارى كه بازپخش مى شوند در مقايسه با آثار جديدى كه مى بينيم قابل 
قياس نيستند. بنابراين هر چه ريزش مخاطب داشته باشيم كم كارى دامن خود 
توليدكنندگان را مى گيرد. اين گونه بايد گفت كه مجازات كم فروشى فقط در آن 

دنيا نيست بلكه آسيب آن در اين دنيا هم ديده مى شود.

هنوز مشخص نيست كه آيا هيراد بايد در شيراز كنسرت رايگان برگزارى 
كند يا خير. ظاهرا وزارت ارشاد به عنوان يك نهاد اجرايى نيز نمى تواند چنين 
حكمى براى هيراد صادر كند. با اين وجود با تائيد لب خوانى هيراد او در 
موقعيتى حيثيتى قرار گرفته است و به نظر مى رسد به هر نحوى بايد از خود 

اعاده حيثيتى كند.
حميد هيراد كه چندى پيش در كنسرتى در شيراز جنجالى بزرگ به پا كرده 
بود، حاال در موقعيتى تازه قرار گرفته است. اعتبار او خدشه دار شده و براى 
همه روشن شده كه اين خواننده موسيقى پاپ در كنسرت خود اقدام به ”لب 

خوانى" كرده و به نوعى مخاطبانش را“فريب" داده است.
موقعيت حيثيتى حميد هيراد

روز گذشته مهدى رنجبر معاون هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
فارس ضمن تائيد لب خوانى حميد هيراد در كنسرت شيراز اعالم كرد كه او 
از اجراى كنسرت تا پايان سال در شيراز محروم است و از طرف ديگر يك 

سانس كنسرت رايگان را نيز بايد براى مردم شيراز اجرا كند.
واحد  سوى  از  تاكنون  اما  داشت  گسترده اى  بارتاب  توجه  جالب  حكم  اين 
مدير  ترابى  على  امروز  است.  نشده  تائيد  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسيقى 
كل دفتر موسيقى وزارت ارشاد به خبرگزارى ايسنا گفت كه در جريان چنين 

موضوعى نيست.
با اين حال او نيز تائيد كرد كه هيراد در كنسرت شيرازى لب خوانى كرده است.
ترابى گفت: «در اين مورد خاص بررسى انجام داديم و به اين جمع بندى 
توجه  با  است.  شده  اجرا  پلى بك  برنامه،  از  كوچكى  بخش  كه  رسيديم 
كل  اداره  و  نشده  صادر  موسيقى  دفتر  طرف  از  مربوط  مجوز  اينكه  به 
و  كرديم  ارسال  استان  براى  نامه اى  كرده،  صادر  را  مجوز  استان  ارشاد 
صادر  كه  مجوزى  درباره  كه  كرديم  اعالم  آن ها  به  را  خود  جمع بندى 

كرده اند تصميم گيرى كنند.»
البته ترابى تاكيد كرد كه ”اين اتفاق محدود به آقاى هيراد نبوده و اينگونه نيست 
كه پيش از او اين كار را انجام نداده باشند. اما حساسيت ها در اين باره بيش از 
گذشته خودش را نشان داده؛ وگرنه خواننده هايى داشتيم كه درباره اجراهايشان 

چنين بحث هايى مطرح شده است.“
او در پاسخ به  اين پرسش كه چرا دفتر موسيقى فقط به مورد حميد هيراد وارد 
شده است، بيان كرد: «من موافق نيستم كه اين دفتر اصال به موارد ديگر وارد 
نشده، بلكه موارد ديگر هم بوده و دفتر موسيقى تذكر هايى داده است؛ حتى در 

دوره هاى پيش از من.»
مديركل دفتر موسيقى درباره اقدامات اين دفتر براى پيشگيرى از اين اتفاقات 
هيچ  تحت  كه  فرستاديم  استان ها  ارشاد  كل  اداره  براى  نامه اى  افزود: ”ما 
شرايطى مجوز به سه نوبت كنسرت پشت سر هم (در يك شب) داده نشود، 

