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ما از  پيگيري  شما  از  پيامك      
روزنامه نسيم خوزستان را  با انتقادات، پيشنهادات

 و انعكاس مشكالت شهرتان ياري رسانيد.

سامانه پيامك روزنامه نسيم خوزستان  10006112213498

حذف كامل كم درآمدها ازوام كاال ؛

پولدارها 
بى پول ها را
 ضمانت
 نكردند!

رهبر معظم انقالب :
ترويج نماز 

يكى از موثرترين
 راه ها براى

 جلوگيرى از
 آسيب هاى

 اجتماعى است
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صفحه 4

شهردار اهواز:
براي فسخ قرارداد پروژه 

قطار شهرى مشاور حقوقى گرفتيم
سيد خلف موسوي درباره آخرين وضعيت قطار شهري گفت : اين
قرارداد دردوره هاى قبل شوراى اسالمى شهر اهواز تصويب شده
كه اكنون درگير آن هستيم و هنوز نتوانسته ايم پيمانكار را خلع يد
كنيم. شهردار كالنشهر اهواز در اين باره افزود : قرارداد 700 صفحه
اى قطارشهرى اهواز كه قسمتى از آن به چين و قسمتى ديگر
در فرانسه حل مى شود در دوره هاى قبل شوراى اسالمى شهر
اهواز تصويب شده كه اكنون درگير آن هستيم و هنوز نتوانسته ايم
پيمانكار را خلع يد كنيم. وى به برگزارى نشست هاى فراوان با
استاندار خوزستان، معاون وزيركشور و معاون سازمان مديريت و
برنامه ريزى كشور در اين زمينه، اشاره كرد و گفت: براى فسخ
اين قرارداد مشاور حقوقى به كار گرفته شده و موضوع نيز در حال
بررسى است.موسوى تصريح كرد: اين قرارداد 700 صفحه اى با
شركت چينى كيسون است و بر اساس آن طراحى، اجرا و فاينانس
(سرمايه گذارى خارجى) برعهده چينى ها و اتاق داورى در فرانسه
است، البته تاكنون از طرف فاينانس قطار شهرى خبرى نبوده و

اعتبارات را دولت تامين كرده است.

حجت االسالم كاظم سوارى :
شهردارى بايد به رابطه بازي خاتمه دهد!
حجت االسالم كاظم سوارى گفت : سازمان بازرسى وحراست شهر
دارى اهواز جهت جلوگيرى ازانتشار شايعات و سالم سازى محيط
بايد گزارشى درخصوص فعاليت حراست شهردارى به شورا بدهد.
حجت االسالم كاظم سوارى در يكصد و بيست و يكمين جلسه
علنى شوراى شهراهواز بااشاره به عدم ترك كار 74نفر از كاركنان
اتوبوسرانى اهواز اظهار كرد: بازنشستگى كاركنان اتوبوسرانى به
دليل عدم همكارى تامين اجتماعى موجب شده تاكنون كاركنان
در بال تكليفى به سر برند لذا رياست شوراى شهر و شهردار اهواز

هرچه سريعتر از سرگردانى اين افراد جلوگيرى كند.
سوارى درخصوص مطالبات پيمانكاران در شهردارى گفت : بعد
از گذشت يك سال تاكنون مطالبات برخى از پيمانكاران توسط
شهردارى پرداخت نشده است . وى ادامه داد: مطالبات پرداختى
پيمانكاران بر اساس ساليق شخصى صورت مى پذيرد و بر اساس
فشار رابطه به شهردار مطالبات خود را اخذ مى كنند كه انتظار مى
رود بازرسى و حراست در اين خصوص پيگيرى هاى الزم را انجام
دهند . بنابراين شهردارى بايد به رابطه خاتمه دهد و ضابطه را
سرلوحه كارخود قراردهد چون متضرر اين مسايل فقط مردم هستند.
عضو شوراى شهر اهواز با بيان اين كه اگر محرم شهردارى هستيم
بايد ثابت شود عنوان كرد: سازمان بازرسى وحراست شهردارى اهواز
جهت جلوگيرى از انتشار شايعات و سالم سازى محيط بايد گزارشى

درخصوص فعاليت حراست شهردارى به شورا بدهد.

از سوي شوراى نگهبان ؛

كاهش 
تعداد اعضاى 
شوراى شهر

 رد شد!

رييس مركز 
بهداشت خوزستان:

روند جمع آورى 
قليان ها در اهواز 

رضايت بخش 
نيست!

در پي تعرض به پسر نوجوان ؛

عوامل 
حادثه سياه

 در خانه مجردى
 دستگير شدند!

شهردار اهواز از پروژه 
جواد االيمه(ع) بازديد كرد

معاون سازمان حمايت :

هرگونه 
افزايش قيمت 

بليت قطار 
ممنوع است!

عكس: پويا معصومي

دعوت به چالش بي حجابي در فضاي مجازي ؛

مخالفان عفاف زن ايرانى
كمر همت را محكم بسته اند!

كلينيك شهيد بقايي اهواز
داراي تخصص هاي داخلي ، جراحي ، ارولوژي ، زنان و زايمان ، اطفال ، گوش و حلق و بيني ، ارتوپدي، 
پوست و مو ، جراح مغز و اعصاب ، اعصاب و روان ، مغز و اعصاب ، چشم پزشكي ، بينايي سنجي ، آزمايشگاه، 

راديولوژي ، سونوگرافي ، دندانپزشكي و آندوسكوپي مي باشد.

* در اين مركز عمل هاي سرپايي و ختنه نيز انجام مي شود
* طرف قرارداد با تمامي بيمه هاي درماني 

* بيماران آزاد هم مي توانند به اين كلينيك مراجعه نمايند.

تلفن تماس : 18- 32924714 - 32222580 - 32229001

آدرس  :  اهواز -  سيمتري شمالي  -  خيابان  شهيد آهنگري 

قابل توجه مسوولين محترم ؛
اينجا اهواز است ! 

شماره پنج - چهارشنبه 21 بهمن 1394 - قيمت : 1000 تومان
اخالق انتخاباتی

فرهنگ اسالمی و ایرانی یا مخالف آن!
در هر دوره انتخابات، شاهد ماجراهایی هستیم که 
بعضاً مغایر اخالق اسالمی و انسانی است که بسی 

جای تأسف است.
معمواًل کساني که هنجارشكن هستند و مسائل اخالقي 
را مراعات نمي کنند و اصول و مباني آن را نادیده مي 
گیرند، دیگران را متهم مي کنند! بر این اساس مردم را دچار حیرت و سرگرداني مي 
کنند و اندك اندك فضاي ضداخالقي را با اعمال و رفتارهاي خویش بوجود می آورند و 
جالب آن که پس از مدتي مردم را به رفتارهاي ضدهنجاري و اخالقي متهم مي کنند!

اینگونه رفتارهای ناهنجار در اسالم و جوامع پیشرفته قابل قبول نیست و جامعه را 
به سوی تشنج و عملكرد ناصحیح ترغیب می کند و چه بسا افراد ساده لوحی از این 
فضاسازی ها دست به اعمال ناشایستی بزنند که موجب هتک حرمت کاندیداها شود 

یا منجر به درگیری بین مردم گردد.
گاهی سخنان افراد با عملكرد و رفتار هایشان در تضاد و تقابل جدي است ، راهنمایی 
و نصیحت اینان اینگونه است که می گویند: اسالم بر اکمال اخالق انساني توجه دارد 
و مالك را رفتارهاي انسان مي شمارد و خودسازي واقعي و حقیقي را مورد اهتمام 
قرار مي دهد، و از مومنان مي خواهد تا با رفتارهاي درست، دیگران را به ایمان 
دعوت کنند نه با گفتارها و سخنان زیباي خویش! اما خودشان راه دیگر می روند و با 
تهمت و افترا به کاندیداهای محترم آب را گل آلود نموده! قصد گرفتن ماهی دارند.

تبیین  تقویت مواضع کاندیداهای مورد نظرشان،  براي  نامزدها  از هواداران  برخي 
نادرستي از واقعیت هاي اجتماعي و ظرفیت هاي کشوري مي دهند و این گونه است 
که سایر کاندیداها و هم کارگزاران فعلي را متهم مي کند و هم مطالباتي را در مردم 
ایجاد می کنند که وعده هاي توخالي از آب درمي آید و دولت هاي آینده را به بي 

کفایتي و دروغ متهم مي نماید.
اگر بخواهیم درست قضاوت شویم مي بایست درست قضاوت کنیم.  بسیاري از مردم 
در نقد دیگران ید طوالیي دارند ولي هنگامي که خود در میدان عمل قرار گیرند در 
مي مانند. این قضاوت ها به سبب آن است که در شرایط آنان نیستند و آگاهي به 

ظرفیت ها و توانایي و شرایط آنان ندارند.
هواداران و نامزدها مي بایست همواره در کالم، ادب را مراعات کنند. از جمله آدابي 
که نامزدها مي بایست به آن توجه کنند مساله ادب با مخالفان است. در حالي که 
این همه  با  از مخالفت است،  امري غیر  رقابت،  باشند و  رقیبان هم مي  نامزدها 
برخوردها به جاي آن که بر اساس ادب نسبت به برادر دیني باشد به شكل برخورد با 
مخالفان مي باشد. با این همه اگر مراعات ادب نسبت به مخالف را نیز داشته باشند 

مي توان گفت که رفتارها مي بایست بهتر از این باشد که اکنون هست.
اسالمی  و  دینی  آموزه های  اساس  بر  آنها  و هواداران  کاندیداهای محترم  لذا 

باید از هرگونه تهمت و افترا پرهیز کنند تا 
مردم  برای  مناسبی  و  سالم  رقابتی  فضای 

ایجاد کنند. 

 

افزایش سن زوجین
 در فرزندآوری

آموزش و پرورش 
در جزئیات ساده 

اداره پیش دبستانی ها 
دچار اشکال است

خرید شب عید با 688 هزار تومان!

پوزخند بازار 
به عیدی کارمندان

با احترام 
صادق سالمت دوم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

فروشگاه لوازم بهداشتی و ساختمانی عبدالوند
فروش انواع شیرآالت فانتزی، کالسیک، سینک، هود و تجهیزات آشپزخانه

آدرس : اهواز- پردیس خیابان 24 متری- بین گلدسته 4 و 5

تلفن:06133346594

تاکید آیت اهلل فرحانی بر نقش خواص در حل مشکالت خوزستان؛

 حاشیه نشینی امان مردم را بریده است

 به مناسبت دهه مبارک فجر در شرکت برق منطقه ای خوزستان؛

کارگاه آموزشی ”آشنایی با حقوق زنان و 
بررسی حقوق حمایت از خانواده“ برگزارشد 

انتخاب رییس باشگاه 
پژوهشگران جوان 
دانشگاه آزاد اهواز

 به عنوان رییس باشگاه 
برگزیده سراسر کشور

دهه فجر فجر مبارک باد

بررسی مشکالت شهری کالنشهر اهواز )3( ؛

گلدشت ؛ منطقه ای که شباهتی با نام خود ندارد!
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آیت اهلل عبدالکریم فرحانی روز پنج شنبه در مراسم چهلم جانباز دفاع مقدس و شهید مدافع حرم، سردار محمدرضا علیخانی عنوان کرد: بر اساس 
آیات و روایات متعدد در عصر غیبت حضرت مهدی )عج( عده ای انتظار فرج داشته و ایثار می کنند که این افراد جزو بهترین بندگان خداوند متعال 

هستند. آنان والیتمدار، ثابت قدم و مخلص واقعی بودند.
وی با اشاره به اینکه شهدای واالمقام نماد این مکتب و جزو این عده هستند، بیان کرد: در دورانی که غرب و استکبار با تمام توان در پی حذف 
اسالم ناب محمدی است و معنویت است این شهداء با نثار خو خود پرچم اهل بیت عصمت و طهارت )ع( و انقالب اسالمی را برافراشته نگه داشتند.

اینجا معنویت هست، انگ و برچسب در استان دیگر  ادامه تاکید کرد: خاستگاه والیت در استان خوزستان است،  معاون حوزه علمیه کشور در 
جایگاهی ندارد،این یادواره های شهدا و مراسم های معنوی آن ها را ببینید. مراسم اربعین در بین مردم استان ببینید . تمام اقوام خوزستان ذوب 

شده در مکتب امیرالمومنین )ع(، معنویت و والیت هستند.
رییس شورای محتوایی در پایان با اشاره به اهمیت دهه فجر و ضرورت پیروی مکتب والیت عنوان کرد: دشمنان اسالم دریافتند که در پس 
امروز دانشگاه های بزرگ دنیا در بررسی فرهنگ  اقتدار آن شده است.  باعث شکوفایی و  انقالب یک تفکر و فرهنگی عظیمی است که  این 
امنیت و شهدای دفاع مقدس،  انگیزه اصلی رشادت های شهدای هسته ای، شهدای  اند که  نتیجه رسیده  این  به  و  شهادت و والیت هستند 
حضور مستمر در خط والیت و مهدویت است. لذا این شهدا از همه تاریخ بزرگ ترند چون این فرهنگ را با جان و دل دریافت کردند و در 

مسیر والیت و مهدویت به شهادت رسیدند.

آیت ا... عبدالکریم فرحانی ؛

استان خوزستان خاستگاه والیت است
انگ و برچسب در استان دیگر جایگاهی ندارد

نشریه جهان اخبار
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نقش نخبگان و رسانه 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی

اکنون که با مشخص شدن کاندیداها حدس وگمان ها به پایان 
رسیده، فرصت برای  بررسی نامزدها مهیا شده و این وظیفه خطیر  
بر عهده رسانه هاست که به دور از جنجال ها و تعصبات قومی، 
جناحی و تفرقه افكنی ها مسیر انتخاب درست و صحیح را برای 
مردم مهیا نموده تا بنا به فرموده ی امام راحل)ره( میزان، رأی 
نمایندگان  که  زمان  از  برهه  این  در  اصلح  انتخاب  و  باشد  ملت 
استان ها جهت جلب بودجه های بیشتر یا رونق کسب و کار جهت 
جوانان خویش گوی سبقت را از همدیگر  می ربایند، سعی کنیم 

بهترینها را به مردم معرفی کنیم.
امروزه چانه زنی ها ی بسیاری در سطوح مختلف مدیریتی صورت 
ما  یابد،  انتقال  دیگر  استان  به  استانی  از  ای  پروژه  تا  گیرد  می 
نمودن  سبک  جهت  ها  دولت  که  میكنیم  زندگی  روزگاری  در 
تا هزینه  نمایند  تر می  را کوچک وکوچک  بدنه  فعالیتهای خود 
و  استان  گرد  عقب  از  کاستن  جهت  لذا  کنند  کم  را  خود  های 
پرداختن هزینه بسیار باید دست به انتخاب هوشمند زد و این کار 
به واسطه روزنامه نگاران متعهد و اساتید دانشگاهیان و معلمان 
دلسوز صورت می گیرد خوشبختانه بیداری در مردم استان علی 

الخصوص جوانان و قشر دانشجو صورت گرفته.
روزگار  نامالیمات  اما خسته خوزستان که گرد  استان غنی  امروز 
او را رنجور کرده منتظر فرزندان برومند خویش است که دست به 
حماسه بزنند و انتخابی درست در حد نام استان داشته باشند اگرچه 
گاهی صداهای ضعیفی ناشی از تعصبات کورکورانه به گوش میرسد 
که قومیت های وزین استان که به فرموده ی رهبر فقید انقالب 
امام خمینی)ره( عشایرذخایر انقالب هستند را می خواهند به حاشیه 
بكشند و نان خویش را به تنور بزنند حتی گاهی نام آن را انتخاب 
پرشور حضور حداکثری مردم در انتخابات استان می نامند و از این 
راه به اهداف ناسالم خود برسند حال که فرزندان استان بیش از پیش 
آگاه شده اند که می توان به حضور آنها جهت حمایت از رود کارون 
و اعتراض به حق و مسالمت آمیز جهت جلوگیری از گرد و غبار 
کردند و بسیاری دیگر نام برد که مشت نمونه خروار است. حضور 
اشخاصی در این دوره گواه بر صحت مدعاست، افرادی که در سطح 
کالن مدیریت های کشوری بوده اند و راه را از بیراه وسره را از 
ناسره بخوبی تشخیص می دهند. حضور آنها وظیفه اگاهان استان 
را سنگین نموده و باید مراقب باشیم تا مثل گذشته به حاشیه کشیده 
نشوند، باید به گونه ای از آنها حمایت شود که با رأی حداکثری به 
با صالبت  استان خویش  احقاق حق  یابند که هنگام  راه  مجلس 

همان رای های سخن برانند.
نادر حسین پور
کارشناس فرهنگی، آموزشی و معارف اسالمی

معاون سازمان استاندارد کشور:
استاندارد باید به دغدغه جامعه تبدیل شود

نكته  ایران گفت:  استاندارد  ملی  سازمان  ترویج  و  تدوین  معاون 
نظر  در  خدمات  و  کاال  استانداردسازی  بحث  در  باید  که  مهمی 
به  استاندارد  تا  کنیم  کمک  باید  همه  که  است  آن  شود،  گرفته 

دغدغه و چالش جامعه تبدیل شود.
علی اباذری در همایش استانداردسازی که امروز، 20 بهمن ماه در 
اهواز برگزار شد، با اشاره به این نكته که خوزستان دروازه واردات 
واردکنندگان  اظهارکرد:  از محصوالت است،  بسیاری  و صادرات 
قیمت  به  و  کنند  توجه  وارداتی  کاالی  استاندارد  نكات  به  باید 
آنكه جیب خود را پر کنند به واردات کاالهای بی کیفیت به درون 

کشور نپردازند.
وی افزود: عالوه بر همكاران حوزه استاندارد حدود 100 هزار نفر 
با سازمان استاندارد کشور در بحث استانداردسازی و بهبود کیفیت 
همكاری می کنند و امیدواریم با تعامل دو سویه که میان این دو 
بخش وجود دارد، در جهت ارتقای شاخص های سالمت، ایمنی و 

استانداردسازی گام برداریم.
اباذری تصریح کرد: اگر استاندارد را به معنای معیار، نظم و تعریف 
تعریف  از کاال و خدمات  شاخص ها و ویژگی ها و کمیت معینی 
کنیم، در می یابیم که این مفهوم از دیرباز در جهان و کشور ما در 

حال پیگیری بوده است.
وی عنوان کرد: تایید صالحیت ملی استاندارد و تدوین و تعیین 
خدمات  و  کاال  واردات  و  صادرات  زمینه  در  ملی  استانداردهای 
کنترل کیفیت این محصوالت از ویژگی ها و فعالیت های سازمان 

ملی استاندارد است.
به  را  استاندارد  مساله  باید  کاال  واردکنندگان  کرد:  بیان  اباذری 
با جهان  گفت وگو  زبان  استاندارد  زیرا  کنند  دنبال  صورت جدی 
است و برای ارتباط هر چه بهتر با جهان و واردات کاالی باکیفیت، 

استاندارد نقش اساسی دارد.
توقع  ایران گفت:  استاندارد  ملی  سازمان  ترویج  و  تدوین  معاون 
سازمان ملی استاندارد از اساتید دانشگاه و پژوهشگران کشور این 
است که در حوزه استانداردسازی مسئولیت های جدی تری را به 

عهده بگیرند و در این زمینه نقشی اساسی تر ایفا کنند.
وی افزود: بدون به چالش کشیدن استاندارد توسط مردم و دانشگاهیان 
و پژوهشگران این مساله راکد خواهد ماند و با راکد شدن بحث استاندارد 
و با توجه به پیشرفت های روز دنیا در بخش های مختلف قطعا شاهد 
کشور  در  محصوالت  کیفیت  ارتقای  و  استانداردها  شدن  بروز  عدم 
خواهیم بود که امیدواریم با همراهی همه بخش ها گام های مثبتی در 

زمینه استاندارد و ارتقای کیفیت کاال و خدمات برداریم.

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش استانداری خوزستان:
کارگاه مدیریت بحران 

با رویکرد انتخاباتی در اهواز برگزار شد
گفت:  خوزستان  استانداری  پژوهش  و  آموزش  مرکز  سرپرست 
دومین گارگاه مدیریت بحران با رویكرد انتخاباتی برای فرمانداران 

و فرماندهان نیروی انتظامی شهرستانهای خوزستان برگزار شد.
امنیتی  معاون  حضور  با  دوره  این  کرد:  اظهار  امیدی  عبدالعلی 
انتظامی  نیروی  دافوس  دانشكده  فرمانده  استانداری،  انتظامی   -
)ناجا( و سردار اسحاقی فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان 

برگزار شد.
آموزشی  کارگاه  در  کننده  شرکت  افراد  همه  برای  افزود:  وی 
و  آموزشی  معتبر  گواهینامه  انتخاباتی  رویكرد  با  بحران  مدیریت 
مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر می شود و افراد 
می توانند از ساز وکار انگیزشی مندرج در نظام آموزش کارکنان 

برخوردار شوند.
وی بیان کرد: هدف اجرای این دوره که به صورت موردکاوی و 
کاربردی برگزار شد، افزایش مهارت، دانش و نگرش افراد شرکت 

کننده بوده است.

انتقاد نماینده دزفول 
نسبت به نحوه تامین آب تاالب شادگان

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به مشكل تامین آب تاالب شادگان گفت: خشک شدن این تاالب 
ناشی از برخی برنامه ریزی های غلطی بوده که در زمینه مدیریت 

آبی اتفاق افتاده و منشاء مشكالت شده است.
از  ناشی  تاالب،   شدن  خشک  کرد:  تاکید  پاپی زاده  عباس 
در  که  سیاست گذاری هایی  یعنی  بوده؛  غلط  سیاست گذاری های 
انجام  که  غلطی  سدسازی های  افتاده،  اتفاق  آب  مدیریت  بحث 
آبی  بی رویه ی  برداشت های  و  آبی  انتقال  غلط  پروژه های  شده،  

که اتفاق افتاده است.
او درباره پروژه انتقال آب از کارون به شادگان نیز گفت: باید ببینیم 
آیا خوِد کارون آب به انداره کافی دارد که بخواهیم بخشی از آن را 
به تاالب شادگان انتقال دهیم؟ امسال بارندگی ها به نسبت سال قبل 
خوب بوده منتهی هنوز تقویم بارندگی کامل نشده و باید تا آخر سال 
منتظر باشیم و ببینیم که نزوالت آسمانی یک سال اخیر می تواند 

عالوه بر تامین نیاز ها،  مازاد هم داشته باشد یا خیر.
این  و  است  خوب  بارندگی ها  االن  کرد:  تصریح  دزفول  نماینده 
و  بوده  خداوند  لطف  بلكه  نیست  خاصی  مجموعه  مدیریت  از 

امیدواریم در آینده هم ادامه پیدا کند.

رییس پردیس دانشگاه علوم دریایی خرمشهر عنوان کرد:
توسعه تحصیالت تکمیلی 

برای جبران کاهش آمار دانشجو
خرمشهر  دریایی  فنون  و  علوم  دانشگاه  بین الملل  پردیس  رییس 
گفت: به دنبال توسعه کیفی تحصیالت تكمیلی در دانشگاه هستیم.

در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت  این که  به  اشاره  با  علی،  آل  دکتر 
شد،  خواهد  اعالم  سنجش  سازمان  سوی  از  پردیس  واحدهای 
سازمان  سوی  از  هنوز  جدید  نیم سال  ثبت نام  تاریخ  کرد:  اظهار 
آمار ورودی  این است که  ما  پیش بینی  اما  نشده  اعالم  سنجش 

جدید رو به کاهش می رود.
با توسعه تحصیالت تكمیلی،  تا  به دنبال آن هستیم  افزود:  وی 
مشكل  پرتقاضا  رشته های  تأسیس  و  دانشگاه  در  کیفی  ارتقای 

کمبود دانشجو را رفع کنیم.
رییس پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 
انجام  این که مقدمات توسعه تحصیالت تكمیلی در حال  بیان  با 
است، تصریح کرد: ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نیازمند 
برخی تمهیدات است؛ مشكالتی در دانشگاه وجود داشت که در حال 
برطرف کردن آن هستیم. دانشگاه از نظر امكانات در این خصوص 

کمبودی ندارد و تنها نیاز است که هیأت علمی جذب شود.
فراهم کردن  و  هیأت علمی  جذب  حال  در  اکنون  گفت:  آل علی 
در  جدید  رشته های  ایجاد  درخواست  که  هستیم  الزم  تمهیدات 
زمان بر  امر  این  البته  شود؛  ارائه  تكمیلی  تحصیالت  دوره های 

خواهد بود.
وی با بیان این که به دنبال توسعه رشته های دانشكده مهندسی 
دیگر  برخالف  مهندسی  رشته های  کرد:  عنوان  هستیم،  دریا 
رشته ها درآمدزا هستند، به همین دلیل توسعه این دانشكده توسعه 
دانشگاه را رقم خواهد زد؛ این دانشكده از پتانسیل های بسیاری 

برخوردار است.
رییس پردیس بین الملل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از 
برنامه دانشگاه برای راه اندازی رشته کشتی سازی در مقطع کارشناسی 
ارشد خبر داد و افزود: تالش ما بر این است که تا یک سال دیگر و 
از بهمن سال آینده این رشته در دانشگاه دانشجو پذیرش کند؛ ایجاد 

این رشته می تواند در توسعه دانشگاه تأثیرگذار باشد.
مطابق  دانشگاه  بین الملل  دانشجویان  شهریه   *

مصوبه سال 91
آل علی در خصوص شهریه دانشجویان نیز گفت: شهریه رشته ها 
متفاوت است و توسط هیأت امنا تصویب می شود؛ اکنون شهریه 
ترم  در  ثبت نام  است. شرط  دانشجویان مطابق مصوبه سال 91 
اما پرداخت یک جای شهریه  جدید تسویه بدهی ترم قبلی است 

ثابت و متغیر در دستور کار نیست.

