
مناسب سازی 
یکی از حقوق شهروندی است

حقوق به زبان ساده

منتخبین عجول

نقش علم آب و هواشناســی در مدیریت 
بحران و کنترل مخاطرات محیطی

سینمای مردم نگاری  و قوم نگاری ...

هفته نامه میرمالس نو / گستره توزیع استان لرستان / شماره54 قیمت 3000تومانشنبه 3 خرداد 1399/  29رمضان 1441/  23 می 2020

23

7

8

8

2

3

6

تک روی یا اجماع برای پروژه محوری؟ 

شهرام شرفی

عمید بهرامی

عزت اله خورشیدی

عباس دارایی

سمانه پاپی

علیرضا كســرايیان جوان كارآفرين خرم آبادي سازسازي را با عشــق و عالقه دنبال مي كند. او نهم تیرماه ۱۳۶۲ در خانواده اصیل و فرهنگ دوست در 
محله باغ دختران خرم آباد متولد می شود. پرويز پدر علیرضا كارمند تعاونی تاكسیرانی خرم آباد بود تا اينكه بر اثر يک حادثه غم انگیز قطع نخاع مي شود، 
چرخ نشیني پرويز منجر به خانه نشیني او نشد و در قامت پدري استوار و زحمت كش از پاي ننشست و هم اكنون مسئول انجمن معلولین ضايعه نخاعی 
خرم آباد است. در اين میان مادر خانواده بار دو چندان زندگي را به دوش مي كشد و عالوه بر خانه داري همدم و پرستار مهربان پدر علیرضا است. هنر با 
خانواده كسرايیان از ديرباز عجین بوده و ذهن هنرپرور علیرضا از كودكي با دستانش ارتباط دوستانه اي داشت. نخستین اثر هنري او در سن نه سالگي 
بعنوان نقاشي برگزيده در نشريه ای سوئدی به چاپ مي رسد و از ۱5 سالگي در محضر آقای جعفري و پس از چندي نزد فرهاد مشتاق به فراگیري سه 
تار مشغول مي شود. در دبیرستان رياضی فیزيک را بعنوان رشته تحصیلی انتخاب و در سال ۱۳80 در رشته تكنولوژی ساختمان به دانشگاه لرستان راه 

مي يابد. در دانشگاه نیز بعنوان دبیر كانون موسیقی دانشگاه لرستان انتخاب مي شود. 

فالکت؛ از اقتصاد تا عمران

در راستای تکریم و توجه 
هرچه بیشتر به بازنشستگان 
دانشگاه لرســتان، با حضور 
رئیس دانشــگاه لرســتان، 
کانــون بازنشســتگان این 

دانشگاه افتتاح شد.

صبح دوشنبه 29 اردیبهشت 
دکتر خســرو  با حضور  ماه، 
دانشــگاه  رئیس  عزیــزی 
لرستان، دکتر محمد جعفری 
توسعه  و  پشــتیبانی  معاون 
امیدعلی  و  لرستان  دانشگاه 
اداری  امــور  مدیر  بیرانوند 
بازنشستگان  دانشگاه، کانون 
دانشگاه لرستان افتتاح شد.  

رئیس دانشــگاه لرستان در 
این رابطه گفت: این کانون در 
راستای توجه هرچه بیشتر به 
بازنشستگان  مطالبات صنفی 
تکریم  و  لرســتان  دانشگاه 

بازنشستگان  بیشــتر  هرچه 
تشکیل  دانشــگاه،  محترم 

شده است.

با  افزود:  عزیزی  دکتر خسرو 
بازنشستگان  کانون  تشکیل 
دانشــگاه لرســتان، ارتباط 
بازنشستگان  بین  مســتقیم 
تیم  با  لرســتان  دانشــگاه 
تقویت  دانشــگاه  مدیریتی 
شــده و از نقطــه نظــرات 

ن  نشســتگا ز با
کــه  دانشــگاه 
تجربه  ها  ســال 
اندوختــه  کاری 
بهبود  اند بــرای 
هرچــه کیفی تر 
اســتفاده  امور 
شــد؛  خواهــد 
همچنین مطالبات 
مشــکالت  و 

دانشگاه  عزیز  بازنشستگان 
لرســتان، به صورت منسجم 
شــد  خواهد  پیگیری  تری، 
و نتایــج اثرگذاری در جهت 
دهی  خدمات  سطح  افزایش 
دانشگاه  بازنشســتگان  به 

خواهد داشت.

رئیس دانشــگاه لرســتان، 
فردی،  وقتی  کــرد:  تصریح 
ســال های زیــادی از عمر 
خود را مشــغول 
خدمــت در یک 
بوده  ســازمان 
اســت نباید بعد 
بازنشستگی،  از 
کند  احســاس 
ش  مــو ا فر
شــده اســت و 
کانون  تشــکیل 
ن  نشســتگا ز با

این  در  لرستان  دانشگاه 
راستاست.

معاون  جعفری،  محمد  دکتر 
دانشگاه  توسعه  و  پشتیبانی 
لرســتان نیز ایجــاد کانون 
بازنشستگان دانشگاه لرستان 
را گامی مهم در راستای هرچه 
پیگیری  مندترکــردن  نظام 
بازنشســتگان  مطالبــات 

دانشگاه دانست.

در ایــن رابطــه, حمیدرضا 
جمالی خرم آبادی, مســئول 
راه اندازی کانون بازنشستگان 
گفت:  لرســتان  دانشــگاه 
بازنشستگان  تعداد  مجموع 
ابتدا  )از  لرســتان  دانشگاه 
که  اســت  نفر   129 تاکنون( 
علمی  هیئت  عضو   24 شامل 
علمی  غیرهیئت  عضو   105 و 

می شود.

کانون بازنشستگان دانشگاه لرستان 
با حضور رئیس دانشگاه لرستان افتتاح شد

ساز خوب، یک سرمایه است
گپی با علیرضا کسراییان نوازنده سه تار و سازساز لرستانی

مديركل بهزيستی استان لرستان گفت: مناسب سازی 
يكی از حقوق شــهروندی اســت اما متاسفانه در اين 
زمینه در استان وضعیت خوبی نداريم و تنها 8 درصد 
از ادارات و ادارات كل اســتان بــرای ورود معلولین و 

جانبازان مناســب سازی شده كه عدد پايینی است. 



تامین اجتماعی استان: مدیر درمان 

فاقد درمانگاه  لرستان  سه شهرستان 
هستند

ــان تامیــن اجتماعــی لرســتان گفــت: ســه  ــر درم مدي
ــگاه هســتند. ــد درمان ــتان فاق شهرســتان در اس

دكتــر امیــن بهارونــد در گفت وگــو بــا ايســنا در 
ــن  ــی تامی ــز درمان ــردن مراك ــبانه روزی ك خصــوص ش
اجتماعــی اســتان اظهــار كــرد: تامیــن اجتماعــی 
ســازمانی درآمــد هزينــه ای بــوده و براســاس درآمــدی 
ــه  ــه ب ــی دارد ك ــت قوانین ــردم اس ــه م ــق بیم ــه ح ك

مــردم خدمــت می كنــد.
وی بــا بیــان اينكــه در نــورم ســازمان درمانــگاه عمومی 
تــک شــیفت، دو شــیفت و شــبانه روزی داريــم كــه ايــن 
ــیم بندی  ــهر تقس ــدگان ش ــه ش ــاس بیم ــز براس مراك
ــزود: در جايــی كــه ۲0 هــزار نفــر بیمــه  می شــوند، اف
شــده داشــته باشــیم ســازمان موظــف اســت درمانــگاه 

عمومــی تــک شــیفت راه انــدازی كنــد.
مديــر درمــان تامیــن اجتماعــی لرســتان گفــت: 
در اســتان بــه جــز ســه بیمارســتان، ســه مركــز 
و  بروجــرد  خرم آبــاد،  در  شــبانه روزی  درمانگاهــی 

الیگــودرز داريــم.
شهرســتان های  مابقــی  در  كــرد:  عنــوان  بهارونــد 
ــبانه روزی  ــگاه ش ــد درمان ــه ح ــدگان ب ــداد بیمه ش تع

ــت. ــیده اس نرس
ــرای  ــروس ب ــا وي ــران كرون ــرايط بح ــزود: در ش وی اف
ــر  ــح و عص ــیفت های صب ــام ش ــردم تم ــه م ــک ب كم
ــی  ــن اجتماع ــای تامی ــل درمانگاه ه ــای تعطی و روزه

ــدند. ــال ش ــتان فع اس
ــا  ــت: ت ــتان گف ــی لرس ــن اجتماع ــان تامی ــر درم  مدي
زمانــی كــه بــا ايــن بحــران مواجه ايــم ايــن روال ادامــه 
دارد و پــس از كرونــا شــرايط درمانگاه هــای اســتان بــه 

ــردد. ــادی برمی گ ــت ع حال
بهارونــد بیــان كــرد: در نــورم ســازمان تامیــن اجتماعی 
ــورم  ــه ن ــم ك ــچ شهرســتانی نداري در حــال حاضــر هی
رســیدن بــه درمانــگاه داشــته و فاقــد درمانــگاه باشــد.

ــزار  ــا ۱۷ ه ــه شهرســتان سلســله ب ــان اينك ــا بی وی ب
ــگاه نزديــک شــده  ــورم ايجــاد درمان ــه ن بیمــه شــده ب
ــن مركــز  ــرای ايجــاد اي ــه را ب ــز اقدامــات اولی ــا نی و م
انجــام داده و پیگیــر هســتیم ايــن مهــم بــه ســرانجام 
برســد، عنــوان كــرد: شهرســتان هــای چگنــی و 
رومشــكان بــه علــت كــم بــودن تعــداد بیمــه شــدگان 

ــگاه هســتند. ــد درمان ــز فاق نی

رئیس دانشگاه علوم پزشكی لرستان:
ابتالی 3۰۰نفر از کادر درمان  استان به 

کرونا

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــكی لرســتان بــا اشــاره بــه 
ــه  ــتان ب ــان اس ــر از كادر درم ــدود ۳00 نف ــالی ح ابت
كرونــا گفــت: در حــال حاضــر وضعیــت همــه شــهرهای 

ــا زرد اســت. لرســتان قرمــز و ي
محمدرضــا نیكبخــت در ســخنانی بــا اشــاره بــه 
وضعیــت كنونــی شــهرهای مختلــف لرســتان در رابطــه 
ــچ شــهری را  ــا هی ــرد: م ــار ك ــا، اظه ــا بیمــاری كرون ب
ــهرهای  ــت ش ــد و وضعی ــر نباش ــه در خط ــم ك نداري
ــه  ــفید ب ــهر س ــت. ش ــا زرد اس ــز و ي ــا قرم ــتان ي لرس

ــم. ــتان نداري ــاری در اس ــن بیم ــیوع اي ــاظ ش لح
وی بــا تاكیــد بــر اينكــه خطــر همــراه مــا اســت، بیــان 
ــگیری  ــاری پیش ــن بیم ــا اي ــه ب ــا راه مقابل ــرد: تنه ك
ــات  ــودش را نج ــودش، خ ــد خ ــس باي ــر ك ــت، ه اس
بدهــد، هــر چــه از دســت مــا بــر بیايــد انجــام 

می دهیــم.
نیكبخــت بــا اشــاره بــه اينكــه بــاالی ۲00 نفــر و حدود 
۳00 نفــر از كادر درمــان اســتان بــه ايــن بیمــاری مبتال 
ــا  ــی نداشــته ايم، ام ــرگ كادر درمان شــده اند، گفــت: م

مبتــال و بســتری شــده اند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــكی لرســتان بــا تاكیــد بــر 
اينكــه مــردم از حضــور بــی مــورد در بــازار، خیابان هــا 
و… پرهیــز كننــد، افــزود: مــردم صبــر كننــد و بگذارنــد 

بیمــاری تمــام شــود.
نیكبخــت بیــان كــرد: مــرگ بــه دلیــل ابتــالء بــه ايــن 
بیمــاری كــم اســت امــا مــرگ مــادران بــاردار، بیمــاران 
ــه ســن  ــوی، ســرطان و كســانی ك ــی، ري ــی، قلب ديابت
ــرادی  ــد در صــورت ابتــالء حتمــی اســت، اف ــاال دارن ب
ــج  ــدود پن ــوند ح ــال می ش ــاری مبت ــن بیم ــه اي ــه ب ك

ــار ايــن بیمــاری هســتند. مــاه گرفت
ــا و  ــتانی كرون ــورای اس ــه ش ــرد: جلس ــوان ك وی عن
ــود  ــی ش ــزار م ــب برگ ــكی مرت ــوم پزش ــن عل همچنی

داده می شــود. تذكــرات الزم  همچنیــن 
نیكبخــت ادامــه داد: االن وضــع اســتان خــوب نیســت 
و شــهرهای بروجــرد، خــرم آبــاد، دورود، دلفــان و ازنــا 

شــرايط بدتــری نســبت بــه ســاير شــهرها دارنــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــكی لرســتان تاكیــد كــرد: 
بســیاری از بیمــاران بــدون عالمــت هســتند و تــا 
ــخص  ــا مش ــالی آنه ــد ابت ــش ندهن ــه آزماي ــی ك زمان
ــی را در  ــار ياب ــتا كار بیم ــن راس ــه در اي ــود ك نمی ش

ــم. ــش داده اي ــتان افزاي اس

اختصاص 34میلیارد تومان اعتبار اســتانی به 
زیرساخت های ارتباطات پلدختر

ــدود  ــت: ح ــتان گف ــرات لرس ــركت مخاب ــل ش مديرعام
۳۴ میلیــارد و 500 میلیــون تومــان از اعتبــارات اســتانی 
ــاص  ــر اختص ــتان پلدخت ــات شهرس ــه ارتباط ــال ب امس

يافــت.
اداری  شــورای  جلســه  در  قاســمی  محمــد  ســید 
ــتانی  ــار اس ــرد: كل اعتب ــار ك ــر اظه ــتان پلدخت شهرس
حــوزه مخابــرات در لرســتان امســال يكهــزارو 800 
میلیــارد ريــال اســت كــه در ســطح اســتان نمــی 
ــه  ــی و برنام ــا بررس ــا ب ــد ام ــذار باش ــت تاثیرگ توانس
ــغ  ــن مبل ــده اي ــی ش ــدی و كارشناس ــان بن ــزی زم ري

بیــن ۱۱ شهرســتان اســتان تقســیم مــی شــود.
وی افــزود: حــدود ۱۷ تــا ۱8 میلیــارد تومــان ســهم هــر 
شهرســتان از ايــن مبلــغ مــی شــود، امــا بــا نــگاه ويــژه 
بــه شهرســتان ســیل زده پلدختــر كــه بســیاری از زيــر 
ســاخت هــای آن در جريــان ســیل از بیــن رفتــه، مبلــغ 

بســیار خوبــی بــه آن اختصــاص پیــدا كــرد.
مديرعامــل شــركت مخابــرات لرســتان بیــان كــرد: هــر 
شهرســتان اســتان بــه چــز پلدختــر و كوهدشــت دارای 
۲ مســیر فیبــر نــوری بــه عنــوان تكنولــوژی بســیار بــاال 
برخــوردار هســتند كــه چنانچــه يــک مســیر قطــع شــد 

دومــی وارد مــدار شــود.
ــل كشــی بیــن  ــروژه بســیارمهم كاب ــه كــرد: پ وی اضاف
ــرای تبــادالت  ــاد - پلدختــر مســیر جديــدی ب خــرم آب
ــات  ــار عملی ــد ب ــه چن ــت ك ــر اس ــتان پلدخت شهرس

ــد. ــف ش ــداری متوق ــوی اداره راه ــی آن از س اجراي
قاســمی يادآورشــد: بــا پیگیــری هــای نماينــده مجلــس 
ــت  ــد فعالی ــداری مقررش ــا راه ــی ب ــه هاي ــی جلس ط
ــاره فعــال شــود و امیــد اســت قبــل از  ــروژه دوب ايــن پ
ــر  ــوری پلدخت ــاط دوم فیبرن ــوان ارتب ــاه بت ــهريور م ش

ــرد. ــدازی ك ــم اســت را راه ان ــه بســیار بســیار مه ك
ــی اس  ــی ت ــتگاه ب ــت ايس ــدازی هف ــزود: راه ان وی اف
موبايــل پیــش بینــی شــده كــه ســه تــای آن مصــوب و 
كار اجرايــی آنهــا جهــت ارتقــا تكنولــوژی آغــاز شــده كه 

ــا مــی بخشــد. ــت را ارتق ــات اينترن خدم
مديرعامــل شــركت مخابــرات لرســتان تامیــن كابــل هــای 
ــت  ــركت دانس ــن ش ــات اي ــكل خدم ــا مش ــی را تنه خاك
ــه  ــوالن در برنام ــدی معم ــت: خطــوط شــهرک المه و گف
مخابــرات اســت و خردادمــاه ســال جــاری طراحــی آن آغــاز 
مــی شــود و تــالش ۱00 درصــدی بــرای اجــرای ايــن پروژه 

در دســتور كار اســت.
قاســمی خواســتار همــكاری مســووالن شهرســتان پلدختــر 
ــزود: روســتای  ــرات شــد و اف ــروژه هــای مخاب در اجــرای پ
ــع آن در  ــه رف ــوالن مشــكل ارتباطــی دارد ك ــرود معم دم

حــال بررســی و پیگیــری اســت.

ظرفیت ذخیره سازی 8۰۰ هزار تن گندم در 
لرستان

ــت  ــت: ظرفی ــتان گف ــي لرس ــه و بازرگان ــركل غل مدي
ذخیره ســازی 800 هــزار تــن گنــدم در لرســتان وجــود 

ــزه اســت. ــاي مكانی ــه شــامل ســیلو و انباره دارد ك
حجــت بیرانونــد ضمــن اعــالم ايــن خبــر اظهــار كــرد: 
ــكان  ــند ام ــتانداردي نباش ــاي اس ــا مكان ه ــر انباره اگ
نگهــداري گنــدم وجــود نــدارد زيــرا گنــدم يــک موجــود 
زنــده اســت و گازهــاي زيــادي از آن متصاعــد مي شــود 

و امــكان انفجــار وجــود دارد. 
وی بــا بیــان اينكــه گنــدم هــا بــرای نگهــداری بــه مدت 
يــک ســال بايــد در انبارهــاي اســتاندارد نگهــداري 
شــوند، افــزود: در حــال حاضــر اســتان ظرفیــت بســیار 
ــتان  ــرايط اس ــن ش ــیلو را دارد و در بهتري ــب س مناس

ــرده اســت.  ــداري ك ــدم خري ــن گن ــزار ت 5۱0ه
بیرانونــد بــا بیــان اينكــه میــزان خريــد گنــدم در 
ســال هاي گذشــته متغیــر بــوده اســت، عنــوان كــرد: در 
برخــي از ســال ها ۱۲ هــزار تــن گنــدم نیــز خريــداري 

كرده ايــم. 
مديــركل غلــه و بازرگانــي لرســتان ادامــه داد: متأســفانه 
ريســک كشــاورزي در اســتان بــاال اســت درصورتــی كــه 
بارندگــي خــوب باشــد و كل اراضــي كشــت شــود500 
هــزار تــن خريــداري خواهــد شــد و اگــر بارندگــي كــم 

ــد.  ــد پايیــن مي آي باشــد میــزان خري
بیرانونــد بــا اشــاره بــه اينكــه ســال گذشــته ۳00 
ــرد:  ــار ك ــم، اظه ــداري كرده اي ــدم خري ــن گن ــزار ت ه
در راســتاي ذخیره ســازي گنــدم مشــكلي نداريــم و 
ظرفیــت مناســبي بــراي اســتان هاي هم جــوار نیــز 

ــتیم. هس

)عباس دارایی(

اختصاصی نشــريه میرمالس نو-  به فاصله سه ماه 
پس از برگزاری انتخابــات يازدهمین دوره مجلس 
شــورای اسالمی، فعالیت های منتخبین مردم در ۷ 
حوزه انتخابیه لرســتان تحت شعاع  بیماری فراگیر 
كوويد ۱9 يا همان كرونا قرار گرفته اســت به طوری 
كــه عمال اين فرصت از منتخبین گرفته شــد تا در 
فضايی مغتنم و بهینه به شیوه ای درست برنامه های 
پسا انتخابات خود را تا آغاز بكار رسمی دوره يازدهم 

مجلس شورای اسالمی در خرداد 99 پی ببرند.

در چنین فضايی بر خالف ســه نماينده تكرار شده 
لرســتان در انتخابات يازدهم كه عمده وقت خود را 
پس از عبور از مرحله نخســت و سخت كرونايی كه 
به خانه نشینی محض نمايندگان دوره دهمی منجر 
شده و اغلب آنها حتی از حضور در حوزه های انتخابیه 
خود سرباز زدند، سعی كردند با بهره گیری از تجربه 
يک دوره چهار ساله نمايندگی در دوره دهم روزهای 
پســا انتخاباتی خود را ســپری كنند كه معطوف به 
بازديدهای حوزه انتخابیه و يا رايزنی ها با نمايندگان 
تكرار شــده بــرای چگونگی ورود به هیات رئیســه 
كمیســیون ها و بهره مندی از فضای راكد كرونايی 

برای تغییرات مديريتی درون شهرستانی بود.

منتخبین جديــد اما به نظر می رســید در فضای 
كرونايی نه تنها روزهای كم كاری را سپری می كنند 
بلكه حتی در دســته بندی برنامه ها و اولويت بندی 
روزهای فراغت از هشتم اسفند ماه 98 تا ۶ خرداد ماه 

99  دارای اشكاالتی در راهبرد و نقشه راه هستند.

گرچه برخی از اين منتخبین جديد در وزارت خانه ها 
سعی كردند با برپايی نشست ها در سطوح معاونتی 
مسائل و مشكالت حوزه های انتخابیه خود را منتقل 
و البتــه برخی از آنهــا حتی در جلــب اعتبارات و 
مساعدت های دولتی و پیگیری امورات از نمايندگان 
دوره دهمی حوزه های انتخابیه خود پیشی گرفتند 

اما در مجموع نمی توان چندان روزهای فراغت پسا 
انتخابــات منتخبین جديد يا همان نمايندگان دوره 
يازدهمی را پربار و برجســته ارزيابی كرد، برخی از 
اين منتخبین در همان روزهای پسا انتخابات سعی 
كردند در گفتگو با برخی رسانه های همسو با خود و 
البته در مقام گفتار بر ضعف مديريتی در برخی حوزه 
های مديريتی استان و مباحثی نظیر استخدام ها و 
انتصابات متمركز شــوند اما نكته تامل برانگیز دقیقا 
اينجــا بود كه برخی از اين منتخبین دوره يازدهمی 
استارت نشســت های خود با دولتی ها را با حضور 
در ادارات كل و نشست با مديران كلی زدند كه اتفاقا 
عملكردشان مورد نقد جدی افكار عمومی بوده و در 
راس هرم مديريتی برخــی از اين ادارات كل چهره 
های نه چندان كارا و البته پر حاشیه ای قرار دارند كه 
با هنرمندی تمام و به لطايف الحیل طی ســال های 

اخیر از عدالت احمدی نژاد تــا اعتدال روحانی را با 
كنش های در سايه و هدف دار خود طی كرده اند و 
با ضعف مديريت شان لرستان را با چالش های جدی 

در اين حوزه های مهم مواجه كرده اند.

برخــی ديگر نیــز موضوعات زيرســاختی و مهم 
حوزه هــای انتخابیه خود را در ســطوح پارلمانی 
با نمايندگانی در میان گذاشــتند كه هیچ نقش و 
تاثیری در به ثمر رســاندن اين پروژه ها و برنامه 
ها ندارند و آنها به واســطه بهــره مندی از تجربه 
چندين دوره نمايندگی صرفا به دنبال بهره كشی 
از اين منتخبین جديد برای حضور در هیات رئیسه 
مجلس يا قرار گرفتن در راس كمیسیون های مهم 
و كلیدی مجلــس آينده هســتند و البته در اين 
بین نمی توان از تالش برخی عناصر دارای منافع 
شخصی در واســطه گری بین منتخبین و برخی 

مديران كل غافل شــد كه به دنبال بهره گیری از 
جايگاه اين منتخبین برای پیشبرد امورات شخصی 

خود هستند.

اداره كل گردی در حالی بخش عمده ای از دوران 
فراغت پســا انتخاباتی برخــی منتخبین جديد را 
ســپری كرد كه يكی از منتخبین جديد در ديدار 
با يكی از معاونین اســتاندار، جايــگاه نمايندگی 
اش نیز از ســوی میزبان مورد توجه قرار نگرفته و 
میزبان منصب دار به صورت نشســته پشت میز از 
میهمــان عالی رتبه خود میزبانی كرد و در يكی از 
ديدارهــای همین منتخب جديد الورود به مجلس 
در نشست با مديركل بانوان استانداری لرستان، او 
كــه بعنوان يک  بانوی تاريخ ســاز برای اولین بار 
يک زن لرســتانی در مجلس حضور پیدا می كند 
نتوانسته بود برای تقويت نگاه جامعه به قشر زنان 
حداقــل با حفظ ظاهر، همراهــان خود را از میان 
برخی حامیان و نزديــكان زن برگزيند و يک تیم 
همراه كامال مردانه او را در نشست های استانداری 

همراهی كرد.

منتخبیــن جديــد فعــال در دوران فراغت پســا 
انتخاباتی خود قرار دارند و بواسطه اينكه از تجربه 
نمايندگــی برخوردار نیســتند دارای رويكردهای 
غالبا نمايشــی هســتند و بر اين اســاس در اين 
فضــا، آنها به جای اينكه روزهــای فراغت خود را 
با ديــد و بازديد های درون حوزه ای و میدانی در 
درون حوزه های انتخابیه خود و برپايی نشست با 
متخصصین و اهل فن برای بررسی و دسته بندی 
مسائل استان طی كنند، رويكرد اداره كل گردی و 
ديدار با مديران كل را در دســتور كار قرار دادند و 
خال كار تیمی در فعالیت های آنها به خوبی حس 
می شــد و شايد از اين منظر در همین ابتدای كار 
مــی توان  ارزيابی كرد كه بــا چنین رويكردهايی 
اســتان بايد چه روزها و ماه ها و سال های سختی 

را در دوره چهار ساله 99 تا ۱۴0۳ سپری كند.

)كرم ملک آسا(
نشــريه  اختصاصــی 
میتوان  نــو-  میرمالس 
گفــت توســعه هــدف 
مشتركی بین تمام جوامع 
است كه اقتصاد و عمران 
اين  جدانشدنی  ركن  دو 
مهم هستند. اين موضوع 
باعث می شــود تا اهمیت مديريت اين بخش ها به 
روشنی مشــخص شود. قطعا ضعف در مديريت هر 
بخش، چه اقتصاد و چه عمران، دستیابی به توسعه 

را برای جامعه هدف به مراتب دشوار می كند.
لرســتان از آن دسته اســتان هايی است كه مدت 
هاســت چوب بی تدبیری الی چرخ توسعه ی آن 
گیر كرده و در میان فريادها و جنجال های بسیار در 
سكوت و سكون مانده است. پروژه های عمرانی نیمه 
كاره رها شــده يا فعال با سرعت حلزونی، تعطیلی 
واحدهــای تولیدی و اقتصادی، تــورم و بیكاری از 
مواردی هستند كه مدت هاست نفس استان و مردم 
آن را بريــده اند. اما ايــن روزها خبر فالكت زدگی 

لرستان داغ كهنه ی مردم آن را تازه كرد. 
توانايی مديريــت در اين بخش ها يكــی از موارد 
تاثیرگذاری است كه میتواند چالش های موجود را 
برطرف كند اما با توجه به شــرايط وخیم اين سال 
های اســتان، يک بی تدبیری و ضعف در عملكرد 
مديريتی يا حتی يک انتخــاب غلط می تواند اين 
چالش هــا را به بحران و زخم هــای كوچک را به 

جراحت هايی عمیق تبديل كند. 
در بحث مديريــت اگر بخواهیم از مــرد اقتصاد و 
عمران ســال های اخیر اســتان نام ببريم، گودرز 
امیری كســی اســت كه هم اقتصــاد و هم عمران 

استان را عهده دار شد.
دو ماه پس از انتصاب سید موسی خادمی به عنوان 
اســتاندار لرســتان، در تاريخ ۱9 آذر ۱۳9۶ گودرز 
امیری توســط اســتاندار كهگیلويه ای لرستان به 
سمت معاونت اقتصادی استانداری لرستان منصوب 
شد تا جايگزين مهرداد غضنفری شود. اين انتصاب 
اولین تغییر در سیستم استانداری، پس از شروع به 

كار خادمی در قامت استاندار لرستان بود.
خادمی كلید اقتصاد لرســتان را به دســت امیری 
سپرد؛ كســی كه در كارنامه ی خود سوابقی چون 
مديركل دفتر امور شــهری و روستايی استانداری 
چهارمحال و بختیاری، معاونت عمرانی و سرپرستی 

استانداری چهارمحال و بختیاری را داشت.
امیری به مدت ۱ســال و 9 ماه و ۱۴روز ســكاندار 
معاونت اقتصادی لرســتان بود كــه اگر نگاهی به 
شاخص های اقتصادی چند سال اخیر به خصوص 
دوران مديريت ايشــان بر اين عرصه داشته باشیم 

نتايج چندان مطلوبی قابل مشاهده نیست.
در اينجا تنها به دو شاخص نرخ بیكاری و نرخ تورم 
در سال های 95) يک سال پیش از انتصاب امیری(، 
9۷،9۶ و 98 يعنی از ابتدای معاونت امیری تا پايان 

كار ايشان در اين سمت، اشاره می كنیم.
در خصوص شــاخص بیكاری در اســتان، لرستان 
كه در ســال 95 با نرخ ۱۳درصــد در رتبه ی نهم 
كشور قرار داشت و در سال 9۶ به نرخ ۱۲.5درصد 
و رتبه ی دهم كشور رسید در سال 9۷ با نرخ ۱۳.5 
درصدی در رتبه ی دهم كشوری ماند اما سال 98 
با نرخ ۱5.۴ درصد رتبه ی اول كشور را در بیكاری 

كسب كرد!
در خصوص شــاخص تورم در استان نیز لرستان در 
سال 95 با نرخ 8 درصدی در رتبه سیزدهم كشوری 
قرار داشت كه در سال 9۶ اين نرخ به ۱0.۳ درصد و 
لرستان به جايگاه پنجم كشوری رسید. سال 9۷ اين 
استان نرخ ۳۱.۶ درصدی و رتبه ی دوم كشوری در 
تورم را به دســت آورد كه اين نرخ در ســال 98 به 
۴0.۲ درصد رسید و لرستان باز هم در رتبه ی دوم 

كشوری ماند!
با نگاهی بــه اين آمار درمی يابیم كه گودرز امیری 
اقتصاد لرستان را با رتبه ی دهم كشوری در شاخص 
بیكاری و رتبه ی پنجم كشــوری در تورم به دست 
گرفت و با رتبه ی اول كشــوری در نرخ بیكاری و 

رتبه ی دوم كشوری در نرخ تورم تحويل داد! 
اما میدان گردانی امیری در لرستان به بحث اقتصاد 
ختم نشد. در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳98 گودرز امیری 
به حكم استاندار لرســتان  با حفظ سمت معاونت 
اقتصادی اســتانداری لرســتان به عنوان سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری لرستان 
منصوب شد تا جايگزين احمد مرادپور شود. ايشان 

كه به مــدت 50 روز به صــورت همزمان دو ركن 
اساسی توسعه ی استان را به عهده داشت در نهايت 
در تاريــخ ۲ مهر ۱۳98بنا به پیشــنهاد اســتاندار 
لرســتان و با حكم وزير كشور در  سن بازنشستگی 
رســما به ســمت معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری لرستان منصوب شــد تا اين بار عمران 

استان را به دست بگیرد.  
حوزه ی عمرانی اســتان لرســتان يكــی از حوزه 
هايی اســت كه نیاز به توجه ويژه دارد به خصوص 
در شرايطی كه ســیل مهیب سال 98 را پشت سر 
گذاشــت و خسارات فراوانی را متحمل شد؛ در اين 
حوزه می  توان به پروژه های نیمه كاره، خســارات 
عمرانی ناشــی از ســیل، راه های ارتباطی استان، 
پــروژه هايی كه در حد كلنگ زنی و يا حتی حرف 
باقی مانده اند و بسیاری موارد ديگر كه مانع توسعه 

ی عمرانی لرستان شده اند، اشاره كرد.
پروژه های عمرانی فعال در قسمت راه های ارتباطی 
و پل های تخريب شــده در اثر سیل سال گذشته 
پس از گذشــت يک ســال هنوز به نتیجه ی قابل 
قبولی نرســیده و ترافیک شــهری و جاده ای را با 

مشكل رو به رو ساخته اند. 
اما از پروژه های استانی تعريف شده در طول مدت 
مديريت  معاونت عمرانی، میتوان به جاده تخريب 
شده پلدختر-خرم آباد اشاره كرد كه در اين مدت 
هیچگونه اقدام شايان و امیدبخش به مردم پلدختر 
و روســتاها و شــهر موجود در طول مسیر، در آن 
صورت نگرفته اســت. همچنیــن همانگونه كه در 
طول اين مسیر مشــاهده می شود، رژيم رودخانه 
پلدختر يكی از پیامدهای منفی سیل بود و عالوه 
بــر آن، اليروبی اين رودخانه نیز همچنان در ابهام 

می باشد. 
درخصــوص مديريت شــهری پلدختــر در حوزه 

عمران با توجه به اينكه اين شهرســتان بیشترين 
خســارات ناشی از ســیل را متحمل شد، باوجود 
تخصیــص اعتبارات درخور در حــدود 50میلیارد 
تومان اعم از نقدی و اســناد خزانه ای، متاســفانه 
هنوز در اين حــوزه نمی توان نمره قابل قبولی به 

ايشان داد.
در جلسه معارفه آقای گودرز امیری بعنوان معاون 
عمرانی استاندار لرســتان، دكتر خادمی استاندار 
لرســتان اظهار داشــت كه اكنون معاونت عمرانی 
جايگاه خود را شــناخت و امیــری در اين منصب 

منصوب گرديد!
اينک با گذشــت قريــب به ده مــاه از تكیه زدن 
جناب امیری بر صندلی معاونت عمرانی استانداری 
لرستان، جا دارد كه اين سوال مطرح گردد كه آيا 
جناب خادمی كلید عمران استان را به دست كسی 
سپرده اســت كه بتواند چالش جدی او كه بحث 
خسارات سیل و ويرانگری است را پشت سر بگذارد 
و می تواند مشكالت عمرانی استان را با بیشرين و 

بهترين هماهنگی مرتفع سازد؟
شايد خالی از لطف نباشد اگر اشاره شود كه جناب 
معاون عمرانی در طول مدت در دست داشتن اين 
سمت تنها يک بار به پلدختر، شهری كه بیشترين 
جراحات ســیل پارســال به پیكره ی آن وارد شد 
و هنوز آثار آن به خوبی قابل رويت اســت، ســفر 
داشــته اند و آن هم برای افتتاح پل شهدای دولت 
بود كه اين پروژه نیز از مديران قبلی به جای ماند! 
همچنین شروع فعالیت های عمرانی كه در حوزه 
ســیل صورت گرفته اند به زمان پیش از انتصاب 

امیری به عنوان معاونت عمرانی بر می گردد. 
در رابطه با مسائل حوزه شهری پلدختر و خسارات 
ســیل نیز میتوان گفت در ضلع غربی اين شــهر 
كلیه فضاهای سبز و بوستان ها در حادثه ی سیل 
پارســال از بین رفتند كه متاسفانه پس از گذشت 
۱۳ ماه، مردم هنــوز در انتظار احداث يک فضای 

سبز مناسب به سر می برند.
عملیات ساخت ديوار ساحلی و تعیین حريم ضلع 
غربی پلدختر و پايان ســاخت ديوار ساحلی ضلع 
غربی هم دســتاوردی  می باشد كه هنوز تكلیف 
معارضین خیابان های ســاحلی شــمال و جنوب 

غربی مشخص نیست!
اما اين موارد تنها چند مورد محدود از مشــكالت 
عمرانی اســتان اســت كه نیازمنــد توجه ويژه و 
تدابیر جدی می باشــند. انتظــار میرود كه مرد 
اقتصاد و عمران لرســتان با توجــه به كارنامه ی 
اقتصادی خود در اين اســتان حداقل در حوزه ی 
عمرانی نقش شايســته تری را ايفا كند تا كارنامه 
ا ی مثبت تر جهت ارائه به افكار عمومی داشــته 

باشد. 

