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نمايندگان محترم!
لطفا دكمه موافق 
يا مخالف را 
فشار دهيد 

جاذبه نابودى
 در خوزستان

خانه هاى خالى و 
خيابان خواب ها 

كف جامعه رمقى 
برايش نمانده
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سال اول
 شماره سى و يك
8 صفحه
قيمت: 500 تومان

صفحه 2

چگونه اهواز خود را 
زيبا كنيم
نويد قائدي

زيبا بودن و زيبا شدن چهره يك شهر هميشه 
به رنگ و لعاب داشتن و انجام دادن كارهاي 

عجيب و غريب وابسته نيست.
گاهي مجموعه اي از سادگي ها و تميزي ها، 
پاكيزگي و ايجاد تناسب ، رعايت هارموني 
در رنگ ها و چينش و هر چيزي را سر جاي 
خود مي تواند زيبايي آفرين باشد. به طور 
مثال در خانه هاي چوبي منطقه شمال كشور 
امكانات  فاقد  كه  روستاهايي  در  اتفاقاً  كه 
شهري مانند آسفالت مناسب و يا كفپوش 
هاي مناسب در حياط هستند فقط به دليل 
معماري  و  نما  ساخت  در  تناسب  رعايت 
خانه ها و رعايت هارموني در نقوش درب و 
پنجره و نرده هاي چوبي و قرار دادن تعدادي 
گلدان شمعداني تنها چيزي كه يه چشم آدم 
مي خورد زيبايي است ، همين زيبايي مي 
تواند براي ساكنين شهرها مسكني باشد تا 
روح و روان پريشان آنها را كه همه روز با 
تسكين  هستند  درگير  ها  تناسبي  بي  انواع 
دهد.كافي است ما هم مانند قديم در و ديوار 
خانه و مغازه و محل كار خود را متناسب و 
با رنگ هاي زيبا و با تعدادي سبزه و گل 
و درخت يا درختچه همراه كنيم و آرايش 

نماييم.
     بعضي افراد شهري كه اتفاقا خود را 
از  انتقاد  دار  داعيه  و  دانند  مي  روشنفكر 
مثال  هستند  شهري  مديريت  هاي  سيستم 
صاحب فالن آموزشگاه علمي و هنري است 
و يا كار اقتصادي انجام مي دهند اما براي 
كاري  هيچ  از  خود  اقتصادي  سيستم  تبليغ 

فروگذار ندارند
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

بودجه خوزستان در سال آينده كاهش نمى يابد
سياسى

كارون

اجتماعى

هنرى

نماينده اهواز، كارون، حميديه و باوى در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه بودجه خوزستان در سال 96 بازنگرى مى شود گفت:  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور وعده 
داده كه كاهش بودجه خوزستان جبران و بودجه اين استان در سال آينده ترميم شود. بر اساس اليحه بودجه كه به مجلس ارائه شده بود، بودجه خوزستان با كسرى مواجه شده 

است كه در همين رابطه نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى اسالمى نشستى با نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور برگزار كردند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسى  معاون 
خوزستان گفت: انتظار داريم كه فروشندگان كاالى 
با  و  كنند  رعايت  را  قانونى  سود  ضريب  خانگى 
فروشندگانى كه بيش از 7 درصد سود روى كاالى 

خانگى بكشند، برخورد خواهيم كرد.
ابوالقاسم كوره چينى بيان كرد: روزانه نزديك به 15 اكيپ 
دونفره بازرسى وارد بازار شده و با متخلفين برابر قانون 
نظام صنفى و قانون تعزيرات حكومتى برخورد مى شود.

لوازم  بازار  از  بازرسى ها  مالك  خصوص  در  وى 
خانگى افزود: معيار ما قيمت فاكتور خريد كاال به 
اضافه حداكثر 7 درصد سود براى اصناف مربوطه 
سود  ميزان  حداكثر  كه  مى كنيم  توصيه  و  است 

فروشندگان 7 درصد باشد.
كوره چينى اظهار كرد: بازرسان عالوه بر رسيدگى به 
شكايات تلفنى مردم به صورت سرزده نيز عمل كنند 
و اگر در كااليى به صورت ويژه جهش قيمتى مشاهده 

شود، عمده بازرسى ها به آن كاال معطوف خواهد شد.
وى افزود: هيچگونه افزايش قيمتى به بهانه افزايش
قابل و  بود  نخواهد  پذيرفته  ما  نظر  از  دالر  قيمت 
افزايش حبابى  صورت  به  دالر  چون  نيست  قبول 
يافته است، فروشندگان از اين موقعيت سوءاستفاده
كنند. بنابراين اگر براى ما محرز شود كه تخلفى در
هر صنفى صورت گرفته است، برابر قانون برخورد

خواهيم كرد.