داشتم(  برق  های  )فوریت   121 با  تماسی  تعطیل  روز  در   *
متاسفانه، پاسخگو نبودند.

هاشمی

* در هنگام بارندگی های شدید، فاضالب های مناطق کمپلو 
چرا   ، شوند  می  پرآب  منازل  و  ها  خیابان  و  میشود  گرفته 

مسووالن آب و فاضالب رسیدگی نمی کنند.
کاظمی

تیرهای چراغ برق در  استاندارد در نحوه قرارگیری  * رعایت 
بعضی از خیابان های شهر اهواز به ویژه بلوار لشكر به خوبی 

صورت نگرفته است ، مسووالن رسیدگی کنند .
کاظمی

* بعضی از خیابان های منطقه  کمپلو از جمله لشكر با کمبود 
روشنایی مواجه است چرا مسووالن رسیدگی نمی کنند .

داریوش

در  گرفتم  تماس  فاضالب(  و  آب  )فوریتهای  تلفن 122  با   *
با آب گرفتگی خیابان در منطقه پردیس ولی متاسفانه  رابطه 

عالوه بر اینكه پاسخگو نبودند برخورد مناسبی هم نداشتند.
سالمت

* چرا مسووالن معضل آلودگی هوا را جدی نمی گیرند؟
فرهادزاده

* چرا فاصله سطح پیاده روها از خیابانها استاندارد نیست و در 
بسیاری از معابر شهری رعایت نشده است ؟

دهقان
* چرا در منطقه پردیس سطل زباله بزرگ خیلی کم است در 

حالیكه در بعضی مناطق شهر دو تا دو تا جفت هم هستند؟
مالکی

تاکید آیت ا... فرحانی بر نقش خواص در حل مشکالت خوزستان؛

 حاشیه نشینی امان مردم را بریده است
خبر

خبر

دغدغه های شهروندان ؛ پاسخ مسووالن
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رئیس ستاد عتبات عالیات اهواز:

خیران برای ساخت هزار خشت طالی گنبد 
حرم امام علی)ع( همکاری کنند

رئیس ستاد عتبات عالیات اهواز از تمامی خیران برای کمک 
به ساخت یک هزار خشت طال برای گنبد حرم امام علی )ع( 

دعوت کرد.
عزیزاله زارعی اظهار کرد: نقش و وظیفه اصلی ستاد بازسازی 
عتبات عالیات، ساخت، مرمت، بازسازی و توسعه حرم های 

اهل بیت در کشورهای عراق و سوریه است.  
نقش  و  مردم خوزستان همواره حضور چشمگیر  افزود:  وی 
ارزنده ای در برنامه های معنوی به ویژه مربوط به اهل بیت 
دارند. آنها همواره نقش قابل تحسینی در کمک به ساخت، 

توسعه و نوسازی حرم های مطهر داشته اند.
بارگاه  های  پروژه  ترین  پرهزینه  و  بزرگترین  افزود:  زارعی 
های حرم های مطهر را به استان خوزستان محول می کنند 
به گونه ای که عتبات عالیات استان از سال 91 تا 9۳ نیز رتبه 

اول کشوری را به خود اختصاص داد.
رئیس ستاد عتبات عالیات اهواز بیان کرد: در قالب توسعه حرم 
فاطمه  متر صحن حرم حضرت  هزار  دو  توسعه  پروژه  علوی، 
الزهرا )س( را کامل به عتبات استان خوزستان اختصاص داده 
اند. کل این پروژه 221 هزار متر و در پنج طبقه است و قطعا 

سهم استان تا قبل از زمان تعیین شده افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: هر متر از این دو هزار متر هزینه سه میلیون 
کنیم.  هزینه  تومان  میلیارد   ۶ باید  و سرجمع  داشته  تومانی 
خوزستان هر سال در همه زمینه ها برگ زرینی داشته و مردم 

این استان همواره سنگ تمام گذاشته اند.
* نوسازی پروژه گنبد امام علی

اکنون  هم  کرد:  عنوان  اهواز  عالیات  عتبات  ستاد  رئیس 
به  و  داشته  قرار  اولویت  در  )ع(  علی  امام  حرم  گنبد  پروژه 
صورت ویژه پیگیر آن هستیم. از صفر تا 100 این پروژه را به 

خوزستان تحویل داده اند.
زارعی اضافه کرد: ترمیم و مرمت خشت های گنبد بیش از ۳00 
سال قبل انجام شده بود که آیت اهلل سیستانی تأکید داشت تا 
کار مرمت گنبد به ایرانی ها واگذار شود. در حال حاضر خشت 

ها را کامل پائین آورده و در حال انجام کار زیرسازی هستند.
وی یادآور شد: تعدادی از این خشت ها باید به صورت کامل 
طالکاری  مرحله  آخرین  طی  نهایت  در  و  شوند  نوسازی 
خشت را با 10 گرم طال انجام می دهیم. این گنبد دارای 10 
هزار خشت است که هر کدام ۵00 هزار تومان هزینه و به 
صورت کلی پنج میلیارد تومان برای ساخت گنبد نیاز داریم.

درصد   ۷0 از  بیش  گفت:  اهواز  عالیات  عتبات  ستاد  رئیس 
خشت ها از بین رفته که زیرسازی، نوسازی و بازسازی آنها را 
باید انجام دهیم. برای ساخت کامل خشت های گنبد به بیش 

از 100 کیلو طال نیاز داریم.
انجام شده گفت: درهای حرم  با پروژه های  ارتباط  زارعی در 
های امامین عسكری را ساخته و تحویل دادیم و همچنین فرش 

های بارگاه حضرت زینب )س( در سوریه را تعویض کردیم.
* کار را آغاز کردیم

وی تأکید کرد: 10 روز است که کار ساخت گنبد حرم امام 
علی )ع( را شروع کردیم و مردم باالی 110 میلیون تومان 
فقط در اهواز مشارکت داشتند. دو میلیارد تومان را باید تا قبل 

از سال جاری با عتبات عالیات کشور تسویه کنیم.
رئیس ستاد عتبات عالیات اهواز اضافه کرد: مبلغ اهدایی از 
با  مردم  کمک  و  همكاری  بلكه  نیست  مهم  فرد  هر  سوی 
ارزش است. مردم استان برای ساخت ایوان طالی امام علی 
)ع( بیش از 12 میلیارد تومان کمک کردند و حتم داریم برای 
قرارداد ساخت گنبد 1۸ ماهه  گنبد هم کمک خواهند کرد. 
است ولی قول می دهم که با پشتیبانی خوب مردم استان در 

کمتر از 1۶ ماه آن را به اتمام خواهیم رساند.
امام علی )ع( توسط  اینكه ساخت گنبد حرم  بیان  با  زارعی 
همایش  اولین  داد:  خبر  است،  الهی  توفیق  یک  خوزستان 
بزرگ خیران و خادمان ستاد بازسازی عتبات عالیات را روز 
یكشنبه هفته آینده در گیت بوستان اهواز برگزار می کنیم. 

است که  از خیران  نفر  از ۵00  بیش  با حضور  این همایش 
در ساخت، توسعه، مرمت، نوسازی و بازسازی حرمین مطهر 

همكاری داشتند.
* ۲۴۰۰ خیر در اهواز

وی ادامه داد: بیش از دو هزار و ۴00 نفر خیر در شهر  اهواز 
داریم ولی افرادی که تاکنون بیش از 10 میلیون تومان را به 
ستاد عتبات عالیات استان کمک کرده اند را برای حضور در 

جشنواره دعوت کردیم.
رئیس ستاد عتبات عالیات اهواز با اشاره به اینكه به تمامی 
افرادی که باالی ۵00 هزار تومان به ستاد کمک مالی داشته 
باشد سند افتخار می دهیم، اظهار کرد: این همایش به منظور 
حفظ  و  ها  پروژه  پیشرفت  میزان  از  رسانی  اطالع  توجیه، 

انسجام برگزار می شود.
زارعی بیان کرد: کسانی که قصد اهدای کمک های غیر نقدی 
هم داشته باشند، اصال اشكالی ندارد و ستاد صرفا پول و طال 
جمع آوری نمی کند بلكه ملک و یا زمین هم پذیرفتنی است. 
برخی مواقع افراد خیر هزینه اجاره ملكی را طی دو سال به ستاد 

اختصاص می دهند و چنین کمک هایی هم خوب است.
به  عالقمند  افراد  گفت:  اهواز  عالیات  عتبات  ستاد  رئیس 
همكاری در ساخت گنبد حرم مطهر امام علی )ع( می توانند 
کمک های نقدی خود را به شماره جاری بانک سپه 1۸000۵۶ 
و یا شماره کارت ۶2۷۳۸1101۳۸۵0091 بانک انصار واریز و یا 

با شماره تلفن های 0۶1۳22۳۵2۶۸ تماس بگیرند.

گره  کشور،  علمیه  حوزه های  آموزشی  معاون 
خواص  نقش  را  خوزستان  مشكالت  اصلی 

جامعه در این استان دانست.
بیان  با  فرحانی  عبدالكریم  شیخ  ا...  آیت 
اینكه مردم خوزستان ِدینشان را به اسالم ادا 
کرده اند، اظهار کرد: ما مردمی متدین، والیی، 
نظام مقدس جمهوری  و  انقالب  به  عالقمند 

اسالمی داریم.
فقر،  مشكالت،  با  مردم  این  اما  افزود:  وی 
محرومیت و گرفتاری هایی مواجه هستند که 
نشینی  حاشیه  مسئله  آن  روشن  بسیار  نمونه 

حاد در مرکز این استان است.
فقر  اینكه  بیان  با  ادامه  در  فرحانی  ا...  آیت 
و  امكانات مختلف مردم در حاشیه های شهر 
جای جای خوزستان چیزی نیست که بر کسی 
بر  این  به  مسئله  ریشه  گفت:  باشد،  پوشیده 

می گردد که در خوزستان پس از دفاع مقدس، 
نتوانسته ایم کاری اساسی برای حل معضالت 
بود،  هم  آن ها  طبیعی  حق  که  استان  مردم 

انجام دهیم.
از دوران  از سویی دیگر پس  وی اضافه کرد: 
طرح های  گذاری  سرمایه  برای  مقدس  دفاع 
ملی و کالن حرکت کردیم که این طرح های 
ملی و کالن نه تنها مشكالت کوتاه مدت مردم 
را مرتفع نكرد، بلكه خود منشاء به وجود آمدن 

مشكالت متعدد دیگری در کوتاه مدت شد.
* پروژه هایی زودبازده و اشتغالزا

معاون امور حوزه های علمیه کشور با اشاره به 
شهرك های بزرگ صنعتی که در خوزستان به 
وجود آمد و منشاء مشكالتی از جمله حاشیه 
نشینی های مردم در اطراف آن و از بین رفتن 
امید  کرد:  تصریح  شد،  استان  طبیعی  منابع 

داشتیم که با سفر رهبر معظم انقالب در دهه 
اشتغالزا تصویب  و  زودبازده  پروژه هایی  هفتاد 
شود که حالل مسائل اصلی مردم ما باشد که 
الحمدهلل با تدبیر حكیمانه معظم له این اتفاق 
هم افتاد و چنین طرح هایی تصویب شد، ولی 

اجرایی نشد.
وی ادامه داد: بنابراین و در مجموع باید گفت 
که پس از دوران ۸ ساله دفاع مقدس و پس 
باید  که  زمانی  سازندگی،  دوران  سال   ۸ از 
رهبری  معظم  مقام  سفر  از  را  بهره  بیشترین 
در  بی توجهی  و  ضعف  علت  به  می بردیم، 
مرحله اجرا و عمل، این پروژه ها عملیاتی نشد؛ 
طرح ها  این  سال،   19 گذشت  با  هم  هنوز  و 

بالتكلیف مانده است.
غیر  شرب  آب  و  بی آبی  معضل   *

بهداشتی

ثمره  کرد:  اضافه  فرحانی  عبدالكریم  ا...  آیت 
این اتفاقات این شد که مردم استانی که بخش 
عظیمی از منابع و تجارت کشور را در اختیار 
بهداشت  اشتغال،  عدیده  مشكالت  با  دارد، 
یا  و  هستند،  مواجه  طبیعی  منابع  کمبود  و 
سر  به  بهداشتی  غیر  آب  و  بی آبی  معضل  با 

می برند.
پایان  در  صالحین  محتوایی  شورای  رئیس 
نیروهای  و  نخبگان  بتوانیم  اگر  گفت: 
خوزستان  در  مردم  و  نظام  به  عالقمند 
شناسایی،  هستند  هم  زیاد  بسیار  که  را 
در  بتوانیم  و  کنیم  همدل  و  سازماندهی 
عرصه اجرا، طرح های موفقی را که مطالعه 
نمی شود،  اجرا  درست  اما  شده  مصوب  و 
حل  به  که  می رود  امید  این  دهیم،  سامان 

بیانجامد. مشكالت 



3 اریان وجهان
 روحانی: 

در ارائه الیحه بودجه تاخیر نداشتیم

رئیس جمهور با بیان اینكه در ارائه الیحه بودجه سال 9۵ و الیحه 
برنامه ششم تأخیری نداشتیم، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس 
که این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده، بعد 
انتخابات فرصت کافی هم وجود دارد الیحه بودجه  از  اینكه  از 

را تصویب کنند.
رئیس جمهور با بیان اینكه در ارائه الیحه بودجه سال 9۵ و الیحه 
برنامه ششم تأخیری نداشتیم، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس 
که این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده، بعد 
انتخابات فرصت کافی هم وجود دارد الیحه بودجه  از  اینكه  از 

را تصویب کنند.
مراسم  در  امروز  صبح  کشورمان  رئیس جمهور  روحانی  حسن 
بهره برداری همزمان از 1۳۸ طرح استانی که در سازمان مدیریت 
برنامه ریزی کشور برگزار شد، طی سخنانی گفت: خوشحالیم  و 
که در دهه فجر انقالب اسالمی موفق می شویم 1۳۸ پروژه را 
در سراسر کشور افتتاح کنیم که امروز همزمان این پروژه ها در 

استان های مختلف عملیاتی می شود.
وی افزود: با توجه به آماری که االن ارائه شد خوشحالیم که آنچه 
که به مردم استان ها در سفرهای استانی وعده دادیم ۷0 درصد 
اعتباراتش اختصاص داده شده و در اختیار قرار گرفته و ان شاءاهلل 
حدود ۳0 درصد مابقی هم تخصیص داده خواهد شد و در اختیار 

مجریان قرار می گیرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: قرار ما در همه استان ها بر این بوده که 
چیزی را وعده دهیم که حتی االمكان عملیاتی و اجرایی باشد و 

بتوانیم آن را در دولت یازدهم به سرانجام برسانیم.
روحانی تأکید کرد: البته توافق کردن با آقای نوبخت سخت است 
در سفرهای استانی که ایشان معمواًل می گویند بودجه نداریم و 
اکثر  تاکنون  ما  به هر حال  ولی  نرویم  و  داریم  آنجا مشكل  در 
استان ها حضور یافتیم و قول هایی را هم که دادیم تا االن بیش 

از ۵1 درصد آن را اجرا کردیم و به اتمام رساندیم.
وی افزود: مابقی وعده  ها و قول های ما هم در حال انجام است، 9 
استان دیگر برای انجام سفرها باقی مانده که باید ظرف هفته های 
باید  نوبخت  آقای  که  آینده  سال  ماهه   ۶ و  جاری  سال  آینده 
خودشان را آماده کنند تا این سفرها با برنامه ریزی انجام شود که 

البته مصممیم این سفرها را تا ۶ ماهه دوم انجام دهیم.
آبادانی  و  عمران  در  استانی  سفرهای  کرد:  تأکید  رئیس جمهور 
برای  مردم  با  دیدار  اینكه  است ضمن  تأثیرگذار  بسیار  استان ها 
ما مغتنم است و مطالب و پیشنهادات مردم و همچنین برگزاری 
دولت  این  برای   ... و  علما  و  نخبگان  و  فرهیختگان  با  جلسات 

ارزشمند و هدایت کننده است.
روحانی در ادامه سخنان خود تأکیدکرد: احیای سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی از نظر من بسیار مهم بود، عالوه بر اینكه یكی از 
وعده های انتخاباتی بنده احیای این سازمان بود و معتقد بودم مغز 
کارشناسی دولت این سازمان است زیرا این سازمان است که باید 

کار کارشناسی بر روی طرح ها و پروژه ها و ... داشته باشد.
و  اداری  امور  بودجه،  و  برنامه  اساسی  قانون  طبق  افزود:  وی 
و  است  رئیس جمهور  شخص  عهده  بر  مستقیما  استخدامی، 
رئیس جمهور  زمینه  این  در  ویژه ای  مسئولیت  احساس  بنابراین 
مسیر  در  را  کشور  باید  سازمان  این  و  باشد  داشته  باید  کشور 

درستی سامان دهد.
سازمان  کارشناسان  و  کارمندان  از  تشكر  با  رئیس جمهور 
در  را  بودجه  سازمان  این  کرد:  تصریح  برنامه ریزی  و  مدیریت 
ارائه  دولت  به  و  کرده  آماده  خودش  قانونی  و  مشخص  تاریخ 
کرد و دولت هم توانسته بر سر موقع خودش به مجلس شورای 
اسالمی این الیحه را ارائه کند، امسال هم که ما تأخیر در ارائه 
الیحه بودجه داشتیم دلیلش این بود که می خواستیم موضوع 
برجام عملیاتی شود زیرا بودجه را بر مبنای حذف زنجیر تحریم 

بسته بودیم.
روحانی ادامه داد: شبی که برجام اجرایی شد حتی یک روز هم 
تأخیر نداشت و صبح فردای آن روز هم الیحه و هم برنامه پنج 
هم  امسال  پس  کردیم  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  را  ساله 
الیحه  ارائه  در  روز  یک  حتی  بگوییم  بلند  صدای  با  می توانیم 
بودجه سال 9۵ و الیحه برنامه مقررات ضروری در اجرای برنامه 

مدون دولت در برنامه ششم تأخیری نداشتیم.
وی اضافه کرد: زمان هم به اندازه کافی برای تصویب این لوایح 
در اختیار مجلس شورای اسالمی بوده یعنی از زمانی که الیحه 
بنده  نوروز ۶۴ روز زمان وجود داشته و  تا عید  را تقدیم کردیم 
و هم آقای نوبخت قبل از اینكه دولتی باشیم مجلسی بودیم و 
سازوکار مجلس را خوب بلدیم و می دانیم برای تصویب این لوایح 

چقدر زمان می برد.
زمان  آیین نامه  طبق  کرد:  خاطرنشان  همچنین  رئیس جمهور 
تلفیق  کمیسیون  و  تخصصی  کمیسیون های  در  لوایح  بررسی 
و ... مشخص است و ما هم تجربه کافی را حداقل در ۵ دوره 
تصویب  و  بررسی  را  لوایح  این  و  بودیم  آنجا  در  که  مجلس 

کردیم، داریم.
روزها  این  که  مجلس  نمایندگان  امیدواریم  کرد:  تأکید  روحانی 
خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده علی رغم این مسائل 
ان شاءاهلل بعد از اینكه از انتخابات برمی گردند و فرصت کافی هم 
وجود دارد الیحه بودجه را تصویب کنند و ما بتوانیم در آغاز سال 

9۵ کارها را بر اساس برنامه انجام دهیم.

دولت  هیأت  سوی  از  عیدی  مبلغ  اعالم 
شاید  تا  کرده  چرتكه  به  دست  را  کارمندان 

بتوانند دخل و خرجشان را با هم جور کنند.
از  بهمن  کارمندان،  عیدی  به  بازار  پوزخند 
نیمه هم گذشت و صدای پای بهار همزمان با 
مشخص شدن عیدی کارمندان و بازنشستگان 

به گوش می رسد.
در حالی که تنها ۴0 روز به آغاز سال نو باقی 
با مشخص شدن رقم عیدی  مانده کارمندان 
تا  شدند  چرتكه  به  دست  تومانی  هزار   ۶۸۸

دخل و خرجشان را با هم جور کنند.
اعالم  حالی  در  دولت  کارکنان  عیدی  رقم 

هزار   ۴02 رقم  این   91 سال  در  که   شد 
در  و  تومان  در سال 92، ۵0۳ هزار  تومان 
سال 9۳ این رقم ۶0۳ هزار تومان بوده که 
سال جاری  در  می دهد  نشان  بررسی  این 
دولت تنها به افزایش ۸۵ هزار تومانی عیدی 

اکتفا کرده است.
این موضوع کار عیدی بگیران را سخت کرده 
است چرا که با توجه به هزینه های شب عید 

باید بیش از گذشته دست به عصا باشند.
هزینه  حداقل  تومان  هزار   7۰۰  *

پوشاک خانواده ۴ نفره
یكی از خریدهای شب عید پوشاك است که 

گشتی در بازار نشان می دهد پدر خانواده برای 
چیزی  باید  پلوخوری  لباس  دست  یک  تهیه 
بطوریكه  کند  هزینه  تومان  هزار   1۸0 حدود 
نظر گرفتن حداقل ها یک شلوار ساده  در  با 
مردانه ۷0 هزار تومان، پیراهن مردانه ۵0 هزار 
تومان و جهت تهیه یک کفش مردانه ۶0 هزار 

تومان باید هزینه شود.
همچنین  برای خرید یک مانتو ساده حداقل 
حداقل  زنانه  شلوار  برای  و  تومان  هزار   ۸0
کفش  و  کیف  خرید  برای  و  تومان  هزار   ۵0
و روسری نیز باید در بهترین حالت 100 هزار 
باید 2۳0  که سر جمع  گرفت  نظر  در  تومان 
را به خرید پوشاك، مادر خانواده  هزار تومان 

اختصاص داد.
نشان  نیز  بچه گانه  پوشاك  بازار  در  گشتی 
باید  کودکان  لباس  تهیه  برای  که  می دهد 
هزینه های بیشتری را در نظر گرفت و هر چه 
سن کودکان کمتر شود این هزینه ها افزایش 
می یابد اما به طور میانگین اگر برای پوشاك 
هر فرزند 1۵0 هزار تومان در نظر بگیریم یک 
هزار   ۳00 باید   فرزندش  دو  برای  خانواده 

تومان کنار بگذارد.
که بایک هزینه سرانگشتی با در نظر گرفتن 
خانواده   یک  عید  لباس  هزینه  ها  حداقل 
می  تومان  هزار   ۷10 حدود  چیزی  چهارنفره 
پول  با  بخواهد  خانواده  این  اگر  یعنی  شود؛ 
عیدی کارمندان تنها لباس عید بخرد باز هم 

با کسری مواجه می شود.
* وقتی کفگیر به ته دیگ می رسد

نفره  چهار  خانواده  این  کفگیر  که  حالی  در 
هنوز  رسیده  دیگ  ته  به  عید  لباس  خرید  با 
خرج و مخارج های بسیاری است که بر دوش 

پدرخانواده مانده است.

با توجه به رفت و آمد و دید و بازدید در ایام 
عید باید حداقل 1۵0 هزار تومان برای آجیل 
ضمن  گرفت  نظر  در  شیرینی  و  عید  شب 
باید  نوروز  ایام  اول  روز  چند  برای  اینكه 
حداقل ۳0 هزار تومان نیز برای میوه هزینه 
و  شیرینی  و  آجیل  هزینه  جمع  سر  که  کرد 
میوه نیز نزدیک به 200 هزار تومان می شود 
که تا اینجا این خانواده ۴ نفره با کسری 220 
خود  عید  شب  هزینه های  در  تومانی  هزار 

مواجه شده است.
* کسری ۴۰۰ هزار تومانی شب عید

پس از تهیه آجیل و میوه و شیرینی شب عید 
ماهی  با  پلو  سبزی  برای  هم  را  مبلغی  باید 
شب عید و خرید گوشت و مرغ برای این ایام 
اختصاص داد که یک حساب سرانگشتی نشان 
می دهد که باید حداقل 1۵0 هزار تومان برای 

این منظور اختصاص داد.
اگر چه همه لطف عید و آغاز سال نو به پهن 
کردن سفره هفت سین است برای تهیه یک 
سفره هفت سین باید حداقل 10 هزار تومان 
در نظر گرفت که کسری هزینه های شب عید 
یک خانواده چهار نفره را به ۳۸0 هزار تومان 

می رساند.
مبلغ  فوق  هزینه های  به  باید  است  گفتنی 
مواد  هزینه  آرایشگاه،  هزینه  خانه،  کرایه 
شوینده برای نظافت منزل، هزینه قالیشویی، 
خشكشویی و سایر را اضافه کرد ضمن اینكه 
در این گزارش از هزینه سفر این خانواده چهار 

نفره در ایام عید چشم پوشی شده است.
تنها می شود این گزارش را با "آه" کارمندانی 
ها می  مقابل هزینه  در  را  عیدیشان  رقم  که 
گذارند و ۶۸۸ هزارتومانی که دردی از آنها در 

شب عید دوا نمی کند تمام کرد.

خرید شب عید با 688 هزار تومان!