خبر
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فالکت؛ از اقتصاد تا عمران

)ثریا سلطانی/ کارشناس ارشد مدیریت(

ــش  ــاد دان ــو- اقتص ــالس ن ــريه میرم ــی نش اختصاص
اســت. علــم ارتبــاط و موازنــه بیــن تولیــد، تجــارت و 
عرضــه پــول. بــرای بررســی و تجزيــه و تحلیــل زمینه 
ــف  ــف، طی ــع مختل ــاد در جوام ــف اقتص ــای مختل ه
وســیعی از رشــته هــای دانشــگاهی و تحصیــالت 
ــی شــود.  ــس م ــک تدري ــی در موسســات آكادمی عال
اقتصــادی،  شناســی  جامعــه  اقتصــادی،  تاريــخ 
ــن  ــی، اقتصــاد بی اقتصــاد كشــاورزی، اقتصــاد صنعت
ــن  ــه اي ــاد كالن و ...از جمل ــاد خرد،اقتص الملل،اقتص
گرايــش هاســت. نظريــه پــردازان اقتصــاد طــی قــرن 
هــا بررســی در روش هــای مديريــت اقتصــاد، مكاتــب 
اقتصــادی متعــددی را بــه جامعــه دانشــگاهی و 

ــد. ــنهاد دادن ــی پیش ــران اجراي مدي
عمــران هــم علــم اســت. از روزی كــه انســان ســنگ 
ــپس  ــازد و س ــه بس ــه خان ــت ك ــنگ گذاش روی س
قريــب بــه ۴000 ســال پیــش كــه ســازه هــای اهــرام 
ــته  ــاد گذاش ــران بنی ــش عم ــد، دان ــا گردي ــر برپ مص

شــد و تــا اينــک كــه ده هــا رشــته دانشــگاهی از علــوم 
ــا  ــا علــوم جــوی و از ســازه هــای دريايــی ت زمیــن ت

عمــران شــهری وجــود دارد، ادامــه يافتــه اســت.
ــوزه  ــک از ح ــر ي ــد در ه ــی و كارآم ــت علم مديري
ــی و  ــه اصل ــد پاي ــی توان ــران م ــاد و عم ــای اقتص ه
زيربنــای رشــد و توســعه هــر جامعــه ای باشــد. بســیج 
ــد دارا  ــوزه نیازمن ــن دو ح ــک از اي ــر ي ــع در ه مناب
ــی  ــک و كاردان ــالت آكادمی ــان تحصی ــودن همزم ب
ــه هــای  ــه مــی باشــد. بررســی زمین ــده از تجرب برآم
ــف  ــع مختل ــد شــدن جوام ــعه و ثروتمن ــد و توس رش
نشــان داده اســت كــه اغلــب مديــران اجرايــی عهــده 
دار مســئولیت در ايــن جوامــع دارای تحصیــالت 
ــد و  ــارب كارآم ــن تج ــط و همچنی ــگاهی مرتب دانش
رشــد سیســتمی در نظــام اداری مديريــت اقتصــاد يــا 

ــد. ــوده ان ــع ب ــران آن جوام عم
ــم اســت.  ــزاره حاك ــن گ ــز همی ــران معاصــر نی در اي

ــک  ــر ي ــی در ه ــالت عال ــا تحصی ــران ب ــرگاه مدي ه
از دو حــوزه اقتصــاد و عمــران بــا قیــد تجربــه و 
ــه جهشــی عهــده دار  ــی و سیســتمی و ن ــا پلكان ارتق
مســئولیت شــده انــد، توانســته انــد كارنامــه موفقــی 
ــا اســتانی  در حــوزه مســئولیت خــود اعــم از ملــی ي
ــری و  ــم گی ــزی، تصمی ــه ري ــند. برنام ــته باش داش
ســازماندهی علمــی در ايــن دو حــوزه، نیازمنــد 
ــرای  ــت و ب ــت اس ــره مديري ــگان در داي ــور نخب حض
رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب مــی بايســت تخصــص و 

ــود. ــه ش ــه كار گرفت ــه ب ــر نخب ــک مدي ــه ي تجرب
ــا از ســوی ديگــر، داليــل عــدم پیشــرفت جوامــع  ام
عقــب مانــده ناشــی از حاكــم نبــودن علــم، تخصــص 
و تجربــه در مديريــت هــای اجرايــی بــوده اســت. در 
ايــن جوامــع، كارآمــد تريــن و متخصــص تريــن افــراد 
ــا منصــوب نمی شــوند بلكــه  ــری ســازمان ه ــه رهب ب
ــل  ــن دلی ــه مهمتري ــی شــوند ك كســانی منصــوب م

انتخــاب آنهــا يــک عامــل است:آشــنايی و ارتبــاط بــا 
مقــام مافــوق.

مديــری كــه در فرآينــد اخیــر عهــده دار ســمت 
مهمــی بــه ويــژه در دو حــوزه خطیــر اقتصــاد و عمران 
مــی شــود و فاقــد ويژگــی هــای نخبگــی اعــم از علــم 
دانشــگاهی يــا تجربــه ارزيابــی شــده مفیــد و كارآمــد 
باشــد، بــرای حفــظ موقعیــت خــود از جامعــه نخبگان 
ــه  ــا ب ــورت او تنه ــده و دايــره مش ــردان ش روی گ
خــودش محــدود مــی شــود. ضعــف علمــی و ناتوانــی 
در پاســخ بــه منتقديــن رفتــه رفتــه خــوی و خصلــت 
ديكتاتــوری بــه او می دهــد و ماننــد همــه ديكتاتورهــا 
خودشــیفته مــی شــود و تــاب پذيــرش هیــچ انتقــادی 
را نــدارد امــا در لفــظ خــود را انتقادپذيــر میخوانــد. در 
پیرامــون او نخبــگان و چهــره هــای كارآمــد كمتريــن 
حضــور را دارنــد امــا او خــود را نخبــه پــرور مــی دانــد 
و ژســت روشــنفكری مــی گیــرد و اينگونــه اســت كــه 

ناخــودآگاه او پوپولیســت مــی شــود!
افــراد پوپولیســت بــرای تحكیــم پايــه هــای قــدرت 
خــود مخالفیــن و بويــژه رســانه هــای منتقــد را بــه 

شــدت مجــازات و منكــوب مــی كننــد. پوپولیســت 
ــوالً  ــود را معم ــد خ ــف و ناكارآم ــره ضعی ــا چه ه
تنــدی  و  بالمنازعــه  قــدرت  از  نمايشــی  پشــت 
كالمــی در جلســات و روش هــای مديريتــی پنهــان 
ــه دنبــال ايجــاد ايــن شــائبه  مــی كننــد و حتــی ب
در اذهــان عمومــی انــد كــه كارآمدتــر، قاطــع تــر و 
موثرتــر از مقــام مافــوق خــود انــد. پوپولیســت هــا 
ــی  ــد و حت هیچــگاه خــود را پوپولیســت نمــی نامن
ــته  ــم داش ــی ه ــالح طلب ــای اص ــت ادع ــن اس ممك
ــاد  ــوری، انتق ــش ديكتات ــوی و من ــی خ ــند ول باش
ناپذيــری، خودشــیفتگی و عــدم اعتقــاد عملــی 
ــان را از  ــه ســاالری و شايســته ســاالری آن ــه نخب ب
ــان قابــل  جرگــه مصلحیــن جامعــه دور مــی كند.آن
ــدرت  ــظ ق ــرای حف ــی ب ــتند و براحت ــاد نیس اعتم
ــاران خــود  ــه آن حتــی دوســتان و ي ــا رســیدن ب ي
ــودن  ــا ب ــد و در صــورت مهی ــی كنن ــدا م ــز ف را نی
ــز  ــود نی ــوق خ ــات ماف ــه مقام ــوالً ب ــرايط معم ش

ــد. ــادار نمــی مانن وف
و  اقتصــاد  تقويــت  و  توســعه  در  ناكارآمــدی   

ناتوانــی در مديريــت و بســیج منابــع بــرای عمــران 
آبادانــی شــهرها و روســتاها در يــک اســتان  و 
ــتان  ــا اس ــعه ب ــق توس ــكاف عمی ــاد ش ــب ايج موج
ــروژه  ــود در اجــرای پ ــردد. رك ــی گ ــر م ــای ديگ ه
ــكاری و گســیل  ــش بی ــی موجــب افزاي هــای عمران
ــه اســتان هــای ديگــر مــی شــود و  نیروهــای كار ب
ــق اقتصــادی  ــرای رون ــردی ب ــه راهب نداشــتن برنام
و روزمرگــی باعــث مــی شــود نــرخ تــورم محلــی و 
شــاخص فالكــت نســبت بــه جوامــع ديگــر افزايــش 

ــد. ياب
ــای  ــت ه ــر مديري ــر خط ــع در براب ــن مان مهمتري
ــاد و  ــای اقتص ــوزه ه ــدی در ح ــف و ناكارآم ضعی
ــردم  ــت. م ــردم اس ــه م ــی ب ــی بخش عمران،آگاه
بايــد نســبت بــه مديــران ارشــد در ايــن دو بخــش 
باشــند.حتی يــک ســال  حیاتــی، مطالبــه گــر 
مديريــت غیــر علمــی و نداشــتن برنامــه راهبــردی 
در هــر يــک از ايــن دو حــوزه در اســتان؛ پیامدهــای 
بدنبــال  هــا  ســال  بــرای  را  ناپذيــری  جبــران 

ــت. ــد داش خواه

پوپولیسم؛از اقتصاد تا عمران



ــای  ــه ه ــروش بیم ــناس ف ــی/ كارش ــمانه پاپ )س
ــد 5۳888( ــا ك ــامان ب س

ــوص  ــو- در خص ــالس ن ــريه میرم ــی نش اختصاص
يافتــه  توســعه  كشــورهای  در  بیمــه  صنعــت 
ــه،  ــت ك ــد گف ــكا باي ــترالیا و آمري ــد اس ــا مانن دنی
بــه  حق بیمــه  )نســبت  بیمــه  نفــوذ  ضريــب 
ــا  ــتقیمی ب ــه مس ــی( رابط ــص داخل ــد ناخال تولی
ــور  ــک كش ــردم در ي ــی م ــت زندگ ــزان كیفی می
دارد. در ايــن كشــورها، ضريــب نفــوذ بیمــه بیــن 
9 تــا ۱5 درصــد اســت كــه نشــان می دهــد؛ 
پرطرفدارتريــن بیمــه در ايــن كشــورها، بیمــه 
ــدار  ــن مق ــران اي ــه در اي ــت،  درحالیك ــر اس عم
ــی  ــه كم ــه البت ــیده ك ــد رس ــک ۴ درص ــه نزدي ب
ــرار گرفتــه اســت  ــه ق ــر از میانگیــن خاورمیان باالت
ــیار دارد. در  ــه بس ــی فاصل ــن جهان ــا میانگی ــا ب ام
ــز ســطح توســعه كشــورها  ــر نی ــه عم بخــش بیم
و نیــز درآمــد ســرانه رابطــه مســتقیمی بــا میــزان 
اســتفاده از ايــن بیمــه دارد. در ايــن كشــورها، 
ــه بیمــه  ــوط ب بیشــترين حــق بیمــه تولیــدی مرب
عمــر اســت؛ بطوريكــه در كشــورهای اروپايــی 
 85 آمريــكا  در  درصــد،   ۶0 میانگیــن  به طــور 
ــه  ــردم از بیم ــد از م ــادا 90 درص ــد و در كان درص
عمــر اســتفاده می كننــد. بــا وجــود بديهــی بــودن 
ــوذ  ــب نف ــزان ضري ــرانه در می ــد س ــش درآم نق
ــردم  ــوم م ــران عم ــه در اي ــت ك ــد گف ــه، باي بیم
نــه به خاطــر كافــی نبــودن درآمــد، بلكــه از 
ــز  ــد گري ــی مانن ــرايط فرهنگ ــر ش ــو به خاط يک س
از آينده نگــری و دورانديشــی و از ســوی ديگــر 
به خاطــر بی اطالعــی از مزايــای بیمــه عمــر از 
ــر  ــورد تأثی ــتر در م ــد. پیش ــتقبال نمی كنن آن اس
و نقــش فرهنــگ ملت هــا در میــزان اســتفاده 
ــی  ــا، معیارهاي ــم. در آنج ــت كردي ــه صحب از بیم
معرفــی شــد كــه بــر اســاس آن هــا ســاختار 

فرهنگــی كشــورها پايــه ريــزی می شــوند. 
ــگ  ــر و فرهن ــه عم ــن بیم ــردن رابطــه بی ــدا ك پی
ــن آن  ــه يافت ــأله ای اســت ك ــا، مس ــی ملت ه درون
ــدان ســاده  بنظــر نمی رســد. چــرا كــه بیمــه  چن
عمــر، بــر اســاس الگوهــای پیچیــده ای اســت كــه 
مزايــای آينــده را تضمیــن می كنــد. بنابرايــن 
ــه  ــام نســبت ب ــت و ابه ــدم قطعی ــه ع ــا توجــه ب ب
ــر  ــر ب ــه عم ــه بیم ــردم نســبت ب ــار م ــده، رفت آين
اســاس عادت هــای فرهنگــی شــكل می گیــرد. 
توســط  كــه  میدانــی  مطالعــات  اســاس  بــر 
ــای  ــر روی داده ه ــا ب ــگاه كارولین ــان دانش محقق
۴۱ كشــور جهــان انجــام شــده اســت، نشــان داده 
ــدرت  ــه ق ــی و فاصل ــار مردگراي ــه دو معی شــده ك
ــی  ــار فرهنگ ــذار در رفت ــل تأثیرگ ــورد عوام )در م
كرده ايــم(،  صحبــت  گذشــته  مقاله هــای  در 
ــه  ــتفاده از بیم ــزان اس ــا می ــوس ب ــه ی معك رابط
ــا  ــل، قطع ــن عوام ــار اي ــه در كن ــد. البت ــر دارن عم
ــل مــردم  ــزان تماي ــز در می معیارهــای ديگــری نی
ــائلی  ــد. مس ــود دارن ــر وج ــه عم ــد بیم ــه خري ب
ماننــد نــرخ ســود در مقابــل ســود بانكــی، پوشــش  
هــای ارائــه شــده و يــا میــزان حــق بیمــه، همــه و 
همــه، مــواردی هســتند كــه در كنــار عادت هــای 
ــر  ــه عم ــهم بیم ــكل گیری س ــبب ش ــی، س فرهنگ
ــورها  ــی كش ــص داخل ــد ناخال ــاد و تولی در اقتص
می شــوند. البتــه، در مطالعــات ديگــر روانشناســان 
نشــان داده انــد كــه بــا توجــه بــه ســاختار ذهنــی 
ــائلی  ــر مس ــاختار در براب ــن س ــر اي ــان و تغیی انس
ــار  ــی رفت ــود، پوياي ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ــه ب ك
مشــتريان بیمــه عمــر بــر اســاس عوامــل فرهنگــی، 

صــورت  در  بنابرايــن  بــود.  خواهــد  متفــاوت 
ظرفیــت  می تــوان  گســترده،  رســانی  اطــالع 
ــژه  ــر، به وي ــه عم ــش بیم ــود در بخ ــم موج عظی
پس انــداز را فعــال كــرد و مــردم را بــه اســتفاده از 

ــرد. ــب ك ــاوت آن ترغی ــش های متف پوش
ــر  ــش از ه ــايد بی ــه ش ــدی ك ــرک بع ــل مح عام
كشــوری در ايــران بــه  كارگیــری آن ضــروری 
باشــد، جذابیــت  بخشــی بــه بیمــه عمــر به عنــوان 
ــب  ــل رقی ــذاری ســودآور در مقاب ــک ســرمايه گ ي
سرســختی ماننــد ســرمايه گــذاری بانكــی اســت. 
هرچنــد مزيت هــای بیمــه عمــر ماننــد هــر بیمــه 
ــی  ــارات ناش ــی از خس ــران بخش ــری در جب ديگ
ــواده  ــای خان ــک از اعض ــر ي ــی ه ــدان ناگهان از فق
ــوار اســت و كســب ســود  ــژه سرپرســتان خان به وي
ــا  ــا ت ــت؛ ام ــیه ای اس ــر حاش ــه عم ــد بیم از خري
ــی  ــای احتمال ــار زيان ه ــان از مه ــه اطمین زمانیك
به عنــوان يــک اصــل  در بیــن مــردم جــا نیفتــاده 
اســت، چــاره ای جــز ارائــه انــواع محصــوالت 
ــذاری  ــرمايه  گ ــه س ــر و بیم ــه عم ــی بیم تركیب

ــدارد. ــود ن وج
شــايد 90 درصــد از كســانی كــه در ايــران از بیمــه 
ــی در  ــه حت ــد ك ــد، ندانن ــتقبال نكرده ان ــر اس عم
ــط  ــت قس ــس از پرداخ ــی پ ــوت طبیع ــورت ف ص
ــی را  ــرارداد كل ســرمايه انتخاب ــدگان ق اول، بازمان
دريافــت خواهنــد كــرد، و نداننــد در زمــان از كار 
ــذار از پرداخــت اقســاط  ــی دائــم، بیمه گ افتادگ
معــاف می شــود و در پايــان كل ســرمايه را دريافــت 
خواهــد كــرد. يــا اينكــه اگــر شــخص بیمــه شــده 
در سررســید ســاالنه بیمــه عمــر و ســرمايه گــذاری 
ــه  ــق بیم ــت ح ــه پرداخ ــادر ب ــل ق ــر دلی ــه ه ب
ــرمايه  ــل از س ــه حاص ــد از اندوخت ــد، می توان نباش
گــذاری خــود بــه منظــور پرداخــت حــق بیمــه آن 

ســال اســتفاده كنــد.
ــروز مســئوالن صنعــت بیمــه  ــه ام ــن وظیف بنابراي
ــا  ــه ت ــران گرفت ــت گذاران و ناظ ــور، از سیاس كش
بیمه گــران دولتــی و خصوصــی، اطالع رســانی و 
ــب  ــش ضري ــرای افزاي ــترده ب ــازی گس فرهنگ س
ــوال و  ــخاص، ام ــم از اش ــا اع ــواع بیمه ه ــوذ ان نف
مســئولیت بــرای تحقــق اهدافــی همچــون ايجــاد 
آرامــش و آســودگی خاطــر در زندگی و كســب وكار 

و  ن بخشــی مــردم  طمینا ا

بــه آينــده آن هاســت كــه می توانــد عــالوه بــر بــاال 
بــردن ســالمت روانــی جامعــه ســطح معیشــتی و 

ــد. ــا ده ــی را ارتق رفاه
ــر در  ــه عم ــی بیم ــابقه تاريخ ــه س ــی ب ــا نگاه ب
ــال  ــر از س ــه عم ــه بیم ــد ك ــوان دي ــران می ت اي
۱۳۱۱ وارد كشــور ايــران شــده اســت و از طريــق 
ــی  ــی و داخل ــه خارج ــف بیم ــركت های مختل ش
ــه ای،  ــون بیم ــات گوناگ ــذاران خدم ــه گ ــه بیم ب
ــی  ــابقه طوالن ــم س ــت. علیرغ ــده اس ــه گردي ارائ
ــداد  ــار تع ــد آم ــفانه درص ــه، متاس ــه نام ــن بیم اي
دارنــدگان ايــن بیمــه نامــه افزايــش چندانــی 
ــای  ــی از دل نگرانی ه ــوع يك ــن موض ــته و اي نداش
بخــش بیمــه ای كشــورمان شــده اســت. علــت كــم 
ــد  ــه چن ــر را ب ــه عم ــدگان بیم ــداد دارن ــودن تع ب

ــد: ــان می كنن ــر بی ــل زي دلی
 

 عوامل اقتصادی
نــرخ تــورم اقتصــادی بــاال و ســطح درآمــدی 
ــد  ــدرت خري ــه ق ــه ك ــن بیشــتر اقشــار جامع پايی
آن هــا حتــی بــرای تهیــه نیــاز هــای اولیــه جامعــه 

ــت. ــته اس ــر را كاس ــال های اخی در س
ــد  ــواردی می باش ــه م ــتغال از جمل ــكل اش * مش
كــه همــواره بــرای نیــروی كار وجــود داشــته و تــا 
زمانــی كــه تعــداد افــراد بیــكار در حــال افزايــش 
ــد  ــراه نخواه ــه هم ــر ب ــز فق ــه ای ج ــد نتیج باش

داشــت.
* قابــل رقابــت نبــودن بیمــه هــای عمــر بــا ســاير 
ــون و  ــا كن ــه ت ــذاری ك ــرمايه گ ــای س فعالیت ه
بــه صــورت ســنتی در حــال انجــام مــی باشــند و 
انجــام مقايســه هــای نادرســت در زمینــه ســرمايه 
ــواع ســرمايه  ــن بیمــه عمــر و ســاير ان ــذاری  بی گ
ــع  ــک مان ــه ي ــل ب ــه تبدي ــه و هم ــا، هم گذاری ه
در مقابــل رشــد ايــن رشــته بیمــه ای شــده اســت.

* در نهايــت نوســاناتی كــه در ســال های مختلــف 
ــار كاهــش  ــاده در كن ــران اتفــاق افت در اقتصــاد اي
ســطح درآمــدی افــراد و خانواده هــا و پايیــن 
ــه در  ــی ك ــا و اختالف ــد آن ه ــدرت خري ــدن ق آم
ســطح درآمــدی بیــن دهــک هــای مختلــف 

جامعــه وجــود داشــته همــه دســت بــه دســت هــم 
داده انــد تــا تمايــل افــراد بــه داشــتن بیمــه عمــر 

كــم باشــد.

موانع فرهنگی و اجتماعی
آشــنايی و شــناخت كامــل از بیمه هــای عمــر، 
ــد  ــن بیمــه نامــه می توان در ابتــدای راه داشــتن اي
مهمتريــن قــدم باشــد چــرا كــه هــر چــه میــزان 
باشــد  كمتــر  عمــر  بیمــه  از  شــما  شــناخت 
مشــخص اســت كــه احســاس نیــاز بــرای داشــتن 
ــرده و رغبــت  ــر حــس ك ــه را كمت ــن بیمــه نام اي

ــت. ــد داش ــد آن نخواهی ــرای خري ــی ب چندان
ــی  ــاره تمام ــه درب ــتباه ك ــنتی و اش ــای س باوره
ــار  ــن اقش ــر در بی ــه عم ــه  بیم ــا از جمل بیمه ه
ــرگ  ــه م ــن ك ــه اي ــود دارد از جمل ــف وج مختل
ــا  ــرای م ــر چــه سرنوشــت ب دســت خداســت و ه
ــع  ــل مان ــن قبی ــواردی از اي ــد و ... و م ــن كن تعیی
از خريــد بیمــه عمــر بــرای حفــظ ارزش زندگــی و 

ســرمايه می باشــد.
عــدم دانــش بیمــه ای درســت و داشــتن شــناخت 
واقعــی نســبت بــه بیمــه نامــه هــای عمــر از ديگــر 
ــل  ــه عوام ــر مجموع ــه در زي ــت ك ــی اس علت هاي
ــه  ــر روی بیم ــی ب ــی و اجتماع ــی و آموزش فرهنگ

نامــه هــای عمــر تاثیــر گــذار بــوده اســت.
    ريســک گريــز بــودن ايرانی هــا و نداشــتن 
برنامــه بلنــد مــدت بــرای زندگــی از ديگــر موانــع 
پذيــرش بیمــه عمــر بــه عنــوان يــک بیمــه نامــه 
ــد. ــرمايه می باش ــظ ارزش س ــا حف ــدت ب ــد م بلن

ــه  ــف ك ــار مختل ــن اقش ــط در بی ــاور غل ــن ب اي
داشــتن بیمه هــای اجتماعــی از جملــه بیمــه 
ــی  ــات درمان ــای خدم ــی و بیمه ه ــن اجتماع تامی
و بیمــه نامه هــای ســالمت كــه نقــش حامــی 
بــرای بیشــتر كارگــران و كارمنــدان دارنــد، كافــی 
هســتند مــی توانــد يكــی از عوامــل تاثیــر گــذار در 
توســعه بیمــه نامــه هــای عمــر و زندگــی باشــند؛ 
ــا  ــا ب ــه نامه ه ــوع بیم ــن ن ــدگان اي ــه دارن چراك
ــرای  ــه را ب ــر پاي ــه گ ــه بیم ــن ك ــه اي ــیدن ب رس
ــی خــود داشــته و  پوشــش دهــی خســارات درمان
احســاس نیــاز بــه داشــتن بیمــه نامــه ديگــری را 
ــن  ــر و تامی ــه عم ــد!!!!!! مقايســه اشــتباه بیم ندارن
اجتماعــی يكــی از مهمتريــن موانــع در انتخــاب و 

ــد. ــر می باش ــه عم ــد بیم خري

ــه ســاختار شــرکت های  ــوط ب  عوامــل مرب
بیمــه

*ارجــح بــودن برخــی از بیمــه نامــه هــای ديگــر 
ــث و بیمــه نامــه  از قبیــل بیمه هــای شــخص ثال
ــواع رشــته هــای بیمــه  ــان و ســاير ان هــای درم
ای و عــدم تمايــل بــه ارائــه بیمــه عمــر در 
همیــن شــركت ها باعــث شــده كــه در بســیاری 
ــیه  ــر در حاش ــای عم ــه نامه ه ــركت ها بیم از ش

ــد. بمانن
ــای  ــه بیمــه نامه ه ــات در زمین *متاســفانه تبلیغ
عمــر در كشــور مــا در كنــار رشــته هــای بیمــه 

ديگــر كمــی كــم رنــگ بــوده اســت.
*اشــتباهاتی كــه در زمینــه بازاريابــی بیمــه 
هــای عمــر از ســوی نماينــدگان و در برخــی 
ــث  ــا باع ــده نهايت ــام ش ــه انج ــع دالالن بیم مواق
وارد شــدن مشــكالت فــراوان در ايــن رشــته 

ــت. ــده اس ــه ای ش بیم
*نداشــتن همــكاری شــركت های داخلــی بــا 
ــز  ــد آلیان ــی مانن ــه ای جهان ــای بیم ــركت ه ش