زيرا اين اجرا براى خواننده گروه كار سختى است. ”
ترابى عنوان كرد كه برگزارى دو سانس در يك شب را به خاطر وضعيت 
اقتصادى كنسرت ها ممنوع نشده است، ” اگر دو سانس نيز محدود شود به 

لحاظ اقتصادى باز هم هزينه كار روى دوش مصرف كننده مى افتد."
تابستان امسال انتشار ويدئوى كوتاهى از يكى از كنسرت هاى حميد هيراد كه 
در آن خواننده فراموش مى كند با صدا همخوانى كند، داستان پرتنشى را در 
فضاى مجازى براى هيراد به همراه داشت. اين ويدئو نشان مى داد هيراد اجراى 
زنده نداشته است و به اصالح «پلى بك» كرده و براى حضار در كنسرت كه 

بليت خريدارى كرده بودند، صرفاً اداى خواندن را درآورده است.
«پلى بك» نوعى اجراست كه در آن صداى خواننده پخش مى شود و صرفًا 
خواننده با آهنگ ضبط شده همخوانى مى كند يا حتى لب مى زند. اين نوع اجرا 
معموًال در برنامه هاى تلويزيونى و محل هايى كه امكان اجراى موسيقى زنده 

وجود ندارد، انجام مى گيرد.
غالبا حضور خواننده هاى پاپ در برنامه هاى تلويزيونى با پلى بك آهنگ هاى 
مشهور آن ها همراه است و همه حس و حالى كه خواننده در تلويزيون از 
خودش نشان مى دهد صرفاً نمايشى است. بيننده تلويزيونى هم انتظارى ندارد 
كه موسيقى زنده را ببيند و اجراى واقعى را گوش كند، ولى اين قضيه در 
كنسرت هاى موسيقى كامًال برعكس است. عالقه مندان به موسيقى براى 
تماشاى يك كنسرت واقعى همراه با اجراى زنده، هزينه مى كنند و با توجه 
به شرايط اقتصادى، اين هزينه هم در سبد اقتصادى خانواده مبلغ قابل توجهى 

است.
كنسرتى كه هيراد متهم شد در آن لب خوانى كرده در تيرماه و در شهر شيراز 
برگزار شده بود. پس از لو رفتن اين ماجرا و انتقادات شديد از هيراد او با 
برگزارى كنسرت ديگرى از اصحاب رسانه دعوت كرد تا نشان دهد ”لب 

خوانى" نمى كند. با اين حال كنسرت شيراز اثرات بد خود را گذاشته بود و در 
مواردى اصالت كار هيراد نيز زير سوال رفت.

يكى از داليلى كه باعث شد اين فضا عليه هيراد تقويت شود اين بود كه او 
از طرف ترانه سرا ها متهم به سرقت ادبى نيز شده بود.

فروردين ماه امسال حدود 40 شاعر و ترانه سرا در بيانيه اى به حميد هيراد، 
خواننده اعتراض كردند و او را به سرقت ادبى و عدم رعايت كپى رايت يا 
حقوق معنوى شاعران و ترانه سرا ها متهم كردند. بعد از آن تهيه كننده و 
صاحب حقوق آثار حميد هيراد از شعرا و ترانه سرايان عذرخواهى كرد و 
گفت كه حقوق مادى و معنوى صاحبان آثار و كسانى كه متضرر شده اند را 
مى پردازد. اين در حالى است كه حميد هيراد قبل از انتشار اين عذرخواهى در 
بيانيه اى از عملكرد خود دفاع كرده بود و استفاده از ”بخشى از سروده شعرا يا 
تغيير يافته بيتى از ترانه اى يا بهره مندى محتوايى از شعر سراينده " را كارى 

باسابقه طوالنى در ادب فارسى دانسته بود.
دقيقا پس از رسوايى ”سرقت ادبى"، رسوايى ”پلى بك“ پيش آمد.