پوزخند بازار به عیدی کارمندان
انتخاب رییس باشگاه پژوهشگران جوان 

دانشگاه آزاد اهواز به عنوان 
رییس باشگاه برگزیده سراسر کشور 

شانزدهمین اجالس سراسري رؤساي باشگاه پژوهشگران جوان و 
نخبگان دانشگاه های  آزاد سراسر کشور  1۴لغایت 1۶ بهمن ماه 
در ساري برگزار گردید.  خوشناز پاینده رییس باشگاه پژوهشگران 
جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد اهواز به عنوان رییس باشگاه 
برگزیده در بین باشگاه هاي سراسر کشور برگزیده شد. دکتر پاینده 

براي دومین سال متوالي به این عنوان برگزیده شده است.

تولید و انتشار نقشه تاریخي اولین 
خط لوله نفت ایران در مناطق نفتخیزجنوب 
همكاری  با  ایران  نفت  لوله  خط  ترین  قدیمی  و  اولین  نقشه 
مشترك روابط عمومی و اداره مهندسي نقشه برداری شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب منتشر شد.
جنوب،  خیز  نفت  مناطق  ملی  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
به  مسجدسلیمان  از  نفت  استخراج  اول  دهه  در  لوله  خط  این 
نفتون  میدان  نفت خام  انتقال  آن  مأموریت  و  آبادان کشیده شد 

)مسجدسلیمان( به نخستین پاالیشگاه خاورمیانه بوده است.
این خط لوله که مسئولیت احداث آن، از سوی شرکت نفت ایران و 
انگلیس به فردی به نام چارلز ریچي واگذار شد در سال 1909 به پایان 
رسیده و در نوع خود اولین لوله حامل نفت خاورمیانه به شمار مي آید.

 روابط عمومي مناطق نفتخیز جنوب با هدف ثبت و ضبط اطالعات 
دقیق مرتبط با این بخش از میراث صنعتي کشور، طي بازدیدهای 
میدانی و برداشت مختصات نقاط مهم، تلمبه خانه ها و شیر خانه ها ، 
با تكمیل نقشه هاي به جا مانده اقدام به بازطراحي و تولید نقشه ای 
جدید  با ابعاد واقعی 1۶0 در 210 سانتی متر نموده است که از حیث 
گرافیک و الحاق تصاویر واقعي، داراي ارزش تاریخي و هنري است.

برداري  نقشه  مهندسي  کارشناسان  بر  عالوه   ، پروژه  این  اجراي  در   
شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب ، مهندس پرویز آریان فر از پیشكسوتان 
صنعت نفت جنوب نیز به عنوان مشاور و همكار طرح نقش آفریني نموده 
اند. این کارشناس صنعت نفت ، پیش از این نیز در زمینه بازطراحي و 
تولید نقشه راه آهن درخزینه به مسجد سلیمان )1921( با روابط عمومي 

مناطق نفتخیزجنوب همكاري صمیمانه اي داشته است. 

بهره برداري از  دو طرح در شرکت مارون
 به مناسبت دهه مبارك فجر، درمانگاه مجتمع صنعتي شماره ۳  
برداري نفت و گاز مارون و همچنین  پنل کنترل  بهره  شرکت 
کالستر شادگان با حضور رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت، 
از  جمعي  و  مارون  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شرکت  سرپرست 

کارکنان ستادي و عملیاتي این شرکت به بهره برداري رسید . 
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، 
مهندس جهانگیر پورهنگ، سرپرست این شرکت در مراسم افتتاح 
این طرح ها ضمن اداي احترام به بنیانگزار کبیر انقالب اسالمي 
و همه شهداي انقالب گفت: بر مبناي تاکید مقام محترم وزارت 
نفت و مدیر عامل شرکت ملي نفت ایران، احداث درمانگاه جهت 
ارائه خدمات بهداشتي و درماني در واحدهاي عملیاتي شرکت در 

دستور کار قرار گرفت و به یمن دهه مبارك فجر، افتتاح شد. 
نیز به یونیت  اینكه مجتمع صنعتی شماره ۴ مارون  بیان  با  وي 
صنعتی  مجتمع  درمانگاه  افزود:  است  شده  مجهز  دندانپزشكی 
شماره ۳ مارون با زیربناي 200 و محوطه ۴00 متر مربعي متشكل 
از اتاق احیاء، دندانپزشكي ، اتاق پزشک، داروخانه و اتاق تزریقات 
بر اساس استانداردهاي روز مي باشد که با هزینه اي حدود1۵۷ 
میلیون تومان احداث گردیده  و آماده بهره برداري   و ارائه خدمات 

به مجتمع هاي صنعتي شماره ۳و ۵ مارون است.  
کالستر  جدید  کنترل  پنل  نصب  به  همچنین   پورهنگ  مهندس 
شادگان با هزینه اي بالغ بر 1/۵ میلیارد ریال پرداخت و گفت:  این 
سیستم کنترل قابل برنامه ریزي یا PLC شامل یک پنل با ابعادي 
بسیار محدود تر از پنل قبلي و دو رایانه است و  بخاطر دقت  ایده آل 
سیستم کنترل جدید و اعتبار کمیتهاي جریان ، دما و فشار کالستر،  

باعث کاهش حضور فیزیكي اپراتور در محل کالستر مي گردد.

شهرداری اهواز 
از جمع آوری دستفروشان طفره می رود

عضو شورای اسالمی شهر اهواز در خصوص وضعیت دستفروشان 
از  مختلف  بهانه های  به  اهواز  شهرداری  گفت:  مرکزی  هسته 

جمع آوری و ساماندهی دستفروشان طفره می رود.
حجت االسالم و المسلمین قربان علی سعادت نیا، با اشاره به تغییر 
نكردن وضعیت دستفروشان هسته مرکزی در هفته های گذشته 
و ادامه حضور دستفروشان در خیابان های اهواز اظهار کرد: هیچ 
از  دستفروشان  جمع آوری  برای  اهواز  شهرداری  سوی  از  عزمی 
از  بهانه های مختلف  با  و شهرداری  ندارد  وجود  خیابان ها  سطح 

اقدام در جهت ساماندهی دستفروشان طفره می رود.
فرا  مانند  مختلفی  بهانه های  با  گاه  اهواز  شهرداری  افزود:  وی 
فرا  یا  و  انتخابات  برگزاری  زمان  رسیدن  فرا  فجر،  دهه  رسیدن 

رسیدن عید نوروز از جمع آوری دستفروشان طفره می رود.
دیگر  که  این  ادعای  با  شهرداری  نیز  گاه  داد:  ادامه  سعادت نیا 
سازمان های ذی صالح مانند فرمانداری برای ساماندهی دستفروشان 
با شهرداری همكاری نمی کنند، خود نیز در این زمینه اقدام نمی کند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که برای ساماندهی وضعیت 
دستفروشان اهواز، شهرداری باید پای کار بیاید.

خبر

بین المللی

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي 
برق اهواز در راستاي توسعه دولت الكترونیک 
همچنین  و  برق  مصرف  مدیریت  اعمال  و 
کنتورهاي  نصب  طرح  شبكه  بار  کنترل 
هوشمند در کالنشهر اهواز با حضور مجریان 

طرح فهام کلید خورد.
شرکت  مدیرعامل  حضرتي  یداله  مهندس 
طرح  اجراي  در  اهواز  برق  نیروي  توزیع 
اهواز  نصب کنتورهاي هوشمند در کالنشهر 
نیرو  وزارت  سیاست هاي  دنبال  به  گفت: 
مبني بر نصب کنتورهاي هوشمند برق براي 
سیستم هاي  تخصصي  کمیته  مشترکان، 
طرح  شش  و  برگزار  هوشمند  اندازه گیري 
کنتورهاي  نصب  آزمایشي  اجراي  براي 
نظر  در  کشور  شهرهاي  کالن  در  هوشمند 
این میان، شهرستان اهواز  گرفته شد که در 
به  نیز  اقلیمي  خاص  شرایط  به  توجه  با 
عنوان یكي از مناطق نمونه اجراي این طرح 

انتخاب شده است.
وي در ادامه افزود: این جلسه باحضور نماینده 
نمایندگان شرکت  انرژي،  وري  بهره  سازمان 

نو  شرکت  و  پیمانكار  عنوان  به  شرق  مهام 
آوران آرمان پویا و جمعي از معاونین، مدیران 
و کارشناسان این شرکت در خصوص مزایاي 
اجراي طرح و نیازسنجي عملیاتي شدن آن به 

بحث و تبادل اطالعات پرداختند.
براي  هوشمند  کنتورهاي  نصب  حضرتي 
شرکت را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: این 
اقدام با هدف اعمال مدیریت مصرف و کاهش 
تلفات انرژي شبكه برق و ایجاد سیستم قرائت 

گرفته  مشترکین صورت  دور  راه  از  کنترل  و 
اهواز  هوایي  و  آب  خاص  شرایط  در  است. 
خدمات  سطح  افزایش  دنبال  به  همواره  ما 
کنندگان  مصرف  حقوق  حفظ  و  مطلوب 
هستیم و استفاده از این کنتور ها حفظ آرامش 
دنبال  به  محترم  مشترکین  براي  را  امنیت  و 
داشته و بدلیل مونیتورینگ لحظه اي، کیفیت 
باال  بسیار  کننده  مصرف  براي  توزیعي  برق 

خواهد بود.    

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق اهواز 
در خصوص جزئیات بیشتر این طرح گفت: 
براي2000  بصورت  اول  فاز  در  طرح  این 
و  تجاري  و  دیماندي  از  اعم  مشترك 
 1۷00 تعداد  براي  پایلوت  بصورت  خانگي 
فاز  مشترك دیماندي و ۳00 مشترك سه 
به  میتوان  آن  مزایاي  از  که  میشود  انجام 
قرائت  دیتاها،  ساعته  بررسي2۴  امكان 
شبكه،  تلفات  شناسایي  دور،  راه  از  کنتور 
شكلي  به  توزیعي  برق  کیفیت  بر  نظارت 
بدون  اشكال  هرگونه  بروز  صورت  در  که 
نیاز به تماس مشترك، خود سازمان اقدام 

به رفع مشكل مي کند.
وي در پایان گفت: شرکت توزیع نیروي برق 
بیش  و  آمد  کار  نیروهاي  بودن  دارا  با  اهواز 
از پانصد هزار مشترك همیشه پذیراي طرح 
با  اجراي  هاي جدید بوده و امیدوار هستیم 
تلفات  کاهش  زمینه  بتوانیم  این طرح  موفق 
خاموشي هاي  زمان  مدت  کاهش  انرژي، 
را  مردم  رضایتمندي  نهایت  در  و  ناخواسته 

نماییم. تأمین 

و  زنان  حقوق  با  ”آشنایی  آموزشی  کارگاه 
توسط  خانواده“  از  حمایت  حقوق  بررسی 
ای  منطقه  برق  شرکت  خانواده  و  زنان  امور 

خوزستان در اهواز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه 
ای خوزستان ، در این کارگاه یک روزه نوال 
نزاری نایب رییس کانون وکالی دادگستری 
خوزستان گفت : خانواده بنیاد اجتماع است و 
از  ناشی  زیادی  حد  تا  خانواده  حقوق  اهمیت 

مقام واالی خانواده می باشد. 
و  قانونی  حقوق  از  فرد  هر  اگر   : افزود  وی 
باشد  داشته  کامل  آگاهی  خود  اجتماعی 
درست  و  محكم  دالیل  براساس  تواند  می 
تصمیم  ازدواج  از  بعد  یا  قبل  نیاز  درصورت 

مناسب تری گرفته و از حق خود دفاع نماید.
نزاری با بیان اینكه یكی از دالیل بروز طالق 
ارتباط صحیح زن و مرد  ایجاد  درکشور عدم 
برای  گاهی   : کرد  تاکید  است،  یكدیگر  با 
ایجاد ارتباط صحیح و یا بهبود روابط مراجعه 
حل  در  را  ما  تواند  می  خانواده  مشاوران  به 

مشكالت موجود یاری رساند.
نوال نزاری در موردحقوق خانواده قبل و بعد 
سند  در  1۴ شرط  ازدواج،   شرایط  ازدواج،  از 
فرزندان  نظر سرپرستی  از  زن  ،حقوق  ازدواج 
قانون  و  توافقی  ازدواج، طالق  فسخ  ،طالق، 

حمایت از خانواده های بی سرپرست ، اجرت 
المثل ، اعسار، والیت قهری برای سرپرستی 
فرزندان پسر و دختر ، راهنماییهای الزم را به 

حاضران ارایه داد.
بدگمانی  از  ناشی  اگر طالق   : داد  ادامه  وی 
نباشد،  زن  درخواست  به  یا طالق   و  زن  به 
را که در زمان  دارایی  تا نصف  تواند  زن می 
مرد  از  را  اند  آورده  بدست  مشترك  زندگی 
در  است که  در صورتی  این  نماید  درخواست 
طالق حق سرپرستی و نگهداری از فرزند پسر 

تا  دو سالگی و دختر تا  هفت سالگی به عهده 
مادر است.

 110 از  بیش  مهریه  در  افزود:  حقوقدان  این 
مهریه،  باقیمانده  به  نسبت   ، طال  سكه  عدد 
که  است  پرداخت  مالِك  زوج  مالی  توان 
 110 به  محدود  مهریه  می کنند  تصور  اغلب 
عدد سكه طال شده است در حالی که تعیین 
مهریه بر اساس توافق دو طرف به هنگام عقد 
ازدواج است و نمی توان آن را محدود به مبلغ 

معینی کرد.

و  زنان  مشاورامور  روزبهانی  احمدی  شهناز 
نیز  خانواده شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در این کارگاه ضمن تبریک به مناسبت دهه 
در  اجرایی  های  برنامه  ارایه  و  فجر  مبارك 
این ایام گفت : جهت ارتقا و افزایش دانش و 
آگاهی خود و دانستن حق و حقوق خانواده نیاز 

به کارگاههای آموزشی است.
گفتنی است این کارگاه با همكاری و مشارکت 
خدمات  امور  و  عمومی  روابط   ، بانوان  امور 

برگزار شد.

مشترکان شرکت توزیع نیروي برق اهواز 
مجهز به کنتورهوشمند خواهند شد

 به مناسبت دهه مبارک فجر در شرکت برق منطقه ای خوزستان؛

کارگاه آموزشی ”آشنایی با حقوق زنان 
و بررسی حقوق حمایت از خانواده“ برگزارشد 

شماره پنج - چهارشنبه 21 بهمن 1394



اقتصاد هفته4

معاون عمرانی استاندار خوزستان تاکید کرد:
لزوم اتمام طرح توسعه فرودگاه فعلی اهواز 

و پیگیری احداث فرودگاه جدید

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان طی این جلسه با اشاره به عدم 
اتمام توسعه فرودگاه فعلی در زمان مقرر گفت: زمان تعیین شده برای 
اما  اتمام طرح توسعه فرودگاه فعلی اهواز، خردادماه سال جاری بود 

تاکنون این امر محقق نشده است و باید دالیل آن را بررسی کرد.
احمد سیاحی در این باره اظهارکرد: مقرر بود پارکینگ خارجی فرودگاه 
به ترمینال داخلی اضافه شود و پارکینگ و ترمینال های جدید ساخته 
شود که با توجه به وضعیت کنونی این امر باید تا یک هفته آینده 

تعیین تكلیف شود و در صورت لزوم پیمانكار آن عزل گردد.
وی افزود: با توجه به اینكه اعتبارات این طرح از منابع درون استانی 
تأمین می شود، مكاتبه ای را در خصوص اخذ مجوزات الكتریكال و 
مكانیكال با سازمان فرودگاهی کشور انجام خواهیم داد که در این 

صورت مراحل اجرایی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
سیاحی همچنین در خصوص احداث فرودگاه جدید اهواز تصریح 
گرفته  نظر  در  موردنیاز  زمین  هكتار   1۳20 منظور  این  به  کرد: 
شده است و با توجه به اینكه این فرودگاه از محل اعتبارات ملی 
اقتصادی،  مسائل  بررسی  جهت  کارگروهی  شد  خواهد  احداث 
محیط زیست، پدافند غیرعامل و موضوعاتی از این قبیل از سوی 

سازمان فرودگاهی کشور تشكیل خواهد شد.
وی در ادامه به طراحی فرودگاه جدید بر اساس نیاز ۵0 سال آینده 
اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات روز دنیا طراحی هایی 
که برای احداث فرودگاه ها انجام می گیرد، با در نظر گرفتن نیاز 
به  با توجه  به همین منظور و  انجام می گیرد و  آینده  100 سال 
طراحی ۵0 ساله فرودگاه جدید اهواز، در صورت لزوم زمینی برای 

توسعه این فرودگاه در کنار آن در نظر گرفته شده است.
معاون امور عمرانی استاندار خوزستان همچنین بر ضرورت تسریع 

در پیگیری آخرین وضعیت مطالعات انجام گرفته تأکید کرد.
استان  فرودگاه های  مدیرکل  رضایی،  محمدرضا  نیز  ادامه  در 
از پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه توسعه فرودگاه فعلی اهواز خبر 
داد و گفت: با توجه به اقدامات و کارهای انجام گرفته میزان 
نظر  در  تومان  میلیارد   ۵ تا   ۴ کار  کامل  اتمام  هزینه  برآورد 
گرفته شده است که شامل محوطه سازی و روشنایی ترمینال 

خارجی است. 

یک مقام مسوول کارگری عنوان کرد
راه کمک به معیشت بازنشستگان 

اشتغال دوباره آ نها نیست

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با بیان اینكه 
راه حمایت و کمک به معیشت بازنشستگان، به کارگیری دوباره آنها 
و  حمایتی  پوششهای  مجدد،  اشتغال  مجوز  جای  به  گفت:  نیست، 

بهره گیری از خدمات درمانی را برای بازنشستگان افزایش بدهیم.
هادی ابوی، با اشاره مصوبه جدید مجلس مبنی بر به کارگیری 
از  حمایت  دنبال  به  مجلس  اگر  کرد:  اظهار  بازنشستگان  مجدد 

معیشت بازنشستگان است راهش اشتغال مجدد آنها نیست.
وی ادامه داد: طبعا در مورد بازنشستگان دولتی، تصمیم گیرنده 
دولت است ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدم که 
به جای چنین مصوباتی، بهتر است سرانه رفاهیات بازنشستگان 

مدنظر قرار گیرد و پوششهای حمایتی از آنها افزایش یابد.
دادن  بازنشستگان  معیشت  وضع  بهبود  برای  شد:  متذکر  ابوی 
کنار  آن می توان  در  و  است  الحسنه کمک حال  وام های قرض 
صدور کارتهای رفاهی یا تامین بخشی از هزینه های درمان و دارو 

را هم پیش بینی کرد.
اشتغال  برای  مجلس  شروط  درباره  کارگری  مسوول  مقام  این 
تخصص  بحث  مصوبه  این  در  گفت:  نیز،  بازنشستگان  مجدد 
بازنشسته مطرح شده است ولی آیا دستگاهها و سازمانها، نیروهای 

متخصص را به کار می  گیرند؟
وی معتقد است: تجربه سالهای دور نشان داده در چنین مواردی 
از  گرفته اند  خدمت  به  را  نزدیكان  و  آشنایان  عمدتا  کارفرمایان 
آن گذشته وقتی قرار است کسی را به طور عادی و بدون بیمه 
به خدمت بگیریم و حقوق و دستمزد ساعتی به او بدهیم دیگر 

تخصص داشتن یا نداشتن او برای کارفرما مطرح نیست.
انجمن های صنفی کارگران کشور  به گفته دبیرکل کانون عالی 
باید یک نهاد یا مرجعی بر نحوه به کارگیری دوباره بازنشستگان 

نظارت کند تا مصوبه مجلس مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
وی درعین حال به اثرات اشتغال مجدد بازنشستگان بر بازار کار 
و بیكاری نیروهای جوان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار 
میلیون و ۵00 هزار دانشجوی در حال تحصیل داریم که به زودی 
وارد بازار کار می شوند و به عنوان افراد تحصیلكرده و متخصص 
در  بازنشستگان  دوباره  این حضور  بنابر  بود  خواهند  دنبال شغل 
فضای اشتغال کشور می تواند هم حفظ اشتغال موجود و هم ایجاد 

شغل در آینده را دچار مشكل کند.
ابوی گفت: با این تفاسیر مصوبه جدید مجلس نه تنها به اشتغال و 
معیشت بازنشسته ها کمک نمی کند بلكه می تواند ضد اشتغال و ضد 
معیشت هم باشد و از این جهت که بازنشستگان دوباره سرکار می  روند 

و حقوق و مزایا می گیرند، بار روانی در جامعه ایجاد کند.

دریچه اقتصاد

هجوم میوه های ترک به بازار ایران
 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی، اسامی میوه های خارجی و قاچاق 
موجود در بازار داخل را اعالم کرد.

اشتغال  برای  کنیم  مقاوم  درون  از  را  کشور  اقتصاد  »اگر 
راه حل های  نیز  اقتصادی  مشكالت  دیگر  و  بیكاری  جوانان، 
خجالت  انسان  عظمت  این  با  کشور  می شود.  پیدا  مناسبی 
می کشد که میوه خارجی وارد می شود. پرتقال و سیب ایرانی 
روی درخت مانده، آنوقت پرتقال خارجی وارد می کنند. منابع 
از  بخشی  این  واردات.«  نه  کنید  هدایت  تولید  سمت  به  را 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  دوشنبه  دیروز  سخنان 
هوایی  پدافند  و  هوایی  نیروی  پرسنل  از  و جمعی  فرماندهان 

ارتش جمهوری اسالمی بود.
هیات  اعضای  دیدار  در  همچنین  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
واردات؛  از  »جلوگیری  بودند:  گفته  هم   )9۴ )شهریور  دولت 
ما جلوی  تأکید می کنم. حاال شما می گویید  باز هم  ببینید من 
]وارداتی  که  هست  بازار  در  میوه هایی  اّما  گرفتیم  را  واردات 
است[. آخر ایران برود از کجا میوه بیاورد که بهتر از میوه ی ما 
باشد؟ یک وقتی زمان ریاست جمهوری ما، یک نفری از یک 
کشور عربی -اسم نمی آورم- آمده بود، سوغاتی برای من یک 
جعبه  خیلی قشنگ، خرما آورده بود. گفتم مصداق واقعِی زیره 
به کرمان بردن این است. ما این همه خرما داریم -این خرمای 
استان  در  چه  کشور؛  جنوب  گوناگون  خرماهای  این  مضافتی، 
فارس، چه در خوزستان، چه در بلوچستان- آن وقت حاال برای 
ما خرما آورده اند؛ منتها در بسته بندی. من آن وقت همان هدیه 
را بردم در دولت، گفتم این خرما را مقایسه کنید با خرماهای ما! 
خرماهای ما بهتر از این هستند اّما این بسته بندی چقدر قشنگ 
است. آن وقت ها خرماهای ما در آن کیسه های فالن جور، با لگد 
می کردند!  عرضه  و  می بستند  را  سرش  میكردند،  حصیر  توی 
حاال البّته یک خرده بهتر شده. به هرحال واردات میوه، واردات 

بی روّیه است.«
حال  در  گفت:  مهر  با  گفتگو  در  سبزی  و  میوه  اتحادیه  رئیس 
پاکستان،  نارنگی  مصری،  پرتقال  پاکستانی،  لیموترش  حاضر 
ترکیه،  آلوی  و  شبرنگ  حلوایی،  کدو  بلوط،  شاه  چینی،  گالبی 

انگور شیلی و سیر چینی در بازار میوه یافت می شود.
به گفته سید حسین مهاجران،  شاه بلوط، کدو حلوایی، شبرنگ 

و آلو از جمله میوه هایی هستند که از ترکیه وارد کشور می شود.
ترك  میوه های  فراوانی  دلیل  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
باشد،  زیاد  متقاضی  وقتی  اظهارداشت:  چیست؟  داخلی  بازار  در 
واردات انجام می شود، ضمن اینكه حجم محصوالت عرضه شده 

در بازار زیاد نیست.
اطالعاتی  اینكه  بر  مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  مهاجران 
درباره نحوه قاچاق و ورود این محصوالت به داخل کشور وجود 
دارد؟ گفت: آنچه که ما می دانیم، این است که میوه های قاچاق 
منتقل  دارند،  قرار  تهران  باغات  در حاشیه  به سردخانه هایی که 
شده و آنجا دپو می شوند. سپس توزیع کنندگان، این میوه ها را در 
وانت هایی قرار داده و روی آنها را با محصوالت داخلی می پوشانند 

و به میدان منتقل می کنند.
هر  قیمت  اکنون  هم  سبزی،  و  میوه  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
ترکیه  بلوط  شاه  تومان،  هزار   10 پاکستانی  لیموترش  کیلوگرم 
1۶ هزارتومان، کدو حلوایی 10 هزار تومان، سیر چینی 10 هزار 

تومان و  گالبی چینی 10 هزار تومان است.
به گزارش مهر، براساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، 
و  کشاورزی  بخش  بهره وری  افزایش  قانون   1۶ ماده  براساس 
آناناس،  موز،  استثنای  به  میوه  اقالم  تمام  واردات  طبیعی  منابع 
انبه، نارگیل و پاپایا)خربزه درختی( به کشور ممنوع است اما بازار 
گزارش  خارجی  میوه های  از  مملو  مختلف  دوره های  در  داخلی 

شده است.
در همین حال، چندی پیش مدیر کل مبارزه با قاچاق کاالهای 
هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کشف 19.9 هزار 
تن انواع محصوالت کشاورزی قاچاق در 9 ماهه اول امسال خبر 
داد و گفت: در این مدت در بخش محصوالت باغی، 2 میلیون و 
۳۸۷ هزار کیلوگرم و در بخش زراعی 10 میلیون و ۳۶۷ هزار و 
۵1۸ کیلو کشف محصول قاچاق داشته ایم. در خصوص تخلفات 
شهرداری  با  تره بار،  و  میوه  میادین  در  قاچاق  میوه های  عرضه 

مكاتبه کرده ایم.
عباس نخعی با اشاره به مشاهده برخی اقالم از میوه های قاچاق 
پاکستانی  نارنگی  ورود  مثال،  عنوان  به  افزود:  میادین،  این  در 
ممنوع است اما مشاهده می کنیم این نوع میوه و سایر نمونه های 

قاچاق در این میادین به فروش  می رسند.
و  مبادی سیستان  از  قاچاق سیر چینی  درباره  مقام مسئول  این 
بلوچستان، عراق، کردستان و کرمانشاه اظهارداشت: اگرچه قاچاق 
این محصول محدود شده اما همچنان وجود دارد. ته و کف این 

سیرها زده شده و کامال آلوده هستند.
نخعی اظهار داشت: تمامی محصوالت باغی کشف شده به جز 
آنهایی که از طریق ترانزیت وارد شده و به جای ترك کشور، 
معدوم  است،  شده  تخلیه  محموله شان  غیرقانونی  شكل  به 
می شوند و کاالهای وارد شده از طریق ترانزیت به نفع دولت 

ضبط می شوند.
وی، ورود ۵ محصول استوایی یعنی آناناس، انبه، پاپایا و نارگیل 
محصوالت  قاچاق  گفت:  و  کرد  ذکر  قانونی  حال،  عین  در  را 
کشاورزی از دو بعد، تهدید تولید داخل و تهدید سالمتی جامعه 

اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مهر، به گفته محمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی امسال میزان تولید سیب درختی در کشور 
۳.۵ میلیون تن و پرتقال بیش از 2 میلیون تن است، ضمن اینكه 

بیش از ۴.۵ میلیون تن مرکبات در کشور تولید می شود.