ششمين نمايشگاه بين المللي صنايع 
و ماشين  آالت كشاورزي ، نهاده ها ، 
آبياري و ابرساني ، دام ، طيور ، شيالت 
، آبزيان و دامپزشكي با حضور 150 
موسسه داخلي ، نمايندگان شركتهاي 
نمايشگاه  دائمي  محل  در  خارجي 
هاي بين المللي استان خوزستان  كه 
73 درصد  در حوزه كشاورزي و 27 
هستند  دامپروري  حوزه  در  درصد 

برگزار مي گردد.
 مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين 
واحدهاي  گفت  خوزستان  المللي 
شركت كننده از استان هاي خراسان 

 ، شرقي  آذربايجان   ، لرستان   ، تهران   ، رضوى 
آذربايجان غربي ، همدان ، مازندران ، اصفهان ، قزوين 
، خوزستان ، قم ، مركزى ، گلستان ، فارس ، كردستان 
، اردبيل و چهارمحال بختيارى  در نمايشگاه حضور 
دارند. رحيم جليلي افزود :شركت هاي حاضر در 
صنايع،  جديدترين  و  ترين  نوين  نمايشگاه  اين 
حوزه  مختلف  خدمات  و  تجهيزات  توليدات، 
كشاورزي، دام و طيور و شيالت را عرضه نموده 

و در فضايي رقابتي محصوالت خود را جهت ارائه 
به بازديدكنندگان در معرض ديد قرار مي دهند. 

وي عنوان نمود از جمله شاخصه ها و اهدافي كه 
در روند برگزاري نمايشگاه فوق در رسيدن به آن 
توانمنديهاى  ارائه  از  بود  عبارت   ، گرديد  اهتمام 
موسسه خود ، معرفي كاال يا خدمات جديد ، ايجاد 
ارتباط موثر ، تحقيق بازار و بازار يابي ، ورود به 
بازارهاى جديد ، اخذ سفارش از مشتريان جديد 
، روابط عمومي و ايجاد آگاهي ، اخذ سفارش از 

مشتريان موجود ، افزايش ميزان اثر
تبادل  ، عمومي  سطح  در  تبليغات 
گسترش  ، تجربيات  و  اطالعات 
نمايندگي ايحاد  و  توزيع  كانالهاى 
فوري فروش  و  سفارش  اخذ   ،
و كاال  گذارى  گذارى  قيمت   ،
رقيب و  خود  موسسه  خدمات 

شناسي و ....
مهمترين جمله  از   : افزود  جليلي 
برگزارى روند  در  كه  اهدافي 
، گرديد  اهتمام  آن  به  نمايشگاه 
مشاركت بين  موثر  ارتباط  ايجاد 
تخصصي كننده  بازديد  و  كننده 
است كه در اين راستا تالش گرديد در سطح علمي
كارايي عنوان  با  آموزشي  كارگاه  كاربردى  و  باال 
كشاورزى ماشينهاى  انتخاب  در  آب  مصرف 

همزمان با نمايشگاه برگزار گردد. 
اين نمايشگاه از 11 تا 14دى ماه سال جاري همه
كنندگان، بازديد  پذيراي  ساعت15تا21  از  روزه 
و متخصصان  و  صنايع  صاحبان  كارشناسان، 

كشاورزان گرامي خواهد بود.

مديركل هواشناسى خوزستان از آغاز بارندگى در 
استان از روز يكشنبه خبر داد.

كوروش بهادرى  اظهار كرد:  مدل ها نشان مى دهد 
روزهاى يكشنبه و دوشنبه با ورود سامانه بارشى، 
احتمال وقوع رگبارهاى پراكنده در نقاط شمالى و 

شرقى استان خوزستان وجود دارد.
وى افزود: از امروز تا دوشنبه نيز روند افزايش دما 

در خوزستان حاكم است كه در اين روند، تا روز 
دوشنبه 4 تا 5 درجه افزايش دما را در بيشتر نقاط 

استان خواهيم داشت.
بهادرى ادامه داد:  با اين وجود از روز سه شنبه افت 

دما را شاهد خواهيم بود.
وى گفت: همچنين صبح ها شاهد پديده اينورژن 
اين  كه  هستيم  اهواز  شهر  در  دمايى  وارونگى  يا 

مستقر پرفشار  و  پايدار  جو  كه  زمانى  تا  پديده 
باشد،  همچنان صبح ها ادامه خواهد داشت. صبح
روز گذشته ارتفاع پديده وارونگى در شهر اهواز

300 متر بوده است.
مديركل هواشناسى خوزستان اظهار كرد:  همچنين
ديد قدرت  كاهش  موجب  صبحگاهى  مه  صبح 

افقى در شهر اهواز به 1400 متر شد.

سود بيش از 7 درصد ممنوع!

آغاز به كار ششمين نمايشگاه بين المللي 
كشاورزي خوزستان

افزايش 5 درجه اى دماى خوزستان تا دو روز آينده

اين نمايشگاه از 11 تا 14دى ماه سال جاري همه روزه از ساعت15تا21 پذيراي بازديد كنندگان،
 كارشناسان، صاحبان صنايع و متخصصان و كشاورزان گرامي خواهد بود.
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چگونه اهواز خود را 
زيبا كنيم
نويد قائدي