ــر. ــه عم ــه بیم ــا در زمین و آكس

بیمه عمر در کشورهای اروپایی
ــام  ــراد ن ــیاری از اف ــه بس ــت ك ــن اس ــر ممك غی
و  آلیانــز  دنیــا  بــزرگ  ای  بیمــه  دو شــركت 
ــه ای  ــركت بیم ــند. دو ش ــنیده باش ــا را نش آكس
جهــان  سراســر  در  كــه  اروپايــی  قدرتمنــد 
بیمــه عمــر فراوانــی دارنــد.  بیمــه گــذاران 
بســیار  بخــش  توانســته اند  شــركت  دو  هــر 
ــروش  ــق ف ــود را از طري ــوی خ ــی از پرتف بزرگ
ــار  ــد . آم ــت آورن ــنتی بدس ــر س ــای عم بیمه ه
ــاالی بیمــه عمــر در كشــورهای  ــق بســیار ب موف
اروپايــی همــواره يكــی از موضوعاتــی اســت 
كــه توســط كارشناســان صنعــت بیمــه زيــر 
ــت  ــت موفقی ــن عل ــت. يافت ــوده اس ــن ب ذره بی
صنعــت بیمــه و مخصوصــا بیمــه هــای عمــر در 
كشــورهای اروپايــی موضــوع تحقیقاتــی گوناگــون 
در بســیاری از كالس هــای درســی دانشــگاهی در 
سراســر جهــان می باشــد. انتخــاب آگاهانــه بیمــه 
ــی از  ــی يك ــذاران اروپاي ــه گ ــط بیم ــر، توس عم
ــار ارزشــمند بیمــه ای  ــن آم ــل اي ــن دالي مهمتري
ــات  ــی و ثب ــدرت مال ــر ق ــوی ديگ ــت. از س اس
مالــی كــه شــركت های بیمــه در كشــورهای 
خاطــری  آرامــش  می توانــد  دارنــد  اروپايــی 
ــی  ــچ نگران ــه هی ــد ك ــذاران باش ــه گ ــرای بیم ب
ــته  ــر نداش ــه عم ــد بیم ــک خري ــتن ريس از داش
و بــه راحتــی اقــدام بــه خريــد ايــن بیمــه نامــه 
می كننــد. اگــر آمــار ســرانه تقاضــای بیمــه عمــر 
ــارک و  ــس و دانم ــون انگلی ــورهايی همچ در كش
ژاپــن را بررســی كنیــم بــا اعــداد بســیار بــزرگ 
ــای  ــزان تقاض ــويم و مقايســه می ــی ش ــه م مواج
ــورمان  ــور ها و كش ــن كش ــر اي ــه عم ــرانه بیم س
ــازار  ايــران يكــی از شــاخص هــای قدرتمنــدی ب

ــت. ــی اس ــورهای اروپاي ــر در كش ــه عم بیم
بیمــه نامــه هــای عمــر ســامان، راهــی ســاده و 
مقــرون بــه صرفــه اســت بــرای اينكــه اطمینــان 
خاطــر داشــته باشــید كــه زندگــی خانوادگیتــان 
ــما در  ــر ش ــی اگ ــت،  حت ــن اس ــده تامی در آين
كنــار خانــواده تــان نباشــید. بیمــه عمــر ســامان 
ــا  ــی ه ــع نگران ــرای رف ــن ب ــتوانه ای مطمئ پش
و دغدغــه هــای شــما در دوران بازنشســتگی 
و آينــده  شماســت .ايــن بیمــه نامــه بــرای 
ــه  ــت ك ــرادی اس ــی اف ــت مال ــت و امنی محافظ
ــه  ــه نام ــد. بیم ــان داري ــه دوستش ــتر از هم بیش
عمــر ســود نقــدی را كــه معــاف از مالیــات اســت، 
بــه ذينفعــان و بازمانــدگان در صــورت فــوت 
ــا  ــود، ب ــن س ــدار اي ــردازد  مق ــی پ ــخص م ش
توجــه بــه نــوع بیمــه نامــه، مــدت بیمــه نامــه و 

ــت. ــر اس ــی متغی ــه پرداخت ــق بیم ح

تک روی یا اجماع برای پروژه محوری؟ 
)شهرام شرفی(

ــالم  ــرو اع ــو- وزارت نی اختصاصــی نشــريه میرمــالس ن
كــرد بــرای تغییــر مديريــت آب منطقــه ای اســتان 
ــی  ــن يعن ــت؛ اي ــرده اس ــالم ك ــوان اع ــتان فراخ لرس
اســتان  منطقــه ای  آب  شــركت  مديرعامــل  تغییــر 

لرســتان.
بی درنــگ هــم سرپرســت جديــد شــركت منصــوب 
شــد؛ يكــی از نماينــدگان جديــد اســتان لرســتان 
ــه اظهــار نظــر  )جنــاب دكتــر ويســكرمی( هــم بالفاصل

ــرد. ــت ك مخالف
ــاه  ــم، خردادم ــس يازده ــی مجل ــد يعن ــس جدي مجل

ــرد. ــد ك ــه كار خواه ــروع ب ش
ــت  ــث موفقی ــه ام آنچــه باع ــم گفت ــر ه چنانچــه پیش ت
ــش  ــوع گراي ــر ن ــا ه ــدگان )ب ــردی نماين كاری و عملك
سیاســی( خواهــد شــد صرفــاً تمركــز كــردن بــه 
صــورت فــردی روی عــزل و نصــب مديــران و جابجايــی 
ــر  ــدگان ه ــای درون اداری نیســت. مجمــع نماين نیروه
اســتانی از جملــه اســتان لرســتان بــرای موفقیــت كاری 

بايــد برنامه محــور و پروژه محــور باشــد.
بايــد  مجمــع نماينــدگان جديــد اســتان لرســتان 
پروژه محــور باشــد و اولويت هــای هــر شهرســتانی از 
اســتان لرســتان را فهرســت بندی كننــد. ســپس، هــر 9 
نماينــده بــا نگاهــی اســتانی و منطقــه ای دنبــال محقــق 
شــدن پروژه هــای تعییــن شــده هــر شهرســتان برونــد. 
ــی و  ــد در هــر دو ســطح مل ســطح پیگیری هــا هــم باي

اســتانی باشــد.
دنبــال  تنهايــی خــودش  بــه  نماينــده  يــک  اگــر 
ــد  ــبی نخواه ــه مناس ــدان نتیج ــرود چن ــات ب موضوع
ــه  ــاهد اينگون ــم ش ــته ه ــرا در ادوار گذش ــت؛ زي داش

بوده ايــم. فــردی  پیگیری هــای 
بــرای نمونــه در بخــش كشــاورزی هــر 9 نماينــده 
اســتان )در قالــب مجمــع نماينــدگان اســتان لرســتان( 
بايســتی دنبــال ايــن قضیــه برونــد كــه چــرا سالهاســت 
زمین هــای زراعــی آبــی اســتان لرســتان در همــان 
ــاورزی  ــرا كش ــد؟ و چ ــی مانده ان ــد باق ــطح ۲۳ درص س
ــدهای  ــت س ــته اس ــت نتوانس ــتان سالهاس ــتان لرس اس
ــن  ــد و همچنی ــته باش ــاورزی داش ــی كش ــی كاف مخزن
سالهاســت شــبكه مــدرن كافــی پايیــن دســت ســدهای 

ــدارد؟ ــی ن مخزن
قانونگــذاری  نماينــدگان همچنیــن  اصلــی  رســالت 
ــی  ــرات تخصص ــتفاده از نظ ــاس اس ــا براس ــت؛ آنه اس
كارشناســان و نخبــگان جامعــه بايــد بــرای نمونــه 
ــناد  ــت اس ــون ثب ــه قان ــد ك ــوع برون ــن موض ــال اي دنب
ــه در  ــه ای ك ــه گون ــود ب ــانی ش ــه روز رس ــالک، ب و ام
ــی  ــش هیجان ــاهد افزاي ــه ش ــن هم ــی اي ــرايط فعل ش
قیمــت مســكن)خريد، فــروش و اجــاره بهــا( نباشــیم.

در مــورد عــزل و نصب هــای مديريتــی و اداری هــم 
توصیــه ايــن اســت تــا جايــی كــه نماينــدگان می تواننــد 
ــت  ــه دخال ــوه مجري ــی ق ــوزه اختیارات ــه ح در اينگون
ــد در  ــر ش ــک مدي ــر ي ــر تغیی ــرار ب ــر ق ــا اگ ــد ام نكنن
ــدگان  ــر در مجمــع نماين ــه آن مدي ــد كارنام ــت باي نهاي
اســتان لرســتان مــورد بررســی و ارزيابــی قــرار گیــرد و 
ــل  ــه ای قاب ــاخص های كارنام ــاس ش ــم براس ــی ه ارزياب

ــود. ــی بش ــه كلی گوي ــه اينك ــد ن ــری باش اندازه گی
ــد  ــک روی كن ــد خــودش ت ــده ای بخواه ــر نماين ــر ه اگ
در نهايــت قــدرت مجمــع نماينــدگان ضعیــف می شــود 
كــه بــه نفــع توســعه اســتان لرســتان نیســت. نمايندگان 
بايــد نــگاه اســتانی و كالن داشــته باشــند و در راســتای 
مطالبه گــری و ارتقــای شــاخص های توســعه اســتان 

لرســتان گام بردارنــد.
ــی  ــاخص های اصل ــی از ش ــت، يك ــم اس ــه مه ــن نكت اي
كــه باعــث رتبــه اول شــاخص فالكــت اقتصــادی اســتان 
لرســتان در ســطح كشــور شــده اســت بــاال بــودن نــرخ 
ــن  ــد(. در اي ــت )۱۶ درص ــتان اس ــن اس ــكاری در اي بی
ــد  ــتان باي ــتان لرس ــدگان اس ــع نماين ــم مجم ــتا ه راس
دارای برنامــه بــرای اشــتغال پايــدار گســترده در ســطح 

ــا بیــكاری كاهــش يابــد. اســتان لرســتان باشــد ت
مجمــع می توانــد دنبــال ارائــه طــرح بــه مجلــس 
ــرای اشــتغالزايی گســترده در مناطــق كمتربرخــوردار  ب

ــرود. ــتان ب ــتان لرس ــون اس همچ
همچنیــن مجمــع نماينــدگان اســتان لرســتان بايســتی 
بــه صــورت منظــم جلســات بــا نخبــگان و پژوهشــگران 
دانشــگاه هــای اســتان در زمینه هــای موضوعــی مختلــف 
ــد برآينــد نظــرات كارشناســی و  ــا بتوان داشــته باشــد ت
فنــی و تخصصــی در حوزه هــای مختلــف ذيــل توســعه 
اســتان لرســتان تجمیــع كــرده و در مجلــس بــا رويكــرد 

كارشناســی بــه دنبــال تحقــق آنهــا بــرود.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد خبر داد:
دستگیری ۱8۰ سارق و کشف 3۰3 فقره 

سرقت در خرم آباد

خرم آبــاد  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
ــره  ــف ۳0۳ فق ــارق و كش ــر س ــتگیری ۱80 نف از دس
ــر داد. ــاری خب ــال ج ــاه س ــت م ــرقت در ارديبهش س

ســرهنگ عســگر عیســايی اظهــار كــرد: نیروهــای 
پلیــس خــرم آبــاد در پــی وقــوع چنديــن فقــره 
ســرقت، بالفاصلــه بــا تشــكیل تیم هــای تخصصــی 
میدانــی  تحقیقــات  انجــام  و  ســرقت  بــا  مبــارزه 
از ابتــدای ارديبهشــت مــاه تــا كنــون موفــق بــه 

شــدند. ســارقان   ۱80 شناســايی 
وی بیــان كــرد: پــس از شناســايی و تحــت نظــر قــرار 
دادن ســارقان، بــا هماهنگــی دســتگاه قضــا طــی 
ــام  ــس از انج ــتگیر و پ ــی دس ــات ضربت ــن عملی چندي
ــه ۳۳0  ــی در مجمــوع ب ــای فن ــات و بازجويی ه تحقیق

ــد. ــراف كردن ــواع ســرقت اعت ــره ان فق
خرم آبــاد  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
يــادآور شــد: مقاديــری اقــالم مســروقه از ســارقان 
كشــف و افــراد دســتگیر شــده بــه دســتگاه قضــا 

معرفــی شــدند.

یادداشت

خبر

3شهرام شرفی اجتماعی

)سمانه پاپی/ دانشجوی دكتری آب و هواشناسی(

اختصاصی نشريه میرمالس نو- كشورهای جهان همه 
ساله خسارات زيادی را در اثر مخاطرات طبیعی )جوی 
و اقلیمی( متحمل می شــوند و ايران نیز ازاين قاعده 
مســتثنی نبوده و آسیب های مختلفی را تجربه نموده 
است. ايران به لحاظ شرايط ويژه طبیعی از كشورهای 
بالخیز محســوب می شــود و در مواقع بروز اين باليا، 
شناســايی محیط طبیعی كه شرايط آب و هوايی جزء 
اصلــی آن اســت الزم و غیر قابل انكار اســت. باليای 
طبیعــی بعنوان پديده هــای اجتنــاب ناپذير بوده و 
همواره جوامع انســانی و فرآيندهای توسعه انسانی را 
مورد تهديــد قرار می دهند. در حــدود 90 درصد از 

باليای طبیعی در جهان دارای عوامل جوی هستند.

امــروزه موضوع تغییراقلیم يكــی از موضوعات مهمی 
اســت كه پژوهشگران در اين زمینه را به خود مشغول 
كرده اســت. با توجه به صنعتی شدن وافزايش مصرف 
سوخت های فسیلی، انتشار گازهای گلخانه ای در جو 
افزايش يافته اســت. خشكســالی های شديد، افزايش 
ســیالب ها، افزايش دما، امواج گرمايی و.... را می توان 
به عنوان شــواهدی بر تغییراقلیم نام برد. دما از عناصر 
اصلی آب و هوايی يک منطقه است و بنابراين افزايش 
يــا كاهش آن مــی تواند پیامدهای زيــادی به دنبال 
داشته باشــد. پژوهش های زيادی در سطوح مختلف 

نیز در اين زمینه انجام شده است.

بنابراين علم هواشناسی در پیش بینی سوانح از جايگاه 
ويژه ای برخوردار است. در ســال های اخیر با مطرح 
شدن مديريت بحران و كاهش آثار باليای طبیعی نقش 
هواشناسی و اهمیت آن به وضوح مشخص شده است. 
بطور كلی هواشناســی در انجام فعالیت های توســعه 
پايدار، اقتصادی، اجتماعی، زير بنايی و... نقش بسزايی 
دارد. پیش بینی هواشناسی می تواند نقش موثری در 
فرآيند كنترل وضعیت های بحرانی ايفا نمايد. يكی از 
ابزارهای مهم مديريت ريســک پیش آگاهی و آمادگی 
از قبل اســت. در واقع مهمترين ابزار مديريت ريسک، 
شــناخت خطرات و باليا و ريسک وقوع آن است. لذا با 
پیش بینی های صحیح، زمان و مكان و وسعت منطقه 
ای را كه درمعرض خطرات اســت، شناســايی گردد و 
ســپس برای جبران آن تمهیدات الزم در نظر گرفته 
شــود. احتمال و ريسک باليا در طول سال و در برخی 
مكان ها تغییر می كند. اطالع از احتمال و ريسک مهم 
اســت چرا كه در تصمیم گیری مديران برای مقابله با 

باليا مفید می باشد.

از آنجا كه دما از عناصر اساســی شــكل گیری اقلیم 
اســت تغییرات آن می تواند ســاختار آب و هوايی هر 
محل را دگرگون سازد، به همین دلیل است كه بررسی 

روند دما در مقیاس های مختلف زمانی و مكانی بخش 
بزرگی از تحقیقات اقلیم شناسی را به خود اختصاص 
داده است. بررســی های پژوهشگران نشان داده است 
كه در اكثر نقاط جهان دما در طی سده گذشته رو به 

افزايش بوده است.

امروزه رخداد تغیر اقلیم و گرمايش جهاني ذهن همه 
ی انديشمندان و پژوهشــگران را به خود جلب كرده 
اســت. افزايش طول دوره ي رشد، افزايش دما و ذوب 
شــدن يخ هاي قطب شــمال و باال آمدن تراز آب ها، 
كاهش بارش و خشكسالي هاي پیاپي و شديد، افزايش 
رخداد ســیالب، امواج گرمايي و كاهش امواج سرما به 
عنوان نشــانه هايي از تغییر اقلیم، موجب مشــكالت 
اقتصادي و اجتماعي فراواني در سراسر جهان شده اند.

از مجموعه بررســی ها چنین بــه نظر می آيد كه آب 
و هوای ايران رو به ســوی اقلیمی گرم تر و كم بارش 
تر در حركت اســت پس بايد روند مديريت بحران در 
سطح ملی به سمتی برود كه بتواند در آينده در زمینه 

گرمايش ايران تمهیداتی در نظر بگیرد.

با عنايت به اهمیت تاثیــر تغییرات اقلیمی بخصوص 
افزايش میانگین دما در ايران مدلســازی و پیش بینی 
اين تغییرات در دهه های آينده می تواند نقش بسیار 

تعییــن 
ای  كننده 

كنترل  در 
مديريــت  و 

ناشی  مخاطرات 
از آن داشته باشد.

.

تغییر  پیامدهاي  از  يكي 
رخدادهاي  وقــوع  اقلیــم 

حــدي نظیر خشكســالي مي 
پايش،  شناســايي،  كــه  باشــد 

ارزيابي و نیز اطالع رســاني به موقع 
در زمینه وقوع اين خشكســالي ها حائز 

اهمیت بســیار زيادي مي باشــد. به دلیل 
اهمیت استراتژيک استان لرستان از نظر تولید 

محصوالت كشــاورزي و باغداري مطالعه و شناخت 
پديده خشكسالي از اهمیت زيادي برخوردار است. 

…پیش بینــی هوای امروز تا حــدودی ابری با احتمال 
بــارش در اواخر بعــد از ظهر اســت.....… اين خالصه 
آشــنايی از هواشناســی اســت كه احتمــاال بارها از 
هواشناسان شنیده ايد. هواشناسان برای به دست آوردن 

اين پیش بینی ها، از داده های هواشناســی و مدل های 
پیش بینی كننده اســتفاده می كنند تا شــرايط جوی 
كنونی و آينده را تعیین كنند. از آنجايی كه هواشناسی 
ساعت  به  ساعت اتفاق می افتد، مدل های پیش بینی از 
شــرايط جوی و اقیانوسی برای پیش بینی هوای آينده 
اســتفاده می كنند. در اين پیش بینی ها، رطوبت، دما، 
فشــار هوا، ســرعت و جهت باد و نیز پوشش ابری در 
نظر گرفته می شــود. موقعیت جغرافیايی، مجاورت به 
آب، ساختارهای شهری، عرض جغرافیايی و ارتفاع نیز 

می توانند بر آب وهوا تاثیر بگذارند.

بحران  افزایش درجه حرارت یک  و  خشکسالی 
محیطی در ایران 

مطالعات نشــان می دهــد كه طی ۴0 ســال آينده، 
شرايط خشكســالی در ايران رو به افزايش است و اين 
مســئله وقوع تغییر اقلیم و به دنبال آن اثرات ناشی از 
اين پديده بر كشــاورزی و ذخائر آب شیرين منطقه را 

تأيید می كند.

خشكسالی بخشــی طبیعی و بالقوه از شرايط اقلیمی 
هــر منطقه حتی مناطق پربارش اســت. اين پديده از 
ساير باليای طبیعی پیچیده تر و بخش های بیشتری 
از جامعــه را تحت تاثیر قرار میدهد و به اندازه ســیل 
و طوفان خســارت ببار می آورد. بر اســاس 
اياالت  در  كــه  مطالعاتــی 
ه  متحــد

امريكا صورت گرفته برآورد میگردد كه ساالنه بین ۶ تا 
8 میلیارد دالر خسارات ناشی از خشكسالی در بخش 
های مختلف كشــاورزی ، حمل و نقل، گردشــگری، 
انرژی و... است. اين براورد بدون در نظر گرفتن تاثیرات 
اجتماعی و زيست محیطی است كه قابل ارزش گذاری 
نیستند. در جهت روشن تر ساختن مبحث كافی است 
كه نگاهی به چند ســال اخیردر كشورمان بیاندازيم تا 
دريابیم كه خشكسالی تا چه حدی می تواند گسترش 
و دوام يابد. بر اســاس مطالعاتی كه در ســال ۱۳80 
توسط سازمان ملل در ايران صورت گرفت در طی سه 
سال خشكسالی )-۱۳80 ۱۳۷8( بیش از ۲.۶میلیارد 
دالر خسارت به بخشهای مختلف وارد گرديد. بیش از 
۲.5 میلیون هكتــار از اراضی آبی، ۴ میلیون هكتار از 
اراضی ديم ، ۱.۱ میلیون هكتار از باغات دچار خسارت 
شده اند. تولید محصوالت بويژه گندم و جو بین ۷5-

۳5 درصد كاسته شــده و ۷5 میلیون راس دام تحت 
تاثیر اثرات خشكســالی واقع شــده اند. عالوه بر اين 
خســارات اقتصادی بسیاری از تاالب های بین المللی 
كامال خشــک گرديده و خسارات شــديدی به تنوع 
بیولوزيكی شــامل گیاهان و جانوران وارد آمده است. 
از ديگر خسارات ناشی از خشكسالی میتوان به طغیان 
انواع آفت های كشاورزی اشاره داشت كه باعث مرگ 
تدريجی درختان و ساير محصوالت كشاورزی میگردد. 
اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه خشكسالی های 

دوره اخیر در سطح جهانی گسترش داشته است.

برنامه ريزی در جهت كاستن از تاثیرات خشكسالی اين 
امكان را به سیاســت گذاران می دهد كه با هزينه 
های بسیار كمتری بتوانند در مقابل اين پديده 
مبارزه كنند. بــه تعويق انداختن اين مقابله 
و مبارزه تا شــرايط بحران میزان اعتماد به 
نفس مردم را پايین آورده و آنها را بشدت 
وابســته به دولتمــردان و متولیان امر 
می ســازد. برنامه ريزی جهت مقابله با 

خشكســالی هر چند بسیار اساسی اســت اما با موانع 
متعددی مواجه است؛ از قبیل :

- عدم شناخت علمی، كافی و بموقع سیاست گذاران و 
سیاست مردان از پديده خشكسالی.

-عدم برنامه ريزی يا اولويت گذاری پايین نســبت به 
ايــن پديده در مناطقی كه خشكســالی در آن مناطق 

بندرت روی می دهد.

- كمبود اعتبارات و تخصیص های دولتی

- عدم وجود تعريف واحد از خشكســالی در سرتاســر 
كشور

- عــدم وجود يک متولی واحــد در امر برنامه ريزی و 
مقابله با پديده خشكسالی و تقسیم مسئولیت 

همانطور كه جمعیت انســان ها در مناطق خشــک و 
همچنین مرطــوب افزايش می يابد، و به تبع آن تقاضا 
برای آب باال می رود، منابع آبی با ســرعت بیشــتری 
اســتفاده می شوند و احتمال خشكســالی باال می رود. 
در حقیقــت، افزايش جمعیت می تواند خودش آغازگر 
خشكسالی باشــد. جدای از انفجار جمعیت، در آينده 
گرمــای جهانی نیز در بســیاری از مناطــق منجر به 

افزايش شدت و تعداد خشكسالی ها می شود 

اگر پیش گويی ناســا درست باشد، ايران خشک سالی 
۳0 ساله پیش روی دارد.

آخرين خشكسالی شوم ايران سال -۴۶- ۱۳۴5 اتفاق 
افتاده كه صدها نفر در شرق ايران از گرسنگی مردند و 
بسیاری از شرق ايران خراسان، يزد، كرمان و سیستان 

و بلوچستان مهاجرت كردند.

بخش تحقیقات اقلیمی ناسا بر اساس نتايج يک تحقیق 
چند ساله برای مدل سازی دوره های اقلیمی پیش بینی 
كرده است كه در سه تا چهار دهه پیِش رو، كره زمین 
با يک نوع تغییر نظام بارش مواجه شده است: از بارش 
در مناطق خشــک كاسته شــده و به بارش در مناطق 
مرطوب افزوده شده. بر اين مبنا، مناطق خشک كنونی 
خشــک تر می شوند، بیابان ها پیش تر می روند و مناطق 
اســتوايی پربارش تر خواهند شد. اين تغییر در برخی 
مناطق شديدتر و اثرگذارتر خواهد بود. ايران كشوری 
است كه در اين گزارش دو بار به نام آن به عنوان يكی 
از كشورهايی كه در پیشانی اين قهقرای مرگبار اقلیمی 

قرار دارد، اشاره شده است.

رفرنس :

- سالنامه های هواشناسی

-سمینارهای دكتر علیجانی در زمینه كاهش بارش

-سازمان هواشناسی جهانی

و...

نقش علم آب و هواشناسی در مدیریت بحران و کنترل مخاطرات محیطی 

بیمه عمر؛ پرطرفدارترین بیمه در دنیا و ناشناخته در ایران

محیط زیست
سمانه پاپی
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مديــركل ورزش و جوانــان لرســتان گفــت: پــروژه 
ــش از ۷0  ــون بی ــی تاكن ــتان چگن ــتخر شهرس اس

درصــد پیشــرفت فیزيكــی داشــته اســت .
ــروژه  ــد از پ ــیه بازدي ــی در حاش ــیدعلی كريم س
همــراه  بــه  كــه  چگنــی  سرپوشــیده  اســتخر 
انجــام  چگنــی  فرمانــدار  نــژاد  ترابــی  قــدرت 
گرفــت ضمــن اعــالم آمادگــی همــكاری اداره 
كل، خواســتار تــالش بیشــتر جهــت هــر چــه 
ــرداری الزم  ــره ب ــه به ــروژه ب ــیدن پ ــريعتر رس س

توســط پیمانــكار مربوطــه شــد.
ــع  ــه ۱۴00مترمرب ــه ك ــن مجموع ــزود: اي وی اف
ــول ۲5  ــا ط ــی ب ــتخر اصل ــامل اس ــا دارد ش زيربن
ــوزی، اســتخر  ــر، ســونای خشــک و بخــار، جك مت
ــه  ــه زودی ب ــه ب ــت ك ــاالن اس ــودكان و بزرگس ك

. می رســد  بهره بــرداری 
و  افتتــاح  امیدواريــم  كــرد:  تصريــح  كريمــی 
اســتخر  ايــن  زودتــر  چــه  هــر  بــكار  شــروع 

جوانــان  ترغیــب  و  تشــويق  موجــب 
بــا  و  مهیــج  ورزش  ايــن  بــه  عزيــز 

شــود. نشــاط 
لرســتان  وجوانــان  ورزش  مديــركل  گفتــه  بــه 

درصــد   ۷0 از  بیــش  تاكنــون  پــروژه  ايــن 
ــت  ــد اس ــت و امی ــته اس ــی داش ــرفت فیزيك پیش
در آينــده ای نزديــک بــه مرحلــه بهره بــرداری 

برســد.

)عبدالرضــا شــهبازی/ بیســت و ســوم اردی بهشــت مــاه 
)99

با من می چرخد
پرنده ای كه راه خانه اش را گم  كرده بود

در واپسین لحظه های غروب
كه كرونا

پیراهن پاره مرا 
بر تن مرد ثروتمند كوچه مان كرد

بی انكه بداند
نیمی از شهر به نام اوست

كرونا در میان احوالپرسی روزانه ما
چای می خورد

پرسه می زد
و گاهی

دست روی موهای خرمايی دختری می كشید
كه پیش از اين

عاشقانه ترين ترانه را 
در گوش ماه زمزمه كرده بود

كرونا
نام تازه ای بود برای زندگی ما

كه دوری و دوستی
بهتر از در آغوش كشیدن كلمه و كالم بود

برای رسیدن به تو
در اردی بهشتی كه زبان مشترک جهان بود

با من می چرخد
پرنده ای كه راه خانه اش را گم كرده بود.

آیدا شاه قاسمی

دل اگر دير زمانیست جدا مانده از اين روح بلند
ريسمان است كه از دست كوته بوده

جان اگر خالی از اين عشق، از اين پُر باريست
كاسه ی مهر تو از كنج لبم كم بوده

بهتر آن نیست تو برداری از آن دور قدم
دست بندازی و از دل ِگِرهی بگشايی؟

بهتر آن نیست در اين بی مهری
تو بجنگی، تو بمیری، تو َكَرم بگذاری؟

وقت بگذشت و در اين شهر بلند
همچنــان مانــده بــه امیــد تــو، دلباختــه، افســرده، 

پريشــان، دربنــد
بهترين داده اين زندگی كوته را

به تو بستم انگار
كه خودم بگزينم
كه خودم بردارم

كه خودم بگذارم.

و نپرسیدم از اين خويش، از اين وجدان درآخر روز
من چه كردم كه شعف انگیزم در دل تو؟

من چه كردم امروز؟

بیرانوند به دنبال ایجاد کمپ استعدادیابی 
در خرم آباد

ــال  ــه دنب ــد: ب ــوش پرســپولیس می گوي ــان ملی پ دروازه ب
ــاد اســت. ايجــاد كمــپ اســتعداديابی در خرم آب

علیرضــا بیرانونــد اظهــار كــرد: چنــد روزی كــه در 
ــیلون  ــه پارس ــن كارخان ــن چم ــتم در زمی ــاد هس خرم آب
به صــورت انفــرادی تمريــن می كنــم كــه متاســفانه 

ــدارد. ــی ن ــن خوب چم
وی بــا اشــاره بــه شــرايط محیطــی ايــن زمیــن فوتبــال 
ــیلون، تاكیــد كــرد: يــک  و همچنیــن كارخانــه پارس
ــی  ــپ فوتبال ــن كم ــد بهتري ــوب می توان ــرمايه گذار خ س
ــرح  ــای مط ــد و تیم ه ــاد كن ــه ايج ــن مجموع را در اي
ــد. ــزار كنن ــا اردو برگ ــی در اينج ــم مل ــی تی ــا حت كشــور و ي

ــیلون  ــن در پارس ــه م ــی ك ــرد: جاي ــد ك ــد تاكی بیرانون
ــرای ايجــاد  ــی ب ــاده اســت و شــرايط خوب ــدم فوق الع دي
كمــپ دارد كــه امیــدوارم يــک ســرمايه گذار بــرای ايــن 
ــئوالن  ــت مس ــک و حماي ــا كم ــود و ب ــدم ش كار پیش ق

ــن كار اجــرا شــود. اســتانی اي
ــه  ــی ك ــه پرسش ــخ ب ــتانی در پاس ــان لرس ــن دروازه ب اي
ــت:  ــد؟ گف ــام ده ــرمايه گذاری را انج ــن س ــد اي می توان
در ايــن زمینــه كــه نــه امــا پیگیــر هســتم كــه مســئوالن 
لرســتان يــک زمیــن بــه مــن بدهنــد تــا مدرســه فوتبــال 

ــم. ــدازی كن ــا كمــپ اســتعداديابی راه ان ي
وی اضافــه كــرد: هــر وقــت بــه خرم آبــاد می آيــم 
كــه  مراجعــه می كننــد  مــن  بــه  زيــادی  والديــن 
ــن  ــا اي ــد و ب ــی دارن ــال خوب ــتعداد فوتب فرزندانشــان اس

كمــپ می تــوان آنــان را بــه خوبــی پــرورش داد.
بیرانونــد گفــت: بــا اســتاندار لرســتان و مديــركل ورزش و 
جوانــان اســتان جلســاتی در ايــن خصــوص داشــته ام كــه 
ــاد  ــده اســتعدادهای زي ــرای آين ــن كمــپ ب ــدوارم اي امی

فوتبــال لرســتان فراهــم شــود.

چراغی  سانیا    

دنیا  بــه  اشــتباهی  من 
آمده ام ...

حــال چه كســی جواب 
مــن  را می دهــد، چــه 

كســی قبول می كند كه اشتباهی ام!

  ... 

از وقتی آقا رضا مرد هر شــب همین كابوس 
را می ديــدم؛ خواب اين كــه به آدم های دورو 
بفهمانــم مــن آن مرتضايی نیســتم   ، بــرم 
كه شــما فكــر می كنید. قرار بــود يكی ديگر 
مرتضی شــود اما توی خواب هم كســی باور 

نمی كرد!

روِی  صــدای كشــیده شــدن كفش هايــش 
كاشــی های جورواجور خاک گرفته ِی پزشكی 

قانونی،چهار ســتون بدنم را لرزاند....!

می دانســتم بعــد از اين ســیل ويرانگر دلش 
چقدر پر اســت. می دانســتم اگر كســی كج 
نگاهش كند چقدر عصبانی می شــود و بلندی 

صدايش چند فرســخ دورتر شنیده می شود!

، صورت  را كــه شــنیدم  صــدای گرفته اش 
آمد...!!! يادم  كردم  تصور  را  غمبارش 

يادم آمد كه همه  روی سكوِی حیاط نشسته 

بوديم و از شــیرينی لبخند ماهان می گفتیم...