نگاه اقتصاد
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 با وجود اینكه قراردادهای کاری 2 میلیون شاغل در بدنه دولت 
ماهیت قانون کار دارد و حداقل مزد کارگری می گیرند اما در 
عیدی  آنها  به  و  شده  محسوب  کارمند  یكباره  به  سال  پایان 

کارمندی تعلق می گیرد.
از  را  نیروهایی  دولتی  سازمان های  و  دستگاه ها  سال هاست 
جذب  امور  انجام  برای  مستقیم  حتی  یا  و  پیمانكاری  طریق 
کرده و با آنها قرارداد امضا کرده اند که برخورد دوگانه ای با این 
گروه ها در زمان پرداختی ها صورت می گیرد که این رفتار در 
پایان سال و در زمان پرداخت عیدی، بیشتر خودنمایی می کند.

مجموعه  زیر  مختلف  های  بخش  در  که  هستند  شاغالنی 
آنها  قرارداد  نوع  که  کارند  به  مشغول  دولتی  های  دستگاه 
طبق مقررات قانون کار است و میزان حداقل دستمزدی هم 
که به آنها پرداخت می شود مطابق با مصوبات شورای عالی 
عیدی  سال،  پایان  عیدی  پرداخت  زمان  در  اما  است،  کار 

کارمندی می گیرند.
بدنه  در  کارگری شاغل  نیروهای  با  دوگانه  رفتار  این  وقع  در 
دولت به زیان آنها منجر می شود و باعث می شود تا افراد با 
وجود انجام مشاغل کارگری و یا حتی اداری، اما با قراردادهای 
برخوردار  خود  قانونی  حقوق  از  نتوانند  کار،  قانون  بر  منطبق 
قانون، طرح شكایت  شفافیت  عدم  دلیل  به  متاسفانه  و  شوند 

های آنها نیز منجر به نتیجه نمی شود.
* پرداخت عیدی کارمندی به کارگران

را  کارمندان  سال  پایان  عیدی  مبلغ  اخیر  روزهای  در  دولت 
سال  پایان  عیدی  که  حالی  در  کرده،  تعیین  هزارتومان   ۶۸۸
مشموالن قانون کار رقمی بین یک میلیون و ۴2۴ هزارتومان 
زمینه  این  در  بنابراین  است؛  هزارتومان   1۳۶ و  میلیون   2 تا 

نوعی اجحاف آشكار در حق نیروی کار صورت می گیرد.
مقامات کارگری می گویند، تنها موردی که در طول سال به 
برای  و  دارد  نیروهای کارگری وجود  برای  عنوان یک مزیت 
کارمندان نیست، همین عیدی پایان سال است. وگرنه در موارد 
اعمال  به موقع دستمزدها،  پرداخت  امینت شغلی،  مانند  دیگر 
دقیق افزایش ها، فوق العاده ها، مزایای جانبی شغل، قرارداد 
مشموالن  به  نسبت  بهتری  بسیار  اوضاع  کارمندان  ...؛  و  کار 

قانون کار دارند.
های  پرونده  اینكه  بیان  با  باره  این  در  اسماعیلی  حاج  حمید 
زیادی در خصوص طرح شكایت کارگران از کارفرمایان دولتی 
در هیات های حل اختالف و تشخیص وجود دارد گفت: افراد 
به دالیل گوناگون از جمله دریافت نكردن عیدی کارگری از 
کارفرمای دولتی شكایت می کنند، اما چون کارفرمایان دولتی 

مشمول قانون کار نیستند؛ طرح شكایت نیز بی نتیجه می ماند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: برآورد می شود 2 میلیون 
نفر در بدنه اداری سازمان های مختلف دولتی مشغول به کار 
های  حمایت  لحاظ  به  نامشخصی  وضعیت  دارای  که  باشند 
دولت  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  در  دارند.  قرار  قانونی 
غذا،  تهیه  نقل،  و  حمل  مانند  حجمی  کارهای  تا  دارد  اجازه 
نگهداری تاسیسات و اماکن و ... را به بخش خصوصی واگذار 
کند، اما این روند چنان گسترش یافته که باعث ایجاد مسائل 

عدیده ای برای نیروی کار شده است.
* سرگردانی ۲ میلیون شاغل در بدنه دولت

امور  در  حتی  ها  واگذاری  کرد:  خاطرنشان  اسماعیلی  حاج 
مشاوره، فنی و مهندسی، کارمندی و کارشناسی نیز اتفاق افتاد 
پیمانكاری  فعالیت  دارای  ها  این بخش  تمامی  در  امروز  ما  و 
هستیم. متاسفانه فعالیت های پیمانكاری به صورت قارچ گونه 
ای در بخش های مختلف بدنه دولت گسترش یافته و استخدام 

های قراردادی غیرمستقیم با کارفرمای اصلی ادامه دارد.
وی ادامه داد: با وجود اینكه نیازهای بدنه دولت و سازمان ها به 
نیروی کار باعث اشتغال 2 میلیون نفر شده، اما روند استفاده از 
این نیروها و حذف حمایت های قانونی آنقدر ادامه پیدا کرد تا 

امروز برای 2 میلیون شاغل در این بخش خالء قانونی داریم.
مانند  مواقعی  در  اینكه  بر  تاکید  با  کار  بازار  کارشناس  این 
پرداخت عیدی پایان سال، اختالف نظرها بروز می کند و کار 

اینرو، برخی گروه های شاغل  از  به شكایت می کشد گفت: 
در این بخش ها به هیئت های تشخیص و حل اختالف رفته 
هم  ای  نتیجه  شده،  ذکر  دالیل  به  که  کنند  می  شكایت  و 

نمی گیرند.
به گفته حاج اسماعیلی، عیدی های کارگری تفاوت های جدی 
با عیدی کارمندان دارد و در حالی که نیروهای کارگری بدنه 
دولت به مقررات قانون کار قرارداد امضا کرده و حداقل دستمزد 
پرداخت  زمان  در  اما  گیرند  می  را  کار  عالی  شورای  مصوب 
عیدی به آنها، ناگهان کارمند محسوب شده و مبلغ عیدی پایان 

سال کارگران را به آنها نمی پردازند.
از رفتار بدنه  اینكه برخی نشانه های دیگری  با اشاره به  وی 
با این نیروها به صورت کارگری هم در مواقع مختلف  دولت 
سال وجود دارد افزود: در قرارداد این نیروها آمده است که در 
هفته باید ۴۴ ساعت کار کنند و از مرخصی قانون کار استفاده 

کنند.
تحت  را  کار  قانون  اصالح  نیازهای  از  یكی  اسماعیلی  حاج 
قانون  اگر  گفت:  و  برشمرد  نیروها  اینگونه  دادن  قرار  پوشش 
کار اصالح شود، می توان امیدوار بود که نیروهای سرگردان 
بتوانند تحت  بدنه دستگاه های دولتی  در بخش های مختلف 
حمایت قانون قرار بگیرند. از وزیر کار انتظار می رود اینگونه 
موارد را دنبال کند ولی تاکنون وزارت کار در اینباره هیچگونه 

موضع گیری نداشته است.

یک کارشناس گفت: مالكان دیگر نمی توانند 
مسكن  بازار  به  را  قیمتی  و  کیفیت  نوع  هر 

دیكته کنند.
بخش  شرایط  کرد:  اظهار  وطن پور  محمد 
سال های  در  اگر  است.  کرده  تغییر  مسكن 
و  کیفیت  نوع  هر  با  مسكن  ساخت  گذشته 
امروز دیگر  را داشت،  قیمت مشتری خودش 
حجم  به  توجه  با  و  نیست  حاکم  شرایط  آن 
باالی خانه های خالی و نبود مشتری، کیفیت 
مالكان  لذا  است.  شده  مهم  مشتریان  برای 
دیگر نمی توانند قیمت ها را به آسمان برسانند 

و انتظار مشتری داشته باشند.
آن  از  بزرگ تر  بازار مسكن  افزود: حجم  وی 

به  را  قیمت ها  بتوانند  سازندگان  که  است 
به  انحصار  که  چرا  کنند؛  تعیین  خود  دلخواه 

شكل سابق در بخش مسكن وجود ندارد.
وطن پور، روی دست ماندن یک میلیون ۴00 
از هجوم  ناشی  را  کشور  در  خالی  خانه  هزار 
یک  طی  مسكن  تولید  سمت  به  بی سابقه 
نهادهای  همه  گفت:  و  دانست  گذشته  دهه 
مسكن  بخش  به  غیراقتصادی  و  اقتصادی 
بنابراین  آمدند و در رکود مسكن گیر کردند. 
معامالت،  انجام  یعنی  رونق  حاضر  حال  در 
به  میلیون   ۴ متری  از  قیمت ها  این که  نه 
اصال  که  چرا  برسد؛  تومان  میلیون   ۸ متری 
ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار 

است. ذهن  از  دور  آینده  در  قیمت  پرش 
این کارشناس مسكن هم چنین گفت: اگر پول 
می تواند  بیاید  کشور  اقتصاد  به  قیمتی  ارزان 
خیلی بخش ها از جمله مسكن را تغییر دهد. 
مسكن  آینده ی  وضعیت  از  بخواهیم  اگر 
اقتصاد  تاثیرات  باید  دهیم  صورت  پیش بینی 

کالن را بر روی بخش مسكن رصد کنیم.
وی، ثبات ارزش پولی ملی را در سرمایه گذاری 
تورم  نرخ  این  با  افزود:  و  انست  د  مهم 
است.  باال  ایران  در  سرمایه گذاری  ریسک 
نمی توان  نشود  کنترل  تورم  که  زمانی  تا  لذا 
ایران  به  خارجی  سرمایه گذاران  داشت  انتظار 
و  نمی خورد  تكان  اقتصاد  نتیجه  در  بیایند. 

گرفت. نخواهد  رونق  هم  مسكن  بخش 
اگر  این که  بیان  با  مسكن  کارشناس  این 
می توانیم شاهد  برسد  اقتصاد  به  تازه ای  پول 
افزایش معامالت باشیم گفت: ممكن است با 
یابد  افزایش  افزایش معامالت قیمت ها کمی 
اما قطعا متورم نخواهد شد بلكه مقدار اندکی 

افزایش می یابد.
بر  آرامش  حدودی  تا  وطن پور  گفته ی  به 
می رود  انتظار  و  شده  حاکم  کشور  اقتصاد 
از  سرمایه ها  و  بگیرد  جان  آینده  در  تولید 
تولیدی  بخش های  سمت  به  سكه  و  دالر 
مسكن  بخش  فرسوده  بافت های  جمله  از 

سرازیر شود.

قیمت مسکن دیگر به آسمان نمی رسد

برخورد دوگانه با کارگران دستگاه ها؛

کارگرانی که ناگهان کارمند می شوند!

خواستار  گفت  خوزستان  برنج  انجمن  رییس 
رسیدگی به وضع تاسف بار و بغرنج برنجكاران 
خریداری  عدم  زیرا  گفت:  و  شد  خوزستانی 
برنج تولیدشده، مشكالت فراوانی را برای این 

کشاورزان به وجود آورده است.
محمد سواری، اظهار کرد: به دلیل واردات بی 
به  غیرقانونی  و  قانونی  مبادی  از  برنج  رویه 
داخل کشور و استان و نرخ پایین این برنج ها 

بازار کشش خرید برنج های داخلی را ندارد.
وی افزود: کشاورزان تولیدکننده برنج در استان 
برنج  از  استقبال  عدم  و  نقدینگی  مشكل  با 
تولیدی رو به رو هستند و این مساله مشكالت 

فراوانی برای آن ها به وجود آورده است.

از  ۴ماه  گذشت  با  کرد:  تصریح  سواری 
راکد  برنج  بازار  همچنان  برداشت  فصل 
غیراصولی  دالالن  حضور  دلیل  به  و  است 
وجود  به  نامطلوبی  وضعیت  برنج،  بازار  در 
آمده است؛ وضعیت بحرانی در بخش برنج 
استان حاکم است و تمام کارخانه های برنج 
این مساله  تعطیلی هستند که  به  رو  استان 
بیكاری  مشكل  با  را  کشاورزان  از  بسیاری 

رو به رو می کند.
رییس انجمن برنج خوزستان خاطرنشان کرد: 
آن ها  برنج  فروش  و  کشاورزان  برای  باید 
تدابیری اندیشیده شود تا آن ها بتوانند به تولید 

خود ادامه دهند و اشتغال داشته باشند.

نارضایتی برنجکاران 
از سایه سنگین واردات تا رکود بازار برنج ایرانی
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چند ماه قبل از حمله قلبی 
موهایتان به شما هشدار می دهند

هشدار  می تواند  فرد  هر  موهای  که  است  داده  نشان  مطالعات 
دهنده خوبی برای با خبر کردن او از حمله قلبی باشد.

عوامل  مهم ترین  از  یكی  و  است  قلبی شرایطی خطرناك  حمله 
و  پیشگیری  دلیل  همین  به  است  دنیا  سراسر  در  مرگ ومیر 
به وسیله برخی عالئم می توانید  تشخیص آن بسیار مهم است. 

حتی چند ماه قبل از حمله آن را تشخیص دهید.
اتفاق  بدن  در  که  تحوالتی  بیشتر  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 
می افتد در موها ردپایی از خود به جای می گذارد. عالوه بر این، 
سطح هورمون کورتیزول می تواند خطر حمله قلبی را قبل از وقوع 

آن پیش بینی کند.
تحقیقات حاکی از آن است که مشكالت کار و ازدواج و همچنین 
مشكالت مالی می تواند خطر حمله قلبی و سایر مشكالت قلبی 
عروقی را افزایش دهد. محققان کانادایی در مطالعات خود به این 
موها  در  به  خصوص  بدن  در  تغییرات  برخی  که  رسیدند  نتیجه 

می تواند حمله قلبی را پیش بینی کند.
کورتیزول یكی از هورمون های بدن است که توسط غده آدرنال 
بدن  واکنش  جریان  در  کورتیزول  می شود.  ترشح  کلیه  فوق  یا 
آنكه  دلیل  به   ، می شود  ترشح  باالیی  سطح  در  استرس،  به 
کورتیزول مسئول چند تغییر مربوط به استرس در بدن است به 
آن »هورمون استرس« گفته می شود. میزان باالی کورتیزول بر 
اثر بروز عوارض قلبی به خصوص سكته قلبی می تواند به  راحتی 

منجر به مرگ افراد شود.
دیر شود  آن که  از  قبل  به زودی  را  قلبی  موها می توانند سكته 
ماه حدود یک سانتی متر رشد  واقع موها در هر  نشان دهند. در 
تار مو می تواند سطح هورمون  از یک  می کنند و چند سانتی متر 
نشان دهنده  هورمون  این  باالی  سطح  دهد.  نشان  را  کورتیزول 
خطر حمله قلبی است. با اندازه گیری سطح این هورمون از طریق 

تارهای مو می توان از حمله قلبی پیشگیری کرد.

فواید 20 دقیقه پیاده روی در روز
پیاده روی یكی از آن دست ورزش های سبک و مناسب است 
که اگر به صورت روزانه انجام شود، تاثیر زیادی در حفظ سالمت 
و تناسب اندام خواهد داشت. در این مطلب شما را با فواید واقعی 

روزانه 20 دقیقه پیاده روی آشنا می کنیم.
* پیاده روی صبحگاهی یا عصرگاهی فوق العاده است

پیاده روی یكی از بهترین ورزش ها برای تمام گروه های سنی 
انجام دهید، یعنی  این ورزش را صبح یا عصر  است. بهتر است 
تا   20 روزانه  که  بدانید  باید  نباشد.  شدید  آفتاب  که  ساعاتی  در 
۳0 دقیقه پیاده روی تاثیر زیادی در ارتقای سالمت عمومی تان 

خواهد داشت.
محققان دانشگاه ایلینویز ایاالت متحده ی آمریكا در خصوص این 
مسئله پژوهشی انجام داده و نتایج آن را در سال 201۳ در مجله» 
Neuroscience «  به چاپ رساندند. در ادامه این مطلب، 

نتایج این پژوهش را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.
* بهبود عملکرد مغز

و  دور  افراد  از  خیلی  یعنی  اند.  شده  زیر  به  سر  همه  روزها  این 
برمان، حتی مادربزرگ ها و پدربزرگ ها نیز سر در گوشی های 
هوشمند برده اند و ساعت های طوالنی با این گوشی ها مشغول 
هستند. در حالیكه می توان همین زمان را به ورزش های سبكی 
مانند پیاده روی اختصاص داد و به جای تشدید خطر آرتروز به 

سالمت عمومی کمک کرد.
زمانی که دچار افسردگی می شوید حتما پیاده روی کنید. نفس 
عمیق بكشید و اجازه دهید قلب تان تندتر بزند. این کارها باعث 

به آرامش رسیدن مغز و غلبه بر شرایط ناراحت کننده می شود
باید گفت که روزانه بیست دقیقه پیاده روی باعث بهبود قدرت 
درك می شود. مغز اکسیژن کافی را دریافت کرده و به آرامش می 
رسد. همین کار ساده باعث می شود که مغز، خون بهتری دریافت 
کند و به خوبی از عهده ی تولید هورمون آندورفین بربیاید. اگر 
فرد با اراده ای باشید و این ورزش را به طور روزانه انجام دهید 
کمک زیادی به افزایش تمرکز، بهبود حافظه، بهبود یادگیری و به 

طور کلی ارتقای سالمت مغزتان خواهید کرد.
یادتان باشد که گاهی همه ی ما در دام روزمرگی می افتیم. برای 
اینكه پیاده روی تان دچار این مشكل نشود بهتر است تنوع ایجاد 
کنید. یعنی مكان های پیاده روی را عوض کنید. بهترین مكان 

ها، دامان طبیعت و پارك های مختلف در سطح شهر است.
* بهترین درمان افسردگی

را تجربه کنیم  افسردگی  آمده است که  ما پیش  برای همه ی 
نیز ترجیح می دهیم  این دوره  باشیم. در  نداشته  و دل و دماغ 
بر  عالوه  باشد.  کم  صدا  و  سر  و  نور  که  باشیم  شرایطی  در 
اینكه  را کاهش می دهیم و خالصه  اجتماعی مان  روابط  این، 
این  در  افتادن  اما  کنیم.  می  حبس  ای  گوشه  در  را  خودمان 
تاثیر  پیاده روی  و  رفتن  بیرون  بدتر می کند.  را  اوضاع  شرایط 

زیادی در تغییر شرایط روحی دارد.
زمانی که دچار افسردگی می شوید حتما پیاده روی کنید. نفس 
عمیق بكشید و اجازه دهید قلب تان تندتر بزند. این کارها باعث 
به آرامش رسیدن مغز و غلبه بر شرایط ناراحت کننده می شود. 
پیاده روی منظم باعث می شود که شما نگاه دیگری نسبت به 
مسائل پیرامون تان پیدا کرده و کمتر منفی بافی کنید. در این 
صورت نیز مشكالت شخصی، شدت و اهمیت خود را از دست 

می دهند.
توصیه می کنیم روزانه 20 دقیقه پیاده روی را در برنامه تان داشته 
باشید. این کار عالوه بر بهبود شرایط جسمی باعث بهبود سالمت 
روحی تان نیز خواهد شد و به شما قدرت مقابله با افسردگی را 

خواهد داد.

سالمت

اجتماعی
شماره پنج - چهارشنبه 21 بهمن 1394

آقای عزیز، خانم خانه را فراموش نکن!

چقدر همسرتان احساس می کند، خوشبخت ترین زن دنیاست؟ 
خداوند  که  دنیا هستید  بهترین شوهر  کند، شما  می  فكر  چقدر 
ازدواج  رویاهایتان  خانم  با  شما  وقتی  است؟  کرده   نصیبش 
می کنید، نه تنها یک دوست پیدا کرده اید بلكه یاری هم برای 

زندگی تان یافته اید، پس او را فراموش نكنید.
کارهایی  چه  انجام  با  بدانید  خواهید  می  و  هستید  کنجكاو   اگر 
می توانید همسر خود را شاد کنید، پیشنهاد می کنیم نكته های 

ذیل را مطالعه کنید:
1- نامه عاشقانه ای بنویسید و فراموش نكنید دست نویس باشد. 
عاشقانه ترین افكارتان را روی کاغذ بیاورید و به آن عطر بزنید 

که چشمان همسرتان بدرخشد.
2- او را با غذایی که خودتان درست کرده اید، شگفت زده کنید. 
باشید،  کرده  درست  استادانه  که  باشد  غذایی  نیست  الزم  حتما 
عالقه  مورد  دسر  یا  اصلی  غذای  ساالد،  نوعی  تواند  می  حتی 
تزیین  و گل  با شمع  را  میز  باشد  اما حواستان  باشد،  همسرتان 

کنید و موسیقی آرامی هم بگذارید.
۳- یک سفر 2 نفره، بدون بچه ها در پایان هفته برای خودتان 
و همسرتان ترتیب دهید. پیاده روی ساده در کوهپایه، باغ های 
بسیار  تواند  می  هم  و...  شهر  داخل  های  بوستان  شهر،  اطراف 
شادی آفرین باشد و حال و هوای شما و همسرتان را عوض کند.

یلدا،  یا شب  ازدواجتان  سالگرد  مثل  مناسبت خاص  در یک   -۴
دانید که خانواده  به منزل دعوت کنید. می  را  خانواده همسرتان 
همسرتان برای او خیلی عزیز هستند و با این کار همسرتان مطمئن 

می شود که شما خانواده او را هم جزو خانواده خود می دانید.
۵- بدون هیچ دلیلی برای همسرتان گل بخرید و او را با این کار 

شگفت زده کنید.
۶- کارهایی انجام دهید که همسرتان از اینكه آنها را خود انجام 
دهد، متنفر است. مثال زباله ها را بیرون بگذارید یا اثاثیه خانه را 

گردگیری کنید.
۷-به سرگرمی های او عالقه نشان دهید. در نمایشگاهی که او 
هنرهای دستی اش را به معرض نمایش گذاشته حضور یابید. این 

کار باعث می شود همسرتان احساس غرور و شادی کند.
۸- به او پیشنهاد کنید از بچه ها مراقبت می کنید و او می تواند 
از این فرصت برای انجام کارهای مورد عالقه اش استفاده کند.

فروشگاه  از  را  او  عالقه  مورد  دسر  کار،  از  برگشت  هنگام   -9
خریداری کنید.

10- با بی خبر رفتن به محل کار همسرتان در وقت ناهار، او را 
شگفت زده کنید و برای صرف ناهار با و به یک رستوران بروید.

و  کنید  درست  بوداده  ذرت  ظرف  یک  همسرتان  11-برای 
هنگامی که مشغول تماشای برنامه تلویزیونی یا فیلم مورد عالقه 

اش است، آن را برایش بیاورید.
12-همسرتان را با دادن یک هدیه ارزشمند شگفت زده کنید.