ادامه از صفحه 1
 به طور مثال تراكت هاي خود را به در و ديوار شهر 
مي آويزند ، بنده در تجربيات مديريت شهري به اين 
مهم بسيار بر خورده ام كه فالن آموزشگاه موسيقي و 
شهر  فرهيختگان  جز  را  خود  آنان  مديران  كه  هنري 
به  را  خود  تبليغي  هاي  برگه  تمامي  اند  دانسته  مي 
چسبانده  عمومي  هاي  محيط  يا  اتوبوس  ايستاههاي 
اند ،ايستگاهي كه دو هفته پيش با نهايت زيبايي در 
محل نصب گرديده بود ديگر بدليل اين ناهنجاري از 
ريخت و قيافه افتاده و بسيار زشت و زننده جلوه مي 
دهد. يا اكثر درب هاي منازل با برچسب هاي تخليه 
چاه فاضالب مزين شده اند، يا  وجود انبوده تابلوهاي 
بي قواره تبليغي كه هر كدام به شكلي و فرمي به در 
و  توازن  عدم  توليد  و  اند  شده  نصب  شهر  ديوار  و 
هارموني و بي ريختي كرده اند و همين بي قوارگي 
ها موجب روان پريشي و درگيري ذهني شهروندان 
شده اند، شهرداري اهواز تا كنون نتوانسته است كه 
اين معضل مهم شهري را ساماندهي نمايد و از طريق 
اساتيد فن يك تيپ و فرمت مشخص براي آن تدوين 
نمايد تا همه ملزم با رعايت آن باشند و طي يك دوره 
و  زيبايي  و  هماهنگي  يك  به  بتوان  مشخص  زماني 
هارموني مشخص در تبليغات شهري رسيد.اگر ميدان 
نقش جهان اصفهان زيبايي و لطافت دارد به اين دليل 
و  متناسب  و  مشخص  ميدان  تمامي  فرمت  كه  است 

همگي تابلوهاي تبليغي هم فرمت مشخص دارند.
مناسب  فرهنگ  عدم  در  ديگر  هاي  نازيبايي       
شهري  خدمات  انواع  از  استفاده  در  شهروندي 
مي  كه  را  چيزي  هر  شهروند  فالن  اگر  هويداست. 
يا  اندازد،  مي  سطح معابر  در  را  خورد زباله توليدي 
پاره  هاي  كارتن  تمامي  شهر  مركز  در  كاسب  فالن 
و ديگر اجسام را در سطح پياده روها رها مي سازد 
مشكل اين است كه نه تا كنون بر خورد مناسبي با آنها 
مدوني  و  مشخص  برنامه  نه  و  است  گرفته  صورت 
براي آموزش آنان اجرا شده است، مگر نه چه لزومي 
و  ريز  هاي  زباله  انواع  با  كاري  تايم  از  بعد  كه  دارد 
درشت رها شده در  سطح شهر اعم از معابر و پياده 

روها مواجه باشيم.
شهر  زيباسازي  به  تصميم  شهري  مديران  اگر        
داشته باشند تنها نياز به كارهاي پرهزينه نيست. بلكه 
و  فهيم  شهرونداني  تربيت  و  سازي  فرهنگ  به  نياز 
انجام  با  شهروندي  هر  شد  چنين  باشد.اگر  مي  آگاه 
حداقل كارها مانند زيباسازي محيط منزل و كار خود 
شامل درب و پياده رو و فضاي سبز مي تواند زيبايي 
روحيه  چنين  اين  شهروندان  اكثر  اگر  باشد،  آفرين 
در  بازخوردي  چه  شما  نظر  به  نمايند  كسب  را  اي 
هاي  آموزش  اگر  يا  داشت؟  خواهد  شهر  زيباسازي 
الزم به كسبه و صنوف داده شود و از اهرم هايي مانند 
آموزش و تشويق و تنبيه بهره برد و اين كسبه محيط 
اطرف كسب و كار خود را براساس الگوي اعالم شده 
شهرداري و يا به سليقه خود زيبا نمايند به نظر شما 
در شهر چه اتفاق فرخنده و مباركي خواهد افتاد؟ اگر 
به شهروندان در خصوص نحوه حمل زباله و توليد 
آن آموزش داده شود كه چگونه و با چه فرمتي زباله 
ها را درب منازل بگذارند و يا در محيط هاي عمومي 
آوري  جمع  هاي  سيستم  اگر  نمايند،و  رفتار  چگونه 
زباله و نظافت و سطح شهر درست و با برنامه ريزي 
نصب شده و استفاده از تكنولوژي هاي نوين باشند  
تا  ؟ بايد  داشت  خواهند  شهر  زيبايي  در  چه تاثيري 
جايي كه امكان دارد ديدن مناظر كريح المنظر شهري 
را محدود و يا كاهش داد.مثال ديدن پاركينگ بي قواره 
و نامتناسب كه قبرستاني از ماشين ها شده در پارك 
راهنمايي اهواز چه حسي به شهروندان مي دهد. ديدن 
پارك ها و فضاهاي شهري كه به حال خود رها شده 
اند و محلي براي جمع شدن انواع نخاله ها و زباله و تنه 
هاي خشك درختان شده اند چه تاثيري در روح و روان 

شهروندان دارند.
شهر اگر زيبا شد با طراوت خواهد شد و شهر با طراوت 
به روح انسان لطافت مي بخشد و اين لطافت در اخالق 
و رفتار و گفتار شهروندان و حتي نحوه تعامل آنها با 
يكديگر  و در خانواده هم تاثير خواهد داشت.از اين 
بي نظمي و نا زيبايي ها توقع چنداني نداشته باشيد كه 
چنين شهري بتواند اخالق و روح شهروندان را تعالي 
بخشد، بلكه اين نازيبايي ها روح شهروندان را جريحه 
دار كرده و مي توانند سبب توليد نافرماني هاي اجتماعي 
مانند پرتاب نمودن عمدي زباله در معابر و يا تخريب 
هاي عمدي و ... به همراه داشته باشند.لذا براي زيبايي 
در شهر بايد برنامه داشت و اين برنامه بايد نرم افزاري و 
آموزشي باشد تا بتواند موثر واقع گردد ، صرف انجام هزينه و 
كمبود بودجه دليلي براي عدم انجام و بهبود نخواهد بود كه اگر 
هوش و ذكاوت و برنامه ريزي باشد حتما مي توان حركت هاي 

زيبايي را خلق كرد.