همــه چیز را كــم كم به يــاد آوردم  اما...اما 
كشــوِی بیست و يكم عجیب سرد بود؛ راستی 
يادم رفــت بگويم كه  من تمــام اين ۳9 روز 
كه از ســیل می گذرد در كشوِی بیست و يكم 
بودم ، طبقه دوم از ســمت چپ  سالن بزرگ 
پزشــكی قانونی كه دو طرفش را هفت رديف 

داشت! طوسی  كشوِی 

دســت هايم  را كنار بدنم  گذاشــته بودند و به 
شســت پای راســتم  كاغذی آويــزان  بود كه 
رويش نوشــته شــده بــود : مرتضی. ..مرتضی 

آبادی. حسن 

چنــد روزی يكبار دِر كشــوِی فلزی بی هیچ 
صدايی باز می شــد. چند نفــری به من خوب  
نــگاه می كردنــد و وارســی ام مــی كردند يا 
اين كه سرشــان را تكان  می دادند بعد دوباره 
مرا بــرای رفتن درآن قفس خشــک و خالِی 
فلــزی همراهی می كردند و مــن به روزهای 
خــوش زندگی ام فكر می كردم ؛ به لبخندهای 
عمیــق و از تَِه دل ماهان  بــه مامان زری به 

ارغوان...

چنــد روز بعد، مــرد قد كوتــاه و بد اخالقی 
كه مســئول باز كردن در كشــو بود،می گويد: 
تمامی  نــدارد. در  قرارمعلــوم  اين ســیل  از 
روســتاِی كنــاری چنــد نفــر ديگرهم  فوت 

!!!. . شدند.

بیچاره يكی شــون يه  تازه عروس بوده كه دلم 
طفلک... سوخت  حالش  به 

وقتی اين را گفــت دلم هوری لرزيد كه نكند 
باشد؟! »ارغوان« 

امــا ارغوان كه بدون مــن آب هم  نمی خورد. 
امكان  ندارد تازه عروس باشــد ...از طرفی تک 

دختر ده بودنش نفســم  را بند كرده بود!

درســت اســت كه امروز خیلی روز از نبودنم 
دركنارشــان می گذرد اما  تــا جايی كه من و 
ارغوان عاشــق و معشوق بوديم خبری از پسر 

نبود... ديگری  ِده  كدخدای 

امروز چهل و  يک  روز بعد از مرگ من اســت 
؛ نمی دانم  حكمت اين ســیل در چه بود؟!

اين كه بین همــه ی مجنون های دنیا جاِن  در 
بگیرد؟! مرا 

دلــم برای خــودم  می ســوزد بــرای اين كه 
می كند...؟ چه  ارغوان  االن  نمی دانم 

به نظــرت مامان زری ديگر كاله نمی بافد؟

اصــال آقا تقی به گل هاِی باغچه آب می دهد؟!

خیلی ســخت است دوری از پسر بیست و يک 
ســاله ای كه هر روز روی زانوهای مامان زری 

!. . بید. می خوا

می دانی آن  پســر امروز چهــل و يک روز از 
دوری اش با پوكی اســتخوان زانوهاِی عزيزش 
می گــذرد و دلش برای يک بــار ديدن مامان 

پر  می زند... پر  زری 

امــروز اتفاق عجیبی در دلم شــور به پا كرد. 
می دانی عجیــب منظورم: مثل خوردن خربزه 

با عســل است يا شیرجه زدن در يخ!

آن عكــس يادگاری كه روی طاقچه جا خوش 
كرده بود را يادت هست.. ؟! به نظرت سیل او 
را در كدام يک از كوچه های اين شــهر مرده 

است؟! ،  كشانده 

نمی شــود.. اصال امكان نــدارد خدا آن قدر بی 
رحم باشــد ،  مگر خبر ندارد اســتخوان درد 
مامــان زری هنگام غرق شــدن چه ســوزی 

می كشد؟!

با صدای مردی كه آشــنا به نظر می رســید 
پريدم... فكر  از 

گاليه كنان می گفت: خفه شــدن و فرو رفتن 
در گل آلــودی آب، ممكن اســت فقــط چند 
لحظــه طول بكشــد اما شــروع بی نهايت اين 

ســیل تاريكی مطلق است، ابدی...ابدی!

جلوتر كه آمد بیشــتر كنجكاو شــدم آخر هر 
قدم كه نزديک می آمد، فاصله كمتر می شــد 

و شــناختنش برای من  راحت تر!

باز همان مرد كوتاه قد و چاق كشــو را بیرون 
. . كشید.

تقی! آقا   ، بود  بله خودش 

را  كســی  روز  دو  و  چهــل  از  بعــد  شــايد 
نمی شــناختم ولی َرِد بخیه هايی كه پارســال 
عید تصادف كردند را يادم اســت ، هرچند رد 
تركش روی صورتش را كــه اصال يادم نرفته 
بود . عمه خانم از فداكاری های شــوهرش كم 

بود. نگفته 

اقــا تقی شــروع كــرد بــه حــرف زدن، با 
ابروهــای خمیــده و گريه كنــان طوری كه 
بغــض ته گلويــش گیر  كــرده باشــد گفت: 

مرتضی.....!!!!!!!!!

تويی...؟!؟!. اين  مرتضی 

مرد؟؟!! چه شدی 

چرا زير چشــمات ورم كرده و لب هات كبود 
؟!! شده 

اين جايی...؟؟؟؟ چرا  اصال 

خواســتم بلند شــوم و با عصبانیت روبه روی 
بايســتم و بگويم:  صورت تركــش خورده اش 
هیچ خبــری نیســت آقا تقی...آمدم  كشــوِی 
بیســت و يكــم پزشــكی قانونی هــوا بخورم 

 مردک!!!!

كه پزشــک آمد و هیچ  صدايی میانشان رد و 
بدل نشــد...آقای محمدی يعنی همان پزشک 
كه من از روی برچســب لباس،  اســمش را 
خوانــدم با ابروهای گره خورده كه گمان كنم 
هشــت خط چــروک روی پیشــانی اش نقش 
بســته بود رو بــه آقا تقی كــرد و گفت: مرد 

كرده ای؟!! فكر  چه  مگر 

شــما اصال دلتان تنگ اين جوان بیست و يک 
نشد؟! ساله 

اصال فكر نكرديد ممكن اســت دســت ســیل 
بی رحم چه باليی ســر گندمی موهايش آورده 

باشد؟!!

اين بارهم  می خواســتم بلند شــوم  و دستم را 
روی شانه های خسته ی دكتر بگذارم و بگويم: 

»از اول هم كه گفتم من اشــتباهی ام...!«

خالصه كــه بگويم برايم كفن  نو آوردند و مرا 
شســته روفته در آمبوالنس سفید با خط های 
قرمز رنگ بیمارســتان گذاشتند و تنها چیزی 
كه همراهــی ام می كرد،  صدای گوش خراش 
آژير آمبوالنس و ســرباز جوانی بود كه طفلک 
قــد عدس كوچک  از بی خوابی  چشــم هاش 
شــده بود  و چروک های دور چشم هاش مثل  

بودند! شده  بزرگ  عمیق  گودالی 

در میــان راه درختــان بلنــدی را ديدم كه 
هركدامشــان تا گردن در ِگل فرو رفته بودند 
و برگ هاشــان زير كفش هــای ِگلی عابران له 

می شدند!

پیاده روهايــی كه قبال مثــال زاللی آب پاک 
بودنــد؛ حاال رنگ و رويی تیره گرفته بودند و 

نبودند ... گذشته  مثال  ديگر 

آسمان را بگويم، آسمان رنگ از ُرَخش پريده 
بود وديگــر آن  مهربان ديرينه نبود!

بگذريم مشــتاق  اين ها كه  از همه ی  می دانی 
اين بودم كــه بفهمم ارغــوان چطور مرتضی 
مرتضی می كند و اشــک هايش مرزهای خالی 
گونه های ســرخش را پر می كنند و چشم های 
درشتش از شــدت ناراحتی مثل موهای قرمز 

می شوند... سرخ   ، رنگش 

به قبرســتان كه رســیديم صدای » ال اله اال 
و همه ذكر صلــوات می كردند   اهلل« می آمــد 
. راننــده آمبوالنس ايســتاد و ســرباز مرا از 
تابوت خیلی تنگ  پیاده كرد، فضاِی  ماشــین 
بود ولی الاقل از كشــوِی بیســت و يكم بهتر 

بود.

صدای گريه كســی را شــنیدم كــه گويا يک 
ضبط صوت اســت كه بر روی دكمه ی تكرار 
نه....!!!  بار می گفت...:  و هر  بودنش  گذاشــته 

نه نمیــذارم مرتضاِی منو خاک كنید!!!

بزنید...!!! دست  بهش  نمیزارم 

و بقیــه به او می گفتند آروم باش!

او هــم  حیران  حیران مرا صدا می زد...

بار كمی  ايــن  ارغواِن همیشــگی  بود  خودش 
ِسِمج تر.

مــن  خوابیــدم و بیدار نشــدم بعــد از چند 
روز همــه فهمیدند كه من اشــتباهی بودم ، 

نمی ارزيد! وجودش  به  كه  اشتباهی 

 کشوِی بیست و یکم 
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می گويــد:  پرســپولیس  تیــم  ملی پــوش 
تــا جام جهانــی ۲0۲۲ در تیــم ملــی بــازی 
ــی ام را  ــا آمادگ ــم ت ــالش می كن ــم و ت می كن

ــم. ــب كن ــی را جل ــر كادرفن ــظ و نظ حف
ــا ايســنا، اظهــار  وحیــد امیــری در گفت وگــو ب
كــرد: تیــم مــا از هــر نظــر آمــاده ادامــه لیــگ 

برتــر اســت.
وی در پاســخ بــه پرسشــی كــه فكــر می كــرده 
روزی بــه يكــی از بهتريــن مدافعــان دنیــا اليــی 
ــه  ــر كاری ك ــان ه ــام بازيكن ــت: تم ــد؟ گف بزن
انجــام می دهنــد بــرای موفقیــت تیمشــان 
اســت و مــن هــم تمــام تالشــم ايــن بــود كــه 
ــت در  ــم و آن حرك ــی كمــک كن ــم مل ــه تی ب

ايــن راســتا بــود.
ــران در جــام  ــی اي ــم مل ــه داد: تی ــری ادام امی

ــت و  ــرد را داش ــن عملك ــی ۲0۱8 بهتري جهان
ــان راضــی و  ــردم از عملكردم ــدا را شــكر م خ
ــرای مــا از همــه  خوشــحال بودنــد كــه ايــن ب

ــود. ــر ب ــز مهمت چی
ايــن فوتبالیســت لرســتانی دربــاره اينكــه 
ــی  ــر طارم ــه س ــه و ضرب ــل پیك ــد از دريب بع
ــه  ــا مهاجــم تیــم ملــی حــرف زده؟ گفــت: ن ب
همــه مــا ناراحــت بوديــم چــون می توانســتیم 
در آن بــازی شكســت نخوريــم امــا تــالش 
می كنیــم در جــام جهانــی ۲0۲۲ بــه دور دوم 

ــم. ــی راه يابی ــام جهان ج
ــان  ــا آن زم ــه ت ــه پرسشــی ك وی در پاســخ ب
ــالش  ــه و ت ــت: بل ــد؟ گف ــی می مان ــم مل در تی
نظــر  و  حفــظ  را  آمادگــی ام  تــا  می كنــم 

ــم. ــب كن ــی را جل كادرفن
ــم  ــاب تی ــه از انتخ ــوص اينك ــری در خص امی
ترابــوزان اســپور تركیــه پــس از جــام جهانــی 
پشــیمان نیســت؟ تاكیــد كــرد: نــه هــر اتفاقــی 
ــم از  ــعی می كن ــد س ــی ام می افت ــه در زندگ ك

ــه كســب كنــم. آن درس بگیــرم و تجرب
ــه  ــه ای تجرب ــم تركی ــه تی ــان اينك ــا بی وی ب
ــدر  ــتر ق ــرد: االن بیش ــه ك ــود، اضاف ــی ب خوب
آن  در  و  می دانــم  را  دارم  كــه  چیزهايــی 
برهــه شــايد بهتريــن گزينــه همــان بــود ولــی 
مهــم االن اســت و خوشــحالی  بــرای اينكــه در 

پرســپولیس بــازی می كنــم.

گفــت:  لرســتان  وجوانــان  ورزش  مديــركل 
ــه وزارت  ــری ك ــا تدابی ــال 99 ب ــدوارم در س امی
ــد و تــالش دوســتان در ورزش  ــه انديشــیده ان خان
ــرای  ــری ب ــرايط بهت ــم ش ــتان بتوانی ــان اس و جوان

ورزش اســتان رقــم بزنیــم.
خانــه  در  حضــور  بــا  كريمــی   علــی  ســید 
ــت  ــس هیئ ــل و رئی ــدار بامديرعام ــات ودي مطبوع
مديــره خانــه مطبوعــات اســتان ،اظهــار كــرد: 
ــیار  ــابقه بس ــتان س ــای اس ــانه ه ــات ورس مطبوع
خوبــی دارنــد و نســبت بــه ســاير اســتان هــا 
ــن  ــتند و در اي ــی هس ــیار باالي ــت بس دارای ظرفی
ــه  ــه و حرف ــیار باتجرب ــراد بس ــاتید و اف ــوزه اس ح

ای در اســتان فعالیــت مــی كننــد.
ــن دوره  ــی در اي ــراد تواناي ــه اف ــان اينك ــا بی وی ب
از خانــه مطبوعــات دور هــم جمــع شــده انــد، 
ــود  ــات وج ــه مطبوع ــم خان ــته ه ــزود: در گذش اف
ــده  ــیده ش ــادی كش ــات زي ــت و زحم ــته اس داش
ولــی رونــق كــه ايــن خانــه جديــد دارد را نداشــته 
ــن دوره  ــه در اي ــی ك ــت هاي ــه فعالی ــد و مجموع ان
انجــام شــده اســت، اقدامــات قابــل قبــول و بــرای 

ــد. ــی باش ــس م ــل لم ــز قاب ــده نی بن
تصريــح  لرســتان  جوانــان  و  ورزش  كل  مديــر 
ــكالت  ــا، مش ــختی ه ــه راه س ــه در ادام ــرد: البت ك
خانــه  و  دارد  وجــود  زيــادی  هــای  چالــش  و 
مطبوعــات وظیفــه خطیــری نیــز بــر عهــده دارنــد، 
ــه  ــی ك ــدت كوتاه ــن م ــكردر اي ــدا رو ش ــی خ ول

ــته اند  ــد توانس ــرده ان ــروع ك ــود را ش ــت خ فعالی
در بحــث زيرســاخت  فضــای بســیار خوبــی فراهــم 
كننــد و در بحــث مطالبــات كــه بــه حــق نیــز مــی 

ــد. ــته ان ــی داش ــرد خوب ــد عملك باش
ــرد: فضــای ورزش فضــای بســیار  ــان ك كريمــی بی
گســترده ای اســت بــه صورتــی كــه ورزش بــا عــام 
ــه  ــه ورزش را ب ــروزه هم ــاط دارد و ام ــردم ارتب م

ــند. ــرورت  می شناس ــک ض ــوان ي عن
ــه  ــک ب ــه نزدي ــن مــدت ك ــرد: در اي ــوان ك وی عن
يــک ســال مــی باشــد بــه عنــوان خدمتگــزار مــردم 
در دســتگاه ورزش و جوانــان هســتم  مشــكالت 
و چالــش هــای بســیار زيــادی در ايــن مــدت 
داشــتیم كــه عــالوه بــر آن در ســال گذشــته 

ســیل و اخیــرا هــم بحــث كرونــا نیــز وجــود 
ــت. ــته اس داش

مديــركل ورزش و جوانــان ادامــه داد: بــا همــه 
ايــن ســختی هــا بــا مديريــت جهــادی دوســتان و 
برنامــه ريــزی توانســتیم، تعامــل خوبــی بــا فضــای 
رســانه، دســتگاه ها، وزارت خانــه ورزش، هیئــت 
ــه  ــم ك ــاد كنی ــكاران ايج ــی و ورزش ــای ورزش ه
عملكردمــان  از  نســبی  رضايتمنــدی  آن  نتیجــه 

ــی باشــد. م
ــا  ــال 99 ب ــدوارم در س ــرد: امی ــد ك ــی  تاكی كريم
تدابیــری كــه وزارت خانــه انديشــیده انــد و تــالش 
بتوانیــم  اســتان  جوانــان  و  ورزش  در  دوســتان 
ــم بزنیــم. ــرای ورزش اســتان رق شــرايط بهتــری ب

كل  اداره  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
ــت: ورزش در  ــرورش لرســتان گف ــوزش و پ آم
همــه ســطوح آمــوزش و پــرورش جريــان دارد.

در جلســه  ارديبهشــت  بهرامــی ۲8  فريــد 
ــه در  ــور ك ــرح كش ــان مط ــل از قهرمان تجلی
طــرح »قهرمــان خانــه« شــركت كــرده بودنــد، 
ــده از طــرف  ــک اي ــن طــرح ي اظهــار كــرد: اي
عمومــی  روابــط  و  تربیت بدنــی  معاونــت 
آمــوزش و پــرورش لرســتان بــود كــه در ايــام 
كرونــا بــا اســتقبال خــوب دانش آمــوزان و 

ــد. ــراه ش ــان هم فرهنگی
وی تصريــح كــرد: در ايــن طــرح دانش آمــوزان 
ســه  حداكثــر  می توانســتند  فرهنگیــان  و 
دقیقــه فیلــم ورزش در خانــه بــرای مــا ارســال 

كننــد كــه پــس از داوری بــه آثــار برتــر 
ــت. ــق گرف ــی تعل هداياي

ــه  ــه دبیرخان ــر ب بهرامــی اضافــه كــرد: 9۴۲ اث
ــورد  ــه ۷00 م ــد ك ــال ش ــنواره ارس ــن جش اي
مربــوط بــه لرســتان و مابقــی نیــز از ۱۳ 

ــود. ــده ب ــال ش ــر ارس ــتان ديگ اس
كل  اداره  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
آمــوزش و پــرورش لرســتان بــا بیــان اينكــه در 
تمــام مقاطــع تحصیلــی اثــر ارســالی داشــتیم، 
ــتثنايی  ــوزان اس ــز دانش آم ــر نی ــزود: ۲۲ اث اف
ــا  ــحالی م ــث خوش ــه باع ــد ك ــتاده بودن فرس
بــود و همیــن نشــان می دهــد ورزش در همــه 

ــان دارد. ــرورش جري ــوزش و پ ــطوح آم س
وی بــا بیــان اينكــه امیدواريــم بتوانیــم ورزش 
مــدارس را در بیــن خانواده هــا نهادينــه كنیــم، 
اضافــه كــرد: اين گونــه حــركات تفريحــات 
ــدون شــک  ــه ب و ســرگرمی ســالم هســتند ك
می توانــد در ســالمت بدنــی جامعــه موثــر 

باشــد.
ــه شــرايط زندگــی امــروز  ــا اشــاره ب بهرامــی ب
و اســتفاده بیــش از حــد غذاهــای آمــاده 
و فضــای مجــازی كــه تنبلــی و چاقــی را 
به دنبــال دارد، تاكیــد كــرد: بايــد بچه هــا 
ــش  ــش از پی ــی بی ــت بدن ــه ورزش و تربی را ب
ــن  ــا در اي ــش خانواده ه ــم و نق ــويق كنی تش

موضــوع خیلــی تعیین كننــده اســت.

وحید امیری:

تا جام جهانی 2۰22 در تیم ملی بازی می کنم

ورزش در همه سطوح آموزش و پرورش جریان دارد

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان:

ورزش لرستان در سال ۹۹ شرایط بهتری خواهد داشت 

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان:

پیشرفت فیزیکی بیش از 7۰ درصدی پروژه استخر چگنی

رضا جودکی نژاد
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پیشــرفت و موفقیت یک سازمان به عملکرد 
روابط عمومی آن بستگی دارد

مديــركل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری 
ــات  ــت و دوام خدم ــرفت و موفقی ــت: پیش ــتان گف لرس
ــرد  ــه عملك ــازمان ب ــک س ــر ي ــور موث ــتمرار حض و اس

ــتگی دارد. ــی آن بس ــط عموم رواب
فاطمــه ايرانــی بــا بیــان اينكــه امــروزه در جامعــه شــبكه 
ای و عصــر ارتباطــات اهمیــت و نقــش روابــط عمومــی 
ــی كــه  ــر كســی پوشــیده نیســت، اظهــار كــرد: دوران ب
اطــالع رســانی پیشــتاز و پیشــقراول ســاير عرصــه هــا 
ــود  ــالم نم ــن اع ــفاف و متق ــوان ش ــی ت ــد م ــی باش م
پیشــرفت و موفقیــت يــک ســازمان و دوام خدماتــش و 
اســتمرار حضــور موثــرش بــه عملكــرد روابــط عمومــی 

بســتگی دارد.
ــان از  ــازمان و ذينفع ــن س ــی بی ــل ارتباط ــزود: پ وی اف
يــک ســو و انتقــال ســريع، شــفاف و مســتند اقدامــات 
از ســوی ديگــر مــی توانــد نقــش و جايــگاه مهــم روابــط 
ــر بكشــد و  ــه تصوي ــه وضــوح ب ــان ب ــی را در اذه عموم
ــردن  ــد فدانك ــی افزاي ــوع م ــت موض ــه اهمی ــه ب آنچ

ــت. ــات اس ــار اطالع ــت در كارزار انفج واقعی
ايرانــی تصريــح كــرد: خوشــبختانه اعتمــاد و رجــاء 
واثــق مديــران دســتگاه های دولتــی خصوصــاً مديريــت 
ــه جايــگاه روابــط عمومــی هــا موجــب  ارشــد اســتان ب
ــه و  ــری ســالم جامع ــت گ ــی و هداي ــوان افزاي ــق، ت رون
پمپــاژ امیــد و نشــاط و ســاماندهی خــرد ورزانــه اخبــار 
و اطالعــات بــرای نیــل رســیدن بــه اهــداف عالیــه نظــام 

و دولــت شــده اســت.
مديــركل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری 
ــتر و  ــه بیش ــر چ ــناخت ه ــرد: ش ــوان ك ــتان عن لرس
ــا  ــتگاه ه ــن دس ــد و ارزش آفري ــران توانمن ــق مدي عمی
ــی و كاركــردی  ــه هــای اجراي ــن پشــتوانه برنام مهمتري

ــط عمومــی هــا شــده اســت. رواب
وی بــا اشــاره بــه اينكــه امــروز كســی بــه روابــط 
ــر و مصرفــی  ــه عنــوان يــک واحــد هزينــه ب عمومــی ب
ــا و  ــال، پوي ــد فع ــن واح ــه داد: اي ــد، ادام ــگاه نمیكن ن
خــالق در چارچــوب نظــام اداری توانســته اســت نقــش 
ــوده  ــات ب ــذورات و امكان ــه در حــد مع خــود را آنچنانك
بــه نمايــش بگــذارد؛ هرچنــد معتقديــم ايــن خدمــات در 
شــأن و منزلــت و جايــگاه رفیــع مــردم عزيــز و گرانقــدر 
نیســت و تــا رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب بايــد همــه 
ــا هــم تــالش كنیــم كــه ضمــن اخــذ رضايــت الهــی  ب
ــب  ــم كس ــه را ه ــت عام ــوی مقبولی ــات معن و توفیق

ــم. نمايی
ايرانــی اظهــار كــرد: امیــدوارم در ســايه همــكاری، 
ــم  ــر مه ــن ام ــدركاران اي ــت ان ــاق دس ــی و وف همدل
ــای  ــری از ابزاره ــره گی ــا به ــن ب ــتان و همچنی در اس
نويــن و ايــده هــا و روش هــای خالقانــه و بــا مشــاركت 
ــم  ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــه ب ــالی ك ــری در س حداكث
ــت  ــده اس ــن ش ــد مزي ــش تولی ــال جه ــه س ــری ب رهب
موجبــات ســربلندی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ايــران بیــش از پیــش و همچنیــن شــاهد اعتــال، رشــد و 

ــیم. ــان باش ــران عزيزم ــی اي بالندگ

مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان:
تعداد بانوان ورزشکار 

در استان بیشتر شده است

ــت: در  ــتان گف ــتانداری لرس ــوان اس ــور بان ــركل ام مدي
خانــم  ورزشــكاران  تعــداد  دور  نه چنــدان  گذشــته 
ــبختانه  ــا خوش ــود ام ــر ب ــی كمت ــا خیل ــه آق ــبت ب نس
در حــال حاضــر شــرايط خیلــی تغییــر كــرده و تعــداد 
بانــوان ورزشــكار خیلــی بیشــتر شــده اســت و لرســتان 

ــاخص دارد. ــان ش ــن قهرم ــز چندي نی
ناهیــد پرويزپــور در جلســه تجلیــل از قهرمانــان مطــرح 
كشــور كــه در طــرح قهرمــان خانه)ارســال فیلــم 
ــركت  ــان( ش ــوزان و فرهنگی ــی دانش آم ــركات ورزش ح
كــرده بودنــد، اظهــار كــرد: ايــن طــرح اقــدام خوبــی از 
طــرف اداره كل آمــوزش و پــرورش لرســتان بــود كــه بــا 
ــق  ــر مناط ــورمان از اكث ــرح كش ــان مط ــک قهرمان كم

ــود. ــر ارســال شــده ب كشــور اث
ــداد  ــدان دور تع ــته نه چن ــه در گذش ــان اينك ــا بی وی ب
ــود،  ــا خیلــی كمتــر ب ــه آق ــم نســبت ب ورزشــكاران خان
ــرايط  ــر ش ــال حاض ــبختانه در ح ــرد: خوش ــح ك تصري
ــی  ــوان ورزشــكار خیل ــی تغییــر كــرده و تعــداد بان خیل
بیشــتر شــده و لرســتان نیــز چنديــن قهرمــان شــاخص 

دارد.
ــركات  ــی و تح ــاط اجتماع ــه نش ــاره ب ــا اش ــور ب پرويزپ
از سیاســت های آموزش وپــرورش  بدنــی كــه يكــی 
اســت، تأكیــد كــرد: ايــن موضــوع بايــد به طــور جــدی 
ــرايط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد و ب ــرار بگی ــه ق ــورد توج م

ــويم. ــل ش ــد از آن غاف ــروزه نباي ــی ام زندگ
ــح  ــتان تصري ــتانداری لرس ــوان اس ــور بان ــركل ام مدي
كــرد: امــروزه بــا توجــه بــه اســتقبال از فســت فود 
بحــث چاقــی را داريــم كــه زمینه ســاز بســیاری از 
ــه  ــت ك ــروری اس ــت و ض ــالی  اس ــا در بزرگس بیماری ه

بگیريــم. ورزش در مــدارس را جدی تــر 
ــر  ــران كمت ــن دخت ــركات در بی ــرد: تح ــه ك وی اضاف
اســت و توقــع داريــم زنــگ ورزش در مــدارس جدی تــر 

گرفتــه شــود.
پرويزپــور بــا تأكیــد بــر اينكــه قهرمانــان تــا جايــی كــه 
می تواننــد در مــدارس حضــور يابنــد، افــزود: بــا حضــور 
ورزش  بــه  را  دانش آمــوزان  می تواننــد  مــدارس  در 

ــد. ــب و در بحــث اســتعداديابی مشــاركت كنن ترغی

یادداشت خبر5 لربانو

ــه  ــت و برنام ــازمان مديري ــس س رئی
ريــزی لرســتان عملكــرد شــش ماهه 
ــزی  ــه ري ــی برنام ــت هماهنگ معاون
ــريح  ــازمان را تش ــن س ــه اي و بودج

كــرد.
خصــوص  در  حســن پور  ســمانه 
معاونــت  ماهــه  شــش  عملكــرد 
ــه  ــزی و بودج ــه ري ــی برنام هماهنگ
بیــان كــرد: همــكاران مــا در ســازمان 
لرســتان  برنامه ريــزی  و  مديريــت 
ــات مهمــی در  در ســال ۱۳98 اقدام
ــزی و بودجــه انجــام  حــوزه برنامه ري
دادنــد كــه برخــی از مهمتريــن 
ــت: ــرح اس ــن ش ــا بدي ــات آنه اقدام

حوزه برنامه ریزی:
ــام  ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
ريــزی  برنامــه  حــوزه  در  شــده 
افــزود: تدويــن و تصويــب اســناد 
راهبــردی و اجرايــی آمايــش اســتان 
در كمیســیون تخصصــی شــورای 
عالــی آمايــش كشــور، )آذر، دی و 
بهمــن ۱۳98( تهیــه برنامــه اجرايــی 
برنامــه ششــم توســعه بــرای اســتان 
لرســتان و همچنیــن برنامــه اجرايــی 
ــای  ــتان در ماه ه ــعه ۱۱ شهرس توس
ــات  ــام مطالع ــان و آذر۱۳98، انج آب
ــی  ــتغال زاي ــادی و اش ــعه اقتص توس
روســتايی ۱۴۲ روســتا )اتمــام در 
گــزارش  تهیــه   ،)۱۳98 بهمــن 
ســیمای اســتان و گــزارش اقتصــادی 
و  اســتان  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
ارســال بــه ســازمان برنامــه و بودجــه 

كارهــای  مهمتريــن  از  كشــور 
انجــام شــده در ايــن حــوزه 

ــت. ــوده اس ب
حوزه اقتصادی:

رئیــس ســازمان مديريــت 
و برنامه ريــزی لرســتان 

ــی  ــی و و ارزياب بررس
پروژه هــای اقتصــاد 

در  مقاومتــی 
ــتان  ــطح اس س
ديگــر  از  را 
ت  مــا ا قد ا
ت  ر صــو

و  برنامه ريــزی  حــوزه  در  گرفتــه 
و  دانســت   98 ســال  در  بودجــه 
گفــت: انجــام مطالعــه ۲5 طــرح 
فرصت هــای  ســنجی  امــكان 
ســرمايه گذاری و تعییــن و ثبــت 
۶9 پــروژه قابــل واگــذاری بــه شــیوه 
مشــاركت عمومــی خصوصــی در 
ــازار الكترونیــک طرح هــای  ســامانه ب
زيــر  ســرمايه گذاری  و  عمرانــی 
ســاختی و ارســال بــه ســازمان برنامه 
ــات  ــر اقدام و بودجــه كشــور، از ديگ

بــود. حــوزه  ايــن  مهــم 
وی خاطــر نشــان كــرد: از مهمتريــن 
ــوان،  ــی ت ــوزه م ــن ح ــرد اي عملك
رصــد پايــش و ارزيابــی عملكــرد 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  پروژه هــای 
ســامانه نیپــای ملــی، تهیــه گــزارش 
در  كلیــدی  پروژه هــای  عملكــرد 
ســامانه پكتــا، تهیــه گــزارش 
عملكــرد برنامــه عملیاتــی 
در  چهارســاله  توســعه 
توزيــع  نماگــر،  ســامانه 
و  اســتانی  اعتبــارات 
تبصــره  دســتگاهی 
ســال   ۱9
ــا  ۱۳98 ب
همــكاری 
ه  ز حــو
جــه  د بو
ه  ر شــا ا

كــرد.
ه  ز حــو

: جــه د بو
حســن پور در رابطــه بــا اقدامــات 
صــورت گرفتــه در ايــن حــوزه عنوان 
ــد  ــت بن ــتفاده از ظرفی ــا اس ــرد: ب ك
ــون بودجــه ســال  »و« تبصــره 5 قان
۱۳98 در بحــث تهاتــر بدهــی دولــت 
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
بــا پیگیــری و مكاتبــات متعــدد 
ــان  ــارد توم ــديم 5۷ میلی ــق ش موف
ــا مطالبــات  از بدهی هــای دولــت را ب