1۳-اولین قرار مالقات تان با هم را دوباره خلق کنید. همسرتان 
را درست به شیوه ای که اولین بار قرار گذاشتید، بیرون ببرید. این 

کار او را شاد خواهد کرد.
1۴-  هنگامی که فرزند کوچكتان بیمار است، به همسرتان بگویید 
می تواند شب را راحت بخوابد چرا که شما مسئولیت مراقبت از 
فرزندتان را در صورتی که فرزندتان نیمه شب به علت درد بیدار 
شود، بر عهده می گیرید. همسرتان از اینكه می تواند شب را با 

خیال راحت بخوابد، احساس آرامش و شادی خواهد کرد.
1۵- عطر مورد عالقه همسر خود را پیدا کنید و بدون هیچ دلیل 

خاصی به او هدیه دهید.
1۶-به گفته های همسرتان حتی هنگامی که در محل کار خود 
باعث  کار  این  کنید.  توجه  گیرد،  تماس می  با شما  او  و   هستید 
می شود احساس کند شما به او احترام می گذارید. این کار را حتی 

اگر با همه نظراتش موافق نیستید، انجام دهید.
19-  بهانه ای برای تعریف کردن از همسرتان پیدا کنید. همه ما 
دوست داریم گاهی مورد ستایش قرار بگیریم، اما در تعریف خود 
از همسرتان دقت کنید. تعریف اشتباه یا دروغ به او آسیب می زند 

و ممكن است احساس بی ارزشی کند.
را  او  کند  خرید  خودش  برای  خواهد  می  همسرتان  20-وقتی 
همراهی کنید و هنگام خرید با او حوصله به خرج دهید و نشان 
دهید سلیقه او را دوست دارید. بهتر این است که خودتان پیشنهاد 
بیرون رفتن برای خرید را به همسرتان بدهید. همسرتان از اینكه 

شما وقت خود را به او اختصاص داده اید خوشحال خواهدشد.
آلبوم عكس های  تماشای  به  با همسرتان  2۳- یک روز عصر 
قدیمی مشترکتان بنشینید. این کار خاطرات او را زنده می کند و 

به او شادی می بخشد.
2۴- صمیمی ترین دوست همسرتان را به یک وعده غذایی در 

خانه تان دعوت کنید.
2۵- به همسرتان خاطرنشان کنید او هنوز هم زیباترین زنی است 

که در جهان دیده اید و ببینید که او چقدر خوشحال می شود.
به خانه دعوت کند،  را  رییسش  دارد  2۶-اگر همسرتان دوست 
میزبان خوبی باشید و با او موافقت کنید. این کار باعث می شود 

او از اینكه همسری حامی دارد احساس غرور کند.
برای همسرتان  را  را شما درست کنید و آن  2۷-چای صبحانه 

به اتاق ببرید.
2۸-یک یادداشت »دوستت دارم« را جلوی آینه دستشویی قرار 
دهید و آن را تا حد ممكن جالب کنید که لبخند بر لبانش بنشیند.

29-در مقابل همسر خویش، گرفتاری های روزانه و حوادث تلخ 
و ناگوار زندگی را با اخم و چهره عبوس مطرح نكنید.

۳0-چنانچه کمبودی در منزل مشاهده می شود، با کمال محبت 
و خوشرویی تذکر دهید.

تمجید  دیگر  زنان  از  وجه  هیچ  به  خود,  در حضور همسر   -۳1
نكنید و توانایی های آنا را به رخ او نكشید.

۳2- به بستگان همسر خود مانند پدر و مادر و سایر اقوام وی 
آنان به خانه خود, قبل از همسر  احترام بگذارید و برای دعوت 

خود اقدام کنید.
صالحش  بستگان  با  خود  همسر  معاشرت  از  وقت  هیچ   -۳۳
وی  بستگان  با  بازدید  و  دید  و  معاشرت  در  و  نكنید  جلوگیری 

پیشقدم باشید.

خانه داری

آموزش  وزارت  و  بهزیستی  میان  کشمكش 
بر  نظارت  و  اداره  موضوع  درباره  پرورش  و 
دارد  ادامه  مدت هاست  دبستانی  پیش  مراکز 
توسط  کار  گرفتن  بدست  با  و مشكالت حتی 

مهدهای  و  مراکز  اجبار  و  پرورش  و  آموزش 
بهزیستی برای دریافت مجوز از سوی این نهاد 

نیز حل نشده است.
اجتماعی  معاون  فرید،  مسعودی  حبیب اله 

سازمان بهزیستی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
وضعیت مهدهای بهزیستی که هنوز از آموزش 
و پرورش مجوز دریافت نكرده و از سوی این 
شده اند  شناسایی  متخلف  عنوان  به  وزارتخانه 
و  آموزش  از  ما  مراکز  نبود  قرار  کرد:  اظهار 

پرورش مجوز بگیرند.
وی افزود: تفاهمی انجام و قرار شده بود یک 
و  آموزش  و  بهزیستی  میان  کارگروه مشترك 
پرورش با هماهنگی وزارت رفاه تشكیل و همه 
بخش های مربوطه از نظارت گرفته تا فیزیک 

ساختمان ها در این کارگروه بررسی شود.
با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
رأسا  پرورش  و  آموزش  متاسفانه  اینكه  بیان 
ارسال  ها  شهرستان  به  بخشنامه ای  و  اقدام 
کرد تا برای صدور مجوز از این دستگاه اقدام 
کنند گفت: این اقدام، مسئله را پیچیده کرده 
نیز  رفاه  وزارت  مسئوالن  گله مندی  باعث  و 

شده است.
و  آموزش  تاکید  و  پافشاری  درباره  فرید 
معاونت  رای  از  برخورداری  بر  مبنی  پرروش 
حقوقی رئیس جمهور درباره تولی گری پیش 

حقوقی  معاون  نامه  گفت:  نیز  دبستانی ها 
نامه  تفاهم  زمان  از  پیش  به  جمهور  رئیس 
توافق  و  برمی گردد  پرورش  و  آموزش  با  ما 

ما این نبود.
آموزش و پرورش  اگر  اینكه  بر  تاکید  با  وی 
مسئولیت  باید  کند  صادر  مجوز  است  قرار 
برعهده  را  مربوط  موارد  و  ها  بخش  همه 
که  است  حالی  در  این  کرد:  اظهار  بگیرد 
آموزش  بخش  در  تنها  پرورش  و  آموزش 

ورود می کند.
کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
پرورش  و  "آموزش  که  پرسش  این  طرح  با 
پیش  برای  تخصصی  نیروی  چند  کنون  تا 
دبستانی تربیت کرده است؟" گفت: آموزش و 
این  چرا  است؟  داده  انجام  کاری  چه  پرورش 
دوره یک سال را اجباری نمی کند و برای موالید 

کشور برنامه ریزی ندارد؟
و  آموزش  در  آمادگی  هیچ  داد:  ادامه  فرید 
پرورش وجود ندارد و اگر نگاه سیاست گذاری 
دارند باید همه این بخش ها را با هم ببینند، در 

غیراینصورت کاری از پیش نمی رود.

انتقادات صریح بهزیستی از آموزش و پرورش؛

آموزش و پرورش در جزئیات ساده 
اداره پیش دبستانی ها دچار اشکال است

گزارشی از یک اختالل بنفش

افزایش سن زوجین در فرزندآوری

سر  از  را  خرافه  سایه  دنیا  که  است  مدت ها   
واقعی  چهره ای  برداشته،  مصروع  بیماران 
تولید  را  درمانشان  و  دارو  و  ترسیم  برایشان 
کرده؛ اما گویا اینجا هنوز ساز بیمه ها برای این 

بیماران کوك نیست.
زده شده  نام صرع  به  دنیا  در  بنفش"  "روبان 
بیماری  این  به  پیشرفته  جوامع  درصد  یک  و 
نیز  ایرانی  هزار   ۷۵0 از  بیش  هستند.  مبتال 
مبتال به صرع هستند؛ این آخرین رقمی است 
و  کرده  اعالم  را  آن  ایران  صرع  انجمن  که 
می گوید احتمال باالتر بودن آن به خاطر تعداد 

باالی تصادفات در ایران زیاد است.
صرع،  انجمن  مسووالن  اعالم  بنابر  هم  باز 
روی  به  مشروط  اختالل  این  کامل  درمان 
هنوز  چراکه  است؛  بیمه ها  دادن  نشان  خوش 
بخشی از داروهای نسل جدید صرع و جراحی 
را تحت پوشش قرار نداده اند و همین موضوع 

هزینه ای زیاد را برای بیماران در پی دارد.
پرویز  دکتر  با  صرع،  جهانی  روز  بهانه  به 
صرع  انجمن  مدیره  هیات  عضو  بهرامی، 
ایران گفت وگویی درباره هر آنچه حال جامعه 
بیماران مبتال به صرع ایران را پریشان می کند 

داشتیم که در پی می خوانید:
جایی  بیمه  لیست  در  که  داروهایی   *

ندارند
وضعیت  درخصوص  بهرامی،  پرویز  دکتر 
به  مبتال  بیماران  داروهای  بیمه ای  پوشش 
صرع گفت: برخی داروهای نسل قدیم اختالل 
صرع اکثرا تحت پوشش بیمه هستند، ولی از 
میان برخی داروهای نسل جدید، هنوز تعدادی 
دسته  این  البته  نیستند.  بیمه  پوشش  تحت 
بیمه ها  اما  دارند  بهتری  اثربخشی  داروها  از 
باید  داروها  این  نمی پذیرند.  را  آنها  پوشش 
تحت پوشش بیمه باشند؛ در غیر این صورت 
داشت. چند  بیمار خواهند  برای  زیادی  هزینه 
قلم از این داروها در ایران تولید یا بسته بندی 

می شود، اما باز هم یا پوشش بیمه ای ندارند یا 
به صورت کامل تحت پوشش نیستند.

وی افزود: ما دربیمارستان خاتم جدیدترین نوع 
امكانات تشخیصی را داریم و به طور کلی از 
نظر تشخیص و جراحی صرع مشكلی نداریم، 
اما این موارد نیز تحت پوشش بیمه ها نیستند. 
درمان جراحی برای کسانی که مقاوم به درمان 
دارویی هستند کمتر از هزینه های دارویی آنها 

خواهد شد.
کرد:  اظهار  صرع  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
انجام "مانیتورینگ نوار مغزی و فیلم همزمان 
طول  به  روز   ۷ تا   ۵ است  ممكن  بیمار" 
عدم  دلیل  به  که  درحالیست  این  بیانجامد. 
همكاری بیمه ها و جهت جلوگیری از باالرفتن 
به سه  این زمان  بیمار، در حال حاضر  هزینه 
روز رسیده است. با این کار ممكن است درمان 

به نتیجه دلخواه نرسد.
همه  حاضر  حال  در  براینكه  تاکید  با  بهرامی 
تشخیصی  تست های  برای  الزم  تجهیزات 
برای  داد:  ادامه  دارد،  وجود  صرع  جراحی  و 
پرداخت  ندارند،  تكمیلی  بیمه  که  مردمی 
بارها  بیمه  با  ما  است.  سخت  بسیار  هزینه ها 
که  بیمارانی  در  درمان  هزینه  داشتیم.  مكاتبه 
با  مدت،  طوالنی  در  هستند  درمان  به  مقاوم 
توجه به اینكه امكان عود بیماری وجود دارد، 
تشخیصی  تست های  و  اورژانس  نظردارو،  از 

بسیار بیشتر از هزینه جراحی می شود.
نوار  مانیتورینگ  روز  شبانه  یک  هزینه  وی 
برای  بهداشت  وزارت  مصوبه  طبق  مغزی، 
بخش خصوصی را حدود دو میلیون تومان و 
هزینه آن در بخش دولتی را ۶0 درصد قیمت 

بخش غیردولتی اعالم کرد.
* بهبود 7۰ درصد موارد ابتال به صرع 

با دارو
در ادامه، عضو هیات مدیره انجمن صرع ضمن 
موارد  درصد   ۷0 در  بیماری  این  اینكه  بیان 

ابتال، با درمان های دارویی کنترل می شود، آن 
را مشروط به مصرف مداوم دارو به مدت دو 
تا پنج سال و تحت نظر پزشک دانست. البته 
۳0 درصد بیماران که به درمان دارویی پاسخ 
تشخیصی  تست  و  بررسی  به  نیاز  نمی دهند 

بیشتری دارند.
* صرع، اختاللی قابل درمان

وی در توضیح بیماری صرع و عوامل دخیل در 
ایجاد آن گفت: صرع را باید یک اختالل قابل 
جراحی  موارد  که  صورتی  در  دانست.  درمان 
امكان  درصد   ۶0 تا  شوند  انتخاب  درستی  به 
در  اختالل  بیماری،  این  دارد.  وجود  درمان 
یا دو  با یک  کارکرد مغز است که درمان آن 
نسخه امكان پذیر نیست. بنابراین به همكاری 
بیمار  نیاز دارد.  بیمار در درمان  طوالنی مدت 
باید به طور مداوم دارو استفاده کند و با پزشک 

در مورد بیماری صداقت داشته باشد.
* و اما اصل صداقت و همکاری بیمار

طول  در  بیمار  همكاری  و  صداقت  بهرامی، 
را  پزشک  رعایت دستورات  و  را الزم  درمان 
آنها  گفت:  و  دانست  ضروری  بیماران  برای 
چراکه  شوند؛  ویزیت  طوردوره ای  به  باید 
ممكن  هم  داروها  مدت  طوالنی  مصرف 
تنها در تست  باشد که  است عوارضی داشته 
از  بسیاری  می شود.  مشخص  آزمایش  و 
دوز  و  نمی کنند  مصرف  درست  را  دارو  آنها 
با  و  می دهند  تغییر  خود  میل  به  را  تجویزی 
نتیجه  کار  این  نمی گذارند.  درمیان  پزشک 

خوبی در درمان ندارد.
 ۷0 سال،  پنج  تا  سه  طی  کرد:  تصریح  وی 
باید  نهایت  بیماری کنترل می شود. در  درصد 
به  نباید  بیمار  کرد.  قطع  آهستگی  به  را  دارو 
باید  کار  این  کند،  قطع  را  دارو  ناگهانی  طور 
طی چهار تا شش ماه دارودرمانی انجام شود و 

بستگی به نوع داروی بیمار دارد.
قطع  عوارض  ایران  صرع  انجمن  عضو 

را  پزشک  مشورت  بدون  دارو  خودسرانه 
بازگشت مجدد تشنج ها اعالم کرد.

* یک درصد جوامع مبتال به صرع هستند
عضو هیات مدیره انجمن صرع در خصوص 
مختلف  کشورهای  در  صرع  به  ابتال  آمار 
کشورهای  در  جامعه  درصد  یک  گفت:  نیز 
پیشرفته مبتال به صرع هستند. در ایران آمار 
دقیقی در این زمینه نداریم. اما احتماال این 
رقم به علت تعداد باالی تصادفات در کشور 
حداقل  است.  دیگر  کشورهای  از  بیشتر 
۷۵0هزار نفر در کشور به این بیماری مبتال 
تا   200 یعنی  آنها  درصد   ۴0 حدود  هستند. 
دارویی  درمان  به  نیز  آنها  نفر  هزار   ۳00

پاسخ نمی دهند.
به گفته وی، علت ابتال به صرع در ۶0 درصد 
آسیب های  همچنین  است.  ناشناخته  موارد 
زایمان،  حین  ضربه های  مثل  تولد  حین 
زایمان های  شیرخواری،  زمان  عفونت های 
و  تب  کودکی،  دوران  عفونت های  طوالنی، 
مغزی،  ضربه های  مغزی،  عفونت های  تشنج، 
اختالالت الكترولیتی مثل کمبود قند، کلسیم 
داروهای  مصرف  و  مغزی  ضربه  سدیم،  و 
همچنین  و  مرکزی  عصبی  سیستم  محرك 
عوامل  مهم ترین  از  مخدر  مواد  مصرف  سوء 

ابتال به صرع هستند.

 

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت 
زنان  به  مربوط  ها  اینكه ۴0 درصد والدت  به  اشاره  با  احوال 
باالی ۳0 سال است، گفت: میانگین سن مادران در والدتهای 

ثبت شده 2۸.۳ سال است.
سن  گفت:  ازدواج  سن  افزایش  مورد  در  محزون  اکبر  علی 
در  که  طوری  به  است  یافته  افزایش  که  است  مدتی  ازدواج 
و  مردان  برای  سال   2۸.۴ ازدواج  میانگین سن  امسال  9ماهه 
در  که  است  حالی  در  این  است؛  بوده  زنان  برای  سال   2۳.۷

سال گذشته سن ازدواج مردان 2۸.1 و زنان 2۳.۵ بوده است.
وی با اشاره به اینكه هر ساله سن ازدواج زنان و مردان چند 
دهم افزایش می یابد، گفت: بیشترین سن ازدواج ثبت شده برای 
مردان، 2۵ تا 29 سال و برای زنان 20 تا 2۴ سال بوده است که 
۳۶.۸ درصد کل ازدواج های مردان و ۳0 درصد کل ازدواج های 

زنان را به خود اختصاص داده است.
به گفته محزون، این آمار در حالیست که تا سال 91 بیشترین 
گروه سنی مردان بین 20 تا 2۴ سال بوده است و برای زنان نیز 

تا سال ۸۵، 1۵ تا 19 سال بوده و پس از آن تغییر کرده است.
وی همچنین به روند فرزندآوری مادران باالی ۳0 سال اشاره 
کرد و گفت: تا قبل از سال ۸۸، کمتر از ۳0 درصد والدت های 
هر سال مربوط به مادران باالی ۳0 سال بوده که در 9 ماهه 
امسال ۴0 درصد والدت ها مربوط به زنان باالی ۳0 سال شده 

و این نشان دهنده افزایش تأخیر فرزندآوری است.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت 
در  مادران  سنی  گروه  بیشترین  همچنین  کرد:  تصریح  احوال 
والدت ها به میزان ۳1.۴ درصد مربوط به مادران گروه سنی 
2۵ تا 29 سال است که این سن تا سال ۸۷ مربوط به گروه 
سنی 20 تا 2۴ سال بوده و این نشان دهنده این است که پیک 

سنی فرزندآوری نیز در حال باال رفتن است.
والدت  بیشتر   ۸۴ سال  از  شهری  نقاط  در  محزون،  گفته  به 

ها مربوط به گروه سنی مادران 20 تا 2۴ سال بوده و این در 
حالی است که در نقاط روستایی از سال 91 این سن افزایش 

یافته است.
وی به شاخص دیگر یعنی میانگین سن مادران در والدت های 
ثبت شده اشاره کرد و گفت: در 9 ماهه امسال در کل کشور، 
میانگین سنی مادران در والدت های ثبت شده 2۸.۳ سال بوده 
نقاط  در  و  میانگین سنی 2۸.۶  این  نقاط شهری  در  است که 

روستایی 2۷.۶ بوده است.
سازمان  مهاجرت  و  جمعیتی  اطالعات  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
ثبت احوال به استان هایی که بیشترین میانگین سن مادران در 
والدت ها را دارند، اشاره کرد و افزود: استانهای تهران با 29.۶ 
سال، اصفهان با 29.1 سال و فارس با 2۸.9 سال بیشترین سن 
را به خود اختصاص داده اند، در حالی که استان های سیستان و 
بلوچستان، گلستان و اردبیل به ترتیب با 2۴.۷ سال، 2۷.۴ سال 
و 2۷.۶ سال دارای کمترین میانگین سن مادران در والدت ها 

بوده است.
محزون اظهار داشت: برای اولین بار سن پدران را در والدت های 
ثبت شده استخراج کرده ایم به طوری که پدران ۳0 تا ۳۴ سال 
بیشترین تعداد والدت ها را داشته اند و در 9 ماهه امسال ۳2.۵ 
درصد از کل والدت ها به پدران ۳0 تا ۳۴ سال اختصاص داده 

شده است.
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 نیویورك تایمز گزارش داد:
شور و اشتیاق وافر گردشگران 

برای سفر به ایران
روزنامه آمریكایی نوشت، در حالی که وزارت خارجه آمریكا چندی 
دست  داشت،  برحذر  ایران  به  سفر  از  را  کشور  این  اتباع  پیش 
اندرکاران صنعت گردشگری از شور و اشتیاق گردشگران خارجی، 

به ویژه آمریكایی، برای سفر به ایران خبر دادند.
به نوشته روزنامه نیویورك تایمز، دست اندرکاران صنعت گردشگری 
که برای افزودن شیوه های جدید سفر به ایران در رقابت هستند، 
می گویند که اجرای توافقنامه هسته ای ایران و لغو تحریم های 
اعمال شده علیه این کشور راه را برای سفر گردشگران، به ویژه 

گردشگران آمریكایی، به ایران گشود.
به نوشته این روزنامه آمریكایی، گردشگری در ایران از گذشته ها 
برای اروپایی ها جذابیت و محبوبیت دارد. اعالم اخیر ایر فرانس 
مبنی بر شروع سه پرواز در هفته بین پاریس و تهران از اول آوریل، 

یكی از نشانه های افزایش سفر گردشگران به ایران است.
آثار  ترین  کهن  از  برخی  ایران  کرد،  نشان  خاطر  تایمز  نیویورك 
فرهنگی جهان شامل 19 میراث فرهنگی ثبت شده در یونسكو را 
در خود جای داده است و اراضی این کشور شامل طیفی متنوع از 

مناطق صحرایی گرفته تا تفریحگاه های اسكی است.
به گفته "ویلیام بیمن" استاد و رئیس دپارتمان مردم شناسی دانشگاه 
مینه سوتا و کارشناس مسایل ایران، این کشور)ایران( فوق العاده 
زیباست و اماکن آن به قدری باشكوه است که در دنیا نظیر ندارد. 
اصفهان قابل مقایسه با ماچو پیچو )شهر سنگی اسپانیا( یا معبد 

آنگكور وات )کامبوج( است.
"استیو کوتای" که در گذشته وارد کننده بود و در حال حاضر به 
گردشگران برای سفر به ایران خدمات می دهد، با اشاره به مهمان 
نوازی ایرانی ها، گفت، هیچ وقت در هیچ کجا تا این حد احساس 

محبوبیت نكردم.
از افزایش  "نورمن هاو" رئیس شرکت "باترفیلد و رابینسون" نیز 
تقاضا برای سفر به ایران در ماه های اخیر گفت و افزود، امیدوارم 

که این شرکت در ماه نوامبر گردشگرانی را راهی ایران کند.
روزنامه نیویورك تایمز با استناد به اظهارات دست اندرکاران صنعت 
گردشگری، کافی نبودن شمار هتل ها، به ویژه در شهرهای بزرگ 
ایران را یكی از چالش های پیش روی شرکت های خدمات دهنده 
به  توجه  با  این،  بر  نوشت: عالوه  و  به گردشگران خارجی خواند 
محدودیت های بانكی و ممنوعیت استفاده از کارت های اعتباری 
نقد به همراه  با خود پول  باید  بانک ها، مسافران خارجی  و عابر 

داشته باشند.

2 فیلم ایرانی در جشنواره کودکان 
»پروایدنس« آمریکا

فیلم های  بین المللی  جشنواره  هفتمین  به  ایرانی  کوتاه  فیلم   2
کودکان »پروایدنس« آمریكا راه یافتند.

این جشنواره که فیلم های سینمایی، کوتاه، انیمیشن و... با موضوع 
کودکان را به رقابت می گذارد میزبان 2 فیلم کوتاه ایرانی است.

بام  بر  "می خورد  و  پاییزی" ساخته سامان حسین پور  "برگ های 
رویداد  این  در  ایران  از  نمایندگی  به  قادری  تیمور  ساخته  خانه" 

حضور دارند.
از  »پروایدنس«  کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره  هفتمین 

شش تا 21 فوریه در آمریكا برگزار می شود.

جمشید مرادیان:
»ژازه« از »هیچ« شاهکار خلق می کرد

از  که  بود  هنرمندی  تباتبایی  ژازه  کرد:  تأکید  مجسمه ساز  یک 
از  بسیاری  زینت بخش  اکنون  که  ساخت  شاهكارهایی  »هیچ« 

گالری ها، موزه ها و کلكسیون های هنری است.
جمشید مرادیان - مجسمه ساز - به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت 
ژازه تباتبایی - نقاش و مجسمه ساز - درباره ی این هنرمند و آثارش 
گفت: »ژازه« چه در تابلوهای نقاشی و چه در مجسمه هایش، یک 
هنرمند مؤلف بود و نمی توان او را فقط یک هنرمند صرف دانست. او 
یک بدعت گذار بود و من همیشه او را با »آلبرتو جاکومتی« - نقاش و 

مجسمه ساز سوییسی - مقایسه کرده ام.
او ادامه داد: ژازه به سراغ آهن های قراضه و اشیایی که از دور خارج 
شده بودند، می رفت و با اتصال آن ها، از »هیچ« شاهكار می ساخت.