باوى  و  حميديه  كارون،  اهواز،  نماينده 
اينكه  بيان  با  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
بازنگرى   96 سال  در  خوزستان  بودجه 
مى شود گفت: سازمان مديريت و برنامه 
ريزى كشور وعده داده كه كاهش بودجه 
در  استان  اين  بودجه  و  جبران  خوزستان 

سال آينده ترميم شود.
جواد كاظم نسب الباجى با اشاره به بررسى 
بودجه سال 96 در مجلس شوراى اسالمى 
اظهار كرد: بر اساس اليحه بودجه كه به 
مجلس ارائه شده بود، بودجه خوزستان با 
كسرى مواجه شده است كه در همين رابطه 
شوراى  مجلس  در  خوزستان  نمايندگان 
نوبخت  با  نشستى  گذشته  شب  اسالمى 
ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس 

كشور برگزار كردند.
وعده  اين نشست نوبخت  در  افزود:  وى 

كرد كه كاهشى كه در بودجه خوزستان وجود دارد 
مرتفع و بودجه اين استان ترميم شود.

بودجه  كاهش  كرد:  اظهار  الباجى  نسب  كاظم 
خوزستان در بودجه 96 عمدى نبوده اما بر اساس 
و  آمده  دست  به  اعتبارات  از  كه  كافى  اطالعات 
مقايسه آن با ساير استان ها مشخص شد كه بودجه 
استان در بخش برق، آب و راه دچار كاهش زيادى 
شده است كه با توجه به مشكالت خوزستان و 
عقب ماندگى هاى آن در اين بخش ها، اين كاهش 

مى توانست ما را با معضالت زيادى مواجه كند.
به گفته وى در اين نشست همه نمايندگان خوزستان 

حضور داشتند.
طبيعى  منابع  و  كشاورزى  آب،  كميسيون  عضو 
مجلس شوراى اسالمى همچنين با اشاره به نشست 

قبلى نمايندگان با نوبخت رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزى كشور درباره طرح هاى انتقال آب 
گفت: بر اساس مصوبه نشست پيشين، كميته اى 
سرشاخه  از  آب  انتقال  هاى  طرح  بررسى  براى 

رودخانه كارون تشكيل شده است.
وى افزود: در اين كميته من به نمايندگى از كميسيون 
آب و كشاوزرى، على سارى و همايون يوسفى به 
على  و  خوزستان  نمايندگان  مجمع  از  نمايندگى 
عسكر ظاهرى (نماينده مسجدسليمان) به نمايندگى 

از كميسيون انرژى حضور دارند.
كاظم نسب الباجى اظهار كرد: اين كميته كار خود 
را آغاز كرده و درگام نخست درباره ميزان برداشت 
آب از سرشاخه ها در طرح هاى اجرا شده و حجم 
آب مورد نياز براى آب شرب مقصد اين طرح ها 

در حال بررسى است.

اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به بررسى 
و تصويب يكى از بندهاى برنامه ششم توسعه 
در مجلس گفت: بر اساس اين مصوبه دولت 
تضمينى  خريد  مبالغ  ديركرد  است  مكلف 
محصوالت كشاورزى را بپردازد و با مصوبه 
وجه  پرداخت  در  تاخير  صورت  در  مجلس 
ناشى  خسارت  محصوالت،  تضمينى  خريد 
محاسبه و به قيمت روز به كشاورزان پرداخت 
مى شود كه اين مصوبه در راستاى احقاق حق 

كشاورزان است.
جزئيات  بررسى  جريان  در  كرد:  اضافه  وى 
اليحه برنامه ششم درباره مساله آب، نمايندگان 
مجلس به ويژه نمايندگان خوزستان با اليحه 

اجراى طرح هاى انتقال آب مخالفت كردند.
به گفته وى بر اين اساس تكليف دولت براى 
برداشت و انتقال آب از درياچه هاى بسته به 
هاى  زيستگاه  ساير  و  ها  تاالب  خزر،  ويژه 
شرايط  در  شرب  آب  تامين  براى  كشور  حساس 

بحران دائمى را از متن برنامه ششم حذف شد.
بر اساس اين گزارش، كليات اليحه برنامه ششم 
توسعه (1396 تا 1400)، در مجلس تصويب شده و 
جزئيات آن در حال بررسى است. همچنين بودجه 

96 كشور نيز در حال بررسى در مجلس است.
شوراى  مجلس  در  خوزستان  نمايندگان  اخيرا 
كاهش  از  خوزستان  استاندار  شريعتى  و  اسالمى 
بودجه استان در سال 96 اظهار گله مندى كرده اند.

در پى اعتراض نمايندگان خوزستان در مجلس به 
طرح هاى انتقال آب، 22 آذر نشستى با حضور اين 
نمايندگان و نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه 
ريزى و وزير نيرو برگزار شده بود./ به جاى وزير 

اطالعات كار شود.