ــم. ــكاران تســويه نمايی پیمان
 ۱5 تشــكیل  كــرد:  تصريــح  وی 
كارگــروه  و ۳  تخصصــی  كمیتــه 
ــون الحــاق)۲(  ــاده ۲۳ قان اســتانی م
و تصويــب ۲0 پــروژه جديــد اســتان 
بــا اعتبــار حــدود ۳۲0 میلیــارد 
ريــال كــه 50 درصــد ايــن اعتبــارات 
گرديــده  تامیــن  در ســال ۱۳98 
اســت، توزيــع و ابــالغ اعتبــارات 
بازنشســتگان، يــک درصد پژوهشــی، 
مــاده ۱0 قانــون تنظیــم، تبصــره ۱9 
بنــد )ط( مــاده ۲8 قانــون الحــاق)۲( 
و ســاير رديف هــای متفرقــه در نیمــه 
ــارات  ــع اعتب ــال ۱۳98، توزي دوم س
ســرمايه ای  دارايی هــای  تملــک 
و هزينــه ای اليحــه بودجــه ســال 
ــه  ــه و مبادل ــا اصالحی ۱۳99 و نهايت
بیــش از ۳0 موافقــت نامــه هزينــه ای 
نامــه  موافقــت   ۲00 از  بیــش  و 
عمرانــی در زمســتان ســال ۱۳98 

ــود. ــاره نم اش

ــی  ــای عموم ــه ه ــركل كتابخان مدي
ــالش  ــا ت ــت: ب ــتان گف ــتان لرس اس
همــكاران ارجمنــد كتابــدار از ابتــدای 
ــت  ــالت ناخواســته، فعالی ــن تعطی اي
ــیع و  ــم وس ــی در حج ــای فرهنگ ه
گســترده در فضــای مجــازی آغــاز و 

ــه دارد. ــروز ادام ــه ام ــا ب ت
اولیــن جلســه انجمــن كتابخانــه 
اســتان در ســال  هــای عمومــی 
جــاری بــه رياســت محمــود ثمینــی 
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری و بــا حضــور فرشــته 
طهماســبی مديــركل كتابخانــه هــای 
عمومــی، احمــد حســین فتايــی 
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
ــور  ــركل ام ــور ســرتیپ مدي ــم پ مري
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
ــركل  ــور مدي لرســتان، ناهیــد پرويزپ
ــتانداری  ــواده اس ــوان و خان ــور بان ام
لرســتان، قــدرت اهلل فــالح نــژاد 
شــهری  امــور  دفتــر  مديــركل 
اســتانداری لرســتان، محمدجــواد 
ــرورش  ــون پ ــركل كان محمــدی مدي
فكــری كــودكان و نوجوانــان، جعفــر 
طوالبــی فرمانــدار مركــز اســتان، 
محمــد شــريفی مقــدم شــهردار خرم 
آبــاد، امیــد امیــدی معــاون ســازمان 
مديريــت و برنامــه ريــزی، حجــت اهلل 
ــوزش و  ــاون اداره كل آم ــی مع مومن

ــه  ــاير اعضــاء ب ــتان و س ــرورش اس پ
صــورت ويدئــو كنفرانــس برگــزار 

ــد. ش
ــی  ــای عموم ــه ه ــركل كتابخان مدي
ــرد:  ــان ك ــن جلســه بی ــتان در اي اس
از اســفند مــاه ســال جــاری همزمــان 
بــا تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه هــا، 
ــای  ــه ه ــی كتابخان ــت فیزيك فعالی
ــا  ــگ ب ــز هماهن ــتان نی ــی اس عموم
سراســر كشــور جهــت قطــع زنجیــره 
انتقــال ويــروس كرونــا تعطیــل شــده 

اســت. 
فرشــته طهماســبی افــزود: بــا تــالش 
همــكاران ارجمنــد كتابــدار از ابتــدای 
ــت  ــالت ناخواســته، فعالی ــن تعطی اي
ــیع و  ــم وس ــی در حج ــای فرهنگ ه
گســترده در فضــای مجــازی آغــاز و 

تــا بــه امــروز ادامــه دارد.
داد:  ادامــه  وی 

چنديــن برنامــه 

متنــوع فرهنگــی بــه صــورت مجازی 
در دســتور كار قــرار گرفــت كــه 
ــت  ــا را شكس ــی كرون ــابقه نقاش مس
ــنواره  ــن دوره جش ــم و دهمی میدهی
ــن  ــم تري ــوی از مه ــی رض كتابخوان
ايــن برنامــه هــا بــود، كــه با اســتقبال 
خــوب هــم اســتانی هــای عزيــز 

مواجــه گرديــد.
امیــد  كــرد:  عنــوان  طهماســبی 
ــت  ــا عناي ــاری ب ــال ج ــت در س اس
مســئولین اســتان اعتبــار مطلوبــی به 
پــروژه هــای ســاخت كتابخانــه هــای 
عمومــی بــه ويــژه پــروژه هايــی كــه 
از درصــد پیشــرفت بااليــی برخــوردار 
ــا  ــود ت ــص داده ش ــتند، تخصی هس
ــرداری  ــره ب ــه به ــاهد ب ــزودی ش ب

ــیم. ــا باش ــیدن آنه رس
ــی  ــای عموم ــه ه ــركل كتابخان مدي
اســتان همچنیــن تامیــن اعتبــار فــاز 
ــه  ــازی كتابخان ــاوم س ــروژه مق دوم پ
عمومــی حضــرت مهــدی )عــج( خرم 

آبــاد را نیــز خواســتار شــد.
همــكاری دســتگاه هــای اجرايــی 
اســتان در برگــزاری دهمیــن دوره 
جشــنواره كتابخوانــی رضــوی، فراهم 
ــرداری  ــره ب ــه به ــات ب ــدن مقدم ش
ــی  ــای عموم ــه ه ــیدن كتابخان رس
اســتان بــا درصــد پیشــرفت فیزيكــی 
بــاال از جملــه مركــزی، اســتاد آيتــی 
ــودرز و  ــک الیگ ــه ي ــرد و درج بروج
ــهرداری  ــه ش ــغ بودج ــه تفري ارائ
هــای اســتان در ســال 98 توســط 
ــه اداره كل  ــور شــهری ب ــر ام دفت
از  عمومــی  هــای  كتابخانــه 
مهمتريــن مصوبــات ايــن 

ــود. ــه ب جلس

مهنــار بهرامــی شــیرزنی از ديــار لرســتان؛  بانويــی 
توانمنــد و جســور كــه نقــش و نــگار فريبنــده دار 
قالــی را رهــا می كنــد و خــارج از عــرف زمانــه اش 
ــدازد  ــی راه می ان ــی تلفن ــود، تاكس ــده می ش رانن
و در آخــر راننــده كامیــون می شــود و ثابــت مــی 

ــد. كنــد يــک زن هــم اگــر بخواهــد، می توان
خنده هــای  صــدای  ترســد؛  نمــی  چیــزی  از 
ــد، گاه از  ــی كن ــرد  نم ــز او را دلس ــخر آمی تمس
تحقیرهــا انــدوه بــه دل مــی گیــرد امــا شــكیباتر 
از آن اســت كــه در برابــر رســیدن بــه آرزوهايــش 
ــرواز او در  ــد پ ــد روح بلن ــی دان ــد، م ــاه بیاي كوت
ــی نمــی  ــه و دار قال ــی خان ــب كارهــای معمول قال
ــرد و  ــی خ ــان م ــه ج ــا را ب ــختی ه ــد، س گنج

ــی شــود. ــا م ــی جــاده ه راه
ــب  ــک مطل ــی ي ــان كودك ــک از هم ــاز كوچ مهن
ــدر در  ــه آنق ــن  ك ــم اي ــده و آن ه را خــوب فهمی
ــه  ــد در خان ــی توان ــه نم ــرژی دارد ك ــش ان بدن
بنــد شــود و آنقــدر روياهــای شــفاف و روشــن در 
برابــرش ظاهــر مــی شــوند كــه هیــچ چیــز نمــی 

ــاز دارد. ــا ب ــه آن ه ــیدن ب ــد او را از رس توان
خیلــی از دخترهــای كوچــک هســتند كــه عاشــق 
ــد  ــد نكشــیده ان ــه ق ــی ك ــا زمان ــد و ت ــال ان فوتب
بــا برادرانشــان فوتبــال بــازی مــی كننــد، خیلــی 
ــد  ــا در ذهنشــان تصــور مــی كنن از دختربچــه ه
ــت  ــا را پش ــه دنی ــفید هم ــبی س ــر اس ــوار ب س
ــی از آن  ــده كم ــط ع ــا فق ــد ام ــی گذارن ــر م س
هــا روياهايشــان را دســت نیافتنــی نمــی داننــد و 

ــد. ــی كنن ــالش م ــه آن ت ــرای رســیدن ب ب
ــی رود و  ــش م ــال آرزوهاي ــه دنب ــا  ب ــاز ام مهن
ــور  ــدار در كش ــر راه ــزاران نف ــان ه ــاال در می ح
ــد  ــی كن ــت م ــدار فعالی ــوی راه ــک بان ــا ي تنه
ــل  ــار لرســتان و از اي ــه آن هــم شــیرزنی از دي ك

ــت. ــودر اس ــتان الیگ ــاری شهرس بختی
شــیرزن اهــل الیگــودرز لرســتان از بچگــی عاشــق 
ــای  ــود. روي ــنگین ب ــین های س ــی و ماش رانندگ
بــوده  تريلــر  و  كامیــون  رانــدن  اش  كودكــی 
ــا  ــه ب ــی ك ــه رانندگان ــرت ب ــا حس ــه ب و همیش
ــد  ــی راندن ــا م ــاده ه ــنگین در ج ــین های س ماش

ــرد. ــی ك ــگاه م ن
او اجــازه نــداد ايــن حســرت تبديــل بــه حســرت 
بــه  گرفــت  تصمیــم  و  عمــرش شــود  تمــام 
روياهايــش جامــه عمــل بپوشــاند. هــر چنــد 
ــوز  ــه هن ــک شهرســتان كوچــک ك ــن كار در ي اي
ــر  ــای كلیشــه ای ب ــی و ســنت ه ــای قديم باوره
ــختی  ــیار س ــت، كار بس ــان آن حكمفرماس مردم
اســت امــا باورهــای قديمــی و مانــع تراشــی هــای 

ــرد. ــوس نك ــل او را ماي ــی دلی ب
حــاال او تنهــا زن راهــدار كشــور اســت و در 
آســتانه ۴0 ســالگی كولــه بــاری از تجربیــات تلــخ 

ــد. ــل می كن ــود حم ــا خ ــیرين را ب و ش

از بازی های کودکانه تا رانندگی  لودر
ــواده در  ــای خان ــت ه ــه حماي ــاره ب ــا اش ــاز ب مهن
ــی  ــودش م ــبانه روزی خ ــای ش ــالش ه ــار ت كن
ــس  ــی كــه مــی خواســتم مجــوز آژان ــد: زمان گوي
را بگیــرم پــدرم نگــران بــود امــا بــه او قــول دادم 
ــه برمــی  ــه خان ــا مجــوز آژانــس ب كــه يــک روز ب
ــاد. خوشــبختانه  ــم افت ــاق ه ــن اتف ــه اي ــردم ك گ
در ايــن چندســال كوچكتريــن مشــكلی برايــم بــه 

ــد. وجــود نیام
ايــن بانــوی راهــدار مــی گويــد: رانندگــی آن هــم 
تنهــا در جــاده البتــه كــه شــجاعت مــی خواهــد و 
زن و مــرد هــم نــدارد. وقتــی در تطعیــالت عیــد 
ــاده ماشــین خــراب  در يكــی از جاده هــای دورافت

ــه ناچــار ۱0  ــل تعطیــالت ب ــه دلی ــی شــود و ب م
ــت  ــی آن وق ــک میمان ــر كم ــاده منتظ روز در ج
ــه  ســختی كار دوچنــدان مــی شــود امــا عشــق ب
ــه  ــر چ ــد. ه ــی كن ــیرين م ــختی راه را ش كار س
كار ســخت تــر مــی شــود جذابیتــش هــم بیشــتر 

مــی شــود.
ســر  بــه  كــه  ای  دوره  در  افزايــد:  مــی  وی 
ــدارد  ــا ن ــه معن ــه و مردان ــر كار زنان ــم ديگ می بري
كــه  كاری  هــر  عهــده  از  می تواننــد  زنــان  و 
دوســت داشــته باشــند، برآينــد. زنــان اگــر كاری 
را انتخــاب مــی كننــد حتمــا آن را ادامــه دهنــد 
ــه  ــوكل ب ــری و ت ــا پیگی ــه ب ــن باشــند ك و مطمئ
ــام دوران  ــن اســت، در تم ــز ممك ــه چی ــدا هم خ
ــدم  ــه امی ــا روزن ــتیبان و تنه ــا پش ــختی تنه س

ــدم. ــق ش ــره موف ــود و باالخ ــدا ب ــط خ فق

نگاهی به دوران کودکی مهناز
دختــر روســتايی بازيگــوش عاشــق بازی هــای 
ــا بچه هــای روســتا  پســرانه اســت حتــی وقتــی ب
ــان  ــور و نیس ــا گل تراكت ــد، ب ــی كن ــازی م گل ب
درســت مــی كنــد. از همــان كودكــی بــا نقــش و 
نــگار قالــی آشــنا مــی شــود و وقتــی 9 ســاله مــی 
شــود ديگــر يــک اســتاد قالیبافــی اســت، او نقشــه 

ــد. ــر می كنن ــه پ ــش چال ــد و خواهران ــی زن م
بزرگتــر كــه مــی شــود بــازی هــای كودكانــه هــم 

جــدی تــر مــی شــوند.
ــا برادرهــا  ــوغ ب ــل از ســن بل ــا قب ــازی كــه ت مهن
و پســرهای روســتا فوتبــال بــازی مــی كــرد 
حــاال فوتبــال را بــه شــكل حرفــه ای دنبــال مــی 
كنــد. علــی رغــم تمــام مخالفــت هــا باالخــره بــه 
اراک  آلومینیوم ســازی  فوتبــال  تیــم  عضويــت 
ــه و  ــوک حمل ــم، ن ــت مهاج ــد؛ در پس ــی آي درم
ــا  ــد ام ــی كن ــازی م ــام ب ــال تم ــک س ــک ي هافب
بــا وجــودی كــه آرزوی تیــم ملــی را درســر مــی 
ــدرش از  ــط پ ــل دوری راه توس ــه دلی ــد ب پروران
ادامــه دادن فوتبــال منــع مــی شــود و آرزوهايــش 
بــرای ســتاره فوتبــال شــدن همیــن جــا بــه 
ــوان  ــوز ج ــا او هن ــود. ام ــی ش ــپرده م ــاک س خ

ــر دارد. ــیاری در س ــای بس ــت و آرزوه اس
ــرايط  ــودرز، ش ــه الیگ ــتا ب ــرت از روس ــا مهاج ب
بــرای او فراهــم مــی شــود تــا اولیــن گام را بــرای 
تحقــق روياهايــش بــردارد، بنابرايــن در ســال 
ــان  ــرد. همزم ــی گی ــی م ــه رانندگ 8۳ گواهینام

ــذ  ــد از اخ ــرده و بع ــدازی ك ــوپرماركتی راه ان س
ــی  ــی م ــم رانندگ ــه تعلی ــی ب ــه رانندگ گواهینام

ــردازد. پ
در ســال 8۶ امــا تصمیــم  بــه راه انــدازی آژانــس 
بانــوان در الیگــودرز مــی گیــرد! ايــن تصمیــم در 
آن شــرايط و در آن ســال هــا آنقــدر دور از ذهــن 
اســت كــه هیــچ كــس او را جــدی نمــی گیــرد و 
عــده ای بــه او و افــكارش بــه ديــده تمســخر نــگاه 

مــی كننــد.
ــا او همراهــی نكــرده  بعضــی از مســووالن وقــت ب
ــدازی  ــد. راه ان ــی اندازن ــش م ــش پاي و ســنگ پی
ــرای او يــک ســال و نیــم طــول  ــوان ب آژانــس بان
مــی كشــد و وقتــی خاطــرات آن روزهــا برايــش 
زنــده مــی شــوند، بغضــی ســنگین گلويــش 
ــی  ــدی نم ــس او را ج ــچ ك ــارد، هی ــی فش را م
ــگ  ــواده اش رن ــای خان ــت ه ــی صحب ــرد حت گی
ــه  ــد ب ــی كن ــر كــس ســعی م ــدی دارد و ه ناامی
ــا  ــد. ام ــرف كن ــم منص ــن تصمی ــی او را از اي نوع
ــه حــرف  او عزمــش راجــزم كــرده و نیــش وكناي
هــای ديگــران و نصیحــت هايشــان كــه دختــر را 
چــه بــه ايــن كارهــا ! در او هیــچ تاثیــری نــدارد.

قدم در راه موفقیت
ــد  ــال ناامی ــه دنب ــیاری ب ــه  بس ــرايطی ك در ش
كــردن مهنــاز هســتند، فرمانــدار وقــت الیگــودرز 
رويــه متفاوتــی در پیــش مــی گیــرد و از او 
ــه ادامــه مســیر تشــويق  حمايــت كــرده و او را  ب
مــی كنــد. امــا راه ســخت تر از چیــزی اســت كــه 

تصــورش را می كــرد.
ــاد فقــط يــک ســرويس  ــه خــرم آب از الیگــودرز ب
ــم  ــاعت ۴ و نی ــه س ــود دارد ك ــد وج ــت و آم رف
ــط  ــافران آن فق ــد و مس ــی كن ــت م ــح حرك صب
ســربازها هســتند. خانــه مهنــاز تــا ايســتگاه 
اتوبــوس يــک كیلومتــر فاصلــه دارد امــا بــا وجــود 
ــای  ــگ ه ــتان و س ــرد زمس ــرمای س ــی، س تاريك
ــی  ــی اش م ــن مســیر همراه ــه در اي ــردی ك ولگ
كردنــد ترســی بــه دلــش راه نــداده و آنقــدر 
مســیر الیگــودرز … خــرم آبــاد را رفــت و آمــد تــا 

ــید. ــته اش رس ــه خواس ــره ب باالخ
ــهرها  ــه در كالنش ــته ك ــن خواس ــق اي ــا تحق ام
ــد  ــادی داشــت در شــهر كوچكــی مانن ــدی ع رون
ــود،  ــانی ها نب ــن آس ــه اي ــاز ب ــی مهن ــهر زندگ ش
يكــی از دســت اندركاران بــرای ناامیــد كــردن 

ــر  ــراد فقی ــه اف ــه ب ــد ك ــی گوي ــه او م ــاز ب مهن
ــری  ــل خنج ــرف مث ــن ح ــم. اي ــوز نمی دهی مج
بــر قلبــش مــی نشــیند و عزمــش را بــرای ادامــه 

ــد. ــی كن ــر م ــد براب راه چن
او ايــن بــار راهــی تهــران شــده و بــه دفتــر 
ــق  ــرانجام موف ــی رود و س ــوری م ــت جمه رياس
ــوان را  ــس بان ــدازی آژان ــوز راه ان ــود مج ــی ش م
ــمی  ــوان مراس ــس بان ــاح آژان ــرای افتت ــرد، ب بگی
پیشــمرگ  را  او  فرمانــدار  و  می كننــد  برگــزار 

زنــان ديگــر شــهر می خوانــد.
ــیار  ــای بس ــری و دوندگی ه ــا پیگی ــه ب ــاز ك  مهن
باالخــره بــه خواســته اش مــی رســد، ســدی را نیــز 
ــر از  ــه كمت ــه فاصل ــی دارد؛ ب ــان برم از ســر راه زن
ــوان در الیگــودرز  ــس بان ــن آژان ــه دومی ــک هفت ي
ــاد  ــم در خرم آب ــون ه ــود و اكن ــدازی می ش راه ان
و هــم در الیگــودرز چنديــن آژانــس بانــوان وجــود 

دارد.
امــا راه انــدازی آژانــس تــازه آغــاز مشــكالت 
اول  روزهــای  گويــد:  مــی  او  اســت،  ديگــری 
آژانــس بانــوان بــرای مــردم غريبــه بــود، مزاحــم 
تلفنــی داشــتیم و برخــی واقعــا اذيــت می كردنــد، 
ــک  ــه كم ــتم و ب ــین نداش ــودم ماش ــی خ از طرف
فرمانــدار توانســتم ســال 88 حــدود پنــج میلیــون 
ــدم. ــژو آر. دی خري ــک پ ــرم و ي ــان وام بگی توم

در ادامــه موفــق مــی شــود بــا آمــوزش و پــرورش 
ــان  ــدد و زن ــرارداد ببن ــدارس ق ــرای ســرويس م ب
ــوار را تشــويق مــی كنــد كــه وارد  سرپرســت خان
كار شــوند، بانوانــی كــه توانســتند از ايــن راه نــان 

ــواده شــوند. آور خان

اخذ گواهینامه پایه یک و ترانزیت
ــی  ــه عطف ــا نقط ــوان تنه ــس بان ــدازی آژان راه ان
بــه  رســیدن  و  بیشــتر  هــای  تــالش  بــرای 
ــار  ــن ب ــوده، اي ــاز ب آرزوهــای دوران كودكــی مهن
ــه  ــه پاي ــد و گواهینام ــی زن ــاال م ــا را ب آســتین ه

ــرد. ــی گی ــک را م ي
بــرای گرفتــن گواهینامــه پايــه يــک راهــی 
تــا  كیلومتــر   ۱۲0 كــه  شــود  مــی  بروجــرد 
ــه  ــق ب ــاه موف ــی ۶ م ــه دارد و ط ــودرز فاصل الیگ
ــوز ورود  ــز مج ــک و نی ــه ي ــه پاي ــذ گواهینام اخ
و خــروج پااليشــگاهی و حمــل و نقــل مــواد 
ــرض و وام  ــا ق ــپس ب ــود، س ــی ش ــاک م خطرن
موفــق بــه خريــد يــک كامیــون چینــی مــی شــود.

حــاال مــردم هنــگام عبــور از جاده هــا زنــی را مــی 
بیننــد كــه تــک و تنهــا پشــت تانكــر حامــل گاز 
نشســته در حالــی كــه لبخنــد بــه لــب دارد. او بــا 
ــه تمــام كشــور ســرک  ــع ب تانكــر حامــل گاز ماي
ــه آن  ــهر ب ــن ش ــال از اي ــی كشــد وهشــت  س م

شــهر ســوخت جــا بــه جــا مــی كنــد.
درســت زمانــی كــه فكــر مــی كنــد بــه خواســته 
اش رســیده اســت، كامیــون چینــی دســتش را در 
حنــا مــی گــذارد، بــه ناچــار آن را مــی فروشــد و 
ــچ  ــد. هی ــروع كن ــو ش ــور اســت از ن ــاره مجب دوب
نهــاد و ســازمانی حاضــر بــه جــذب راننــده خانــم 

نیســت.
 بارهــا پیشــنهاد كار دفتــری را رد مــی كنــد. كار 
ــی ورق و  ــا كل ــک ب ــاق كوچ ــک ات ــردن در ي ك
كاغــذ چیــزی نیســت كــه مهنــاز را راضــی كنــد، 
ــد از جــاده و ســفر دل بكنــد. روحــش  نمــی توان
ــای  ــا در وانفس ــاده ام ــرای ج ــد ب ــی كش ــر م پ
ــه  ــدار ب ــه پیشــنهاد فرمان ــی ب ــی پول بیــكاری و ب

ــی رود. ــداری شــهر م راه
 در راهــداری، ابتــدا او را بــه عنــوان راننــده 
از  ناگزيــر  را  او  زندگــی  فشــار  و  نمی پذيرنــد 

شــهر   راهــداری  در  دفتــری  شــغل  پذيــرش 
ــی آورد  ــاه دوام م ــک م ــط ي ــی فق ــد. ول می كن
و اصــرار، پافشــاری و دوندگی هــای او باالخــره 
ــده در اداره  ــوان رانن ــه عن ــد و ب ــواب می ده ج

الیگــودرز جــذب می شــود. راهــداری 
ــه زمســتان هــای  اگــر بخواهیــم گــذرا نگاهــی ب
ــای  ــا و دره ه ــوه ه ــا و ك ــت فرس ــخت و طاق س
ــاک  ــر ن ــای خط ــاده ه ــیب و ج ــراز و نش ــر ف پ
ــی از  ــار كارهاي ــم، شــايد در كن الیگــودرز بیندازي
ــداری از  ــاورزی و دام ــدن، كش ــه كار در مع جمل
ــداری اســت. ــن مشــاغل، راه ــه ســخت تري جمل

راهــداران در زمســتان بــا بــرف و بــاران و در 
تابســتان بــا كــوه و دره دســت و پنجــه نــرم 
ــردان  ــوده انــد م مــی كننــد؛ در ايــن بیــن ب
قدرتمنــدی كــه تــاب و طاقــت ايــن شــغل 
پرخطــر را نداشــته و از راهــداری كنــار رفتــه انــد.

ــگر و  ــوی تالش ــودرز بان ــتان الیگ ــا در شهرس ام
پــر جنــب و جوشــی كمــر همــت را بــه محكمــی 
دلیرمــردان ســرزمینش بســته و شــب و روز، 
ــا  ــاده ه ــا و ج ــه ه زمســتان و تابســتان در گردن

ــد. ــازی میكن ــاده س ــی و ج ــرف روب ب

تالشــی بــی وقفــه در جــاده هــای ســخت 
گــذر الیگــودرز

عبــاس عباســی ، رئیــس اداره راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای الیگــودرز در مــورد ايــن بانــوی 
راهــدار مــی گويــد: ايــن بانــوی تالشــگر هیچــگاه 
از زيــر بــار مســوولیت شــانه خالــی نكــرده اســت؛ 
هــرگاه در فصــل بــارش بــرف ماموريــت در گردنــه 
ــه ايشــان محــول  هــای ســخت گــذر الیگــودرز ب
ــزه كار  ــام انگی ــا تم ــتی و ب ــه درس ــود ب ــی ش م
ــداری  ــنگین راه ــزات س ــا تجهی ــی را ب ــرف روب ب

انجــام میدهــد.
يكــی از راهــداران الیگــودرز كــه راننــده كامیــون 
ــه  ــان ب ــر زم ــد: ه ــی گوي ــت، م ــی اس ــرف روب ب
ــون  ــد كامی ــا چن ــرف ب ــارش ب ــدت ب ــل ش دلی
ــوی  ــن بان ــديم و اي ــی ش ــزام م ــت اع ــه ماموري ب
ــران  ــز نگ ــد هرگ ــی ش ــراه م ــا هم ــا م ــدار ب راه

ــم. او نبودي
محمــد گــودرزی افــزود: كار در جــاده و خصوصــا 
موقــع بــرف روبــی بســیار خطــر نــاک اســت امــا 
ــه  ــود ك ــد كســی نب ــچ گاه نیازمن ــم هی ــن خان اي
در كارش بــه او كمــک كنــد و در برخــی مــوارد؛ 
ــه جــاده هــای ســخت  ــی ب ــه تنهاي ــم ب ــن خان اي

گــذر میرفــت و بــرف روبــی مــی كــرد.
ــور  ــم در كش ــدار خان ــا راه ــون تنه ــاز اكن مهن
ــی و تابســتان هــا  ــرف روب ــا ب اســت. زمســتان ه
نیــز لكــه گیــری و شانه ســازی جــاده انجــام مــی 

دهــد.
راننــده بــرف روبــی كــه عاشــق شــعر و آواز 
مــی  را  بختیــاری  ســنتی  موســیقی  اســت، 
ــادری اش را در  ــرزمین م ــای س ــد و آوازه شناس

ــد. ــی ده ــر م ــی س ــای تنهاي ــب ه ش
ــه  ــز نســبت ب ــردم شــهر نی ــد م ــر، دي حــاال ديگ
مهنــاز تغییــر كــرده و همــه او را بــه عنــوان يــک 
ــدار  ــم راه ــک خان ــنگین و ي ــین س ــده ماش رانن

ــد. ــه ان پذيرفت
وقتــی در جــاده ماشــین ســنگین مــی رانــد 
ــن  ــود چنی ــی كنند؛وج ــويقش م ــرد تش زن و م
ــی  ــوت قلب ــر ق ــی ديگ ــرای بانوان ــاال ب ــی ح بانوي
بــرای رهايــی از  ســختی هاســت و هنگامــی 
ــف  ــش ك ــد براي ــی كنن ــور م ــارش عب ــه از كن ك
مــی زننــد و ايــن هــا همــه بــرای مهنــاز دلگــرم 

ــت./ايرنا ــده اس كنن

نگین کوگانی

تنها بانوی راهدار کشور، شیرزنی از دیار لرستان

 تشریح گزارش عملکرد  معاونت هماهنگی برنامه ریزی و  بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی لرستان

فعالیت های فرهنگی  در فضای مجازی ادامه دارد
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تكلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذكــور مســتقر در اداره 
ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذيــل:

۱-پرونــده كالســه ۱۲۱۶/9۷ و  رای شــماره ۱00۶0۷8 مورخــه 
۱۳98/۱0/۱۴ بــه تقاضــای محمدحســن آذرخــش  فرزنــد حســین 
ــاحت ۲59.9۳   ــارت بمس ــاب عم ــک ب ــدانگ ي ــه شش ــبت ب نس
مترمريــع از پــالک ۱9 فرعــی از ۱0 اصلــی واقــع در بخــش ۲ 
شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالكیــت مالــک اولیــه غالمرضــا 

دهقــان 
ــاده ۳  ــرای م ــب در اج ــد. مرات ــاء گردي ــد و انش ــیدگی و تائی رس
قانــون تعییــن تكلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5روز جهــت اطــالع مالكیــن و ســاير صاحبان 
حقوقــی در روزنامــه كثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه 
بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد 
تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاريــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها 
از تاريــخ الصــاق بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را كتبــا« بــه اداره 
ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد تســلیم دارنــد و برابــر 
مقــررات معتــرض مكلــف اســت ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ 
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقديــم دادخواســت به مراجــع قضايی 
ذيصــالح اقــدام و گواهــی تقديــم دادخواســت تحويــل ثبــت اســناد 
نمايــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوكل بــه ارائــه حكــم نهايــی مــی 
باشــد در غیــر ايــن صــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقديــم 
دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذكــور و يــا عــدم  اعتــراض 
ســند مالكیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات 
صــادر خواهــد شــد در هــر حال صــدور ســند مالكیت مانــع مراجعه 

متضــرر بــه مراجــع قضايــی نخواهــد بــود. م/الــف: ۴۱5590۱۳9
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۳/۳

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۳/۱9
صید آقا نجفوند دريكوندی

سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد

روابط عمومی انگیزه ای برای تمام امور  

)سارا رنجبر(
ــالس  ــريه میرم ــی نش اختصاص
ــه  ــی ك ــا از زمان ــان ه ــو- انس ن
ديــده بــه ايــن جهــان مــی 
برقــراری  نیازمنــد  گشــايند، 
بــا  گوناگــون  هــای  ارتبــاط 

هســتند. خــود  همنوعــان 
ــات،  ــا كلم ــاختن ب ــردن و س ــران ك ــادی، وي ــم و ش  غ
حالــت هــای چهــره و بــدن و بكارگیــری ابــزار، همگــی 
ــر  ــت. ب ــران اس ــا ديگ ــاط ب ــراری ارتب ــای برق از راه ه
ــده  ــد ش ــازه متول ــوزاد ت ــه ن ــت ك ــاس اس ــن  اس همی
ــرای نشــان دادن نیــاز هــای اولیــه خــود، گريــه مــی  ب

ــد. ــی زن ــد م ــا لبخن ــد و ي كن
انســان هــای اولیــه بــا دود و آتــش پــل هــای ارتباطــی 
ــد  ــی كردن ــرار م ــا را برق ــه ه ــر قبیل ــود و ديگ ــن خ بی
كــه بــه نحــوی بیانگــر وجــوب روابــط در تاريــخ گذشــته 