این هنرمند همچنین بیان کرد: او مجسمه سازی پرکار،  کم توقع و 
تأثیرگذار بود که مجسمه سازهای بعد از او، از این هنرمند بسیار تأثیر 
پذیرفتند و این بزرگ ترین امتیاز ژازه است. خیلی از هنرمندان شیوه 
کاری او را دنبال کردند، اما وقتی درباره هنرشان صحبت می کنند، 

با بی اخالقی حرفی از تأثیر ژازه بر هنرشان نمی زنند.
تباتبایی پس  ژازه  آتلیه  و  گالری  درباره وضعیت  این مجسمه ساز 
را  مذاکراتی  گالری دار خصوصی  یک  داد:  توضیح  درگذشتش،  از 
به  هنوز  که  داده  انجام  هنرمند  این  گالری  درباره  ژازه  خانواده  با 
نتیجه ای نرسیده است. متأسفانه وقتی ژازه در بیمارستان بود، عده ای 
دِر آتلیه اش را شكستند و تعدادی از آثارش غارت شد. خسرو سینایی 
- کارگردان سینما - برای ژازه و آثارش زحمت زیادی کشید و با 

فیلم مستندی که ساخت، این هنرمند را به خوبی معرفی کرد.
در  مجسمه سازی  هنر  که  کشوری  در  افزود:  همچنین  مرادیان 
ژازه  این حوزه دشوار است،  دارد و کار در  آن، مشكالت زیادی 
به  متأسفانه  اما  کرد،  انتخاب  را  مجسمه سازی  نوع  دشوارترین 

این گونه هنرمندان در زمان حیات شان توجهی نمی شود.
در   1۳09 سال  تباتبایی«  »ژازه  به  معروف  طباطبایی  سیدعلی 
و  گرفت  نقاشی  دیپلم  رفت،  هنرستان  به  او  شد.  متولد  تهران 
نمایشگاه گذاشت، اما این ها تنها مسیر او در دنیای هنر نبود؛ ژازه 
به دانشكده ی ادبیات نیز رفت، در رشته کارگردانی و مبانی تئاتر هم 

شاگرد اول دانشكده شد، نمایشنامه نوشت و تئاتر کارگردانی کرد.
به کار بردن ایده های خالقانه در مجسمه سازی باعث شد کارهای 
این هنرمند مورد توجه جامعه ی هنری آن زمان قرار گیرد. او برای 
استفاده  اسقاطی  ماشین های  قطعات  از  مجسمه هایش  ساخت 
می کرد. رفت وآمدش به گاراژهای تهران برای یافتن این قطعات 
باعث شده بود، گاراژدارها و اوراقچی های مناطق مولوی و شوش، 

او را خیلی خوب بشناسند.
آثار نقاشی و مجسمه های ژازه تباتبایی در موزه ها و کلكسیون های 
در  متروپولیتن  موزه ی  پاریس،  در  لوور  موزه ی  مانند  شخصی 
نیویورك، موزه ی هنرهای معاصر تهران، نگارخانه ی سیحون در 
تهران و پریوات کلكسیون در آلمان نگهداری می شوند. همچنین 
آثار این هنرمند در نمایشگاه های مختلفی در کشورهای بریتانیا، 
فرانسه، ایتالیا، یونان، آلمان، ترکیه، هند، چین و آمریكا به نمایش 
گذاشته شده است. ژازه تباتبایی 20 بهمن ماه 1۳۸۶ در بیمارستان 

آتیه تهران درگذشت.

ما راید مدینه او مدن و والیات 
وال راید الدیره او ال نوایاها 

 و ال راید الدار ابذله و ستثمار 
احب لمت هلی و تعاطف اویاها 

ما راید ابروده ابوصطا چلت الصیف 
فرد نسمت شمال  ؛ الـدنیــه تسواهـــا 
مــا حب التمدن خــاطر انسه الـــدین 

و ال راید وعی و آداب ننساها 
و ال حبن اتفلسف و دعی فهمان 
خلنی احفظ تراث  الیدی حفظاها 
ما راید چـذب و الحیله و التدلیس 
و ال راید رفاهــا الهایـه معناها 

خلنی ابفی نخلتی او خل اظل صداگ 
او خلنی آکل سعفهه او طیب سالها 
امگـشر  یلترید الـدیـره و العنوان 
دگ ساس الحقـد و صعد بنایاها 

اجینه اعله السراب او گلنه هاذه المای 
و هی  نگطت حیه . البلسوگ باعاها 
مـا رایـــد تمدن والثمن وجـــدان  
و ال رایـــد ثقافـــه ابلیس سواها 
ارید ابقا ابدوی او قاموسی القرآن 
وحب جیران بس بالتقوی تتباها 

***
یل عفتنـی ورحت وعیونی اعلـه دربـک دوم تربی 

شنهو ذنبی  
یل خذت روحی و مشیت و صوبتنی ابوصطا گلبی 

شنهو ذنبی  
ذاك انه الـفضیت خلگـی الخاطـرك و انته االمیر  

وذاك انه الحبسیت روحی ابجانبک مثل االسیر 
وذاك انه الجنحـا ن وصفتـک الیـی و بیهـن اطیر 

وانته ما حنیت الـی و جازیـت تعبی 
شنهو ذنبی  

ذاك انه الـحطـیت الــک یمـنـای خـاطــر تنتچـی  
وذاك انه الجلک صـرت سالوفــا غـبـرا و تنحچـی  
وذاك انه العلمتـک البسمـه و الـی صـار البچـی  

وانته ما ماشیتنی مشی الحبیب و ال لگیتک لیله جنبی 
شنهو ذنبی  

ذاك انــــه الـمـاردت عــز و عفــــت دینـی و مـــذهبی  
و  ذاك انه النزلیت من اعله المراتب لجل تسحگ منصبی  

و ذاك انه الگتلک ادلل یا عـــزیزی گــــــول وطلب وشتبی  
ونته ما عرفیت قدری و عذبتنی و حته حنظل صار شربی 

شنهو ذنبی  
ذاك انه العبریـت شلــوا العشگ ودمــوعـی ورد  

و ذاك انه الـخلصــت عمــــری اببابكـم رایـح ورد  
الــف ذنـب الـی ارتكبته و سامحت وستر وسـد  

ونته تنسه ابساع عهدك الکتاب الیی یكضک النبی 
شنهو ذنبی  

ذاك انه الجیتک امزوهـــــر ونتــه برموشک صدتنی  
وذاك انــــه المنـدون حلـی مشتهیـک و افـــردتنی  

و ذاك انه الحسبالی لعبه العشگ ونتـه الالعبتنی 
 تالی حسیتک عنود و ما کمل ویاك لعبی 

شنهو ذنبی 
ذاك انه اللبسیت ثوب اسود حزن من فا رگتنی 

و ذاك انه التـرکیت نـاس الوجبتهـــه و و جبتنی  
وذاك انه الگتلک عنب مارید بس رجعلی سلتی  

تالی ال رجعت السله و من عمد طشرت عنبی 
شنهو ذنبی  

ذاك انه الـكل مـــاردت تنكــر اذنـوبـک صــوچتنی 
و ذاك انه االمنـت بیـک و مــا گلـت ابــدا خنتنی  
و ذاك انه اتمنیت جاهـل ورد اربیـک اعلـه متنی  

ونته ذاك التگرص  ومحد ایشوفک الن بالشریان تدبی 
شنهو ذنبی  

بسی مـلیت النوایـب عـشـرتـی صارت مصـایـب 
ارد اعیش ابفكر غربی و خل تگول  الناس ذنبی

خل تگول الناس ذنبی
والی عزیز صمصام غافلی)عزیزنیا(

ربـاعـی
بیا در راه و رسم زندگانی

              بیا نیكی کنیم و مهربانی
بیا دستی به دست هم دهیم تا

              بسازیم زندگی را جاودانی
***

بدان عمری نباشد جاودانی
                 مخور هرگز غم این زندگانی

بدان کوتاه و فانی باشد این عمر
               به شادی بگذران تا میتوانی

***
ِفتاد دنبال آهویی، پلنگی

                 نگاه کن آسمان دارد چه رنگی
درون دفتر نقاشی من

               درختی که ندارد آب و رنگی
***

ز شب تا به َسحر همواره بیدار
                 چو غمناکم ز دوری تو ای یار

اگر دانی که در بَندت اسیرم
                مرا در بَند خود کردی گرفتار

آرمـان مـرادی

سینمای جهان تکیـه گـاه

نارنجستان

رفهنگ و هنر
شماره پنج - چهارشنبه 21 بهمن 1394

اللی و ظرفیت های گردشگری پیش روی
برنامه ریزی  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  یک 
آمایش گفت: اللي در فروردین ۸2 نقشه جدید 
شهرستان را از پیكره شهرستان مسجدسلیمان 
اتخاذ کرد و در آذر 1۳۸2 بود که  فرمانداري 

اللي کار خود را آغاز کرد.
شهر  کرد:  خاطرنشان  بهاری بابادی  صادق 
اللـي از نظـر جغرافیـایي در 1۶0 کلیـومتري 
 ۵۵ در  و  خوزسـتان  مرکـز  از  شـرقي  شمال 

کیلـومتري شمال مسجدسلیمان قرار دارد.
موقعیت  لحـاظ  بـه  شـهر  ایـن  افزود:  وی 
به  همواري  نسبتا  دشت  پهنه  در  جغرافیایي 
نام ۳۶0  دشت اللي قرار گرفته و ارتفاع آن 
عرض  مدار  بین  و  متر   ۳۶0 دریـا  سطح  از 
شـمالي ۳2 درجـه و 10 دقیقـه حداقل و ۳2 
درجه و ۳۷ دقیقه حداکثر و طول شـرقي ۴۸ 
درجه و  2۵دقیقه حداقل و ۵۵ دقیقه حداکثر 

واقع شده است.
از  می توان  را  اللی  شهر  داد:  ادامه  بهاری بابادی 
نظر استقرار در فضا و عملكرد جزو شهرهای جدید 
سازمانیـ  صنعتی تعریف کرد چراکه اللي از جمله 
فعالیت هاي  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  شـهرهایي 
مربـوط بـه اکتشـاف و اسـتخراج نفـت بالفاصله 
در  خاورمیانـه  نفـت  چاه  اولین  کشف  از  بعد 
و  گذاشت  حیات  عرصه  به  پا  مسجدسلیمان 
چاه هاي اطراف اللي طي ۵0 سال با تولیـد نفـت 

خـود باعـث آباداني و عمران کشور شد.
داراي   1۳۴0 سال  در  شهر  این  افزود:  او 
کلیـه  و  تلفـن  بـرق،  گـاز،  لوله کشـي 
انواع  پذیراي  آن  فرودگاه  و  رفاهي  امكانـات 
هواپیما بـوده اسـت و انگلیسي ها از این شهر 
اقتصادي  قطب  و  صنعتي  شهری  عنوان  به 
تولید نفت یاد ميکردند. اللی منطقه ای است 
با مساحت در حدود 29۳1 کیلومتر مربع که از 
میلی   ۵۷9 حدود  در  سالیانه  بارندگی  متوسط 
متر و تغییرات ارتفاعی بین 1۴۴ تا ۳2۵۷ متر 

)از سطح دریای آزاد( برخوردار است.
این  قدمت  که  این  بیان  با  کارشناس  این 

شهرستان طبق نظر برخي مورخان مربوط به 
دوره ایالمي و بعضًا ساساني است اظهار داشت: 
شهرستان اللی به لطف رودخانه های اطراف، 
اماکن متبرکه و  کوه ها و دامنه ها و همچنین 
بناها و بسترهای تاریخی و جاذبه های طبیعی 
سرسبز مقبولیت و ظرفیت بسیار زیادی برای 
جذب گردشگران دارد. البته در این بین برخی 

از آنها ثبت ملی هستند.
از  اللی  آبشارهای  آب  کرد:  اضافه  وی 
آبشارها  نزدیكی  در  که  محلی  چشمه های 
قرار دارند تامین می شود که سرانجام همه این 
آب ها به رودخانه کارون می ریزند. دره برکه ـ 
روزبهان،  بابا  و  آرپناه  آبشارهاي  ـ  آبشور  چم 
بابااحمد و بي بي ترخون بخشی از مكان هاي 
گردشگري و تفریحي اللي به شمار مي روند. 
پبده  غار  بنه وار،  تاریخي  روستاي  همچنین 
اولین  از  و  سنگي  پارینه  دوره  به  متعلق  که 
)هره  اره تي  قلعه  انساني است،  زیستگاه هاي 
ستون هاي  میدان،  قلعه  صلواتي،  قلعه  تي(، 
مرداسي،  مش  قلعه  رود(،  )زیبا  رود  زیو  پل 
از پل شور متعلق به دوره  آثار به جاي مانده 
مكان  بختیاري،  خان  خلیل  سد  ساسانیان، 
از  زنده(  )خضر  زنده  خدر  زیارتي  و  سیاحتي 

دیگر مكان ها و جاذبه هاي  تاریخي و فرهنگي 
این شهرستان هستند.

گردشگری  که  این  به  اشاره  با  بهاری بابادی 
بر مكان های روستایی  بیشتر  در منطقه اللی 
دو  از  روستایی  گردشگری  و  است  استوار 
باره توضیح  این  اهمیت است در  دارای  جنبه 
جهانی  گسترده  فعالیت  عنوان  به  یكی  داد: 
سیاست های  توسعه  بر  آن  نقش  دیگری  و 

منطقه ای و محلی است.
باید سازگاری و پایداری  او تاکید کرد: توسعه 
به  نه  یعنی  باشد.  داشته  همراه  به  خود  در  را 
خاك و نه به گیاه و نه دیگر گونه های جانوری 
آسیب نرساند. از آن جا که عامـل اصـلي جذب 
گردشگران در محدوده شهرستان اللی به غیر 
مؤلفه هاي  بر  بیشتر  متبرکه  اماکن  وجود  از 
چـشم انـدازهاي  هـوا،  و  آب  چـون  طبیعـي 
رعایت  بوده  استوار  و...  رودخانه ها  طبیعي، 
می شود  ضروری تر  محیطی  زیست  مسایل 
گردشگری  برنامه ریزی های  و  تدوین  در  که 
چراکه  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  منطقه 
ارتقای  برای  گام  مهم ترین  و  ابتدایی ترین 
صنعت گردشــگری مناطق، شناسایی جاذبه ها 

و قابلیت ها و مولفه های آن منطقه اســت.

دیگر  از  کرد:  خاطرنشان  کارشناس  این 
محلی  خوش  آوای  اللی  فرهنگی  جاذبه های 
و  درست  استفاده  که  است  بختیاری  نوای  و 
منطقی از موسیقی محلی هم باعث زنده نگه 
و  رونق  باعث  هم  و  محلی  نوای  این  داشتن 

شهرت آن در بین گردشگران می شود.
را  گردشگری  صنعت  کرد:  بیان  بهاری بابادی 
مناطق  می توان  که  می دانند  امیدبخش  صنعتی 
کم تر توسعه یافته را با آن رونق داد. امید است 
شهرستان اللی با داشتن پتانسیل های سرشار در 
مناسب  فصلی  در شرایط  گردشگر  زمینه جذب 
پیش رو به توسعه مورد نظر دست یابد و چه بسا با 
سود حاصل از آن به سرمایه گذاری در بخش های 
دیگر هم بپردازد که الزمه آن تثبیت جایگاه و 

رونق گردشگردی در سطح منطقه است.
در  گردشگری  توسعه  برای  کرد:  تصریح  وی 
اللی باید در دل طبعیت و نزدیک به جاذبه های 
کرد.  تهیه  اسكان  برای  فضاهایی  گردشگری 
و سازها ضمن  این ساخت  پیشنهاد می شود 
متفاوت منطقه در طول  اقلیم  نظر گرفتن  در 
توجه  نیز  آن ها  بودن  پذیری  انعطاف  به  سال 
کنند تا در نهایت به خلق فضایی منجر شود 
که تماما از شاخص های بومی  استفاده شود. 
پوشش خدمه و کارکنان، نان و غذای مصرفی 
گردشگر و انواع صنایع دستی در آن فضا باید 
جذابیت داشته و فرهنگ منطقه را به نوعی در 

همۀ ابعاد عرضه دارد.
تامین  مشكالت  حل  برای  داشت:  اظهار  او 
یا  و  پیشنهاد می شود بخش خصوصی  هزینه 
نواحی  بین  مشارکتی  و  جامع  برنامه ریزی  با 
این  محلی  مدیران  سوی  از  پتانسیل  دارای 
همگرایی و تامین صورت گیرد تا این نواحی به 
جای رقیب و مقابل هم به صورت زنجیره ای و 
هم تكمیلی به هم پیوند داده شوند تا گردشگر 
با ورود به نواحی ناخواسته به عنوان یک جزء 
محیط  وارد  بینی  پیش  قابل  و  شده  مدیریت 

سیستمی شود.

از روزی که این بشقاب های سیاه رنگ، دهن 
خانه  های  بام  پشت  از  چشمی،  یک  گشاد، 
عواقب  و  بالها  کنند  می  نگاه  آسمان  به  ها 
به  و  خانوادها  گریبانگیر  بدی  و  کمرشكن 
شده  جوان  قشر  و  پسران  دختران،  خصوص 
این  گذاشتن  و  آوردن  از  همه  ابتدا  در  است. 
بام های خانه های  بر پشت  بشقابهای زشت 
خود، خودداری کردند اما به مرور زمان اکثریت 

بدون آگاهی داشتن فقط تهیه نمودند.!؟؟؟
نمی دانم؛ بر اثر عالقه یا چشم و هم 

چشمی یا عادت و یا...
اند،  آمده  ها  بشقاب  این  که  زمانی  از  اما 
اکثریت جوان های ما تا صبح بیدارند از نماز 
صبحگاهی و سحرخیزی و کار خبری نیست، 
برای بینندگان این طرفی، تلویزیون و ماهواره 

ها ظهر حكم صبح را دارد.
با پخش سریال های عشقی  بله، ماهواره که 
ی  حیطه  از  خارج  و  بد  روابط  و  طوالنی 
حتی  و  جوانان  ایرانی،  ی  خانواده  شخصیت 
متأهلین ما را به سمت و سوی دیگری  ؟؟؟؟؟ 

سوق داده است.
شیوه ی  و  غلط  فرهنگ  چرا  بپرسیم  خود  از 
زندگی غلط خانوادگی کانال های ماهواره ای، 
چنان برزندگی مردم حاکم شده است که حتی 
چیدمان زندگی و وسایل منزل و سبک لباس 
آن  به  را  متفاوت  قشرهای  ظاهر  و  پوشیدن 

سمت سوق داده است، 
چرا در خود نمی نگریم؟؟ چرا وضعیت زندگی 
نسل  خصوص  به  ایرانی  های  خانواده  های 

جوان چنین شده است,؟؟؟
چطور وقتی بیماری و یا معضلی در کشور همه 
گیر و مسری می شود مسوالن آماده می شوند 
ارائه  راه حل  با  را  را هم  و توصیه های الزم 

می دهند,
کنیم  نمی  تالش  چرا  زمینه  این  در  اما 
فرزندانمان ,هانواده های عزیزمان را که ثمره 

ی عمرمان هستند را نجات دهیم.
و  نهاد  پرورش  و  آموزش  اینكه  به  توجه  با 
جهاد  هست,باید  ای  دهنده  آموزش  ارگان 
نمایدو در تربیت نسل های حال و آینده ,این 
حس بیداری در برابر کانال های ضد خانواده 
که  دهد,باشد  آموزش  را  ای  ماهواره  جوان  و 
بهمن  نماید,مانند  نقش  ایفای  همیشه  مانند 
داشته  سبز  حضور  که  یی  حماسه  دیگر  ۵۷و 
است,این نیز حماسه ای دیگر است,پس به پا 

خیز معلم پرتوان,,,,,,!!!!
* خانواده

همیشه  که  موضوعاتی  ترین  مهم  از  یكی 
زیادی  و همیشه مستمعین  بوده  بحث  مورد 
دارد و همه ی افراد در زندگی برای داشتن 
خانواده ای ایده ال و عاری از هر نوع نقص 
تالش می کنند,,,,,,,بله,,,,!!! خانواده موضوع 
و موردی که ما به عنوان پدر یا مادر یا فرزند 
با هر نوع نقشی که در جامعه و خانواده ایفا 
بهتر  هرچه  که  است  این  تالشمان  میكنیم 

خودمان  و  خانواده  خاطر  به  را  جایگاه  این 
و حتی  فرهنگی  و  علمی  باالترین سطح  به 

مالی برسانیم.
وسیله,  بهترین  میكنیم  تالش  ما  ی  همه 
را  امكانات  بهترین  و...  غذایی  مواد  بهترین 

برای خانواده ی خود فراهم کنیم.
هر کدام از ما بعنوان پدر یا مادر و سرپرست 
خواستهای  از  اوقات  بیشتر  خانواده  مدیر  و 
تا  کنیم  می  نظر  صرف  خودمان  شخصی 
را فراهم  افراد خانواده  بتوانیم  مایحتاج دیگر 
دنیا  در  ایرانی  ی  خانواده  یک  همیشه  کنیم 
خانواده  همتای  و  نمونه  و  است  بوده  مثال 
دیگر کشورها  در  ای  خانواده  ایرانی، هیچ  ی 
نبوده است، مادر با مدیریت عالی که دارد در 
آن  مادر  سوادی  هر سطح  با  و  ای  طبقه  هر 
گذشتگی  خود  از  و  ها  فشانی  باجان  خانواده, 
های زیاد فرزندان و همسر را خدمت می کند 

تا بتواند کانون مقدس خانواده را نگه دارد.
خانواده از دیرباز از مهم ترین موضوعات بحث 
است.  بوده  اجتماعی  و  دانشگاهی  تحقیق  و 
مادر در طول هفته و ماه و سال بدون مرخصی 
چشم  هیچ  بدون  کند,پدر  می  تالش  وقفه  و 
داشتی تمام درآمد خود را برای تامین مایحتاج 
خانه و اهل خانه می پردازد تا در آرامش گذران 

روزگار نمایند.
بوجود  و  خانواده  به  اندازه  این  تا  ما  که  حال 
آن محیط  نگهداشتن  و  سالم  آوردن محیطی 
,و  هستیم  مستحكم  خود  ی  خانواده  برای 
خانه و خانواده ی خود را از زمانی که باغچه 
ای کوچک است تا زمانی که به باغی تبدیل 
میشود باغبانی می کنیم و ما به عنوان پدر یا 
مادر باغبان این گل ها و باغچه هستیم,چطور 
ممكن است یک روز برای,آبیاری باغ و باغچه 
و گل  کنیم  استفاده  آلوده  آب  از  زیبایمان  ی 
از بین  با دست خودمان  و درختها را خودمان 

ببریم.
درست مثل زمان حال که خانواده های خود 
های  سریال  عملكرد  و  عقاید  دست  رابه 
ماهواره ای داده ایم و فقط بنیان خانواده را 
بردن  بین  از  هدفشان  ایم,آنها  کرده  سست 
که  دهیم  اجازه  نباید  است,ما  خانواده  نهاد 
باعث  آنها  دروغین  و  اساس  بی  های  فیلم 
شود,و  فرزندانمان  مادری  بی  و  پدری  بی 
پردردسر  و  شوم  مهر  این  طالق  نگذاریم 
فرزندانمان  ی  آینده  و  ما  های  برزندگی 
و  اساتید  تحقیق  سالها  از  ببندد,پس  نقش 
مهم  امر  این  ,,به  دانشگاه  و  حوزه  محققان 
فقط  ترکی  های  سریال  که  اند  برده  پی 
یک نقشه و هدف را دنبال می کنند.از بین 
بردن کانون خانواده و بخصوص به انحراف 
.بیایید دست در دست  کشیدن مادران است 
و  پرورش  و  آموزش  کمک  به  دهیم  هم 
آب  با  مان  زندگی  باغچهای  ندهیم  اجازه 
اشک  با  را  آنها  اگر  شود,حتی  پژمرده  آلوده 

آبیاری نماییم. چشمانمان 

موقع  رابه  کارهایم  کردم  می  سعی  همیشه 
سریال  پخش  زمان  بتوانم  تا  دهم  انجام 
تماشا  وقت  ای  ماهواره  های  شبكه  های 
ها  فیلم  این  تماشای  باشم.از  داشته  کردن 
را  ام  روزمره  کارهای  ,چنان  بردم  لذت می 
پشت سرهم انجام می دادم مثل اینكه قرار 
است در ساعتی مشخص جایی باشم یا مثل 
هوایی  و  حال  دارم,,,,خالصه  مهمان  اینكه 

خاص داشتم.
اینكه می دیدم خانمی همسر دارد و برای  از 
کس  به  کند  راحل  مشكالت  بتواند  اینكه 
دیگری به غیر از همسر خود پناه می آورد,برایم 
این  آنها  احتماع  آیا در  بود  خیلی خیلی جالب 
کار پسندیده است؟ چیزی که هیچ وقت نه پدر 
ونه مادر و نه بزرگتر ها و نه مدرسه و دانشگاه 
بودند.محمد  نیاموخته  من  به  هیچ کس  نه  و 
همسرم مردزرنگی نبود خیلی ارام و ساکت بود 
اما من و فرزندانمان را دوست داشت و آرامش 

را برایمان فراهم می کرد.
کردم  می  کار  خصوصی  درشرکت  ها  صبح 
باز هم  کار می کرد،  فروشگاهی  در  و محمد 
اما محمد  بودیم  ور  مالی غوطه  در مشكالت 
روزی  باالخره  مریم  میگفت  من  به  همیشه 
مشكالتمان تمام می شود... به خدا توکل کن.

را  مسئله  این  هم  وقت  هیچ  و  دانم  نمی 
با خود حل کنم که چطور یک مرد  نتوانستم 
,آن هم با ظاهر پر هیبت و درشت هیكل می 
به  خداوند  راستی  به  باشد,  ارام  اینهمه  تواند 
هرکس یک حد واندازه ای توانایی داده است. 
به قول معروف حقوق محمد بخور و نمیر بود.