اجراى پلى بك، پيش از حميد هيراد نيز توسط خواننده هاى سرشناس ترى از 
جمله عليرضا افتخارى در كنسرت رشت صورت گرفته بود. با اين حال اين 
اولين بار است كه يك خواننده از سوى وزارت ارشاد به خاطر اين اقدام تنبيه 

مى شود.
واكنش ها 

پس از تائيد ”پلى بك“ حميد هيراد توسط وزارت ارشاد و ادعاى محكوميت او 
باز هم اين خواننده پا در صدر بحث ها در فضاى مجازى قرار گرفت.

بسيارى معتقدند كه اين حكم براى او ناكافى است و هيراد بايد جريمه سنگين 
مالى مى شد. كاربرى نوشته است: «اون موقع كه پول مى گرفت، خودش 
نمى خوند، االن كه رايگانه فكر كنم يه سى دى پلى ميكنه، عكس خودشم 

ميذاره روى پرده و ديگه حتى داخل سالن هم نميره.»
يا كاربرى نوشته است: «ما مى گيم طرف مى ره رو صحنه اجرا مى كنه باز داره 
به همه توهين مى كنه بكشينش پايين! الكى معروفش نكنيد! شما به كنسرت 

رايگان محكومش مى كنيد؟»
برخى هم به طنز تاكيد كرده اند كه اين حكم مجازات مردم شيراز است نه 
مجازات حميد هيراد.عده اى هم از اين حكم استقبال كردند و آن را جالب و 

مناسب دانستند.
با اين حال  هنوز مشخص نيست كه آيا هيراد بايد در شيراز كنسرت رايگان 
برگزارى كند يا خير. ظاهرا وزارت ارشاد به عنوان يك نهاد اجرايى نيز نمى تواند 
چنين حكمى براى هيراد صادر كند. با اين وجود با تائيد لب خوانى هيراد او در 
موقعيتى حيثيتى قرار گرفته است و به نظر مى رسد به هر نحوى بايد از خود 

اعاده حيثيتى كند.

رونق محافظه كارى در تلويزيون 

رسوايى خواننده پاپ وارد فاز تازه اى شد

نوشـته عكـس  آرزو كهوازى

لنوشـته د

دخـت مـه  بـه  اى  مـه  نا

نـه بخا كتا

وارونه  دنياى 
كامران اسدى

را  زندگى  و  ها  زنده  قدر  پرستيم  مرده  ما  گويند  مى 
نمى دانيم يكى بيشتر و يكى كمتر و يكى هم همه 
افتخارش اين است كه مرگ آفرين باشد البته براى 
بقيه اين يعنى از آخر شروع كردن زندگى تا وقتى به 
خودش برسيم واقعن مرديم و اما خدا را شكر و اين دعا 
براى وقتى است كه شكم مان حسابى پر شد براى 
يكى هم اول و اخر ندارد به محض انكه به قوتى برسد 
بس كه براى رسيدنش سگ دو مى زند همان براى او 
خدا را شكر كردن اول است ولى آرمانيش همان است 
كه تا همه اعضاى خانه حاضر نباشند و مراسم دعا را 
به جا نياورند چيزى نه نمى خورند و نه مى نوشند و 
اين كار همان هايست كه خيلى ها انها را نجس مى 
دانند و خودشان را مالك بهشت به هر روى انها هم 
دعا مى كنند و البته بعد از غذا و معلوم نيست با قوت 