اســت.
امــروزه روابــط عمومــی به اشــكال ديگــری جريــان دارد. 
ــده از نیــاكان  ــه جــا مان از جملــه ی ايــن روابــط كــه ب
ــن و  ــراز احساســات اســت و از بارزتري ــه ماســت، اب اولی
ــل  ــا، خشــم و در نقطــه مقاب ــن آنه شــناخته شــده تري
آن عشــق و محبــت اســت كــه بــرای هــر دوی آنهــا در 
ــات  ــدن و عالم ــان ب ــه زب ارتباطــات اجتماعــی خــود، ب
ــر  ــوت در براب ــه ق ــوان نقط ــه عن ــا ب ــت ت ــاز اس آن نی

ــد. ــتفاده كن ــن از آن اس مخاطبی
بــه طــور كلــی، يــک انســان در ارتباطــات خــود،  هرمــی 
متشــكل از ســه پايــه اصلــی دارد كــه شــاخه هــای آن 
ارتبــاط  شناســی،  ســخن  ســخنوری،  در  اســتعداد 
چشــمی و بــه نوعــی همــان شــناخت زبــان بــدن 
اســت كــه بــه نــام توانايــی فــرد در برقــراری ارتبــاط بــا 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــران ش ديگ
ــط  ــر رواب ــتفاده از هن ــه اس ــا ب ــات م ــات و رواي در آي
عمومــی اشــاره شــده كــه در قــرآن بــه صــورت مســتقیم 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــده  اس ــاد ش ــتقیم  از آن ي ــر مس و غی
نمونــه در آيــه شــريفه ۲00 ســوره آل عمــران، از امــت 
هــا بــه برقــراری ارتبــاط بــا يكديگــر دعــوت بــه عمــل 

آمــده اســت.
بــه طــور عــام، روابــط عمومــی ســازنده و موثــر شــامل 
ــا  ــک شــخص ب ــه  ي ــی اســت ك ــش هاي ــش و واكن كن
ــه  ــوان از آن ب ــه می ت ــه ای ك ــه گون ــش دارد ب اطرافیان
ــر  ــه اگ ــرد چــرا ك ــام ب ــوان  »واكنــش انعكاســی« ن عن
ارتبــاط درســت، مناســب و طراحــی شــده باشــد بازتــاب 
ــم  ــل ه ــا طــرف مقاب ــار را در رابطــه ب ــوع رفت ــان ن هم

ــد. خواهیــم دي
ــه چشــم مــی  ــه روابــط عمومــی در همــه جــا ب نیــاز ب
ــی  ــر زندگ ــالوه ب ــه ع ــر ك ــه گی ــی هم ــورد. دانش خ
ــه  ــه طــوری ك ــز وجــود دارد! ب ــت نی ــره، در صنع روزم
در هــر تشــكیالتی بخشــی بــه همیــن عنــوان در حــال 
فعالیــت اســت كــه روابــط عمومــی را ابــزاری مديريتــی، 
ــای  ــرل فض ــرای كنت ــی ب ــتراتژيک و اهرم ــالحی اس س
مجــازی و تنويرســازی معرفــی و اســتفاده میكنــد. 
ــور  ــی در ام ــط عموم ــودن رواب ــتراتژيک ب ــون اس مضم
سیاســی جوامــع، مشــاركت و تاثیــر آن در تصمیــم 
گیــری اســت كــه قابلیــت پیونــد دو ارزش كــه در 
تناقــض بــا يكديگــر هســتند را دارد. از همیــن رو بــرای 
ــر  ــزون ب ــی، اف ــط عموم ــوزه رواب ــودن در ح ــوی ب ق
ــزی كــه در ذات همــه  اســتعداد هــای اجتماعــی و غري
انســان هــا نهفته شــده بــه كارآمــدی، هوشــمندی و دارا 
بــودن علــوم روز افــراد حاضــر در ايــن عرصــه نیازمنــد 
اســت چــرا كــه ايــن عصــر كــه زمــان فــوران داده هــا و 
اطالعــات اســت بــرای رو بــه رويــی و پاســخگو بــودن در 
مقابــل پرســش هــای مخاطبیــن، تنهــا بــه  ســخنوری و 
ــد اطالعــات  خــوش ســخنی ختــم نمی شــود، بلكــه باي

ــود! ــر ب ــوم روز را از ب و عل
ــه  ــا ب ــی ه ــط عموم ــمند رواب ــه هوش ــن رو تغذي از اي
منظــور تصويرســازی و اطــالع رســانی، شــفاف ســازی و 

ــت. ــتمعان آن اس ــرای مس ــات ب ــكاش اطالع كن
زبــان روابــط عمومــی موثــر؛ ســاده ســخن گفتــن و يــا 
ــدن حــرف هــا نیســت و راه هــای انتشــار  حتــی پیچان
هــر دو بحــث ســاده و پیچیــده بــرای ايــن قشــر، فرقــی 

نــدارد.
ــای  ــرف ه ــد و ح ــا تاكی ــاده را ب ــای س ــخن ه ــا س آنه
پیچیــده را بــرای مخاطبیــن و رســانه هــا راحــت و قابــل 

ــازند. ــم می س فه
را  اول  مجــازی حــرف  فضــای  كــه  ای  درجامعــه   
می زنــد، ايــن روابــط عمومــی و مجموعــه  افــراد ســخت 
كــوش مرتبــط بــا ايــن حــوزه هســتند كــه بــر اطالعــات 

ــد. ــی می كنن ــازی حكمران ــای مج ــار فض و اخب

6 یادداشت

آگهی

فاطمه یاراحمدی موسیقی

اختصاصی نشــریه میرمالس نو- صنایع دستی 
شناسنامه فرهنگی هر جامعه است و اهمیت آن 
ریشــه در اصالت هنري هر سرزمین دارد و همه 
دســتگاه های متولی فرهنگ باید از آن حمایت 
از صنایع دستي است  کنند. سازسازی هم یکي 
زرگری،  درودگری،  هنرهــای  از  ای  که چکیده 
با علم موسیقی است. این هنر  معرق کاری توام 
در نوع خود یکی از صنایع دســتی اشتغال زاي 
نیازمند حمایت  وزارت هاي فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی و اداره کار و رفاه اجتماعی اســت. از 
آنجایي که موســیقي نیز یکي از ابزارهای مهم 
فرهنگ  از  قبــل  بــوده، پس  فرهنگی  تهاجم 
ســازی نیاز به احیای فرهنگ کهن موســیقی 
اصیل ایرانی و اقوامی داریــم. به همین منظور 
در مرحله اول باید برخي از مســئوالن ناآگاه را 

به با هنر، کارایي و اهمیت آن آشنا کنیم تا 
حمایت همه جانبه از هنر و هنرمند که 

کنند  عمل  است  اصلي شان  وظیفه  
و پس از آن بــا راهکارهای علمی 

زمینه عالقه مندی نسل جوان را با فرهنگ 
و هنر ایراني ایجاد کنند. در این میان ذکر بخشی 
از نوشــتار هنرمند فقید استاد محمدرضا لطفی 
قلندر موسیقی ایران و پهلوان تار درباره صنعت 
سازســازی که  17 خردادماه 1388 در روزنامه 

اعتماد به چاپ رسیده خالی از لطف نیست:

در تاریخ سازشناســی که حضــرت فارابی پدر 
این علم شــناخته می شــود و هم اوســت که 
تیره های نوع شناسی ســازهای گوناگون منطقه 
را سازماندهی می کند، به خوبی نشان می دهد 
گونه های ســازها چگونه تقسیم شده و تکامل 
یافته است. علم سازشناسی بر این عقیده است 
که »سازهای مختلف در کشورهای گوناگون جهان 
به دست یک سازســاز ساخته نشده بلکه مانند 
اجتماعی  زبان، غذا، پوشش و دیگر پدیده های 
که در دنیا سنت شــده همراه با نیازهای انسانی 
تکامل یافته و سازندگان اولیه آن یک فرد خاص 
نبوده و طی هزاران سال تکامل یافته و هر سازی 
با ذائقه ای ملی نقش بارز خــود را تاکنون ایفا 
کرده است. در قدیم سازسازها با نوازندگان بنام 
میرزا  با  نزدیک یحیی  رابطه  بودند مثل  محشور 
حسینقلی، استاد عباس، شکراهلل خان و کمالیان 
با برومند و شــاهرخ با وزیری و ناظمی با پایور 
حکایت از این امر می کند اما امروزه سازســازها 
بیشتر تمایالت جوانان و شاگردان را در نظر می 
گیرند تا آنها که خیلی نمی دانند، راضی شــوند. 
تازه اگر صنعت سازســازی با عشق باطنی توام 
نباشد و انگیزه تنها پول باشد، بخش عمده ای از 

معنویت صوتی ساز خدشه دار می شود... .

علیرضا کســراییان جوان کارآفرین خرم آبادي 
سازسازي را با عشــق و عالقه دنبال مي کند. او 
نهم تیرماه 13۶2 در خانــواده اصیل و فرهنگ 
دوســت در محله باغ دختــران خرم آباد متولد 
می شــود. پرویز پدر علیرضــا کارمند تعاونی 
تاکسیرانی خرم آباد بود تا اینکه بر اثر یک حادثه 
پرویز  چرخ نشیني  مي شود،  نخاع  قطع  غم انگیز 
منجر به خانه نشــیني او نشد و در قامت پدري 
استوار و زحمت کش از پاي ننشست و هم اکنون 
آباد  نخاعی خرم  انجمن معلولین ضایعه  مسئول 
اســت. در این میان مادر خانواده بار دو چندان 
زندگي را به دوش مي کشد و عالوه بر خانه داري 
همدم و پرستار مهربان پدر علیرضا است. هنر با 
خانواده کســراییان از دیرباز عجین بوده و ذهن 
هنرپرور علیرضا از کودکي با دســتانش ارتباط 
دوستانه اي داشت. نخستین اثر هنري او در سن 
نه سالگي بعنوان نقاشــي برگزیده در نشریه ای 
سوئدی به چاپ مي رسد و از 15 سالگي در محضر 
آقای جعفري و پس از چندي نزد فرهاد مشتاق به 
دبیرستان  در  تار مشغول مي شود.  فراگیري سه 
ریاضی فیزیک را بعنوان رشته تحصیلی انتخاب 
و در سال 1380 در رشــته تکنولوژی ساختمان 
به دانشــگاه لرستان راه مي یابد. در دانشگاه نیز 
لرستان  دانشگاه  موســیقی  کانون  دبیر  بعنوان 
انتخاب مي شود. برگزاري کنسرت های متعدد در 
دانشگاه لرستان، سخنرانی های پژوهشی اساتید 
برجسته اي همچون دکتر محسن حجاریان برای 
اولین بار پس از سی سال بازگشت از آمریکا در 
دانشگاه لرستان از جمله رزومه موسیقیایي وي 
تدریس  با  است. کسراییان همزمان  دانشگاه  در 
موسیقي در کانون موســیقی دانشگاه لرستان، 
آموزشــگاه هاي موسیقی مشــتاق و فیضیان و 
انجمن موسیقی لرســتان؛ از سال 81 تا 95 در 
مکتب استاد حسین علیزاده مشق سه تار مي کند 
و دوره مبانی بداهه نوازی اســتاد کیهان کلهر و 
ارگونومی در نوازندگی سه تار و تار استاد فریبرز 
عزیزی و مسترکالس هاي دکتر هومان اسعدی را 
در دانشکده موسیقی تهران مي گذراند. علیرضا 
تنبور را در کرمانشاه نزد استاد علي اکبر مرادي 
مي آموزد و هم اکنون به نواختن سازهاي کمانچه، 
پیانــو، دیوان و بربط نیز تســلط کافي دارد اما 

فعالیت تخصصي خود را به سازهاي سه تار و تار 
معطوف نموده است. کنسرت اولین گروه سه تار 
او در سالن شهید  به سرپرســتي  نوازی طلوع 
آوینی مجتمع فرهنگي هنري ارشــاد خرم آباد 
در ســال 80 ، اجرای آثار زنده یاد استاد پرویز 
علوم  دانشگاه  در  گلبانگ  گروه  با  مشــکاتیان 
پزشکی سال 82، همکاری با کانون آیینی سنتی 
استان لرســتان به ریاست بهزاد پاکدل، شرکت 
در جشــنواره موســیقي فجر، حضور در اولین 
جشــنواره بین المللی تندیس های یخی )برف و 
یخ(، کنسرت های متعدد خارج و داخل استانی، 
همدردی با سیل زدگان پلدختر در تولید آهنگ 
غم اوما اثر هنرمند خوب شــوهان با شعر زیبای 
عزیــز نادری و همــکاری با ســایر هنرمندان 
هم اســتانی در ضبط آلبوم ها و تک ترانه ها را از 
جمله فعالیت هاي نوازندگي وي و مهم تر از همه 
کارگاه تخصصي سازگري  نخســتین  راه اندازي 
سه تار، تار و تنبور در خرم آباد را مي توان نام برد.

در ادامه گپی دوســتانه با علیرضا کســراییان 
خواهیم داشت.

توجــه: این گفت و گو حاوی دیدگاه شــخصی 
مصاحبه شونده است.

چه شد از كار دولتی به سازسازی روي آورديد؟

پس از فارغ التحصیلی در رشــته مهندســی عمران و 
قبولي در آزمون اســتخدامي بنیاد مســكن اســتان 
لرستان كه از قضا جز نفرات برتر آزمون بودم؛ مشغول 
به نظارت شــدم. پــس از چندی طی بــرآورد مالي و 
نظارت بنده، شــركت ســرمايه گزاری سهام عدالت را 
از يک كاله بــرداری بزرگ  نجات دادم و همین باعث 
شــد كه اين شركت به اصرار، اينجانب را دعوت به كار 
نمايد. بنده ۱۲ ســال از جوانی خود را در اين شركت 
هزينه كردم اما در سال ۱۳95 افرادی سودجو مديريت 
آن را قبضه نموده و تمام كارخانجات و مايملک شركت 
سرمايه گزاری سهام عدالت كه اموال مردم است را به 
چــوب حراج فروخته و مــن و  ۲۷ جوان خانوار مند را 
بیكار نمودند. پس از اين اتفاق بد تنها راه امرار و معاش 
بنده از موســیقي تأمین  شد. عالقه من به ساز سه تار و 
تار به حدی بود كه باعث شــد ساخت آن را به عنوان 

شغل حرفه ای و تخصصی خود انتخاب كنم. 

سازسازی را از کجا آموخته اید؟

از آن جايــي كه چوب را يک موجــود زنده و طبیعی 
می دانم، اســتخراج صدا از آن هم برايم بســیار لذت 
بخش اســت. بنده ســازگری را به صــورت خودآموز 
طی ده ســال اخیر فرا گرفتم اين رونــد با حضور در 
دوره ارگونومــی نوازندگی نزد اســتاد فريبرز عزيزی 
با ســاخت ابزارهای كمک نوازنده آغاز شــد. از جمله 
اســتند نگه دارنده تار در هنگام نوازندگی كه بار زيادی 
را از نظر وزنی و تعادلی از روی نوازنده تار برداشــته و 
به اجرای بهتر ايشــان كمک می كنــد البته اين طرح 
علی رغم اســتقبال مركز پژوهشــی دانشگاه تهران در 
سال 85 به علت عدم پشتیبانی مالی برای انجام طرح 
از سوی مســئوالن و نمايندگان شهرمان در نیمه راه 
ناتمام ماند. آری بنده در سازگری هیچ معلم مستقیمی 
نداشــته ام ولی به هر كارگاهی كه شناخته ام سر زده و 
نكته ای در خور ظرف فكری خود توشه نمودم كه هم 
اكنون آثار بنده بیانگر نگرش و توانايی ام در اين زمینه 
می باشد. در ابتدا با حداقل ابزار مورد نیاز بر روی زمین 

شروع به ســازگری نمودم، با تعمیر قطعه ای و فروش 
هر ساز تجربه ای برايم به ارمغان می آمد.

فرآیند ساخت ساز را توضیح مي دهید که از کجا 
می آید این آوای دوست؟

بــه علت خاص بودن اين صنعت، از ابتداي خريد ُكنده 
درخت بايد نظارت داشت و اين دقت و حضور تا انتهای 
تهیه جز به جز متريال بايد انجام شود، شكر خدا استان 
ما و استان كردستان دارای نژاد بسیار ويژه ای از چوب 
توت مي باشــند كه بهترين صدادهی را دارد، البته طی 
سال های اخیر از چوب های مشــابه درختان ديگر نیز 
در اين زمینه استفاده شده، در ساخت يک ساز نفیس 
گاهــی اوقات تا دوازده نوع چوب، اســتخوان ، صدف، 
اپوكسی و....استفاده می شود، كاسه ساز سه تار و تنبور 
بــه دو روش يک تكه و تركه ای معموال از چوب توت يا 
گردو ساخته می شود و كاسه تار به صورت دو تكه و يا 
يک تكه معموال از چوب توت تراشیده می شود و دسته 
ســازها اغلب از چوب گردو به علت زيبايی و مقاومت 
باال با تزيینات مختلف و اســتخوان كاری به ويژه برای 

تار می باشد.

برای خرید یک ساز خوب به چه نکاتي باید توجه 
کرد؟

از آنجايي كه خريد و فــروش اينترنتي بین مردم باب 
شــده بايد به نكته اي هم توجه كرد كه در تصاوير، بین 
ســاز يكصد هزار تومانی و يک میلیون توماني تفاوتی 
ظاهري وجــود نــدارد. هنرجوي مبتدي كــه تجربه 
شــناخت ساز را ندارد بهتر است از مربي يا نوازنده ساز 
كمک بگیرد. نكته اول در انتخاب يک ساز خوب اينكه 
بايد سونوريته يا صدايی خوش و استاندارد داشته باشد، 
دوم خوش دســت بودن ساز ســپس نوبت به زيبائی 
می رسد. در واقع اگر در ساخت ساز از متريال مناسب 
اســتفاده شده باشد با صنعت خوب و دقیق، عمر مفید 
ساز طوالنی تر مي شــود، همان طور كه تارهای اساتید 
بزرگی چون يحیی، شــاهرخ، جعفــر صنعت ، ملكم و 
.... بعد از گذشــت نزديک به يک قرن هنوز در دســت 

نوازندگان حرفه ای نغمه پردازی می كنند.

آیا موفق به نوآوري در ساخت ساز شده اید؟

هم اكنون به بازآفرينی ســه تار پوســت كه قدما می  
نواختنــد همت نمــوده ام، همچنیــن ابداعاتی نیز در 
ساخت ســاز جديد داشــته ام كه مراحل ثبت را طی 
می نمايد ولی اگر خواســته باشم اشاره مختصری كنم 
ســه تار الكترونیک محصول جديد سازگری كسرايیان 
اســت كه دارای ويژگی های بســیاری از جمله كوک 
خودكار، خروجی صدای دلخــواه، قابلیت نصب مبدل 
صوتی و ايجاد صدای ســاير ســازها می باشد. يكي از 
افتخاراتي كه به واســطه سازگري نصیبم شده ساخت 
پروتز انگشــت و مضراب برای دست راست يک معلول 
عزيــز بود كه به گفته او با يادگیري ســاز میلی دوباره 
به زندگی پیدا كرده است، با ياري پروردگار قصد دارم 
در ســاخت پروتزهای كمک آموزشی موسیقیايي براي 
معلولین خدمت رسانی كنم. در حال حاضر هم مشغول 
پژوهش بر روی ساختمان كمانچه هستم و اين مژده را 
به نوازندگان كمانچه مي دهم كه در آينده آثار فاخری 

در اين زمینه از بنده عرضه مي شود.

از بازار فروش سازســازي کســراییان بگویید 
استقبال راضي کننده است؟

خوشــبختانه در عرصه هنر همیشه افرادی هستند كه 
خارج از هیاهوی تبلیغاتی به دنبال آثار فاخر باشند يا 
بهتر اســت بگويم آثار فاخر هنری همیشه راه و بستر 
خــود را فارغ از تبلیغات پیــدا می كنند، در اين مدت 
كوتاه بازتاب مثبتی از اســاتیدی چون اســتاد عرفان 
گنجه ای، استاد معین مظفری، استاد آيدين علیا نسب 
در زمینه سازگری ام دريافت نموده ام و سازهاي من بر 
دامن نوازندگاني در تهران، لندن و آمريكا نشسته است 
و جاي بســي خوشبختی اســت كه رضايت خريداران 
تمام و كمال جلب گرديده به طوری كه ايشــان بارها 
لطف داشــته و بعد از چندی با توجه به كیفیت سازها 
و مقايسه مجدداً به بنده اظهار لطف نموده اند. الزم به 
ذكر است سازگری كسرايیان برای كلیه سازها خدمات 
تعمیر و ســرويس و رگالژ را انجام می دهد تا بستری 
باشد برای انجام خدمات حرفه ای ديگر به همشهريان 
عزيز چون بارها شــاهد جفای برخي فروشندگان ساز 
در قالب تعمیر ســاز به هنرجويان بــوده ام و در قبال 
يک تعمیر ســاده هزينه اي گزاف از هنرجويان مبتدي 

دريافت مي كنند.

چرا برخي سازها خیلي ارزان قیمت اند؟

سازگری مراتب مختلفی جهت بازار هدف خود دارا 
است. در تولید ســاز سه دسته ساز مشقی، متوسط 
و حرفه ای داريم كه در كارگاه های مختلف ســاخته و 
عرضه می گردد، با توجه به اينكه بنده در كارگاه، دست 
تنها هســتم زماني براي تولید سازهای مشقی يا ارزان 
قیمت ندارم و در حال حاضر تمام تمركزم معطوف به 
ساخت سازهای حرفه ای تار، سه تار و تنبور است؛ البته 
خودم با اين مسئله مشكلی ندارم و به ساخت سازهای 
نفیس و كلكســیوني با هدف كاربردي آن براي نوازنده 
عالقه مندم چون به عقیده بنــده مهم ترين مطلب در 
عرصه ســازگری ساخت ساز با ســونوريته استاندارد و 
صدای خوش است نه صرفاً بزک كردن ساز با تزيینات، 
هرچند در حال حاضر بازار فروش ســازهای مشــقی 
در شــهر ما داغ اســت كه البته اين امــر تا حدودی 
طبیعی مي باشــد ولی بايد نگاه جديدی به ساز داشت 
چون ســاز خوب، يک سرمايه اســت و به مرور زمان 
نه تنها مســتهلک نمی شــود بلكه دارای ارزش افزوده 
نیز می باشــد، مهم تر از همه چیز به ما كمک می كند 
كه صداهای درست و اســتانداردی را شنیده و گوش 

موسیقی ما درست پرورش يابد.

با توجه به اينكه كارگاه شــما نخســتین و تنها كارگاه 
سازســازي تار، ســه تار و تنبور در خرم آباد اســت آيا 
تاكنون مســئولین و هنرمندان از كارگاه شــما بازديد 

كرده اند؟

كارگاه سازگری كســرايیان كه با نام سازگری ارغنون 
نیز شــناخته می شــود به مدت دو ســال است كه به 
صورت گالری دائم در خدمت دوستداران هنر مي باشد، 
جای گله و صد البته افســوس فراوان  است كه تاكنون 
به جز تعداد محدودي از دوســتان و نوازندگان كه به 
بنده لطف داشتند و همچنین طبع بلندی در پژوهش 
و ارزيابی آثار هنری دارند كســي به ســراي ما ســر 
نزده است، شوربختانه بســیاری از اساتید و مسئوالن 
ذی ربط فرهنگــي و هنری يا از وجود چنین كارگاهی 
بی خبرند يا ترجیح می دهنــد بی خبر بمانند، كار من 
بدون كوچكترين حمايتی از سوی نهادهای به اصطالح 
حمايتی هنری انجام گرفته، دريغ از وامی چهار میلیون 
تومانــی صندوق اعتباري هنر كه بنده دو ســال پیش 
درخواست نمودم، دريغ از گزينش اثری از سازهاي من 
برای دفاتر مسئولین فرهنگي و سازمان هاي هنری كه 
نماد فعال بودن نخســتین كارگاه سازگري تار، سه تار 
و تنبور در خرم آباد باشــد. با اين وجود بنده همیشــه 
پذيرای ايشان بوده و هستم و هر نظری را ارج می نهم.

وضعیت كنونی موسیقی ســنتي را در استان لرستان 
چگونه ارزيابی می كنید؟

در استان ما كه خود صاحب موسیقي ناب محلي است 
نخســتینگي گرايش جوانان به موسیقی محلی و پس 
از آن موســیقي پاپ و سپس موسیقي سنتي است. در 
حال حاضر شــاهد كم رنگ شدن موسیقي سنتي در 
جامعه به ويژه در اســتان لرستان هستیم. شوربختانه 
بايد پذيرش كرد اگر به پايداري موسیقي سنتي ايراني 
بهــا ندهیم به ناچار فردا بهاي گراني پرداخت خواهیم 
كرد از جمله نابودي موســیقي محلــي و به دنبال آن 
آداب و رســوم و فرهنگ ســرزمینانمان كه زير پرتو 
ديگري قــرار خواهد گرفت. در ايــن میان هنرمندان 
فعال با حمايت بیش از پیش مســئولین ذي ربط اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اسالمي اســتان لرستان، حوزه 
هنري استان لرســتان، میراث فرهنگي و صدا و سیما 
مي بايست كنشگري دوچندان و كارساز را ارائه نمايند. 
به راســتي چرا در مركز صدا و سیماي لرستان نمايش 
ســاز و رقص آيیني اســتان را ناروا مي دانند! مگر نه 

اينكه ساير استان هايي كه موسیقي محلي منطقه خود 
را دارند به پخش اين دســته از برنامه ها مجازاند؛ اين 
چه سیاستي اســت كه فقط براي موسیقي لري انجام 
شده! از سوي ديگر ســاير مراكز فرهنگي هنري نیز با 
برگزاری كارگاه هاي آموزشي ويژه موسیقي سنتي براي 
عمــوم عالقه مندان و  نشســت هاي توجیهی با حضور 
اســاتید برجسته سازهاي سنتي در استان، در جذب و 
حفظ هنرجوياني كه در حوزه موسیقي سنتي فعالیت 
دارند و برنامه هاي گوناگون ديگر مي توانند تا اندازه اي 

كارآمد باشند.

تدریس موسیقی در اســتان لرستان از کیفیت 
کافي برخوردار است؟

خوشبختانه جايگاه اجتماعی هنر و آمار عالقه مخاطب 
به فراگیری موســیقی در بین مردم راضي كننده است 
ولی صد افسوس كه اين پتانســیل مورد بدبكارگیري  
برخي قرار گرفته اســت، به عنوان مثال در حال حاضر 
نوازندگان تار و ســه تار مبادرت بــه انجام آموزش هر 
دو ســاز می نمايند، حال آنكه تخصص الزم را فقط در 
يک زمینه دارند يا اينكه نوازنده های كوبه ای به واسطه 
درک چند ريتم به تدريس چند ساز كوبه ای پیشدستي 
می نمايند. بــرای تدريس مســائلی از قبیل فن بیان، 
اشــراف به تئوری موســیقی و تا حدودی روانشناسی 

الزمه كار است.

نظر شخصي شما درباره جایگاه زن در موسیقی 
چیست؟

بخش عمده فرهنگ ما ايرانیان از سال ها پیش با صداي 
الاليي  مادران پاي گهواره، زمزمه نجیب خواهران پاي 
دار قالي و میله هاي بافتني و آواهاي زنان  در مراســم 
شــادي و سوگ همراه بوده اســت. در فرهنگ قديم و 
موروثي ايرانیان صداي زنان در جايگاه مناســب خود 
و متناســب با شــأن و مقام واالي زنان مسلمان ايران 
زمین  تعريف شــده است و با افتخار اقرار مي كنم هیچ 
كدام از مشخصات مفسده انگیز زندگي تقلیدي از غرب 
را نداشــته اند. حضور زنان در موســیقی و هم در ساير 
زمینه هاي هنر اثر را بسیار جذاب تر می كند چراكه زن 
و مرد مكمل يكديگرند، پیوند تفكر ظريف پســند و پر 
از احســاس زن با ذات هر هنري اثــر قابل تأملی ارائه 
خواهد كرد. در نتیجه حذف يــا ناديده گرفتن زن در 

هنر امري ناشدني و به دور از دادمندي است.

از زندگی  تابحــال به حــذف موســیقی  آیا   
شخصی تان فکر کرده اید؟

خیــر تاكنون چنیــن فكری از مخیله بنــده عبور هم 
نكــرده و بايد عرض كنم اول خــدا و دوم همین هنر 
ناجي زندگی ام بوده اســت، چرا كه با ســوء مديريت 
مسئوالن شــركت سرمايه گزاری سهام عدالت لرستان 
كه اين شــركت را ورشكسته كردند اگر اين هنر را هم 
نداشــتم بنده هم به صف جوانان تحصیل كرده بیكار 

می پیوستم.

و سخن آخر...

زمانیكه كارگاه سازگری فقط در حد يک ايده بود تنها 
چند تن از دوســتانم به توانايي من ايمان داشــتند و 
به من انــرژی مثبــت مي دادند از همه ايــن عزيزان 
تشــكر می كنم همچنین از همیاري بي پرواي همسر، 
پــدر و مادر خوبم كــه در فراز و فــرود زندگي من را 
باورداشتند سپاسگزارم چرا كه به عقیده بنده باور يک 
هنر و اســتعداد موجب بارور شدن آن مي شود و آنجا 
اســت كه زمینه ارائه و خودنمايــی را براي ذهن زيبا 
انديش هنرمند مهیا مي كند. كالمم را با دو بیت شــعر 
كه در زندگی باور داشتم به پايان می رسانم يكی اينكه 
از صدای سخن عشــق نديدم خوشتر/ يادگاری كه در 
اين گنبد دوار بماند و ديگری اينكه، نام نیكو گر بماند 

زآدمی/ به كزو ماند سرای زرنگار.

كســرايیان هم اكنون دركنار همسري مهربان و صبور 
صاحب دوقلوي دوست داشــتني با نام هــاي رادمهر و 
رهام سه ساله است و دغدغه او عالوه بر تولید سازهاي 
حرفه اي با مهر كســرايیان، ورود به بازار رقابت جهاني 
ســازهاي سنتي و كسب نشان مرغوبیت صنايع  دستی 
يونســكو اســت. او هم اكنون نیز در آموزشگاه صبا به 
مديريت ذبیح اله كردعلیوند و آموزشــگاه كاسیتال به 
مديريت حســن نقدي مشغول به آموزش موسیقی هم 
مي باشــد و تمام تالش خود را بــراي تدريس صحیح 
هنرجويان فعال خواهد كرد تا فردا هر يک ســتاره اي 
باشند در پهناي آسمان بیكران موسیقي ايراني. علیرضا 
در كارگاه و گالــری دائــم ارغنون واقــع در چهارراه 
فرهنگ پايین تر از كانون ادب، جنب مدرســه شــهید 

رجايی همه روزه پذيراي بازديد عالقه مندان است.

میرمالس نــو برای علیرضا كســرايیان و رونق كارگاه 
سازگری ارغنون آرزوی پیروزی و آينده اي تابان دارد.