درکنارش  دخترانم  و  من  سختیها  باتمام 
کالس  در  دخترم  دو  بودیم.  خوشبخت 
هر  بودند,  تحصیل  مشغول  پنجم  و  چهارم 
و  گندمگون  پوستی  و  رنگی  چشمان  دو 
لبانی همیشه به خنده را از پدر به ارث برده 
به  همیشه  بودند,همسرم  پدر  عاشق  بودندو 
و  بود  بامن  کارها  کرد,تمام  می  تكیه  من 
حال یک  هر  داشت,به  انتظار کمک  من  از 
در  را  فرزندانمان  و  داشتیم  عادی  زندگی 
پرورش  محبت  و  از عشق  پر  خانه ی  یک 
می دادیم. همسرم اهل آزار و اذیت نبود به 
خاطر عالقه اش به من مدیریت امور رو به 

من سپرده بود.
سخت  روز  یک  گذراندن  از  ,پس  شب  یک 
بودند  خواب  خانه  اهل  همه ی  وقتی  کاری 
ومن فیلم مورد عالقه ام را تماشا می کردم,,, 
می  فكر  که   , دیدم  می   ,,, ترکی  سریال 
کردم می توانم به کمک فكر درست زندگی 
فراهم  ام  خانواده  برای  را  راحتی  و  خوب 
جایگاه  و  بودم  محتاطی  خانم  همیشه  کنم. 
بوده  مهم  برایم  خانوادگیم  شأن  و  ومنزلت 
شب  گذاشتم.آن  می  احترام  داشتهایم  به  و 
رفتم.  خواب  به  مبهم  و  پریشان  افكاری  با 
رساندم  مدرسه  به  را  دخترها  روز  آن  فردای 
در  داشتم  رجوعی  ارباب  رفتم,  شرکت  به  و 

یک  من  برای  احترام  رسم  به  که  شرکت 
تشكر  او  از  من  و  آورد  گل  و  شیرینی  جعبه 
کردم و به او گفتم که انجام کارهایش جزء 
وظایفم در شرکت است.بسیار مودب و متین 
داشت.  ای  پاکیزه  و  آراسته  کامال  ظاهر  و 
موهای  و  پرپشت  ابروان  و  درشت  چشمان 
جلب  را  ای  بیننده  هر  نظر  اش  گندمی  جو 
می کرد, دستان مردانه و ضمخت و کشیده 
اش حكایت از سردی و گرمی روزگار را خبر 

می داد با ایتكه سن زیادی نداشت.
شبی صاحب خانه برای گرفتن اجاره خانه آمده 
با  او بدهیم  اما پول کافی نداشتیم که به  بود 
روزی  چند  داشت  ما  از  که  شناختی  به  توجه 

فرصت داد که پولش را آماده کنم.
فردای آن روز دخترها راکه به مدرسه رساندم 
مدرسه  جلوی  دیدم  را  ام  قدیمی  دوست   ,
به  کردیم,و  احوالپرسی  و  سالم  بود  معلم 
رسیدم  کردم,وقتی  حرکت  شرکت  سمت 
بود  مشتری  همان  ام  کننده  مراجعه  اولین 
از  لیستی  اینكه  از  ,و  خوردم  ,جا  امجد  آقای 
شدم,,چرا  متعجب  میخواست  کارهایش  امور 
باشد. خودش  پیش  باید  هم  نسخه  یک  که 

آبدارچی  به  شود  آماده  تا  کشید  طول  کمی 
شرکت گفتم چای برایش بیاورد و او پذیرفت.

جلوی  پاکتی  شد  تمام  کارش  اینكه  از  پس 
رویم گذاشت,ازش تشكر کردم و قبول نكردم 
داد,درون  من  به  را  پامت  زیاد  اصرار  به  اما 
موقعه  بود,ظهر  هدیه  کارت  یک  پاکت 
2میلیون  مبلغ  و  گرفتم  موجودی  برگشتن 
کرایه  میتوانم  اینكه  از  شدم  حال  بود,خوش 
خدابودم  شاکر  بپردازم.همیشه  را  خانه  ی 
چون خیلی کمكم می کرد,هیچ وقت از کسی 

بغیر از خدا یاری نخواستم.
امجد  هادی  آقای  هروقت  بعد  به  روز  آن  از 
می  انجام  را  کارهایش  و  آمد  می  شرکت  به 
و  به من  احترام  و  ادب  به رسم  واو هم  دادم 
می  متفاوتی  هدایای  شرکت  کارمندان  دیگر 
داد .شرکت ما یک شرکت ساختمانی معماری 
بود که اکثریت در ساختمان سازی و پروژهای 

ساختمانی شرکت داشتند.
روزی آقای امجد, مشخصات یک ملک را داد 
که مهندس شرکت برای کارشناسی آن زمین 
برود, وبعد از دیدن مهندس شرکت , خودش 
از  آمد, صحبت  شرکت  به  کارها  انجام  برای 
به  و  کرد  را  آنجا  از  واحد  چند  فروش  پیش 
ی  نحوه  و  خرید  برای  داد  پیشنهاد  هم  من 
پرداخت پول را اقساط کرد,قرار شد با خانواده 

ام صحبت کنم و به او جواب بدهم.
داشت  ایمان  و  اطمینان  من  به  که  همسرم 
زحمت  هزار  با  هم  من  کنیم,  قبول  ,گفت 
نام محمد  به  او  با  مقداری پول تهیه کردم و 

قرار داد بستیم.
ادامه داستان در شماره بعد...

نویسنده : زهرا امیری
فرهنگی ، دانشجوی ارشد حقوق ، لیسانس معارف

قسمت اول



7 گوانگون

آفتاب پرست رباتیکی که تغییر رنگ می دهد 
محققان چینی یک آفتاب پرست 
با  که  کرده اند  طراحی  رباتیک 
کمک برآمدگی های ساخته شده 
از طال و نقره بر روی پوستش 
می تواند به همه رنگهای موجود 

در طیف مرئی تغییر رنگ دهد.
تغییر  توانایی  از  آفتاب پرست ها 

رنگ سریع پوست برای مخفی کردن خودشان یا برقراری ارتباط با 
دیگران برخوردارند و دانشمندان در سراسر جهان در تالش هستند 

که از پوست آن ها برای ساخت پوشاك استتار استفاده کنند.
محققان دانشگاه ووهان در چین یک آفتاب پرست پالستیكی را 
با چاپگر سه بعدی تولید کردند که با فلس های مربع الكترونیكی 
روی  بر  شیشه   نازك  فیلم  یک  از  فلس  هر  بود.  شده  پوشانده 
شفاف  رسانای  نوعی  که  است  برخوردار  ایندیوم  قلع  اکسید 
مورد استفاده در نمایشگرهای لمسی، نمایشگرهای ویدیویی و 
سلول های خورشیدی است و به فلس ها کمک می کند تا میدان 

الكتریكی تولید کنند.
هستند  میكروسكوپی  سوراخهای  از  ردیفی  دارای  فلس ها  این 
که بر روی شیشه آن ها حک شده اند. محققان این سوراخها را با 
برآمدگی های طال پر کرده و روی آن ها یک الیه ژل حاوی نقره 
قرار دادند. اگر یک میدان الكتریكی از میان هر فلس جریان یابد، 
برق بسته به قطبیت خود می تواند نقره را از روی برآمدگی های 
طال برداشته یا روی آن ها انباشت کند. محققان سپس با تغییر 
دادن اندازه و شكل برآمدگی های پر شده از طال و نقره توانستند 
به سادگی رنگ فلس ها را به هر رنگی در طیف مرئی تغییر دهند.

آن ها برای آزمایش کار خود حسگرهای رنگ ساده را در هر یک از 
چشمهای آفتاب پرست مكانیكی قرار دادند تا به آن ها در احساس 
رنگ محیط اطرافش کمک کنند. محققان دریافتند که پوشش 
فلسی آن به سرعت و بصورت خودکار با محیط اطرافش ادغام شد.

از این فلس ها می توان به منظور ساخت پوشاك استتار تغییر رنگ 
دهنده برای سربازان ارتش بهره برد. از این دستگاهها که بطور 
فنی "سلول های پالسمونی" نامیده می شوند، همچنین می توان 
در کاغذهای الكترونیكی و نمایشگرهای با انرژی پایین و کامال 

رنگی استفاده کرد.
مصنوعی  آفتاب پرست  پوست  ساخت  برای  پیشین  تحقیقات 
معموال از سایر موجودات تغییر رنگ دهنده مانند اختاپوس، ماهی 
روی  را  رنگی  جوهر  که  می کردند  تقلید  دلقک ماهی  یا  مرکب 
محققان  تازه  دستاورد  می دادند.  حرکت  الستیكی شان  پوست 

بسیار سریعتر بوده و می تواند رنگهای بیشتری تولید کند.

این تحقیق در مجله ACS Nano منتشر شده است.

نسخه ای مفید برای همه ی مردم دنیا
آیا می توان کل دین را در یک کالم خالصه کرد و گفت که اگر 
به این یک اصل عمل کنید به کل دستورات دین عمل کرده و 

به همه حقایق عالم دسترسی خواهید داشت؟
باید اصول مختلف  انسان به کمال برسد  اینكه  برای  در زندگی 
  ... و  نكند  غیبت  و  نگوید  دروغ  مثاًل  بكند.  رعایت  را  اخالقی 
همچنین باید احكام شرعی را که دقیق و زیاد هستند را رعایت 
کند و همینطور باید در اعتقاداتش، اعتقادات صحیح را داشته باشد.

اما آیا می توان کل دین را در یک کالم خالصه کرد و گفت که 
اگر به این یک اصل عمل کنید به کل دستورات دین عمل کرده 
و به همه حقایق عالم دسترسی خواهید داشت؟ جواب اینست که 

بله. چنین اصلی وجود دارد و آن اصل توحید است.
باره  دراین  هود  سوره   2 و   1 آیه  ذیل  )ره(  طباطبایی  عالمه 

توضیحاتی می دهند:
أاَلَّ   / َخبِیٍر  َحِكیٍم  لَُدْن  ِمْن  لَْت  ُفصِّ ُثمَّ  آیاُتُه  ُأْحِكَمْت  ِکتاٌب  ))الر 

َ إِنَّنِی لَُكْم ِمْنُه نَِذیٌر َو بَِشیر(( تَْعُبُدوا إاِلَّ اهللَّ
اگر کل احكام و اخالقیات و عقاید صحیح را جمع کنیم می شود 

توحید و اگر توحید را مفصل کنیم می شود کل دین.
در واقع قرآن که دین را بیان می کند همانطور که در آیه بیان شده، 
دو مرتبه ی اجمال و تفصیل دارد. اگر کل قرآن را فشرده کنیم به 
توحید می رسیم که در آیه دوم توحید درباره آن صحبت کرده است.

إِنَّما  ُقْل   (( مثاًل   باشند  می  این سخن  مؤید  نیز  دیگری  آیات 
)کهف  ُمْسلُِموَن(("  أَنُْتْم  َفَهْل  واِحٌد  إِلٌه  إِلُهُكْم  أَنَّما  إِلَیَّ  ُیوحی 
110( یعنی آنچه از دین به من وحی می شود نیست مگر توحید 

و معارف دیگری که متفرع بر توحید است.
از همین جا می توان فهمید که فردی که موحد است یعنی در 
اگر  بنابراین  تمام جنبه های زندگی هم درست عمل می کند. 
انسانی در عباداتش موحد بود در امور سیاسی، اقتصادی و ... هم 
بهترین کارها را انجام می دهد. همینطور اگر کسی در مسائل 

زندگی بد عمل می کند یعنی از توحید دور است.
اما سؤال اینست که مگر توحید که یعنی خداوند یكی است و دو 
بردار نیست چه خصوصیت خاصی دارد و چه تأثیر ویژه ای در 

زندگی خواهد داشت؟
جواب اینست که منظور از توحید، توحید حقیقی است و نه توحید 
عددی. توحید عددی یعنی خدا یكی است و دو تا نیست اما توحید 
حقیقی یعنی تنها وجود حقیقی در عالم خداست و همه کماالت از 
آن اوست و هر فعلی در حقیقت فعل اوست. با این مبنا در واقع 

تصوری که بسیاری از انسانها از توحید دارند عین شرك است.
برای نزدیک شدن به معنای توحید باید توجه کنیم که هر انسانی 
می  همچنین  پذیرد.  می  را  دارد  وجود  عالم  در  واقعیتی  اینكه 
را  آن  زیرا  باشد  دروغ  واقعیت  این  که  ندارد  امكان  که  پذیریم 
انسان درك  این واقعیتی که  با تمام وجودمان درك می کنیم. 
می کند شامل همه چیز می شود و محدود به شیء خاصی هم 
نیست. حال تصور کنید که تنها و تنها شما و این واقعیت وجود 

داشته باشید و غیر از شما و آن، چیزی وجود نداشته باشد.
این واقعیت چیزیست که نزدیكترین موجود به ماست و ما آنقدر 
او  که  ایم  توجه کرده  او  غیر  به  کنیم  توجه  او  به  اینكه  بجای 
ایم. در حقیقت توحید به ما می گوید به این  را فراموش کرده 
واقعیت توجه کنیم و به غیر او توجه نكنیم. وقتی به طور مستمر 
به او توجه کردیم و با او انس گرفتیم آرام آرام محبت او را پیدا 
می کنیم و این قدم اول در سیر و سلوك به سمت خداوند است.

کالم اخر:
بیان شده می توان گفت که وجود خداوند اصاًل  با توجه به مطالب 
اثبات عقلی الزم ندارد و توجه به آن عین اثبات آن است. همچنین 
اصل توحید منحصر به مسلمانان نیست بلكه هر انسانی می تواند به 
آن حقیقت نزدیک شود گرچه با اسالم درجه کمال آن بدست می آید. 

بنابراین این نسخه چیزیست که به درد همه مردم دنیا می خورد.

 کشف بزرگترین سیاره سنگی جهان
کرده اند  کشف  را  جدید  سنگی  جامد  سیاره  یک  دانشمندان 
که اندازه آن ، در حدود نیمی از اندازه نپتون بوده و از سنگ 
خالص تشكیل شده است. این سیاره که شبیه یک توپ بزرگ 

سنگی است،
20594b + BD نام دارد و از سیارات سنگی شناخته شده 

دیگر بزرگتر است.
20594b + BD 100 حدودا به اندازه نیمی از قطر نپتون 

بوده و صد در صد سنگی است.
دانشمندان می گویند که سیاره ای به این بزرگی احتماال باید 

گازدار باشد.
نستور اسپینوزا، متخصص فیزیک نجومی در دانشگاه اسقفی 
کاتولیک شیلی در سانتیاگو و همكارانش طی گزارشی اعالم 
کردند: 20594b + BD حدود ۵00 سال نوری از زمین 
فاصله داشته و در صورت فلكی برج حمل قرار دارد. جرم این 
فقط کمی  آن  زمین و عرض  برابر جرم  در حدود 1۶  سیاره 
بیش از دو برابر عرض زمین و چگالی آن حدود ۸ گرم در هر 
سانتیمتر مكعب است. در مقایسه، چگالی زمین ۵,۵ گرم در 

هر سانتیمتر مكعب است.
این سیاره صخره ای جدید در سال 201۵ با تلسكوپ فضایی 

کپلر کشف شد.
سیاره 20594b + BD با سیاره 10c Kepler که 
نوعی سیاره سنگی بوده، سیاره  زمین سان هم نامیده می شود 
و برخالف سیارات گازی شباهت ساختاری نسبتًا زیادی با کره 

زمین دارد، قابل مقایسه است.
وجود سیاره 10c Kepler در سال 201۴ اثبات شد. این 
سیاره غول پیكر که به مگا زمین معروف است، در فاصله ۵۶۸ 

سال نوری از زمین و در صورت فلكی اژدها قرار دارد.
در سال 201۴ اعالم شد که جرم این سیاره حدودا 1۷ برابر 
زمین است اما اندازه گیری های اخیر نشان می دهد، با این که 
10c Kepler به مگازمین و سنگی بودن معروف است 
معنی  بدان  این  و  است  زمین  جرم  برابر   1۴ تنها  آن  جرم 
است که این سیاره احتماال با پوسته ای از گاز یا آب پوشیده 

شده است.

دختران جوانی که به سادگی گول می خورند
طریق  از  قبل  روز  چند  فرمانیه  منطقه  در  منزلی  از  سرقت 
مرکز فوریت های پلیسی 110 به کالنتری تجریش اعالم شد 
آگاهی  پلیس  یكم  پایگاه  اختیار  در  رسیدگی  برای  پرونده  و 

تهران بزرگ قرار گرفت.
طریق  از  قبل  روز  چند  فرمانیه  منطقه  در  منزلی  از  سرقت 
مرکز فوریت های پلیسی 110 به کالنتری تجریش اعالم شد 
آگاهی  پلیس  یكم  پایگاه  اختیار  در  رسیدگی  برای  پرونده  و 

تهران بزرگ قرار گرفت.
دختر شاکی پس از حضور در پلیس آگاهی تهران بزرگ، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »ساعت 9:۳0 روز حادثه همراه 
مادرم از منزلمان خارج و در ساعت 1۶ پس از بازگشت متوجه 
شدیم منزلمان مورد سرقت قرار گرفته و اموالی از قبیل طال، 
سكه، ۳00  هزار تومان وجه نقد، 20 قاب ساعت مچی مردانه 
کیف وکفش  )مارك(،  مردانه  و  زنانه  لباس  )مارك(،  زنانه  و 
ورزشی )مارك( و تعدادی از زیورآالت نقره به ارزش تقریبی 

۵0  میلیون تومان سرقت شده است«.
بدون هرگونه  یا سارقان  پیدا کردند سارق  اطالع  کارآگاهان 
فشار یا تخریب، با استفاده از کلید وارد منزل شده و اقدام به 
سرقت کرده اند. با توجه به تجهیز محل سرقت به دوربین های 
مداربسته، کارآگاهان به بررسی تصاویر روز سرقت پرداخته و 
با بررسی تصاویر موفق به شناسایی تصویر شخصی ناشناس 
شدند که با پوشش زنانه وارد مجتمع و آپارتمان محل سكونت 
شاکی در واحد سوم شده بود.  کارآگاهان اطمینان پیدا کردند 
سارق با اطالع از نبود مال باخته در محل سكونتش و استفاده 
هرگونه  بدون  شاکی،  زندگی  محل  از  تهیه شده  کلیدهای  از 
مشكل وارد ساختمان شده و سرقت خود را انجام داده است 
در  مادرش  و  بستگان شاکی  و  از دوستان  تحقیقات  بنابراین 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت تا اینكه دختر مال باخته در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »حدود یک ماه پیش با جوانی 
به نام حامد به عنوان خواستگار آشنا شدم و در این مدت، این 
شخص در چندین نوبت برای بررسی دکوراسیون به منزل ما 
تردد داشت«. با دریافت مشخصات »حامد« )2۴ساله( و انجام 
بررسی های الزم مشخص شد او از مجرمان سابقه دار در زمینه 
سرقت منزل است که به شیوه ای مشابه، با شناسایی دختران 
جوان و فریب آنها ابتدا اقدام به سرقت کلید منازل آنها کرده 
و در فرصت مناسب با اطمینان از حضور نداشتن مال باختگان، 

دست به دزدی زده است.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات اطمینان پیدا کردند زن ناشناسی 
که در روز سرقت به منزل شاکی مراجعه کرده همان »حامد« 
داخل  در  مداربسته  دوربین های  وجود  از  اطالع  با  که  است 
مجتمع قصد داشت با استفاده از پوشش زنانه مانع از شناسایی 

و دستگیری خود شود.
ابتدا  حامد،  سوابق  از  به دست آمده  اطالعات  از  بهره گیری  با 
در  اما  شناسایی  قپان«  »دوراهی  در  وی  سكونت  محل 
چندانی  تردد  وی  شد  مشخص  پلیسی  نامحسوس  تحقیقات 
به این محل ندارد؛ بنابراین در تحقیقات تكمیلی، کارآگاهان 
ضمن شناسایی یک دستگاه خودرو جنی سیز متعلق به متهم، 
دستگیر  لواسانی  خیابان  در  خودرو  این  با  تردد  حین  را  وی 

کردند. 
اعتراف  شاکی  منزل  از  سرقت  به  دستگیری  از  پس  متهم 
به  دراین باره  وی  کرد.  بیان  انتقام گیری  را  خود  انگیزه  و 
کارآگاهان گفت: »چندی پیش شمال رفته بودم که در آنجا 
ماشینم دچار نقص فنی شد. برای تعمیر ماشین نیاز به پول 
داشتم؛ به همین علت در تماس با شاکی از وی درخواست 
این مقدار پول را  او اظهار کرد درحال حاضر  اما  پول کردم 
را  کار وی  به شكلی  تا  روز تصمیم گرفتم  از همان  ندارد؛ 
دسته کلید  سرقت  به  اقدام  روز  یک  اینكه  تا  کنم  تالفی 
شاکی کردم و به خانه اش دستبرد زدم«. درحالی که متهم در 
اعترافات اولیه منكر هرگونه سرقت مشابه از دختران و زنان 
جوان شده و انگیزه خود از سرقت اخیر را صرفا انتقام گیری 
از شاکی اعالم می کرد، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد 
دیگری از شكات و مال باختگان از میان دختران جوانی شدند 
که همگی به شیوه ای مشابه مورد سرقت قرار گرفته بودند. 
آنها پس از حضور در پایگاه یكم پلیس آگاهی و شناسایی 
متهم، در اظهارات خود بیان کردند »حامد« با ابراز احساسات 
به  را  اموالشان  سپس  و  داده  فریب  را  آنها  ابتدا  دروغین، 

سرقت برده است.

زندگی و خاطرات شکارچی تانک ها در حاشیه دیدار معاون رئیس جمهور؛

آرپی جی زن دفاع مقدس ناتوان از دریافت وام 3 میلیونی
اکباتان  شهرك  بتنی  دیوارهای  پشت   
میزبان  روزها  این  کوچک،  آپارتمان  یک 
سیم  دور،  چندان  نه  سالیانی  که  است  زنی 
خاردارها و تانكهای دشمن بعثی توان مقابله 

با او را نداشتند.
تصویر زنی با آر پی جی در دست، تصویر دور 
در  که  ماست  قصه  زن  از  شده  شناخته  اما  
به دست می شود  شبكه های مجازی دست 
اجتماعی  های  شبكه  کاربران  اینكه  بدون 
انقالب و دفاع  این زن شجاع سالهای  بدانند 

مقدس امروز چگونه روزگار می گذراند.
دوران  شیرزنان  این  از  یكی  زاده  وهاب  آمنه 
دفاع مقدس است. جانباز ۷0 درصد شیمیایی 
در  ای  اجاره  کوچک  آپارتمان  در  امروز  که 
آن  کند.  می  زندگی  تهران  اکباتان  محله 
آرپی جی زن  و  تكاور  ورزشكار،  دختر جوان، 
خط مقدم دیروز، امروز تنها به اتكای دستگاه 
اکسیژن ساز می تواند در اتاق 12 متری خانه 

اش قدم بزند.
بارگاه  در  )ره(  امام  با  دیدار   *

امیرالمومنین
راحل  امام  جوانی  ایام  به  مربوط  عكس  یک 
)ره(، چند تقدیرنامه و یكی دو تكه بشقاب و 
لیوان رنگ و رو رفته تمام دکور خانه کوچک 
که  را  امام  عكس  دهد.  می  تشكیل  را  آمنه 
نشانمان می دهد بی اختیار لبخندی بر لبانش 
می  عبور  ذهنش  از  ای  خاطره  و  نشیند  می 
کند. سالها پیش از پیروزی انقالب و در زمانی 
که در عراق ساکن بوده روزی به همراه مادر 
امیرالمومنین )ع( می رود که  زیارت مرقد  به 
بیند که  از صحن مردی را می  در گوشه ای 
مشغول رفت و روب صحن امام است. در عالم 
کودکی به سمت مرد که در نظرش چهره ای 
می  عربی  زبان  با  و  رود  می  داشته  عرفانی 
گوید:»من شما را خیلی دوست دارم. شما هم 
من را دوست دارید؟«. در همین لحظه مادرش 
سر می رسد. دست کودك را می کشد از مرد 
آمنه  که  همینجاست  و  کند  می  عذرخواهی 
اهلل  روح  مسلک  عارف  مرد  شود  می  متوجه 

خمینی نام دارد.
بعدها چرخش روزگار آمنه را به یكی از رهروان 
به  آمنه  پدر  کند.  می  بدل  نجف  در  اهلل  روح 
با  همیشه  انقالبی  و  سیاسی  فعالیتهای  دلیل 
یاران امام خمینی)ره( در کاظمین و نجف در 
ارتباط است و این تعامالت در زندگی، تربیت 
و شخصیت آمنه تاثیرگذار می شود. تا اینكه در 
1۵ سالگی پدر به طرزی مشكوك در عراق به 
شهادت می رسد و خودش هم به دلیل فعالیت 
های انقالبی و حمایت از امام، از عراق اخراج 

و به ایران بازگردانده می شود.
انقالب  به  که  زاده  وهاب  آمنه  داستان 
خانه  در  میهمانی  شود،  می  نزدیک  اسالمی 
مقدس  دفاع  شیمیایی  جانباز  زند.  می  را  او 
شهیندخت  حضور  در  را  قصه  اینجای  از 
موالوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان 

و خانواده روایت می کند.
به  شود.  می  هم  تر  سخت  شرایط  ایران  در 
اعالمیه  توزیع  و  انقالبی  فعالیتهای  دلیل 
سوی  از  بارها  امام،  سخنرانی  نوارهای  و  ها 
بار به دلیل  اما هر  بازداشت می شود  ساواك 
نبود مدارك کافی امكان زندانی کردن او برای 
کنار  در  زاده  وهاب  آمنه  ندارد.  وجود  رژیم 
فعالیتهای سیاسی، همزمان دوره های مختلف 
امداد و درمان را می گذراند تا به قول خودش 
بتواند در راهپیمایی ها و درگیری های خیابانی 

کمک حال زخمی ها باشد.
همچنان  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
فعالیتهای حزبی خود را ادامه می دهد ولی پس 
از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مسئول تحویل 
تهران  خمینی)ره(   امام  بیمارستان  در  شهدا 
مشغول به کار می شود. این مسئولیت پایدار 
نمی ماند و پیشنهادات زیادی به او می شود، 
بسیاری  جنگ  و  انقالب  بحبوحه  آن  در  زیرا 
انقالبی  اشخاص  نیازمند  نهادها  و  قسمتها  از 
است. مسئوالن هم بر اساس تواناییهای وی 
در  خواهران  امور  مسئولیت  از  اعم  مواردی 
خواهران  گروه  مسئول  کرج،  سازندگی  جهاد 
در ستاد نمازجمعه تهران و مسئولیت حفاظت 
و امنیت خواهران نمازجمعه تهران را بر عهده 