با  خوزستـان  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
بيان اينكه بدهى هاى انباشته شركت بيش از 600
ميليارد تومان است، گفت: بدهى هاى شركت در 
بخش هاى مختلف مانع آن نشده كه خدمات آبفاى 
استان كاهش پيدا كند. على اكبر عليمرادى اظهار 
دليل  به  خوزستان  آبفاى  شركت  مشكالت  كرد: 
بدهى به پيمانكاران و بدهى هاى جارى، به گونه اى 
بود كه شركت را با مشكالتى مواجه كرد اما تا به 
امروز توانسته ايم به شكل ها و از محل هاى مختلف، 
بدهى به پيمانكاران كه بالغ بر 280 ميليارد تومان بود 
را پرداخت كنيم. وى افزود: پيگير پرداخت بدهى 
جارى شركت نيز هستيم تا بتوانيم به نحوى اين 

بدهى پرداخت كنيم.
دليل  به  آبفا  شركت  در  كرد:  تصريح  عليمرادى 
بحث بدهى بيمه و ماليات باعث شده تا بخشى از 
حقوق جارى همكاران كه به صورت پيمانكارى 
با ما همكارى مى كنند به تعويق بيفتد و ما قادر به 
پرداخت آن نباشيم. وى گفت: بدهى هاى جارى 
اين شركت مانند بدهى هاى بازنشسته ها، بدهى هاى 
سنوات، امور مالياتى و تأمين اجتماعى بايد پرداخت 
شوند زيرا مشكالت جدى را در حين كار و اجرا 

براى شركت آبفاى خوزستان به وجود مى آورد.

شركت  حساب هاى  بعضاً  كرد:  عنوان  عليمرادى 
به دليل اين بدهى ها مسدود است اما بخش هاى 
با  خوبى  تعامل  دارند،  طلب  ما  از  كه  مختلفى 
آبفا داشته اند و در اين زمينه سعى كرده ايم تا اين 
بدهى ها را با تأمين از منابع مختلف از جمله افزايش 
درآمدهاى داخلى پرداخت كنيم تا اين بدهى ها كمتر 
شوند. وى ادامه داد: خدمات رسانى شركت آبفاى 
به  نسبت  آب  كيفى  و  كمى  بحث  در  خوزستان 

سال هاى گذشته ارتقاء پيدا كرده و برنامه هاى خوبى 
براى سال هاى آينده در نظر داريم.

عليمرادى اظهار كرد: براى سال 96 مشكالت آب 
استان بسيار كمتر از سال هاى گذشته خواهد شد و 
اعتقاد داريم در اين شرايط سختى مالى، مى توانيم با 
تدبير و درايت همه همكاران، خدمات شركت را در 

بخش آب و فاضالب ارتقا دهيم.
شركت،  جارى  و  انباشته  بدهى هاى  گفت:  وى 
خدمات  و  كار  انجام  براى  سيستم  مديريت  توان 
را مى گرفت اما همت و تالش همكاران بود كه به 
ما كمك كرد تا بتوانيم به انجام خدمات در استان 
بپردازيم. عليمرادى عنوان كرد: تعامل همه جانبه ميان 
مسئوالن استان و تحمل همكاران در آبفا باعث شد 
تا بتوانيم بدون كاستى خدمات، به انجام كارها در 
استان بپردازيم و هيچ خللى در اين زمينه به خدمات 
آبفاى خوستان وارد نشود و اگر اين مسائل نبود، 

شركت آبفا يك شركت ورشكسته بود.
خوزستان  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
تا  مى رويم  سمتى  به  آرام  آرام  كرد:  خاطرنشان 
به  بتواند  و  بازگردد  خود  اصلى  مسير  به  شركت 
خوبى به مردم استان خدمت كند و شتابى در اين 

زمينه ايجاد شود.

مديركل دفتر برنامه ريزى ازدواج و تعالى خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: انسان بايد در ابعاد سنى، 
زيست شناختى، اجتماعى، عاطفى، اقتصادى، مديريتى و در نهايت بلوغ نكاح به حد الزم رسيده باشد تا يك 
ازدواج موفق و خانواده شادابى داشته باشد. ناصر صبحى قراملكى در حاشيه مراسم افتتاحيه كنگره بين المللى 
روانشناسى خانواده در بستر ارزش هاى دينى و فرهنگى اظهار كرد: خانواده سنگ بناى اصلى هر جامعه است. 
انسان با تولد درون خانواده، پا به اين دنيا مى گذارد، تربيت و بزرگ مى شود و سپس با تشكيل خانواده و ازدواج، 

مجددا به نهاد خانواده روى مى آورد.
وى در ادامه با بيان اين كه انسان ها براى بقاى نسل ناگزير به تشكيل خانواده هستند، افزود: ازدواج و تشكيل 

خانواده يكى از ضرورت هاى اساسى زندگى نرمال و بهنجار است.
صبحى قراملكى تصريح كرد: انسان در سنين جوانى تكليفى به نام صميميت در مقابل انزوا دارد كه با تشكيل 
خانواده و انتخاب همسر صميمت را انتخاب مى كند و زندگى طبيعى خود را ادامه مى دهد، اما اگر به هر دليلى 

نتواند همدمى براى خود انتخاب كند و تشكيل خانواده دهد، دچار انزوا مى شود و رشد نرمال او با مانع مواجه 
خواهد شد. وى اضافه كرد: قطع شدن رشد نرمال انسان موجب بروز انواع مشكالت رفتارى و اختالالت روانى 

مى شود به همين خاطر هدف اساسى ازدواج و تشكيل خانواده رسيدن به آرامش واقعى است.
مديركل دفتر برنامه ريزى ازدواج و تعالى خانواده وزارت ورزش و جوانان، آگاهى از اهداف و كاركردهاى ازدواج، 
آگاهى كافى از مالك هاى انتخاب همسر، آگاهى از مراحل مختلف ازدواج و تشكيل خانواده، آگاهى كافى از 
تفاوت ها و شباهت هاى زنان و مردان و آگاهى از آسيب شناسى ازدواج و خانواده را براى داشتن يك زندگى 