ساز خوب، یک سرمایه است
گپی با علیرضا کسراییان نوازنده سه تار و سازساز لرستانی
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دولت به دنبال مردمی کردن اقتصاد اســت

مديــركل امــور اقتصــاد و دارايــی لرســتان گفــت: در برهــه 
كنونــی دولــت به دنبــال مردمــی كــردن اقتصــاد و واگذاری 
ــن اســاس كار  ــر اي ــه مــردم اســت كــه ب ــت ب ســهام عدال
واگــذاری و مديريــت ســهام بــه روش هــای مســتقیم و غیــر 

مســتقیم انجــام خواهــد شــد.
مانــدگار مرادی فــر در خصــوص ســهام عدالــت اظهــار كــرد: 
ــالغ سیاســت های  ــس از اب ــت از ســال 8۴ و پ ســهام عدال
ــا هــدف تامیــن عدالــت  ــون اساســی ب كلــی اصــل ۴۴ قان
اجتماعــی فقــر زدايــی و گســترش تعــاون در اقتصــاد ايــران 
از ســوی دولــت اســتارت زده شــد. در پــی اقدامــات صــورت 
گرفتــه اكنــون در كل كشــور ۴9 میلیــون و ۱5۲ هــزار نفــر 
دارای ســهام عدالــت هســتند كــه يــک میلیــون و 5۶۴ هزار 

لرســتانی نیــز دارای ايــن نــوع ســهام هســتند.
مديــركل امــور اقتصــاد و دارايــی اســتان لرســتان بــا بیــان 
اينكــه ارزش ســهام لرســتانی ها بالــغ بــر ۱۲ هــزار میلیــارد 
ــه دنبــال  ــت ب ــی دول تومــان اســت، گفــت: در برهــه كنون
مردمــی كــردن اقتصــاد و واگــذاری ســهام عدالــت بــه مردم 
اســت كــه بــر ايــن اســاس كار واگــذاری و مديريــت ســهام 
بــه روش هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم انجــام خواهــد شــد.

وی بــا بیــان اينكــه دولــت در ايــن مرحلــه فقــط مديريــت 
ســهام را بــه مــردم واگــذار می كنــد، خاطرنشــان كــرد: در 
روش مســتقیم پــس از اتمــام مرحلــه اول دولــت ســهامدار 
را آزاد می گــذارد كــه هــر فعالیتــی بــا ســهم خــود انجــام 
ــراد توســط  دهــد و در روش غیــر مســتقیم نیــز ســهام اف
شــركت های ســرمايه گذاری اســتانی مديريــت خواهــد شــد 

و در بــورس فعالیــت خواهــد كــرد.
ــت در  ــی انجــام فعالی ــه تواناي ــرادی ك ــت: اف ــر گف مرادی ف
بــورس را ندارنــد بهتــر اســت روش غیرمســتقیم را انتخــاب 
ــورس و فعالیــت آن آشــنايی  ــا ب ــرادی كــه ب ــا اف كننــد ام
دارنــد می تواننــد روش مســتقیم را جهــت مديريــت ســهام 

ــازار بــورس انتخــاب نماينــد. خــود در ب
ــام  ــرای تم ــهام ب ــازی س ــس از آزادس ــد: پ ــادآور ش وی ي
افــرادی كــه دارای ســهام عدالــت هســتند از ســوی دولــت 

ــود. ــادر می ش ــی ص ــد بورس ك
ــرد:  ــح ك ــی لرســتان تصري ــور اقتصــاد و داراي ــركل ام مدي
ســازمان بــورس بــه دنبــال ارائــه برنامــه و راهــكاری اســت 
ــر  ــه صــورت غی ــام ب ــت تم ــه احــراز هوي ــه بجــز مرحل ك

حضــوری و الكترونیكــی انجــام شــود.
وی بــا بیــان اينكــه انتخاب روش مســتقیم يا غیر مســتقیم 
مديريــت ســهام تــا 8 خــرداد امكان پذيــر اســت، بیــان كرد: 
ــی و 5۳۲  ــزار تومان ــهام های ۴9۲ ه ــون ارزش س ــم اكن ه
هــزار تومانــی در بــازار تــا حــدود 9 میلیــون تومــان و ارزش 
ــدود ۲0  ــا ح ــز ت ــی نی ــون تومان ــک میلی ــهام های ي س
ــس از  ــه پ ــود ك ــن زده می ش ــان تخمی ــون توم میلی

ــام داد. ــالت را انج ــوان معام ــهام می ت ــازی س آزادس

)سمیرا عزيزی(
اوايل سال گذشته سیلی آمد كه میلیاردها تومان 
خســارت به بخش كشاورزی لرســتان وارد آورد 
و نشــان داد ايــن حوزه تا چه حــد در برابر باليا 
آســیب پذير و حساس اســت. در همان روزهای 
ابتدايی بعد از ســیالب با وعده هايی كه مسووالن 
دادند؛ قرار شــد خسارات وارد شده جبران شود و 
كشاورزان متضرر نیز دلخوش از اين قول و قرارها، 

چشم انتظار ماندند.

به گــزارش فــارس از خرم آباد، ســامانه امداد و 
بازســازی دولت) ســجاد( با هدف جبران عادالنه 
خسارات ناشی از سیل بخش كشاورزی راه اندازی 
و مصوبه هیئت دولت نیز مبنای پرداخت ها اعالم 

شد.
همچنین پژوهشــگاه فضايی برای محاسبه دقیق 
خســارت های ســیل وارد عمل شــد و تمام اين 
تمهیدات به امید بازيابــی زندگی های بر آب رفته  

كشاورزان انديشیده شده بود. 

برای برآورد خســارات، نبايد به روش های سنتی 
بسنده كرد

در اين رابطه امیر شــجاعان، رئیس كمیته فناری 
اطالعات قرارگاه بازســازی و نوســازی سیل طی 
جلسه ســتاد بازسازی و نوســازی استان لرستان 
گفته بــود: نبايد به بهره گیری روش های ســنتی 
بسنده كرد و برای همین از ظرفیت های پژوهشگاه 
فضايی در بررســی پرونده های خسارتی استفاده 

شده است.
وی افزود: بايد اطالعات دريافتی از سیل زدگان را با 
نقشه های موجود كنترل داده و تطبیق می كرديم 
كه پژوهشگاه در اين راستا كمک های بسیاری ارائه 

كرده است.
شــجاعان ادامه داد: در برخی مــوارد تفاوت میان 
پرونده های تشكیل شده و بررسی های پژوهشگاه 
بیش از 50 درصد بود و در پلدختر نیز از يک هزار 
و ۱09 پرونده، 895 مورد خارج از حريم شهرستان 

بوده كه اين نقص توسط پژوهشگاه يافت شد.
رئیس مركز توسعه دولت الكترونیک وزارت كشور 
و رئیس كمیته فناوری اطالعات قرارگاه بازسازی 
و نوسازی ســیل با تاكید بر آسیب شناسی داليل 
اين نقصان ها گفت: پرونده ها حذف نشده بلكه برای 
بررسی بیشتر و اصالح به استان بازگشت داده شد 
چراكــه اين اقدامات بعدها به عنوان اســناد مالی 

بررسی می شود و بايد شفاف باشند.
بررســی تمامی اطالعات ثبت شده سامانه سجاد 
به عهده پژوهشــگاه فضايی بــود و اين مركز نیز 

تحت عنوان ابزار كنترل و نظارت وزارت كشــور، 
كار را پیگیری می كرد تا اين كه بنا بر صحبت های 
مديركل وقت مديريت بحران لرســتان تناقضاتی 
در آمار اعالمی پژوهشــگاه و اطالعات كشاورزان 

سیل زده پیش آمد.

 سازمان فضايی كشور ۱۴ هزار و 500 فقره پرونده 
را حذف كرد!

در اين خصوص غالم رضا آقامیرزايی مديركل وفت 
مديريت بحران استانداری لرستان شامگاه شنبه، 
۲9 تیر سال گذشته طی نشست قرارگاه بازسازی 
و نوسازی مناطق سیل زده استان با اشاره به سرعت 
مطلوب كار برای بررسی خســارت كشاورزان در 
اســتان گفته بود: تشــكیل ۱9 هزار و ۶00 فقره 
پرونده برای برآورد خسارت كشاورزان نتیجه تالش 
شبانه روزی و ۲۴ ساعته رئیس جهاد كشاورزی و 

همكاران او در شهرستان و استان است.
وی با بیان اين كه متأسفانه سازمان فضايی كشور 
۱۴ هزار و 500 فقره پرونده را حذف كرد كه با اين 
كار مجموعه همكاران جهاد روحیه خود را از دست 
دادنــد، اظهار كرد: اگر دو هزار مورد پرونده حذف 
می شد قابل توجیه بود اما اين كه يک دفعه اين رقم 
پرونده حذف شود قابل توجیه نیست و شايد محور 
كار سازمان فضايی تنها زمین های مسیر رودخانه 

كشكان بوده است.
مديركل مديريت بحران لرستان تأكید كرد: درست 
اســت كه اراضی مسیر كشــكان از بین رفتند اما 

زمین های زراعی ما در ۱۱ شهرستان استان دچار 
آسیب شدند؛ انتظار داريم اين مشكل حل شود و 

سرعت كار باال رود.
وی با اشاره به اين كه سامانه سجاد برای اولین بار 
راه اندازی و نقاط ضعف و قوت آن شناســايی شده 
است، عنوان كرد: انتظار داريم اين سامانه همیشه 
باشد و در اين راستا اختیارات بیشتری به مديريت 
بحران اســتان ها داده شــود و متناسب با شرايط 
بحران هايی كه در اســتان های مختلف داريم اين 

سامانه تعريف شود.
آقامیرزايی تأكید كرد: چنانچه مشكل اين پرونده ها 
حل نشــود با توجه به اين كه برای كشــاورزان با 
تشــكیل پرونده توقع ايجاد شده است با مشكالت 

عديده ای مواجه خواهیم شد.
كشــاورزان انتظار داشــتند بعد از اتمام ســیل، 
خسارت آنان در كمترين زمان ممكن و اسرع وقت 
پرداخت شود اما هم اكنون بعد گذشت بیش از يک 
سال، خبر از عدم پرداخت حتی ريالی برای جبران 

ضرر و زيان شان می دهند. 

تداخل اطالعات بعضی از اراضی باعث شده كه يک 
زمین حساب شوند

در همین رابطه يوسف بهرامی، كشاورز پلدختری 
در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار كرد: طی وقوع 
سیل سال گذشته خســاراتی به بخش كشاورزی 
استان و نیز اين شهرستان وارد آمد و به دنبال آن 

اكثر محصوالت دامی و زراعی از بین رفتند.

وی با بیان اينكه دولت برای جبران اين خســارات 
ســامانه »ســجاد« را معرفی كرد و بايد اطالعات 
توسط آن بررسی می شدند، افزود: در همین راستا 
به خیلی از بهره برداران كمک هايی شد اما تعدادی 

نیز جاماندند.
بهرامــی ادامــه داد: اطالعات بعضــی از اراضی با 
هم تداخل داشــته و بر فرض مثــال زمین من و 

همسايه ام يكی حساب شده است.
ايــن كشــاورز پلدختری بیان كــرد: برای همین 
اعتراض كرديم اما ســامانه سجاد هم اكنون بسته 

شده و امكان بررسی نیست.
وی اضافــه كرد: ســازمان جهاد كشــاورزی قول 
پیگیری داده اما هنوز اقدام خاصی انجام نشــده و 

هم اكنون نیز به مشكل كرونا برخورده ايم.
بهرامی گفت: اگر سامانه دوباره باز شود درخواست 

خود را ثبت می كنیم تا پیگیری شود.
ايــن بهره بــردار بخش كشــاورزی در لرســتان 
خاطرنشــان كرد: هم اكنون نیز طی تگرگ ابتدای 
سال بخشی از كشــت های ما از بین رفته است و 

نیاز به حمايت داريم.
به گفته عباس كشــاورز، سرپرست پیشین وزارت 
جهاد كشــاورزی حمايت از محصوالت كشاورزی 
در اولويت كشور نبوده و اين دولت پیگیری كرده 
تــا آينده اين بخش را بر ســه محور حفظ منابع، 
افزايش درآمد كشــاورزان و تقويت امنیت غذايی 

برنامه ريزی كند .
قطعا جبران خسارات سیل از كوچک ترين اقداماتی 

اســت كه می توانــد نقش موثــری در حمايت از 
بهره برداران اين حوزه داشته باشد برای همین نیاز 

به توجه بیشتری است. 

كشاورزان به سمت بیمه تحت عنوان يک تكیه گاه 
بروند

در اين راســتا نامدار صیادی، معاون برنامه ريزی و 
امور اقتصادی سازمان جهاد كشاورزی لرستان به 
خبرنگار فارس در خرم آباد گفت: غرامت خسارت 
حدود ۲8 هزار و ۶00 پرونده از ســیل گذشته با 
ارزش ۱0۴ میلیارد تومان به حســاب كشاورزان 

آسیب ديده واريز شده است.
وی با بیان اينكه قريب 500 پرونده ويرايشــی به 
مبلــغ دو میلیارد تومان داريم كــه نیاز به اصالح 
داشته و هنوز پرداخت نشــده اند، افزود: زمانی كه 
سامانه سجاد برقرار بود خطاهايی در ثبت اطالعات 

اين پرونده ها رخ داده كه نیاز به ويرايش دارند.
صیــادی بیان كرد: اين ســامانه بايد اجازه ورود و 
ويرايش بدهد تا بتوانیم اطالعات پرونده ها را اصالح 

كنیم.
معاون سازمان جهاد كشاورزی لرستان به جاماندن 
۱۴00 پرونده ديگر اشــاره كــرد و ادامه داد: اين 

پرونده ها نیز به داليلی در سامانه ثبت نشده اند.
به گفته وی هر زمانی كه ســامانه امكان بارگذاری 
اطالعــات را بدهد ايــن پرونده ها نیــز پیگیری 

می شوند.
صیادی بر لزوم بیمه كردن محصوالت كشــاورزی 
توســط بهره برداران اين بخش تاكید كرد و گفت: 
مردم بايد به سمت بیمه تحت عنوان يک تكیه گاه 

بروند.
معاون سازمان جهاد كشاورزی لرستان خاطرنشان 
كرد: هم اكنون نیز ســیل ابتدايی سال و نیز شیوع 
بیماری كرونا آســیب هايی به اين حوزه در استان 
وارد كــرده اما دولــت مصوبه ای بــرای كمک به 

كشاورزان نداشته است.

هم اكنون ســالی اســت كه به فرموده مقام معظم 
رهبری تحت عنــوان« جهش تولیــد« نام گذاری 
شــده است. بی شک تحقق اين شــعار در موضوع 
كشــاورزی دور از تصور نخواهد بــود اما با وجود 
خسارات سیل اين دو سال و بیماری كرونا، فراهم 
 آمدن زيرساخت ها و ارائه بسته های حمايتی ويژه 
بــه تولیدكنندگان اين بخش را می طلبد چراكه از 
آسیب پذيرترين بخش های تولیدی است بنابراين 
همراهی و تسهیل گری بیشــتری از دولت انتظار 

می رود.
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)عمید بهرامی(
)بخش اول(

اختصاصی نشريه میرمالس نو- مطالعه توصیفی دقیق از 
مردم، بخصوص در زمینه های فرهنگی مربوط به قومیت 
ها، جوامع ســنتی، گــروه های خرد و گــروه های دچار 
انحرافات اجتماعی از اهداف اساسی نوعی تحقیق در علوم 
انســانی به شمار می آيد كه امروزه تحت عنوان » تحقیق 
قوم نگاری » شهرت يافته است. بر اين اساس، قوم نگاری 
به معنای تحت اللفظی توصیفی از مردم و فرهنگ هاست. 
قوم نگاری اساسا در زمینه های مطالعات انسان شناسی، 
ســابقه ای طوالنــی دارد كه بعضا تحــت عناوينی مانند 
تحقیق میدانی و تحقیق كیفی نیز ارائه می شود. تحقیق 
قوم نــگاری اگر چه در گذشــته بصــورت اختصاری در 
خدمت انســان شناسی قرار داشته و در مواردی خاص به 
حوزه های ديگر علوم انسانی وارد شده است، در طول ۲0 
ســال اخیر، بخصوص در دهــه ۱980 میالدی اين گونه 
تحقیقات در زمینــه های ديگر نیز به صورت منظم مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
قوم نگاری كــه در يک فرآيند منظم تحقیقاتی انجام می 
شــود، هم به خود اصالت می بخشــد و هم به حاصل آن 
اصالت می بخشــد. در فرآيند قوم نگاری، به خاســتگاه و 
تحول فرهنگی انســان ها توجهی جدی می شود، بر اين 
اساس به مطالعه عمیق درباره رسوم اجتماعی، باورداشته 
ها و تحــول فرهنگی در بین افراد يک گــروه مورد نظر 

پرداخته می شود.
قوم نگاری با انتخاب موضوعاتی در زمینه مطالعه فرهنگ 
ها و گروه ها به كســب معرفت از ســبک زندگی، درک و 
عقايد مــورد مطالعه، تمايل دارد. بر اين اســاس بر فهم 
ديدگاه های كسانی كه مورد مطالعه قرار می گیرند، تاكید 

می كند.
با توجه به حضور فعال ســه روش شناســی در تحقیقات 
علوم انســانی تحت عناوين، »روش شناسی اثبات گرايی«، 
»روش شناسی تفســیری« و »روش شناسی انتقادی« كه 

نظريه و روش تحت هدايت آنها تعیین می شود. [۱]  

ســینما در جهان امروز، به عنوان متنی فراگیر و گسترده 
و رســانه ای برای انتقال معانی و داللت هايی اســت كه 
رمزگذار در اثر سینمايی، آن را برای مخاطب خود قرارداده 
اســت. تجزيه و تحلیــل محصوالت اين رســانه، به دلیل 
اســتقبال مخاطبان آن برای محققان حوزه های مختلف 
علوم انســانی الزم و ضروری اســت. از ابتــدای پیدايش 
ســینما، ســالیان متوالی تنها روش تحلیــل اين متون 
رسانه ای، نگاه زيبايی شناسانه به فیلم های سینمايی بوده 
اســت، اما امروزه روش مطالعه ی ســینما محدود به اين 
روش نمی شود. تغییر جهت از نگاه صرف زيبايی شناختی 
به نگاه های تحلیلی تركیبی، مانند نشانه شناسی و تحلیل 
روايی متون ســینمايی، محصول تالش طیف وســیعی از 
متفكران حوزه های مختلف مانند زبان شناســان، جامعه 
شناسان، مردم شناسان و منتقدان ادبی و سینمايی بوده 
اســت. در اغلب اين روش ها سعی می شود با به كار گیری 
روشــی تلفیقی )مانند تلفیق زبان شناسی با تحلیل های 
فیلم يا به كار گیری ابزار های جامعه شناختی و مواردی از 
اين قبیل( به تحلیل های برخاسته از تحلیل های متداخل 

علوم مختلف دست بیابیم.
در اين میان نشــانه شناسان و حتی جامعه شناسان اغلب 

اين ادعا را مطرح می كنند كه زيبايی شناسان، در بررسی 
متون هنــری، از داللت ها و معانی موجود در آن چشــم 
پوشی می كنند و همواره به تحلیل ابعاد زيبايی شناختی 
متن می پردازنــد. در نتیجه داللت های مربــوط به ابعاد 
فكــری، فرهنگی و اجتماعی متــن را ناديده می گیرند و 
توجهی به بافت يا زمینــه ی ايجاد كننده و داللت كننده 

اين متون ندارند. [۲]
شــايد آشــكار ترين عنصر ملموس در يــک فیلم، همان 
تصويری باشد كه روی پرده ســینما نقش می بندد. اين 
عنصر ضروری ترين عامل وجودی بیان ســینما اســت، 
يعنی همان هســته نظام بخشی كه ديگر عناصر ملموس 
فیلم بدان وابســته اند. اگرچه در نهايت آنچه كه تماشاگر 
را بــه خود جذب می كند، موضوع اصلی فیلم اســت، اما 
پیش از هر چیــز اين تصاوير فیلم هســتند كه در وهله 
اول حواس بیننده را تســخیر می ســازند و پس از جذب 
وی، تمايــالت او را كنترل می كننــد و بدان جهت می 
دهند. تصاوير، تماشاگران را وا می دارند تا با اندكی تامل 
به بررســی جزيیات بپردازند و توجهشان به چشم اندازی 
گســترده هدايت شــود، يا اينكه با ماشین زمان به مكان 
هايی مختلف سفر كنند. بنابراين هر تصوير حتی اگر برای 
لحظه ای كوتاه روی پرده نقش ببندد، از آنجا كه موضوع 
اصلی فیلم را به وضوح منتقل می كند، احساسات و عاليق 
بیننده را زنده نگاه می دارد و آن را تداوم می بخشــد، از 

اهمیت خاصی برخوردار می شود. [۳]   
براســاس آنچه بیان شــد، پرده نقره ای همــواره ابزاری 
مناســب برای توجه ويژه به قوم شناسی و جامعه شناسی 
بوده و هســت. همان طــور هم كه گفته شــد در روش 
تحقیقات علوم انســانی از سه روش شناسی اثبات گرايی، 
تفســیری و انتقادی استفاده می شود، از قضا هر سه اين 
روش ها به طور وســیع در ابزارهای ســینما كاربرد دارد. 
چــرا كه در هر يک از اين روش شناســی ها می تواند به 
عنــوان تم و بن مايه، فیلم نامه مورد نظر حضوری پررنگ 
و مناسب داشــته باشــد. نمونه های فراوان در سینمای 
داستانی، اقتباسی و مستند در هريک از اين روش شناسی 
ها را می توان يافت. همانطور كه می توان دريافت همواره 
جامعه شناســی و خصوصا قوم شناسی با بیان موضوعات 
كلی به دنبال مطالعه عمیق در جزيیات و مسائل كوچک 
و كوچكتر می باشند، كه مطلب به خوبی و ظرافت هرچه 
تمامتر می توان در ســینما به منصه ظهور برسد. چرا كه 
امكانات فراوان ســینما در به تصوير كشــیدن جزيیات و 
همچنین فراگیری رسانه و همچنین تاثیرگذاری بی بديل 
آن، همه و همه را داليل انكارناپذيری به ضرورت استفاده 
از ســینما برای قوم شناسی و بررسی خرده فرهنگ ها و 
در نهايت كمک به رشــد و بالندگی آنها از طريق اصالح 
و منســوخ نمودن سنت ها و ارزش های نامناسب، دوری 
از خرافه پرســتی، از بین بردن عاداتــی كه ضرورت آنها 

به مرور زمان احســاس نمی شــود و همچنین كمک به 
احیای ســنت های زيبا و عادات قديمی اما بر پايه منطق، 
زنده نگه داشــتن ارزش های هويت آفرين و جلوگیری از 

تعصبات بی پايه و اساس، دانست. 
تاثیرگذاری سینما در سیال نمودن فرهنگ يک جامعه يا 
يک منطقه كوچكتر به عنــوان جزيی از جوامع بزرگتر با 
ارزش های بعضا متفاوت، می تواند امری كامال امكان پذير 

و بسیار كارآمد باشد. 
سینما به عنوان صنعتی پیشــرو و تاثیرگذار، مركز توجه 
تحقیقــات و پژوهش های گوناگون به لحــاظ اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی بوده است به طوری كه میزان توسعه 
يافتگی كشــورها با سطح پیشرفت و جايگاه سینما در آن 
جوامع سنجیده می شود. يكی از راه های شناخت فرهنگ 
و آيین هر كشــور و تمدنی مطالعه و تحقیق در سینمای 
آن است كه بازتابی روشن و عمیق از كنش های اجتماعی 

و فرهنگی ملت ها را نمايان می سازد.
تأثیرگذاری ســینما در جامعه از جمله مهمترين مسايل 
راهبردی و تعیین كننده اســت كه بــا توجه به اين مهم 
می توان به رفع و اصالح بســیاری از آسیب های اجتماعی 
و فرهنگــی در ابعــاد مختلــف پرداخت و اجتمــاع را از 

فروافتادن در گرداب های گوناگون بازداشت. 
ســینمای توســعه يافته قادر اســت تا با آسیب شناسی 
بســیاری از چالــش های اجتماعــی و نهادينــه كردن 
فرهنگ هــای اصیل و بومی هر جامعه ای به كاهش بحران 
ها كمک كند و جامعــه با اثرپذيری از الگوهای فیلم های 
ســینمايی محبوب خود می تواند بــه باورپذيری مفاهیم 
عمیقــی چون »امید«، »عشــق«، »نوع دوســتی« و »وطن 
پرســتی« دســت يابد كه دولت ها با صــرف هزينه های 
هنگفت نیز امكان رسیدن به چنین تأثیرگذاری را نداشته 

و نخواهند داشت. [۴]
فیلم اتنوگرافیک كه در ايران با عنوان فیلم مردم شناسي، 
قوم پژوهي، بوم شناســي، قوم نگـــاري يــا مردم نگاري 
میشناســند، رابطه تنگاتنگي با علم انسان شناسي دارد. 
مي توان ايـــن نـوع مســـتند را يک متن تصويري مردم 
شناسي دانست. حیات ايـن دو رشـته بـه فاصـله نزديـک 
بـا آغـاز سـینما شروع مي شود. اولین فیلم هاي برادران 
لومیر را مي توان به نـــوعي آغـازگرفـــیلم هـاي مـردم 
نگـــار دانســت اما نطفه اش در ســال ۱90۱ به وسیله 
بالودين اسپنسر كه فیلمي از بومیان استرالیا تهیـه كـرد 
بســته شد و سال ها بعد )۱9۲۲( به وسیله فالهرتي فیلم 
نانوک شمال به عنوان اولین فیلم مردم نگـــار متولد شد 
و با فیلم هاي ژان روش در نیمه قرن رشـــد و نمـو پیـدا 
كـرد .آرمـان ايـن گونـه مسـتند همكاري يک مستندساز 

با يک مردم شناس است.

در سینما مسـتند ايـران فـیلم علـف عنـوان اولـین مسـتند 
مـردم نگـار را دارد و ايـــن گونـه در دوره هاي مختلف به 
حیات خود ادامه داد. اما بايد به اين موضوع اشــاره كرد كه 
اين گونه مستند هنوز كه هنوز است مسـئله قابـل بحـث و 
مناقشـه بـین فـیلم سـازان و مـردم شناسـان اسـت. اكثـر 
مردم شناسان دوربین را به عنوان يک ابزار در تحقیقات مردم 
شناســي میدانند و مستندســازان فقط موضوع هاي مردم 
شناسي را دست مايه آثار خـود قـرار مـي دهنـد، بـه جـزء 

معـدودي كه از روش مردم شناسي استفاده نكرده اند.

سازش بین مستندسازان و انسان شناسان به يـک چـالش 
بـزرگ تبـديل شـده اسـت. برخـي ماننـد ژان روش اعتقاد 

دارنــد كه فیلم و عكس میتوانند كاماًل جـــايگزين آثـــار 
نوشـــتاري مـردم شناسـي شوند و از طرفي ديگر جي رابي 
مي گويد: »فیلم اتنوگرافیک جدي تـــراز آن اسـت كـه بـه 

فـیلم سازان وانهاده شود.«

در ضمن چون ســینماي مستند با واقعیت شكل مي گیرد 
واين قابلیت را دارد كه با انسان هـــاي واقعي روبه رو شود 
و لحظه هاي نـاب زنـدگي بشـــري را مشـاهده كنـد، در 
دل خـود مناســـبات و رويدادهاي اجتماعي را پنهان كرده 
كه زمینه اي را براي پژوهش هاي انسان شناســـي فـراهم 

آورده است.

پژوهش علمي مردم نگاري يک ركن اصلي براي ســـاخت 
مسـتندهاي مـــردم نگـار محســـوب مي شود و يک اثر 
شاخص مردم نگار وقتي شكل مي گیرد كه علم مردم نگاري 
با هنر فیلم سـازي به درستي درهم تلفیق شوند. در سینما 
و تلويزيون ايران هر ساله تعداد زيادي فیلم با موضوع مردم 
شناسي ساخته مـي شـود كـه متأسـفانه اكثـرآنهـا در حـد 
موضـوع بـــاقي مانـده انـد و فاقـد غنـا پـژوهش علمـي و 
روش مردم نگاري هســتند. هر چند كه موضوع بسیاري از 
مستندهاي تلويزيوني ما - بويژه تولیدات شبكه هاي استاني 
- بطور بالقوه مضامین مردم شناســي است اما هدف، روش 
و انضباط علمي مـردم شناســـي در اغلـب آنها ديده نمي 

شود. [5] 

مردم شناسی بصری و اساسا مطالعات مردم شناختی رسانه، 
از شاخه های روبه گسترش در حوزه مطالعات مردم شناسی 
در ســه دهه اخیر بوده است. اين پديده، با رشد رسانه ها و 
رسانه ای شدن فرهنگ ها و در نتیجه اهمیت يافتن بازنمايی 
 )visualization( و بصری شدن )representations( ها
روزافزون در حیات فرهنگی و اجتماعی جوامع معاصر، مرتبط 
است. برای توضیح داليل توسعه فیلم های مردم شناختی، 
برخی به تحوالت تكنولوژيک و پیشرفت های فن فیلم سازی 
 Ruby ۱99۱; MacDougall، ( در دهه هــای اخیــر
Loizos، ۱99۳; Homiak، ۲00۲ ;۱9۷8( و گروهی نیز 
بر دگرگونی شناخت شناسی مردم شناسی از تجربه گرايی 
 Ruby۱98۶; Clifford( .به تفسیرگرايی، تاكید كرده اند

.)۱9۷۴; Fabian، ۱980

مردم شناســی بصری، از يک سو با مردم شناسی، به عنوان 
يكی از شاخه های علوم اجتماعی )social science( و از 
سويی، با عكاسی و سینما، به عنوان يک هنر، همسايه است. 
جان هومیــاک )John P. Homiak، ۲00۲: ۳۷( در اين 
بــاره می گويد: »فیلم های مردم نگارانه، همواره در میان دو 
حوزه سینما و مردم شناسی كه تاريخی موازی دارند، دست 
و پا زده است ». تعريف مردم شناسی بصری به عنوان يک ژانر 
)genre( سینمايی، كار آسانی نبوده است. زمانی اين تصور 
رايج بود كه تصوير، چــه در قالب عكس و مواد خام تدوين 
نشــده تصويری و چه در قالب فیلم مردم نگارانه، ابزارهای 
روش شناختی اســت كه نقش آموزشی در چارچوب رشته 
 Heider، ۲00۱; Banks، ۱99۲;( مــردم شناســی دارد
Ruby، ۱9۷5، ۱990(.  اما عمدتا از دهه هفتاد میالدی به 
بعد، اين تلقی صرفا »آموزشی« از مواد تصويری و قائل شدن 
به نقش جانبی برای آن، تغییر كرده اســت. امروزه به داليل 
مختلف، از جمله مساله تامین هزينه ها، اين ژانر مخاطبانی 
 Ruby،( بســیار گســترده تر از حوزه مردم شناســی دارد

.)۱۳-۱990: ۱5

مردم شناسی بصری، در ملتقای علم و هنر شكل گرفته است 
و كارهای انجام شــده تحت اين عنوان را می توان براساس 
پای بندی به خصلت های علمی )به معنای تبعیت از الگوی 
علوم دقیقه در شــناخت مسائل اجتماعی( يا میزان اولويت 
وجوه تفسیری و هنری در آن ها، دسته بندی كرد. اين نوع 
فعالیت پژوهشــی، از سويی ريشه در مردم شناسی دارد و از 
ســوی ديگر، شیوه های خلق و ابزار كار و اسلوب های بیانی 
خود را از ســینما وام می گیرد؛ پس هم مردم شناسی است 
و هم سینما. طرفی ديگر اين كه مردم شناسی بصری، برای 
اعالم، اثبات و توسعه موجوديت خود از سوی والدينش، مردم 
شناســی و ســینما يا علم و هنر، به درجات، با نامهربانی و 
سوء تفاهم مواجه بوده است. اين وضعیت بدان جا منجر می 
شود كه گاه مردم شناسی بصری را نه به عنوان نوعی مردم 
شناسی به رسمیت می شناسند و نه به مثابه نوعی سینما.                                                                                                                         

دو رويكرد عمده به »مردم شناسی بصری« وجود دارد. يكی 
آن را همچون نديمه، دســتیار و ابزاری تكمیلی در خدمت 
مردم شناســی مكتوب )گرايش ســنتی مردم شناسی كه 
گزارش مكتوب يافته های تحقیق را تنها صورت صواب كار 
علمی می داند( تلقی می كند و ديگری معتقد است، مردم 
شناسی بصری به قدری با مردم شناسی مكتوب تفاوت دارد، 
كه بايد آن را شیوه خاصی از شناخت و دست كم، از گزارش 