كه و از چه تعجبى ندارد كه اين فقره جاى پياده رو 
را هم با خيابان عوضى مى گيرند به خصوص وقتى 
پياده رو تنگ و ترش باشد و يك موتور سيكلت چند 
سيلندر از آن در حال عبور باشد يا چند دقيقه اى چراغ 
راهنما قطع و و صل شود بازار شام انجا ديدنى است 
خود  كه  سيگارى  پاكت  اصلن  كنيم  فكر  اينكه  نه 
نمى اندازند  زمين  روى  را  دارد  اگر  و  اما  كشيدنش 
دوش  بر  بارى  گران  رفته  فعاليت  افزايش  براى  و 
انها نمى گذارند اينها همه چيز را بيشترش را براى 
هم  را  ديگران  انكه  جالب  و  خواهند  مى  خودشان 
به نو عدوستى و هزار و يك نصيحت پدرانه و مادرانه 
دعوت مى كنند و خودشان مى شوند مشمول ايه لم 
تقولون ماال تفعلون يكبار يك راهى را كه در جايى 
باريك شده بود خودروها خودشان به ترافيك كشانده 
بودند از ان راه چند بيراهه درست شد حتى از روى تپه 
عبور مى كردند و اگر از همين پايين آن باال را نگاه مى 

كردى مى شد دنياى وارونه وارونه .

دخترم امروز باران باريد
قطره هاى كوچك باران چنان به شيشه مى تابيدند

كه مبادا ترك بردارد شيشه باران زده شب
رنگها با قطره ها ميرقصيدند 

و من ياد مادر افتادم...
و مادر عشق تو را به من داد...

امروز ميخواهم از پدر برايت بگويم
از پدرانى كه بعد از يك روز خسته و طاقت فرسا
براى دخترانشان با دانه هاى انار گردنبد ميسازند

و با او به رقص مى نشينند
و دخترانشان هيچ زمان نخواهند خواست بر باد دهند 

تنهايى شان را
و سرمستند از لذت ها و با هم بودن ها
زيباست اندازه  به هر  و در ميابند زندگى 

و تو هيچ حسى را زيباتر از حس حمايت پدر نميابى
دخترم 

آن طفل كه گوشه اى از خيابان جاى گرفته ، خود 
نخواسته آن باشد

و مى تواند آن باشد كه خود بخواهد

اگر دست يارى دهنده اى فراخواند اميدهايش را...
گاه آنكنه تكيه گاهى ندارد در خانه

از او كه تكيه زده بر كاه ، استوارتر است.

با قطره هاى جا مانده از باران مهربان باش
چرا كه در ناماليمات طوفان زده ميروند به سرنوشتى 

محو...
و با سرد و گرم بادها قطراتى ميشوند حيات بخش  

كه مى بارند و چهره ى به گل نشسته شهر را صيقل 
ميبخشند

و چنان ميكنند كه نور تعريف شده بى رمق آهنها
رنگ سه  كمانى  رنگين  بسازنند 

و من دريافتم رنگين كمان تنها هفت رنگ نيست
و  نيست  باران  از  بعد  كمان  رنگين  دريافتم  من  و 

هر گاه ميتواند نقش پذيرد و ببخشد اميد...
كه تو را به شگفتى فرا خواند

 همانا
آرزو كنيم

همه در آغوش گرم آشيانه به تماشاى باران بنشينند.

كتاب ها  اين  با  گيتس  بيل 
به دنيا خوش بين شد

موسس و صاحب شركت نرم افزارى مايكروسافت در 
به  خطاب  وبالگش  در  مفيد  كتاب هاى  معرفى  ادامه 
مخاطبانش نوشته است خواندن اين كتاب ها را به شما 

توصيه مى كنم چون من را به دنيا خوش بين كردند.
يكى از كارهاى تقريباً ثابت امروزه بيل گيتس موسس 
و مالك شركت نرم افزارى مايكروسافت مطالعه كتاب 
و پيشنهاد آنها به مخاطبانش است. گيتس هر چند ماه 
كتاب هايى كه دوست دارد را در وبالگ شخصى اش 
به طرفدارانش معرفى مى كند. در آخرين پست وبالگ 
نابغه نرم افزارى چهار كتاب معرفى شده است كه گيتس 
مى گويد خواندن آنها او را به وضعيت دنيا خوش بين 
كمك  من  به  كتاب ها  اين  مى گويد  وى  است.  كرده 
كردند به گونه اى بهتر به دنياى اطرافم نگاه كنم. اين 
چهار كتاب به بيل گيتس كمك كردند تا در نوع تفكر 