موفق ضرورى دانست.
صبحى قراملكى با بيان اين كه در تشكيل خانواده عوامل مختلفى از جمله مسايل اجتماعى، اخالقى،سياسى، 
اقتصادى و غيره نقش دارند اما مهمترين موضوع، بعد روانشناختى است، اظهار كرد: در نهايت اين انسان يا 
جوان خواهد بود كه براى ازدواج بايد تصميم نهايى را بگيرد و اگر كسى از نظر ويژگى هاى روانشناختى، 

سالمت شخصيت و روان نداشته باشد حتى در صورت مهيا بودن ساير شرايط نمى تواند ازدواج موفقى صورت 
بگيرد ولى بر عكس اگر سالمت روان و شخصيت برقرار باشد اين فرد مى تواند با مديريت الزم به زندگى 
خود ادامه دهد هر چند در زندگى با مشكالتى مواجه شود اما هرگز اساس زندگى به خطر نمى افتد چون پايه 

اصلى زندگى را خواهد داشت.
وى در ادامه با تلكيد بر ازدواج به هنگام گفت: ازدواج بهنگام، صرفا مربوط به زمان نيست بلكه در خصوص 

داشتن آمادگى هاى الزم از بعد روانشناختى است.
مديركل دفتر برنامه ريزى ازدواج و تعالى خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: اگر انسان از لحاظ ابعاد شخصيت 
به بلوغ كامل نرسد نمى تواند براى زندگى مشترك آمادگى الزم را به دست بياورد. انسان بايد در ابعاد سنى، 
زيست شناختى، اجتماعى، عاطفى، اقتصادى، مديريتى و در نهايت بلوغ نكاح به حد الزم رسيده باشد تا يك 

ازدواج موفق و خانواده شادابى داشته باشد.

 غالمرضا شريعتى در آئين اختتاميه جشنواره «سفره 
نمايشگاه  محل  در  گردشگرى»  فرهنگ  ايرانى، 
دائمى منطقه آزاد اروند ضمن قدردانى از برگزار 
كننده اين جشنواره افزود: بار ديگر آبادان و خرمشهر 
به واسطه برگزارى اين جشنواره در كانون توجهات 

قرار گرفتند.
وى اظهار كرد: همانگونه كه همگان مى دانند غذا 
يكى از اركان حيات است كه بدون آن ادامه حيات 

امكانپذير نيست.
شريعتى با تاكيد بر اينكه غذا بايد به عنوان جزء 
گردشگرى  موضوع  انفكاك  قابل  غير  و  چسبنده 
مدنظر قرار گيرد، تصريح كرد: غذا با فرهنگ، تمدن، 
اقليم و طبيعت جامعه گره خورده و هرچه اين پيوند 
محكم تر باشد، امكان جذب گردشگر بيشتر است. 
به طور قطع اين پيوند مى تواند منشا دوستى ميان 

اقوام مختلف باشد.
استاندار خوزستان غذا را يكى از بخشهاى تشكيل 
غذا  گفت:  و  خواند  گردشگران  خاطرات  دهنده 
نمونه اى از فرهنگ و اقليم جامعه است. هرچه اين 
فرهنگ عام تر و مورد پسند تر باشد مى تواند به 

جاذبه هاى گردشگرى منطقه بيفزايد.

افزود:  ايران  جنوب  غذاى  خصوص  در  شريعتى 
جذابيت، دلچسبى و خوش طمعى غذاى جنوب 
به خصوص در شهرهاى آبادان و خرمشهر زبانزد 
خاص و عام بوده و بانوان فرهيخته اين خطه به 
درستى توانايى و قدرت طبخ غذاى با بهترين كيفيت 

را دارند.
وى اظهار كرد: وظيفه ما برندسازى اين هنرمايى در 
سطح بين المللى است تا غذاى اين خطه به عنوان 
يكى از جاذبه هاى گردشگرى به صنعتى درآمدزا 

تبديل شود.
شريعتى با اشاره به اينكه از 18 اثر ثبت شده ايران 
است،  خوزستان  به  متعلق  اثر  سه  يونسكو  در 
تصريح كرد: خوزستان بسترهاى مناسب و نقش 
بى بديلى در جذب گردشگر دارد. در اين ميان 
شهرستان آبادان با وجود دو رودخانه ى بهمنشير و 
اروند و نخلستانهاى فراوان و همچنين آثار فرهنگى 
با ارزش مربوط به دوران دفاع مقدس مى تواند به 

يكى از قطبهاى گردشگرى منطقه تبديل شود.
ميراث  سازمان  گردشگرى  معاونت  تصميم  با 
كشور  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
هشتمين جشنواره سفره ايرانى، فرهنگ گردشگرى 
جارى  ماه  دى  دهم  و  نهم  هشتم،  روزهاى  در 
در قالب 100 غرفه در محل نمايشگاه بين المللى 
منطقه آزاد اروند برپا شد، اين جشنواره با همراهى 
فارس  خليج  جزاير  هرمزگان،  بوشهر،  استانهاى 

(كيش و قشم ) در قالب منطقه هشت برگزار شد.