يافته های مردم شناختی دانست. [۶]
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ســه باب مدرسه در کوهدشت کلنگ زنی شد

نوســازی  تاســیس  ســالروز  پنجمیــن  و  چهــل  بمناســبت 
ــا  ــه ب ــه ۳ كالس ــک مدرس ــه و ي ــه ۶ كالس ــگ دو  مدرس مدارس،كلن
اعتبــار كلــی  ۶ میلیــارد و 500 میلیــون تومــان و بــا زيربنــای 
ــت  ــاد عدال ــدف ايج ــا ه ــع  ب ــر مرب ــزار و ۲00 مت ــک ه ــی ي آموزش

آموزشــی در شهرســتان كوهدشــت بــه زمیــن زده شــد.
ــا حضــور  ــه ب ــن ك ــن آيی ــتان در اي ــدارس لرس ــازی م ــركل نوس مدي
ــت،  ــه كوهدش ــام جمع ــبی ام ــلمین طهماس ــالم والمس ــت االس حج
ــدار،  ــی فرمان ــی، نعمت ــای مردم ــاركت ه ــت مش ــادی معاون ــرم آب خ
ــرورش  ســهرابیان معــاون توســعه مديريــت و پشــتیبانی آمــوزش و پ
لرســتان و رفیعیــان مديــر آمــوزش و پــرورش منطقــه صــورت گرفــت، 
ــا  ــگ آنه ــروز كلن ــه ام ــه ای ك ــاب مدرس ــداد ۳ ب ــرد: از تع ــان ك بی
بــه زمیــن زده شــد، يــک مدرســه ۶ كالســه در روســتای قرعلیونــد، 
يــک مدرســه ۶ كالســه  در روســتای ســعادت آبــاد ابوالوفــا، يكبــاب 
ــا ســاخته خواهــد شــد  ــود ابوالوف مدرســه ۳ كالســه در روســتای كب
ــه  ــه ۳ كالس ــی و مدرس ــارات مل ــا اعتب ــت ب ــه نخس ــه دو مدرس ك

ــل شــده اســت. ــاد بركــت تقب توســط بنی
ــا ۲۷  ــروژه ب ــژاد اظهــار كــرد: در حــال حاضــر ۱0 پ امیــر غفــوری ن
كالس درس، بــا اعتبــار ۱۴ میلیــارد تومــان در شهرســتان كوهدشــت 
ــا ۱۲  در دســت اجــرا اســت كــه از ايــن میــزان ۳ واحــد آموزشــی ب
كالس درس و بــا اعتبــار ۳ میلیــارد تومــان توســط خیريــن گرانقــدر 

مدرســه ســاز در حــال ســاخت مــی باشــد.
وی افــزود : خیريــن مدرســه ســاز دوشــادوش دولــت بــرای اعتــالی 
زيرســاخت هــای آموزشــی كشــور در حــال فعالیــت هســتند و وجــود 
ايــن عزيــزان از بــركات نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اســت بــه 
ــا پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی، خیريــن مدرســه  نحــوی كــه ت
ســاز بــه صــورت معــدود و انگشــت شــمار بــوده انــد امــا بــا پیــروزی 
انقــالب اســالمی و بــا مجاهــدت هــای مرحــوم دكتــر حافظــی، شــاهد 

ــوده و هســتیم. ــزان بصــورت كامــال هدفمنــد ب فعالیــت ايــن عزي
ــدارس  ــی م ــای گرمايش ــتم ه ــازی سیس ــتاندارد س ــث اس وی در بح
ــا 98 بیــش از ۱88 مدرســه  كوهدشــت تصريــح كــرد: از ســال 9۲ ت
بــا 9۴9 كالس درس و بــا اعتبــار ۳ میلیــارد تومــان اســتاندارد شــده 
ــورت  ــال 98 ص ــا در س ــر تنه ــن ام ــد اي ــش از 50 درص ــه بی ــد ك ان

ــه اســت. گرفت
ــه  ــام جمع ــبی ام ــالم طهماس ــت االس ــم حج ــرا س ــن م ــه اي در ادام
ــدس  ــره مهن ــاد و خاط شهرســتان كوهدشــت  ضمــن گرامیداشــت ي
ــر كل فقیــد نوســازی مــدارس لرســتان،  اظهــار كــرد:  حیــدری مدي
ــی آن  ــای آموزش ــاخت ه ــعه زيرس ــرو توس ــور در گ ــر كش ــعه ه توس
ــای  ــخت افزاره ــث س ــا در بح ــن كاره ــی تري ــت و از اصل ــور اس كش
آموزشــی، توســعه ابنیــه هــای آموزشــی اســت. امیدواريــم بــا وجــود 
ــازی  ــط نوس ــی توس ــارات مل ــذب اعتب ــاز و ج ــه س ــن مدرس خیري
ــن دســتگاه، شــاهد  مــدارس و همچنیــن قاطعیــت تیــم مديريتــی اي

ــدارس باشــیم. ــن م ــاده ســازی اي آم

)عزت اله خورشیدی/ 
وکیل پایه یک 

دادگستری(

نشــريه  اختصاصــی 
نــو-   میرمــالس 
كه  افراد  از  بســیاری 
در راهروهای دادگستری گرفتار هستند بخاطر 
فهم اشتباه از قانون يا عدم اطالع وارد سیستم 
قضايی می شــوند و اين امر برای آنها و خانواده 
و دستگاه قضايی مشكالتی ايجاد می كند. يكی 
از اصول حقوق كیفری اين اســت كه جهل به 
قانون يا حكم رافع مسئولیت نیست ) استنباط 
از ماده ۲ قانون مدنی كه قوانین ۱5 روز پس از 
انتشــار الزم االجرا هستند( هر چند اين اطالق 
در ماده ۱55 ق.م.ا مصوب ۱۳9۲ اصالح شــده 
است اما به هر حال اگر قرار بر پذيرش جهل به 
قانون بود قطعا وجود دادگستری ديگر مفید به 
فايده نبود و هر كسی با بیان اينكه مطلع نبوده 
و نمیدانســت از مكافات اعمــال خالف قانون 
رهايی می يافت. از طرفی هســتند كسانی كه 
عالم به قانون هستند و مرتكب جرم می شوند. 
لذا هدف ما آگاه كردن بسیاری از كسانی است 
كه اطالعات حقوقی ندارند تا هم  اســیر دست 
مجرمین آگاه به قانون نشوند و هم خود مرتكب 

جرم نگردند.

يكــی ديگر از مشــكالت حقوقــی جامعه اين 
اســت كه با وجود چند هزار دانشكده حقوق و 
وجود فارغ التحصیــالن میلیونی ، بیان مطالب 
حقوقی در نظــام قانون گذاری و دانشــگاهی 
و كتب حقوقی روان و ســاده نیســت و بعلت 
ارتباط قوانین متعدد به هم و اســتفاده از الفاظ 
و اصطالحــات خــاص مردم نمــی توانند فهم 
درستی از قوانین داشته باشند و از طرفی بعلت 
عدم فرهنگ ســازی مراجعه به متخصصین اين 
امر يعنــی وكال و حقوقدانان و نوعی دشــمن 
ســتیزی پنهان به وجود وكالی مستقل و حتی 
انجــام تبلیغ منفــی علیه آنها بیشــتر مردم تا 
زمانی كه مشكلی حقوقی نداشته باشند به اين 
متخصصین مراجعه نمی كنند. در حالی كه در 
هر زمینه ای پیشگیری بهتر و ساده تر و ارزان 

تر از درمان می باشد.

پــس با توجه بــه اينكه جهل بــه قانونی رافع 
مســئولیت نیســت بايد در زمینه مســائل روز 

مره اطالعــات حقوقیمــان را افزايش دهیم و 
اين امر میســر نیست مگر اينكه جامعه حقوقی 
زبان خود را ســاده و قابل فهم كند و سعی اين 
هفته نامه هم اين است كه با زبان ساده مطالب 
حقوقی را در اختیار هم اســتانی ها قرار دهد تا 
در راســتای فلســفه وجودی هفته نامه كمكی 
به  ارتقائ  فرهنگ حقوقی جامعه كرده باشیم. 

حقوق  اصطالح  و  اصل  چند  با  آشــنایی 
کیفری

-۱ اصــل قانونی بودن جرم و مجازات:  روابط 
اشــخاص متعــدد و متنوع بــوده و خاصیت 
زندگی اجتماعی هم برخورد و تضاد و تعارض 
می باشد و از طرفی انسان هم موجودی زياده 
خواه اســت و اين خودخواهی اگر بدون معیار 
و مبنا و چارچوب باشــد منتهــی به اين می 
گــردد، در اجتماعی كه نظم و قاعده و هنجار 
حاكم نباشــد قدرتمنــد ضعیف را اســتثمار 
خواهد كــرد. برای كنترل اين وضع، انســان 
ها تحت تاثیر عقل، رشــد هــوش اجتماعی، 
احســاس نیاز و مذهب و معنويــت پذيرفتند 
از بخشی از آزادی های نامحدود خود گذشت 
كنند كه نام اين محدوديــت را قانون يا نظم 

گذاشــتند. به همین خاطر اولین اصل را اين 
موضوع قــرار دادند كــه تمــام رفتارهای ما 
مجاز می باشــد مگر اينكه از قبل منع شــده 
باشــد؛ اگر فقط ممنوعیت بود اين قاعده يک 
دستور اخالقی است ولی اگر برای آن مجازات 
تعريف شــده باشد نامش قانون می شود. پس 
قانون بــدون ضمانت اجرا يــک توصیه يا امر 
اخالقی اســت ولی اگر بــرای آن مجازات يا 
ضمانت اجرا قرار داده باشــند آن را قانون می 
نامنــد. اولین وظیفه ما اين اســت كه قوانین 
زندگی اجتماعی را ياد بگیريم و يادمان بماند 
بدون حكــم قانون تمام رفتارهــا و روابط ما 
مباح و مجاز می باشــد، مگــر اينكه رفتاری 
ضد ارزش يا اخالق يا تعالیم دينی باشــد مثل 
دروغ گفتــن تــا در مقام شــهادت نزد قاضی 
نباشــیم جرم نیست ولی ضد ارزش و اخالق و 
تعالیم دين می باشــد. مستندات اين اصل در 
قوانین…  اصــول -۳۲ -۳۳ ۳۶ -۱5۶- ۱58 
قانون اساســی - ماده۲و ۱0و ۱۱و ۱۳ قانون 
مجازات اسالمی و ماده ۲و ۴ و 5 قانون مدنی 
مــوارد 8و 9 و ۱۱و ۱۲ و ۱۳ قانــون آيیــن 

كیفری. دادرسی 

-۲ اصل قانونی بودن دادگاه:  گذشته از اينكه 
بايد ابتدا رفتارهــای ما بصورت قانون محدود 

شــده باشــد يكی ديگر از اصول حقوقی اين 
اســت كه حق دادرسی عادالنه در يک دادگاه 
صالــح نیز از اصول خدشــه ناپذيــر در تمام 
كشــورها می باشــد، زيرا اگر ما اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات را داشــته باشــیم ولی 
در يــک دادگاه صالح محاكمه نشــويم و يا به 
هر شــكی مورد تحقیق و تعقیب قرار بگیريم 
و يا اينكه هر كســی ما را مــورد قضاوت قرار 
دهــد در واقع آن قانون گــذاری و محدوديت 
بدون نتیجه خواهــد بود.  پس بدانیم كه اين 
از حقوق ماســت كــه در دادگاه صالح و نزد 
مقام صالــح مطابق با قانون و عادالنه محاكمه 
شــويم. مســتندات اين اصل در قوانین اصول 
۳۴ … -۳۶ ۱59و ۱5۶ قانون اساســی  ماده 
۱۲ قانون مجازات اســالمی ماده ۳ و ۴ قانون 
آيین دادرســی مدنی  ماده ۲ و ۳ قانون آيین 

كیفری  دادرسی 

-۳ اصــل برائت:  با توجه به اينكه اصل قانونی 
بودن جــرم و مجازات بر رفتــار ما حاكم می 
باشــد پس وقتی بــه عنوان متهــم يا طرف 
دعوايــی در يک محاكمه حضــور يافتیم حق 
داريــم ســكوت كنیم، زيرا ما در ســايه اصل 
برائــت زندگی می كنیم و اين وظیفه شــاكی 
يا مدعی يا دادســتان اســت كه داليل و نوع 
اتهام يا خواســته را به ما ابالغ كنند تا از خود 
دفــاع كنیم. خالصه اينكه اصل بر اين اســت 
كه تمام رفتارهای ما مباح اســت مگر خالف 
آن با دلیل و مدرک ثابت شــود نه اينكه تحت 
فشــار و تهديد يا شكنجه اقرار به امری كنیم. 
مســتندات ايــن اصل در قوانیــن  اصل  ۳۷  
قانون اساســی و ۱9۷ قانون آيین دادرســی 

۴ قانون آيین دادرسی كیفری  مدنی ماده 

-۴ حــق داشــتن وكیل:  از نتايــج حاكمیت 
اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی 
عادالنه اين اســت كه هر كسی حق دسترسی 
بــه متخصصین امر حقوق يعنی وكال را دارد و 
حكومت نمی تواند به هیچ بهانه ای دسترسی 
به اين حق مســلم را از كســی ســلب كند و 
ممانعــت از دسترســی به وكیــل منتخب از 
موجبات بی اعتباری محاكمه و دادرســی می 
باشــد. پس باز شما حق داريد سكوت كنید تا 
وكیل منتخب شــما به شــما مشاوره بدهد و 
اگر قادر به اختیار وكیل تعیینی نیســتید بايد 
امكان اســتفاده از خدمات وكیل تسخیری يا 

معاضدتی برای شــما فراهم گردد؛ يعنی حق 
دسترســی به وكیل مجانی داريد. مســتندات 
قانونــی اين اصل -  اصل ۳5  قانون اساســی 
و مواد ۳۱تا ۴۶ قانون آيین دادرســی مدنی و 
موارد ۶و ۷ و ۱90 و ۴8 و ۳۴۶و ۳۴۷ و ۳۴8  

كیفری  دادرسی  آيین  قانون 

-5 اصــل آزادی در محاكمــه و مصون بودن 
حیثیــت:  الزمــه عدالــت اين اســت كه هر 
كس متناســب بــا عمل مجرمانــه محاكمه و 
مجازات شود و براساس ادله قانونی به پرونده 
رســیدگی شود نه با تهديد و ارعاب و شكنجه 
و بدون حضور وكیل و هیات منصفه  و قبل از 
اثبات  جرم آبرويش حفظ شود و بعد از اثبات 
هم بیشــتر از آنچه كه استحقاقش بوده مورد 
تعرض قرار نگیرد. مســتندات قانونی -  اصول 
۳8 ۳9- قانون اساســی -  ماده ۲ قانون آيین 
دادرســی مدنی ماده ۶0 و ۳5۲ و ۳5۳ قانون 

كیفری  دادرسی  آيین 

-۶  اصــل منع اضرار به غیر بــه حكم قانون:   
از اصــول مندرج در قانون اساســی كه كمتر 
به آن پرداخته شــده اصل منــع اضرار به غیر 
به حكم قانون می باشــد. متن اصل ۴0 قانون 
اساســی : هیچكــس نمی توانــد اعمال حق 
خويــش را وســیله اضرار به غیر يــا تجاوز به 
منافــع عمومی قرار دهد . در قانون اساســی 
و در قوانیــن عادی به حقوق ملــت پرداخته 
شــده و مورد حمايت قرار گرفته اســت. حال 
چرا در قانون اساســی بیان شــده كسی نمی 
تواند اعمال حق خود را وســیله اضرار به غیر 
قرار دهد وچطور چنین امری امكان دارد؟  به 
اين علت اســت كه حقوق متعددی در قوانین 
وجــود دارد و اگر اســتفاده از حق هم دارای 
چارچوب نباشد خود موجب ناهنجاری و سوء 
اســتفاده خواهد شــد. مثال كســی می گويد 
چهــار ديواری اختیــاری و در منزل خود كه 
مصون از تعرض می باشــد اقدام به ســروصدا 
و اقدامــات ناهنجاری كند، يا كســی بخواهد 
هر جا خواست ســاخت و ساز كند و هر طور 
كه خواســت بســازد و يا توقف كند. يا وجود 
معدن يا چشــمه يا رودخانه در اراضی شخص 
كه برای بهره بــرداری محدوديت های قانونی 

وجود دارد.

انشــااهلل در مباحــث آينده بیشــتر در مورد 
كنیم. می  قانونی صحبت  حقوق 

مديركل بهزيستی استان لرستان گفت: مناسب 
سازی يكی از حقوق شهروندی است اما متاسفانه 
در اين زمینه در اســتان وضعیت خوبی نداريم و 
تنها 8 درصد از ادارات و ادارات كل استان برای 
ورود معلولین و جانبازان مناسب سازی شده كه 

عدد پايینی است. 
كرم ياری با اشــاره به اينكه ســازمان بهزيستی 
تنها ارگان حمايتی دولتی اســت و ديگر ارگان 
هــای حمايتی، دولتی نیســتند، بیان كرد: ما با 
اعتبارات محدود بالغ بر ۱۶۲ نوع ماموريت داريم 

و خدمت رسانی می كنیم.
وی با بیان اينكه جامعه ی هدف اين سازمان از 
پیش از تولد تا كهن ســالی و سالمندی را در بر 
می گیرد، افزود: قسمت عمده ی فعالیت های ما 
در مباحث پیشگیری، توانمندسازی و شناسايی 

آسیب های اجتماعی است.
ياری عنوان كرد: سازمان بهزيستی يک سازمان 
علمی و توانمند با فعالیت های اصولی و قانونمند 

است.

وی با اشــاره به بحث معلولیت و معلولین جامعه 
هدف اين ســازمان ادامه داد: در اســتان بیش از 
50هزار معلول در جامعــه ی هدف داريم كه اين 
تعداد برای استانی با جمعیت كمتر از ۲میلیون نفر 

عدد قابل مالحظه ای است.

مديركل بهزيستی لرســتان اضافه كرد: برخی از 
معلولیت ها در استان به علت ازدواج فامیلی و عدم 
توجه به آزمايش های غربالگری قبل از ازدواج می 

باشند.

ياری با اشــاره به معلولین ضايعه نخاعی گفت: با 
توجه به وضعیت جاده هــا و فرهنگ رانندگی ها 
متاسفانه درصد بااليی از نان آوران خانواده ها دچار 

ضايعه نخاعی يا قطع نخاع می شوند.  

وی با بیان اينكه اين ســازمان عملكرد خوبی در 
بحث كرونا داشــته اســت، اظهار كرد: تقريبا يک 
ماه پیش از شیوع كرونا در كشور جلسات سازمان 
بهزيســتی شروع و تدابیر الزم در سطح كشوری و 
استانی اتخاذ شد. با توجه به اينكه جامعه ی هدف 
اين ســازمان از نظر وضعیت تغذيه ای و سیستم 
دفاعی جامعه ای ضعیف هستند، اگر كار علمی و 
تالش طاقت فرسا صورت نمی گرفت وضعیت االن 

به گونه ی ديگری بود.

ياری خاطرنشــان كرد: آمار و ارقام گويای عملكرد 
خوب بهزيستی می باشند تا جايی كه میزان مرگ 
و میر ما حتی با وجود شرايط فعلی، بسیار كمتر از 

سال های گذشته است.

مديركل بهزيستی لرســتان تصريح كرد: اگر چه 
بهزيســتی بايد برای تمام جامعه برنامه داشــته و 
زندگی همه را بهبود ببخشد و رفاه اجتماعی را برای 
تمام جامعه باال ببرد اما به علت محدوديت اعتبارات 

معموال جامعه ی هدف آن، افراد نیازمند است.

وی در خصوص میزان خشونت خانگی در روزهای 
اخیر گفت: به علت محدوديت های ورود و خروج 

و ماندن در منزل مانند بقیه كشور، در اين موضوع 
يک افزايش نســبی داشته ايم اما میزان آن خیلی 

باال نیست.

ياری در رابطه با برنامه های پیشگیرانه اين سازمان 
بیان كرد: شــماره تماس ۱۲۳ مربــوط به مركز 
مداخله در بحران يا بحران های اجتماعی است. در 
صورت بروز مشــكل يک خودرو با پرسنل مجرب، 
روانشناس و مددكار برای رسیدگی به موضوع آماده 

هستند.

وی ادامه داد: يک ســرپناه شبانه برای بانوانی كه 
دچار مشــكل شــده و از خانه خارج می شوند و 

سرپناهی برای گذران شب ندارند، داريم.

مديركل  بهزيستی لرستان در رابطه با نگهداری از 
بانوان بی ســرپناه افزود: اين افراد را به مركز زنان 
برده و با آن ها در بحث حرفه آموزی كار می كنیم، 
اگر فرد اهل حرفه آمــوزی نبود بحث نگهداری و 

حمايت را در دستور كار داريم.

ياری در ادامه بحث پیشــگیری بــا بیان اينكه ما 
برای قســمت های مختلف پیشگیری برنامه و كار 
داريم، خاطرنشان كرد: برای پیشگیری از معلولیت 
ها آزمايشگاه ژنتیک و مركز مشاوره داريم كه هم 
مركز مشاوره بخش دولتی داريم و هم مركز مشاوره 
بخــش خصوصی با ما همكارنــد و از ما مجوز می 

گیرند.

وی ادامه داد: ما آزمايش های غربالگری و ژنتیک 
خیلی گــران انجام مــی دهیم و به كســانی كه 
وضعیت مالی خوبی ندارند كمک می كنیم؛ هزينه 
ی مددجويان خودمان را بــه صورت صددرصد و 
همچنین درصد زيادی از هزينــه افراد نیازمند را 

پرداخت می كنیم.

ياری تصريح كرد: ما به ۳ نوع مركز مشاوره محله 
محور، مركز مشاوره عمومی و تخصصی مجوز می 
دهیم.افراد بايد برای اخذ مجوز مركز محله محور 

حداقل مدرک كارشناســی، بــرای مركز عمومی 
مدرک كارشناســی ارشــد و برای مركز تخصصی 
حداقل دكترای رشته های مشاوره و ساير گرايش 

های آن را داشته باشند.

وی در خصــوص بحث بی ســوادی جامعه هدف 
گفت: عــده ای از معلولین مشــكل مغزی دارند 
و آمــوزش پذير نیســتند اما آن دســته افرادی 
كه آموزش پذير هســتند را هــم ما و هم مدارس 

استثنايی حمايت می كنیم.

مديركل بهزيســتی لرســتان در ادامه به بحث 
مناسب سازی اشــاره كرد و افزود: متاسفانه در 
اين زمینه در استان وضعیت خوبی نداريم. تنها 
8 درصد از ادارات و ادارات كل استان برای ورود 
معلولین و جانبازان مناسب سازی شده كه عدد 
پايینی اســت. همچنین بحث مناسب سازی در 

طرح شهید رجايی ۳0 امتیاز دارد.

ياری خاطرنشــان كرد: مناسب ســازی يكی از 
حقوق شهروندی است و يک معلول حق دارد به 
مراكز بهداشــتی و درمانی، بازارها و مراكز خريد، 

خودپردازها و .. دسترسی داشته باشد.

وی با اشــاره به اينكه معلولین بايد به كمیسیون 
مراجعه كرده و طبق ) آی ســی اف ( كه شــدت 
ضعف معلولیت را طبقه بندی می كند، نقص عضو 
آن ها مشــخص شــود، عنوان كرد: هر چه تعداد 
معلولیت و شــدت آن بیشــتر باشد ما موظف به 
خدمت گذاری بیشــتر هســتیم. به عنوان مثال؛ 
برای مسكن روســتايیانی كه دو معلول و بیشتر 
دارنــد ۳۶ میلیون تومان بالعــوض و ۴0میلیون 
تومان وام ۴درصد می دهیم. برای اشــخاصی كه 
در شــهر زندگی می كنند به كســی كه شرايط 
داشــته و خودش زمین داشــته باشد ۶0میلیون 

تومان بالعوض می دهیم.

يــاری در رابطه با بحث اشــتغال معلولین گفت: 
وضعیت اشــتغال برای همه مشكل است، ما اگر 

خودمان اســتخدامی داشته باشــیم كه نداريم و 
خیلی محدود اســت، طبق قوانین بايد ۳ درصد 
استخدام ها به معلولین اختصاص يابد كه اول بايد 

نمره قبولی را كسب كنند.

وی بیان كرد: در بخش بیمــاران اعصاب و روان 
مزمــن هم بــرای خانم هــا و هم بــرای آقايان 

مركزداريم.

مديركل بهزيســتی با اشــاره به بحــث معتادان 
متجاهر اظهار كرد: بهزيستی اسفند ماه هر سال 
معموال با توجه به وضعیت توريســتی و مسافرت 
های ايام نــوروز معتادان متجاهــر، كودكان كار 
خیابانی، متكديان و زبالــه گردها را جمع آوری 
می كرد اما امسال با توجه به وضعیت كرونا اجازه 
جمع آوری بــه دلیل جلوگیری از ايجاد كلونی و 

شیوع بیشتر بیماری، داده نشد.

ياری با بیان اينكه اخیرا به اين نتیجه رسیده اند 
كه اين افراد بايد جمع آوری شــوند و قرار بر اين 
اســت كه قرنطینه اولیه صورت گرفته و از همه 
افرادی كه جمع آوری می شــوند آزمايش كرونا 
گرفته شود، تصريح كرد: مرحله اول آن در تهران 
اجرا شــده است. قرار بر اين است پس از ۲ هفته 
نگهداری در قرنطینه بــه مراكز ماده ۱۶ تحويل 
داده شــوند كه در اين مراكز هم بايد به مدت ۳ 
ماه نگهداری شوند و اين مدت می تواند به دستور 
قاضــی ۳ ماه ديگر هــم ) مجموعا ۶ ماه( تمديد 
شــود كه اخیرا به واســطه كرونا ۳ ماه ديگر نیز 

تمديد شده است.

وی ادامــه داد: در ايــن مراكز بحــث مددكاری، 
تغذيــه، بهداشــت و همه چیز با بهزيســتی می 
باشــد. ظرفیت مراكز ماده ۱۶ ما بالغ بر ۲00 نفر 
اســت كه در حال حاضر ۷0 نفر مقیم داريم كه 
ورود و خــروج اين افراد در اين مراكز به دســتور 
قاضی صورت می گیرد و تنها در صورت بیماری 
و تشخیص پزشک می توانند بدون نظر قاضی به 

مراكز درمانی بروند و برگردند.

ياری با اشــاره به مراكز نگهداری از سالمندان و 
معلوالن، گفــت: تا چند روز اخیر هیچگونه مورد 
مثبتــی از نظر كرونا در اين مراكز نداشــتیم اما 
پس از غربالگری مركز بهداشت بروجرد، يک نفر 
كرونامثبت در يكی از مراكز نگهداری ســالمندان 
داشتیم كه بیمار نبود و نیاز به بستری نداشت. اما 
در جامعه هدف ما چند نفر مبتال به كرونا در خانه 

های تحت پوشش حمايتی داشتیم.

وی در خصــوص حمايــت از معلولیــن عنوان 
كرد: در لرســتان جايی وجود ندارد كه معلول يا 
نیازمندی نیاز به خدمات بهزيستی داشته باشد و 
ما شناسايی نكرده باشیم مگر آنكه در منطقه ای 

بسیار صعب العبور باشند. 

مديركل بهزيستی لرستان تصريح كرد: حدود 50 
هزار معلول در استان داريم كه به حدود ۴0هزار 
نفر مستمری می دهیم و مابقی هم يارانه و يارانه 
معیشتی می گیرند و می توان گفت تحت پوشش 

هستند.

ياری بــا بیان اينكــه متولی اصلی ســاماندهی 
كودكان كار اداره كار است، افزود: متولی كودكان 
خیابانی سازمان بهزيستی است؛ نیروی انتظامی 
اين كودكان را دســتگیر كرده و به ما تحويل می 
دهــد و ما بايد ظرف ۲۱ روز تكلیف اين كودكان 
را مشخص كنیم. آن دسته از كودكان خیابانی كه 
پدر و مادر دارند با آنها تماس می گیريم و تكلیف 
آن ها مشخص می شود اما عده ای ديگر كه پدر 
و مادر ندارند يا خانــواده آن ها توانايی نگهداری 
از آن ها را ندارند را به دســتور قاضی هماهنگی 
های الزم را انجام داده، از آن ها آزمايش گرفته و 
برای تشخیص آسیب ديدگی و آسیب احتمالی به 
پزشــكی قانونی فرستاده و اگر ولی موثر نداشتند 

به مراكز شبه خانواده می فرستیم.

وی با اشاره به اينكه در مركز شیرخوارگاه واگذاری 
كودک داريم، اضافه كرد: برای واگذاری محدوديت 
نداريم و حتی از خارج از كشــور هم درخواســت 
داده و به فرزندی می پذيرند. اما انتخاب خانواده 
ها با ما می باشــد و هر چه وضعیت مالی بهتری 
داشته باشند، جوان تر باشند و تحصیالت باالتری 
داشته باشند در اولويت قرار می گیرند. اما اگر يک 
خانم مجرد متقاضی باشد حتما بايد كودک دختر 

به فرزندی بپذيرد.

ياری گفت: در اداره كل بهزيســتی لرستان ۶90 
كودک شــبه خانواده تحت حمايت هستند كه از 
اين تعــداد ۱۲0 كودک در 8 مركز تحت نظارت 
بهزيستی نگهداری می شود و از اين 8 مركز يک 
مركز شیرخوارگاه حاكمیتی و تحت نظارت دولت 
اســت و ۷ مركز به بخش خصوصی واگذار شده 

است.

وی افزود: 5۷0 كودک فاقد والدين هســتند و با 
اقوام سببی و نسبی زندگی می كنند.

مديركل بهزيســتی لرســتان تصريح كرد: 5۷0 
كودک كار در ســطح استان شناسايی شده است 
كه از ايــن تعداد به ۲۱9 نفر بــه صورت ماهانه 
مســتمری پرداخت می شود. همچنین برای 50 
نفر از مادران كودكان كار شرايط كار فراهم شده 

است.

ياری با بیان اينكــه غربالگری بینايی مختص به 
جامعه هدف خاصی نیســت و در ســطح جامعه 
انجام می شــود، افزود: در خصــوص غربالگری 
شــنوايی، كودكان را در زايشگاه تست می كنند 
و ايــن كار تا ۶ ماه ادامــه دارد كه در صورت نیاز 
كاشت حلزون انجام شود كه برای  كاشت حلزون 
تا ۶ ماهگی بهترين زمان است، هر چه زودتر اين 

عمل انجام شود كیفیت آن بیشتر است.

وی خاطرنشــان كرد: در صــورت نیاز كودک به 
كاشت حلزون، به متخصص گوش و حلق و بینی 
تحويل داده و خودمان هم كمک می كنیم. پس از 
عمل هم در صورت نیاز به سمعک، باز هم ياريگر 

آن ها هستیم. 

karammaleksa@gmail.:ایمیل

دبیر سرویس محیط زیستدبیر سرویس ادبیدبیر سرویس سیاسیصاحب امتیاز و مدیر مسئول

دبیر سرویس اجتماعیقائم مقام مدیر مسئول

دبیر سرویس حقوق

دبیر سرویس موسیقیدبیر سرویس فیلم و تئاتر

دبیر شورای نویسندگان

دبیر سرویس ورزشی

دبیر سرویس رسانه

سمانه پاپیعبدالرضاشهبازیعباس داراییجمشید ملک آسا

شهرام شرفیکرم ملک آسا

عزت اله خورشیدی

فاطمه یاراحمدیعمید بهرامی

نگین کوگانی

رضا جودکی نژاد

محمدرضا گودرزی
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0۶۶33314212        همراه مدیرمسئول: 09124234585                    کد پستی:۶814۶939۶3

حقوق به زبان ساده 

نقاشی خط/ مهرداد کرمی دولتشاه

مناسب سازی یکی از حقوق شهروندی است

هفته نامه میرمالس
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