اش می گذارند.
* اعزام به جبهه با پای شکسته

ساواك  نیروهای  شالق  ضربات  زخمهای 
نیافته است که نخستین  التیام  از تنش  هنوز 
می  بدنش  بر  انقالب  از  پس  های  جراحت 
مسئولیت  که  زمانی   1۳۵9 سال  نشیند. 
تهران  نماز جمعه  امنیت خواهران  و  حفاظت 
از نمازهای جمعه،  را بر عهده دارد، در یكی 
منافقین اقدام به بر هم زدن جمع نمازگزاران 
آمنه که وظیفه نجات جان زنان  می کنند و 
نمازگزار را بر عهده دارد به طرف زنان منافق 
داخل جمعیت می رود که یک بلوك سیمانی 
پای  شكستگی  که  شود  می  پرتاب  سویش 

وی را سبب می شود.
همان سال زمانی که درخواست حضور مردمی 
در جنگ اعالم می شود با همان پای شكسته 
از بیمارستان امام خمینی)ره( تهران به طرف 
مسجد جامع »واقع در پل سیمان شهرری« به 
راه می افتد تا از طرف کمیته انقالب اسالمی 

به جبهه اعزام شود. پس از ثبت نام و گذراندن 
دوره های مختلف نظامی در پادگان جی تهران 
و همچنین آموزش چهار ماهه دوره هایی اعم 
از سالحهای سنگین، رانندگی تانک، عبور از 
دیوار مرگ، سقوط آزاد، تاکتیكهای رزمی، رزم 
جنوب  جبهه  به  امدادگر  عنوان  به  و...  شب 

اعزام می شود.
در جبهه مدتی به عنوان امدادگر در بیمارستان 
می  انجام  بهیاری  و  امدادی  کار  پتروشیمی 
کار  روزها  آن  در  گوید:  می  خودش  دهد. 
ما  نبود  درمانی  و  پرستاری  تنها  پرستاران 
هم مشاور روانشانس بودیم، هم سنگ صبور 
و  ها  نامه  وصیت  نویسنده  هم  و  رزمندگان 
حتی خاك تیمم برای رزمندگان مجروح تهیه 

می کردیم تا نمازشان قضا نشود.
را  عكسی  آلبوم  آمنه  ساله   9-۸ نوه  نیكان 
بدهد.  جمهور  رئیس  معاون  نشان  که  آورده 
آمنه می گوید عكسهای اصلی را یكی از تهیه 
اینها  و  نیاورد  دیگر  و  برد  تلوزیون  کنندگان 
پرینت  است که  اصلی  اسكن شده عكسهای 

شده اند.
کیفیت عكسها به خوبی خاطراتی که در آنها 
پنهان شده نیست. موالوردی با دقت عكسها 
را می بیند و در مورد هر کدام سوالی را مطرح 
در دست  آرپی جی  آمنه که  کند. عكس  می 
خانم  دلیل  همین  به  و  نیست  آلبوم  در  دارد 
زبان  با  را  عكس  آن  زیبایی  به  زاده  وهاب 
از  یكی  »در  کشد:  می  تصویر  به  کلمات 
رسیده  شهادت  به  زیادی  جوانان  ها  عملیات 
جی  آرپی  حال  کمک  خاکریز  در  من  بودند. 
زنی بودم که ناگهان به شهادت رسید. تانک 
قصد  و  شد  می  نزدیكتر  لحظه  هر  عراقی 
داشت رزمندگان نیمه جان را زیر چرخهایش 
له کند. در همین حال آر پی جی را برداشتم و 
در شرایطی که یكی از رزمنده ها سعی داشت 
و  آمدم  سنگر  جلوی  به  کند  منصرف  را  من 

تانک را منهدم کردم.«
* منجی عملیات لو رفته جنگ

آمنه چون به زبانهای عربی و انگلیسی مسلط 
اطالعاتی  و  نظامی  کامل  دوره های  و  است 
مرزی  برون  ماموریتهای  به  است،  گذرانده  را 
خصوص  به  شود  می  اعزام  تحمیلی  جنگ 
عراق.  و شهرهای مختلف  بغداد  به  ماموریت 
ابراهیم  حاج  شهید  با  همراه  یكبار  گوید:  می 
ماموریت  چریكی  نفره   ۶ گروه  یک  با  همت 
داشتیم تا از مرز سردشت به طرف کردستان 
کوهستانهای  از  گذشتن  از  برویم. پس  عراق 
صعب العبور به مناطق مین گذاری رسیدیم که 
و  عراقی  کردهای  زمان  آن  شدیم.  شناسایی 
ستون پنجم همه جا نفوذ داشتند. چند خمپاره 
به طرف ما شلیک شد که با برخورد به میدان 
از  که  کرد  ایجاد  را  مهیبی  انفجارهای  مین 
موج انفجار بیهوش شدم. شهید همت به دلیل 
مصدومیت من عملیات را متوقف کرد و سریعا 
به مقر برگشتیم. بعد از آن حادثه من ۴0 روز 

در کما بودم.
از همین عملیاتهای اطالعاتی برون  در یكی 
عملیات  شود،  می  متوجه  که  است  مرزی 
است.  رفته  لو  خودی  نیروهای  شده  طراحی 
جنگ  فرماندهان  به  سرعت  به  را  موضوع 
شود.  می  متوقف  عملیات  و  دهد  می  انتقال 
انجام  موفقیت  با  بعد  هفته  یک  عملیات  این 

می شود.
دارد  ذهن  در  چمران  شهید  از  هم  خاطراتی 
که در بیان آن می گوید: شهید چمران را در 
دلیل  به  چون  کنی  پیدا  توانستی  نمی  جبهه 
حضورش در همه جبهه ها در یک محل ثابت 
از گذراندن دوره های چریكی  نبود. من پس 
که  حالی  در  در جبهه  را  او  بار  لبنان یک  در 
پاهایش مجروح شده بود، دیدم. پس از درمانها 
و پانسمان اولیه با وجود اینكه نیاز به استراحت 
داشت از جایش بلند شد و به طرف خط مقدم 
حرکت کرد. حتی یكی از عكسهایم را با شهید 
چمران بر دیوار یكی از شهرهای جنوبی کشور 

ترسیم کرده اند.
مجروحیتهای  توصیف  در  زاده  وهاب  خانم 

دوره جنگ می گوید: اولین مجروحیت من بر 
ایستگاه  به  بعث  رژیم  شبیخون  به  گردد  می 
عملیات آبادان که بسیاری از بچه های رزمنده 
شهید شدند. آن شب پس از حمله عراقیها به 
گروه امدادی بی سیم زدند که آمبوالنس اعزام 
بود.  رفته  ماموریت  به  آمبوالنس  ولی  کنند 
وقتی هم که آمبوالنس آمد راننده آنقدر خسته 
و زخمی بود که نمی توانست دوباره اعزام شود 
آمبوالنس  سوار  با سرعت  خودم  همین  برای 
شدم و به طرف منطقه به راه افتادم. وقتی به 
روبرو  ای  دهنده  تكان  با صحنه  رسیدم  آنجا 
شدم. همه بچه ها شهید شده بودند و آنهایی 
زیادی  آنقدر خون  نفس می کشیدند  که  هم 
من  دست  از  کاری  که  بود  رفته  بدنشان  از 
این میان یک مجروح خیلی  آمد. در  بر نمی 
زحمتی  هر  به  من  و  داشت  وخیمی  وضعیت 
بود او را سوار آمبوالنس کردم. رزمنده زخمی 
به زحمت لبهای خشكیده اش را تكان داد و 
راننده  گفت:  بعد  بله.  گفتم:  امدادگر؟  گفت: 
شد.  بیهوش  بعد  منم.  بله  گفتم  آمبوالنس؟. 
همین لحظه یكی از رزمنده ها که جان سالم 
به در برده بود و تنها از کتفش خون می آمد 
جلو آمد و گفت: خواهرم شما به مجروح برسید 

من رانندگی می کنم.
از بد حادثه راننده آمبوالنس مسیر برگشت را 
گم کرد و با وجود اینكه نباید چراغ آمبوالنس 
را در شب روشن کرد این کار را انجام داد. که 
را  ما  آمبوالنس عراقیها  با روشن شدن چراغ 
به گلوله و خمپاره بستند. آنقدر آتش زیاد بود 
که صدای خودم را نمی شنیدم فقط احساس 
بیمارستان  به  وقتی  سوزد.  می  شكمم  کردم 
پتروشیمی رسیدیم آنقدر به آمبوالنس شلیک 
شده بود که مجبور شدند برای بیرون آوردن 
درب  وقتی  کنند.  اره  را  آمبوالنس  درب  ما 
خواهر  »این  گفت:  دکتر  شد  باز  آمبوالنس 
که متعلقات شكمش روی زمین ریخته...« آن 

وقت بود که بیهوش شدم.
و  کردند  منتقل  بیمارستان  داخل  به  مرا  بعد 
شكمم را با یک دستمال بسته بودند. وقتی مرا 
اتاق عمل منتقل کردند عالئم حیاتی من  به 
از کار افتاد و به علت کثرت مجروحین مرا به 

معراج شهدا منتقل کردند.
که  روزی  ولی  کشید  طول  چقدر  دانم  نمی 
خودروی  داخل  به  را  شهدا  خواستند  می 
که  مشمعی  دیدند  کنند،  منتقل  شهدا  حمل 
مرا داخل آن پیچیده بودند بخار کرده است. 
بیمارستان  داخل  به  سرعت  به  مرا  سپس 
بیمارستان  در  حاضر  دوستان  کردند.  منتقل 
می گفتند: دکتر وقتی که دوباره شما را دید 
گفت: چرا دوباره این شهید را اینجا آوردید؟ و 
مسئولین حمل شهدا گفتند آقای دکتر ایشان 
شده  خوشحال  خیلی  که  پزشكان  اند  زنده 
بودند مرا به اتاق عمل منتقل کردند و امروز 

در خدمت شما هستم.
دوره  از  هم  خاطراتی  زاده  وهاب  آمنه 
شیمیایی شدن دارد که به مدد حافظه قوی، 
بیان آنها همچون سربالی تلوزیونی از مقابل 
والفجر  عملیات  »در  گذرد:  می  چشمانمان 
امدادگر  شد  انجام  فكه  منطقه  در  که  یک 
گذشته  صبح  اذان  از  ساعتی  چند  بودم. 
پای  پانسمان  امدادی  چادر  در  من  و  بود 
که  کردم  می  تعویض  را  مجروحان  از  یكی 
بمباران کردند.  را  منطقه  هواپیماهای عراقی 
بیرون  چادر  از  سرعت  به  بمباران  از  پس 
رفتم  شده  بمباران  منطقه  عمق  به  و  آمده 
»گاز  سیر  بوی  دهم.  نجات  را  مجروحین  تا 
خردل شیمیایی« در همه منطقه پخش شده 
به  وقتی  ولی  زدم  را  ماسكم  به سرعت  بود. 
داشتم  که  جانبازی  آن  دیدم  برگشتم  چادر 
مداوایش می کردم ماسک ندارد برای همین 
مجروح  آن  صورت  به  و  برداشتم  را  ماسكم 
و  خیلی می سوخت  و چشمانم  زدم. صورتم 
بدنم شروع به خارش کرد و دستانم تاول زد. 
آویزان  صورتم  روی  تاولهای  که  طوری  به 
آنجا  از  شدم.  بیهوش  که  آنقدر  بود  شده 
به  آن  از  پس  و  بیمارستان صحرایی  به  مرا 

بیمارستان اهواز منتقل کردند. یادم هست که 
می  فریاد  صحرایی  بیمارستان  در  جانباز  آن 

زد این خواهر جان مرا نجات داد...«
اجاره  هزینه  که  ایثارگری  حقوق   *

خانه می شود
معاون رئیس جمهور که به همراه مشاور امور 
ایثارگران خود به مالقات و بازدید خانم وهاب 
زاده آمده است از حال و روز او جویا می شود 
نظر جسمانی  از  گوید:  پاسخ می  در  آمنه  که 
دستگاه  کمک  به  و  ندارم  خوبی  شرایط 
هوا  آلودگی  و  کنم  می  تنفس  ساز  اکسیژن 
هم سبب مشكالت بیشتری می شود. از نظر 
داروهای  و  ندارم  مشكلی  خداراشكر  دارویی 
می  تهیه  مخصوص  داروخانه  از  را  نیاز  مورد 
کنم گاهی هم داروها را با پیک به درب منزل 
می فرستند چون من توان این را ندارم که به 

داروخانه مراجعه کنم.
می گوید از بنیاد شهید توقعی ندارد و خدا را 
شاکر است اما تمام حقوق ایثارگری او صرف 
باید  حتی  شود.  می  میلیونی  دو  خانه  اجاره 
اجاره  برای پرداخت  از دیگر منابع  مبلغی هم 

خانه هزینه کند.
آمنه منزل مسكونی شخصی خود را به دلیل 
مشكالت اقتصادی فروخته است و حاال اجاره 
پسرش  دارد.  نمی  بر  سرش  از  دست  نشینی 
به تازگی در یک شراکت اقتصادی مبلغ ۵00 
این  نتواند  اگر  میلیون تومان متضرر شده که 
مبلغ را تامین کند به زودی ممكن است راهی 
میلیون   ۳ وامی  درخواست  از  شود.  زندان 
تومانی از یكی از بانكها می گوید که به دلیل 
پیچیده،  و  سخت  شرایط  و  ضمانت  نداشتن 

موفق به دریافت آن نشده است.
موالوردی که گویا به هیچ وجه انتظار دیدن 
چنین شرایطی در زندگی یک زن کهنه سرباز 
انقالب و دفاع مقدس را ندارد از برگه شرایط 
دریافت وام عكسی می گیرد تا شاید بتواند در 
مورد ضمانت و دیگر موارد آن کمكی به خانم 

وهاب زاده بكند.
دوست  خانواده  کشور،  قوانین   *

نیست
معاون رئیس جمهور در واکنش به احتمال به 
زندان افتادن پسر آمنه به بی توجهی قوانین و 
ساختارهای کشور به موضوع خانواده اشاره می 
کند و می گوید: متاسفانه ساختارهای قانونی و 
اجرایی در کشور به هیچ عنوان خانواده دوست 
چرا  هستند.  خانواده  دشمن  حتی  و  نیستند 
اقتصادی  اثر یک مساله  در  باید یک خانواده 
اینكه امروز  با تاکید بر  فرو بپاشد. موالوردی 
افتادن  زندان  به  دلیل  به  ها  خانواده  بسیاری 
مواجه  جدی  چالش  با  خانواده  سرپرست 
نویسی شرایطی  قانون  باید در  هستند، گفت: 
پیش بینی شود که اساس خانواده با یک تلنگر 
کوچک فرو نپاشد زیرا نخستین کسانی که از 
زندان رفتن مرد خانواده آسیب می بینند همسر 
دیده  ما  قوانین  در  فرزندان وی هستند که  و 

نمی شوند.
خانم وهاب زاده به مراجعه مسئوالن مختلف 
آقای  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  منزلش  به 
روحانی سال گذشته به دیدن من آمد. در دوره 
رئیس جمهور سابق هم دیدارهایی انجام شد 
و مسئوالن بنیاد شهید به طور کامل از شرایط 
من آگاهی دارند اما تاکنون تغییری در شرایط 
من ایجاد نشده است. عروسم در اثر وضعیت 
ایجاد شده برای پسرم در شرایط روحی بدی 
به سر می برد و نوه ام با اینكه شاگرد زرنگی 

است، این روزها حال و روز خوشی ندارد.
میدان  هم  آمنه  رسد  می  پایان  به  که  جنگ 
میدانی  در  نبرد  اما  رها می کند  را  نبرد  های 
دیگر را آغاز می کند. خودش می گوید: جنگ 
به ظاهر تمام شده است اما نبرد فرهنگی در 
جبهه هایی که به چشم دیده نمی شود ادامه 
دارد: »این روزها هیات خود را با حضور خانم 
های مشتاق برگزار می کنم اما فضای کوچک 
نمی  من  به  را  مطلوب  میزبانی  امكان  خانه 
زنان  از  بسیاری  دلیل شرمنده  به همین  دهد 

عالقمند می شوم.«
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)ع( :  امام حسین  
از نشانه  هاى خوش نامى 
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کوی گلدشت واقع در کیلومتر 5 جاده اهواز ـ 
خرمشهر و روبروی شهرک رزمندگان است به 
گونه ای که این منطقه از جنوب به منطقه عین 
دو و از شرق به منطقه کوی علوی می رسد که 
به لحاظ تقسیمات شهری شهرداری اهواز زیر 

نظر شهرداری منطقه 6 می باشد. 
این منطقه که گفته می شود بالغ بر 20 هزار 
نفر جمعیت دارد، از قدیمی ترین مناطق اهواز 
بوده و 65 سال قدمت شهری دارد اما با وجود 
گذشت سال ها هنوز وضعیت این منطقه بهبود 
توجهی  بی  از  همچنان  آن  ساکنان  و  نیافته 
مسئوالن شهری و عدم رفع مشکالتشان رنج 

می برند.
فقدان  فاضالب،  نبود سیستم  مانند  مشکالتی 
منطقه،  این  های  خیابان  در  مناسب  آسفالت 
نبود  واحد،  خط  های  اتوبوس  وجود  عدم 
نامطلوب  وضعیت  شب،  در  معابر  روشنایی 
بهداشت و کمبود فضاهای آموزشی و ورزشی 

که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
* آبهای سطحی و ادغام آنها با جوی 

های فاضآلب
سیستم  جای  به  روباز  های  جوی  وجود 
سبب  آنها  الیروبی  عدم  و  شهری  فاضالب 
می شود در روزهای زمستانی و بارانی آب این 
جوی ها سرریز شده وگاهی تا خانه های مردم 
نیز پیشروی کند. پس از باران نیز این آبهای 
سطحی عالوه بر ایجاد مشکل در عبور و مرور 
مردم، مشکالت بهداشتی و درمانی بسیاری را 

به وجود می آورند.
است  قیمت  ارزان  گندزدای  ماده  یک  آهک 
که ضمن بی خطر بودن و سهولت دسترسی، 
در  زا  بیماری  عوامل  حذف  در  تاثیربسزایی 
که  است  وقت  خیلی  و شهرداری  دارد  محیط 

دیگر جوی ها را آهک پاشی نمی کند.
وجود  از  همیشه  مردم  که  است  حالی  در  این 
آبهای سطحی و آلوده در منطقه به مسئوالن 
اما همچنان  نارضایتی کردند  اعالم  شهرداری 
آن  نتیجه  و  هستند  آنها  توجهی  بی  شاهد 
افزایش بیماری های پوستی و گوارشی در میان 
ساکنان منطقه شده. شاید اگر یکی از فرزندان 
همین مسئوالن امر به بیماری مشابه در منطقه 
دچار شده بود مسئله به گونه ای دیگر و یا با 

سرعت بیشتری برطرف می شد.
* پرسه زدن سگ های ولگرد

سگهای ولگرد که شبها حتی در مرکز کالنشهر 
چشم  از  دور  به  و  شوند  می  دیده  نیز  اهواز 
در  نه  اینبار  کنند؛  می  شبگردی  مسئولین!!! 
شب بلکه در روز نیز مشکالت بسیاری را برای 
کافی  کرده اند.  ایجاد  گلدشت  منطقه  ساکنان 
این  است چند دقیقه در خیابان و کوچه  های 
ولگردی  تا عبور سگ  های  بزنید  قدم  منطقه 
هر  بیمارشان،  و  وحشتناک  های  چهره   با  که 

رهگذر را می  هراساند، ببینید.
باال  آنقدر  حیوانات  و  انسان  همزیستی  گاهی 
به  نیز  شهری  معابر  و  کوچه ها  که  می گیرد 
اما  می شود  بدل  حیوانات  برای  جوالنگاهی 

این اتفاق به این سادگی هم نیست و می تواند 
به  ناخوشایندی  اجتماعی  و  بهداشتی  تبعات 

همراه داشته باشد.
تردد  و  هوا  سرمای  زمستان،  رسیدن  فرا  با 
دشوار عابران، هر لحظه احتمال دارد برخی از 
و  آموزان  دانش  کودکان،  ویژه  به  شهروندان 
افراد سالخورده مورد حمله سگ های ولگرد و 

بعضا گرسنه قرار گیرند.
سگها دارای قابلیت و پتانسیل تولید مثلی بسیار 
سگهای  جمعیت  علت  همین  به  و  بوده  باال 
ولگرد در صورت اجرا نشدن برنامه های کنترل 
ایجاد  سبب  و  یافته  افزایش  سریعًا  مبارزه،  و 
مخاطرات فراوانی برای شهروندان خواهند شد.

* منطقه ای که هنوز اتوبوس خط واحد 
ندارد

از ورودی های خراب و آسفالت نشده منطقه 
تر  اساسی  مشکلی  به  بگذریم  که  گلدشت 
کلنجار  آن  با  سالهاست  مردم  که  برمیخوریم 
می روند و آن هم نبود خودروهای تاکسیرانی و 

اتوبوس خط واحد است.
با مردم که صحبت می کردیم گفتند سال ها 
پیاده  اصلی  جاده  را سر  ما  که خودروها  است 
می کنند و حاضر نیستند به داخل منطقه وارد 
شوند. آنها هم دالیل منطقی خودشان را دارند 
و می گویند که ارزش ندارد برای کرایه ناچیز 
تنها ورودی  زیرا  بزنند.  ماشین خود صدمه  به 
آسفالت شده که دو الین برای تردد دارد بسیار 
خراب بوده به گونه ای که عمال یک الین آن 
به خاطر کنده کاری ها و رها سازی آن توسط 

شهرداری غیر قابل استفاده است.
این  مردم  همه  خواسته ی  واحد  خط  اتوبوس 
منطقه است و بارها مردم از طریق سامانه 137 
پیگیر آن شده اند اما حرکتی از سوی شهرداری 
مشاهده نشده است. هنوز مردم با پای پیاده از 
سر جاده اصلی تا محل زندگی خود که مسافتی 

طوالنی است را طی می کنند.
تابلوی ساده  برای نصب یک  وقتی   *

هم اقدامی نمی شود
نکته جالبی که منطقه گلدشت دارد این است 
به  اهواز - خرمشهر  جاده  از  بخواهید  اگر  که 
سمت آن بروید و به مسیر آشنا نباشید قطعا آن 
را پیدا نخواهید کرد چرا که مسئوالن محترم 
منظور  به  ساده  تابلوی  یک  نصب  برای  حتی 
منطقه  این  به  میخواهند  که  افرادی  راهنمای 

بروند اقدامی نکرده اند.
اما  است  انجام  درحال  کارهای عمرانی خوبی 
اینکه پروژه ای به صورت الکپشتی حرکت کند 
به جز افزایش هزینه ها و ناامیدی مردم سودی 
نخواهد داشت. پروژه هایی که امروز کلنگ آن 
بر زمین می خورد اما ماه ها به حال خود رها 
نمی شود.  آن  ادامه  پیگیر  و دیگر کسی  شده 
گویی که هیچ کس بر انجام پروژه ها نظارتی 

ندارد.
اینجا  به  نظارتی مسئوالن شهرداری  بی  البته 
منطقه  شهروندان  از  یکی  شود؛  نمی  ختم 
اگر ساخت و ساز های بدون مجوز  می گفت 

وسط  در  ای  عده  کند  پیدا  ادامه  همینطور 
خیابان هم ساختمان خواهند ساخت.

تفریحی  و  ورزشی  فضای  گلدشت   *
ندارد

فعالیت  تمرکز،  هاي  کانون  عنوان  به  شهرها 
و زندگي انسان ها براي اینکه بتوانند پایداري 
پذیرش  جز  اي  چاره  کنند  تضمین  را  خود 
ساختار و کارکردي متاثر از سیستم هاي طبیعي 
ندارند. در این میان فضای سبز به عنوان جزء 
ضروري و الینفک پیکره شهرها در متابولیسم 
آنها نقش اساسي دارند که کمبود آنها مي تواند 
اختالالت جدي در حیات شهرها به وجود آورد.

در شهر اهواز به همان اندازه که به ایجاد فضای 
سبز در مرکز شهر و مناطق اعیان نشین توجه 
درآمدی  سطح  که  مناطقی  و  حاشیه  به  شده 
توجهی  بی  و  توجهی  کم  است  پایین  مردم 
ایجاد  و  معابر  احداث  آنکه  حال  است.  شده 
فضای سبز و نگهداری از آنها وظیفه اصلی و 
ذاتی شهرداریهاست و اگر منطقه ای نه معابر 
درست و حسابی داشته باشد و نه فضای سبز 
را پرسید  این سوال  آیا نمیتوان  باید کرد؟  چه 
که شهرداری منطقه 6 دقیقا در حال انجام چه 
کاری است؟ و چرا مناطقی مانند گلدشت را به 

فراموشی سپرده است؟
و همچنان این سوال در ذهن اهالی باصفا اما 
رنجور از بی مهری های مسئوالن باقی مانده 
برای  بودجه ای  اخیر  که چرا در طی سالهای 
این منطقه در نظر گرفته نشده و یا اگر بودجه 
ای برای رفع مشکالت اختصاص داده شده به 

کجا رفته است؟

بررسی مشکالت شهری کالنشهر اهواز )3( ؛

گلدشت ؛ منطقه ای که شباهتی با نام خود ندارد!