بودجه خوزستان در سال آينده 
كاهـش نمـى يابـد

سرمقاله

خبر

بيش از 600 ميليارد تومان بدهى انباشته داريم

 بايد تالش كرد كه غذاى آبادان به يك برند بين المللى تبديل شود

ازدواج
 از ضرورت هاى 
اساسى زندگى 
نرمال و بهنجار 
است

تكميل 195 واحد مسكوني ديگر تا پايان امسال
ــال حاضر 195 واحد  ــتان گفت: در ح ــتاندار خوزس ــاون امور عمرانى اس مع
ــاخت قرار  ــه نفت در مراحل نهايي س ــاكنان مناطق الوده ب ــكن جهت س مس

ــوند. ــال تكميل ش ــفند امس دارند كه بايد تا پايان اس
فرامند هاشمي زاده در جلسه بررسي مشكالت و روند اجرايي طرح جابه جايي مناطق آلوده به 
نفت در شهرستان مسجدسليمان برگزار شد، اظهار كرد: امروز مشكالت شهرك 1400 واحدى 
پيش بيني شده براي ساكنان مناطق آلوده و همچنين وضعيت مناطق آلوده به نفت مورد بررسى 
قرار گرفت كه سالهاى متوالى اين پروژه در دست اجرا بوده و اكنون 195 واحد آماده شده است 
اما بداليل ناهماهنگى بين بعضى ادارات خدماتى در اجراى كارهاى زيربنايى مشكالتى به وجود 

آمده است.
وي افزود: با توجه به تصميمات استاندار خوزستان در سفر قبلى، امروز ما پيرامون پيگيرى تصميمات 
گرفته شده به شهرستان آمديم تا اين تصميمات مجددا پيگيرى شود و از نزديك مشكالت شهرك 
در حال ساخت براي مناطق الوده را ببينيم تا با هماهنگى خوب بتوانيم اين مشكالت را حل كنيم.

هاشمي زاده تصريح كرد: خوشبختانه امروز با كمك همه مديران به جمع بندى خوبى رسيديم و 
همه كارهايى كه بايد دستگاه هاى اجرايى انجام دهند را مرور كرديم و در بعضى قسمت ها شاهد 
پيشرفت فيزيكى خوبى هستيم و برعكس بعضى بخش ها پيشرفت خوبى نداشته است و بايد تا 

پايان اسفندماه ساخت 195 واحد ديگر به پايان برسد.
وي عنوان كرد: همچنين در تالش هستيم  تا مشكالت آب، تلفن، درمانگاه و مدرسه در اين 
شهرك حل شود تا مردم با خيالى آسوده تر در اين شهرك ساكن شوند و شاهد اسكان شهروندان 

ساكن مناطق آلوده مسجدسليمان در اين شهرك باشيم.
هاشمي زاده ادامه داد: امروز خوشبختانه به جمع بندى خوبى رسيديم و همه مشكالت اين شهرك 
را بازديد و بررسي كرديم و در تالش هستيم تا با همكارى همه عوامل بزودى شاهد رفع اين 
مشكالت در اين منطقه باشيم. على عسگر ظاهرى، نماينده مسجدسليمان در رابطه با مصوبات 
اين جلسه اظهار كرد: براى ادامه طرح جابجايى مناطق آلوده مسجدسليمان يك بازنگرى صورت 
گرفت كه مناطقى كه آلودگى و غيرقابل سكونت بودن شان تائيد شده جابجا شوند و مناطقى كه 
فاقد آاليندگى در حد قابل سكونت هستند به مردم اعالم و مجوز ساخت و ساز براى ساكنين اين 
مناطق صادر شود. وي افزود: در جلسه شهريورماه 95 كه با حضور استاندار خوزستان برگزار شد، 
براى تحويل 195 واحد در شهرك وليعصر(عج) وظايف دستگاه هاى مربوطه تعيين شد و در بازديد 
امروز از محل  شهرك مقرر شد فضاى آموزشى موردنياز شهرك وليعصر(عج) تا مهرماه سال آينده 
بهره بردارى شود. در جلسه امروز تكميل مسجد و واحد فرهنگى در اولويت قرار گرفت و مقرر شد 
زيرساخت تلفن و ارتباطات و اشتراك آب منازل نيز طى دو ماه آينده تحويل داده شود و زيرساخت 

جاده و آسفالت شهرك نيز توسط بنياد مسكن انقالب اسالمى آماده خواهد شد.

دريافت مبلغ بيش از هزينه هاى
 ثبت نام كارت ملى هوشمند تخلف است

ــتان گفت:دريافت هرنوع مبلغ بيش از مبالغ تعيين   مديركل ثبت احوال خوزس
ــده در خصوص ثبت نام كارت ملى هوشمند از سوى دفاتر پستى و پيشخوان  ش

ــود. ــاهده، با متخلفان برخورد قانونى مى ش ممنوع بوده و در صورت مش
بهنام مريدى به مناسبت فرا رسيدن ‹روز ثبت احوال› به برنامه هاى جديد ثبت احوال به منظور 
رفاه حال شهروندان اشاره كرد و گفت:الكترونيكى شدن اسناد رسمى از سه سال گذشته در كشور 
و استان خوزستان آغاز شده و تاكنون بيش از هفت ميليون سند هويتى در سامانه الكترونيكى ثبت 
احوال خوزستان به ثبت رسيده است. وى افزود:اگرچه جمعيت خوزستان كمتر از اين آمار است، 