خود درباره دنيا بازنگرى كند:
انرژى و تمدن: يك تاريخچه نوشته واكالو اسميل 

در حالى كه بسيارى از مردم آمريكا منتظر كتاب بعدى 
جنگ ستارگان هستند، گيتس در وبالگش نوشته كه 
منتظر است ببيند كتاب بعدى اسميل عنوانش چيست. 
به نوشته گيتس در كتاب انرژى و تمدن استاد دانشگاه 
دوره  از  زمين  در  تمدن  پيدايش  تاريخ  به  آمريكايى 
غارنشينى تا كنون پرداخته است. البته به قول گيتس 
خواندن و فهميدن اكثر مطالب اين كتاب آنقدرها هم 
ساده نيست ولى هر كسى مى تواند از تاريخ پيدايش 
تمدن انسانى لذت ببرد. كتاب اسميل مصرف انرژى و 
رشد اقتصاد را با هم در ارتباط مى بيند و از سوخت هاى 
فسيلى تا توليد انرژى و ذخيره آن همگى به طور جذاب 

در آن توضيح داده شده است.
 روشنفكرى اكنون: در مورد منطق، علمى، انسانيت و 

پيشرفت نوشته استيون پينكر 

تاريخ  در  پيشرفت  روند  به  جامعى  نگاه  كتاب  اين 
و  هاروارد  دانشگاه  استاد  جايگاه  در  پينكر  دنياست. 
اطالعاتى  دانشگاه  اين  روانشناسى  كرسى  صاحب 
درباره سالمت، امنيت، صلح، دانش و شادى در دنياى 
كنونى ارائه كرده است كه نوعى تاريخچه زمين است. 
بيل گيتس مى نويسد چيزى كه اين كتاب من را به 
خود جذب كرد ارائه و نمايش روند و چگونگى تغيير دنيا 
به سمتى بهتر است. بعضى از نكات جالب كتاب اين 
مسئله را مى گويد كه چه چيزى باعث شده در دنياى 
امروزى نسبت به گذشته مردم كمتر با يك گلوله كشته 
شوند يا اينكه چه عاملى باعث شده مردم در دنياى 
كنونى كمتر نسبت به گذشته وقت خود را به شستن 

لباس هاى خودشان صرف كنند.
آنا  روزلينگ،  اوال  روزلينگ،  هانس  نوشته  واقعيت   

روزلينگ 
بحث  موضوع  اين  درباره  كلى  طور  به  كتاب  اين  در 
مى شود كه چرا انسان ها هنوز درباره مشكالت موجود 
اطراف خود اشتباه فكر و عمل مى كنند. به گفته گيتس 
چيز جالبى كه در اين كتاب وجود دارد اين است كه 
گروه  دو  به  نبايد  را  دنيا  دارند  اعتقاد  آن  نويسندگان 
ثروتمند و فقير تقسيم كرد چون باالخره هميشه سطح 

درآمد انسان ها با هم متفاوت است.
 انسان خردمند: تاريخ مختصر بشر نوشته يووال هررى 
اين كتاب تاريخ انسان را از زمان باستان در عصر سنگ 
به  را  تاريخ  وى  مى كند.  مرور  يكم  و  بيست  قرن  تا 
چهار بخش تقسيم مى كند: انقالب شناختى، انقالب 
بحث  علمى.  انقالب  و  انسان ها  وحدت  كشاورزى، 
اصلى هرارى اين است كه انسان هاى هوشمند به اين 
دليل بر جهان حاكم شده اند كه تنها حيوانى هستند 
كه مى توانند در تعداد باال با انعطاف بااليى همكارى 
تاريخ  ماقبل  انسانهاى  كه  مى كند  استدالل  او  كنند. 
شده  عظيم  نسل كشى  يك  مرتكب  است  ممكن 
باشند كه منجر به انقراض گونه هاى ديگر انسان مانند 

نئاندرتال ها شده  باشد.  

بامداد زاگرس -فاطمه خلقتى
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