بخش عمده اى از اين تعداد مربوط به آمار فوتى سال هاى گذشته تاكنون است. 
مديركل ثبت احوال استان خوزستان ادامه داد:يكى از اصلى ترين مزاياى اين سامانه الكترونيكى 
اين است كه شهروندان براى صدور شناسنامه ديگر نيازى نيست كه به محل تولد خود مراجعه كنند 

و مى توانند در سراسر استان و كشور از اين سامانه براى اين امر اقدام كنند. 
وى بيان كرد:هوشمند سازى كارت ملى از ديگر اقدامات موثر در راستاى رفاه حال شهروندان بوده 
كه در خوزستان ماه ها است آغاز شده و تاكنون يك ميليون و 100تقاضا براى كارت ملى هوشمند 

در سامانه مربوطه به ثبت رسيده و بيش از 650 هزار كارت ملى هوشمند تحويل شده است. 
وى بيان كرد:در خوزستان سه ميليون و 700 هزار فرد واجد شرايط براى دريافت كارت ملى 
هوشمند وجود دارد كه بايد طى سه سال آينده تمامى اين افراد از كارت ملى هوشمند بهره مند 
شوند و ديگر ساير كارت هاى اعتبارى، گواهينامه را كنار بگذارند.  مريدى تصريح كرد:يكى از 
دغدغه هاى شهروندان پرداخت هاى متفاوت براى دريافت كارت ملى هوشمند است، ولى مبالغى 
كه از سوى دولت اعالم شده مبلغ 20 هزار تومان براى دفاتر پستى و دفاتر پيشخوان و مبلغ 9 
هزار تومان نيز براى سفارش پستى است.  وى گفت:باتوجه به اينكه در اين زمينه دستگاه ها به 
تنهايى جوابگوى كار مردم نيستند، 35 دفترپيشخوان در استان مشغول به كار هستند كه از اين 
تعداد 17 دفتر در اهواز مستقر است.  وى افزود:پرداخت مبلغ 9 هزار تومان در دفاتر پستى به منظور 
سفارشات پستى و عكس پرسنلى است و اين مبلغ در دفاتر پيشخوان يك هزارتومان ارزان تر است. 
مريدى ادامه داد:همچنين پيش ثبت نام كارت ملى هوشمند كامال رايگان است، ولى در برخى از 

دفاتر مبالغى را از مردم دريافت مى كنند كه در صورت مشاهده با آن ها نيز برخورد خواهد شد. 
وى بيان كرد:شهروندان مى توانند براى اطمينان خاطر به سايت ثبت احوال خوزستان و قسمت 

ثبت نام هوشمند مراجعه كرده و براى ثبت نام اقدام كنند.
سوم دى ماه در تقويم كشور به عنوان روز ثبت احوال به ثبت رسيده است.

رشد بيمارى سالك در اهواز در پى وضعيت نخاله هاى ساختمانى
ــراز نارضايتى از  ــتان با اب ــت خوزس ــاى واگير مركز بهداش ــروه بيمارى ه مديرگ
ــال هاى اخير ميزان ابتال  ــاختمانى گفت:  در س وضعيت جمع آورى نخاله هاى س
ــى هاى ما نشان مى دهد  ــت و بررس ــالك در اهواز افزايش يافته اس به بيمارى س

ــتقيم دارد. ــاختمانى ارتباط مس ــد اين بيمارى با وضعيت نخاله هاى س روند رش
همايون اميرى  با بيان اين كه روند جمع آورى نخاله هاى ساختمانى در اهواز مطلوب نيست، اظهار 
كرد: نخاله هاى ساختمانى موجب تجمع جوندگان و سگ هاى ولگرد مى شوند و جوندگان و 

سگ هاى ولگرد نيز مخزن عامل بيمارى هاى واگيردار نظير بيمارى سالك هستند.
وى افزود:  از سوى ديگر نخاله هاى ساختمانى زيستگاهى براى پشه هاى خاكى هستند كه پشه هاى 
خاكى عامل بيمارى سالك را از جوندگان و سگ هاى ولگرد دريافت و آن را به انسان انتقال 
مى دهند. وجود پشه هاى خاكى در محل تجمع نخاله هاى ساختمانى در حقيقت چرخه انتقال 
بيمارى سالك را تكميل مى كند. مديرگروه بيمارى هاى واگير مركز بهداشت خوزستان با اشاره به 
برگزارى جلسات مختلف جهت جمع آورى نخاله هاى ساختمانى، از روند جمع آورى اين نخاله ها ابراز 
نارضايتى و تصريح كرد:  بررسى هاى ما نشان مى دهد در سال هاى اخير تعداد افراد مبتال به سالك 

در اهواز افزايش يافته و ابتال به سالك رشد داشته است.
وى ادامه داد:  نخاله هاى ساختمانى يكى از عوامل بروز بيمارى سالك است. بررسى هاى ما در 
زمينه علل افزايش ميزان  ابتال به سالك در سال هاى اخير نشانگر وجود رابطه مستقيم ميان ميزان 
نخاله هاى ساختمانى در يك منطقه با تعداد بيماران مبتال به سالك است؛ به عبارتى هر چه ميزان 

نخاله هاى ساختمانى در منطقه اى بيشتر بود، ميزان ابتال به بيمارى سالك نيز بيشتر بود.
مديرگروه بيمارى هاى واگير مركز بهداشت خوزستان با بيان اين كه در مناطق حاشيه اى اهواز 
ميزان نخاله هاى ساختمانى و به تبع آن تعداد موارد ابتال به بيمارى سالك بيشتر است، گفت: 
كنترل  بيمارى سالك با بهسازى محيط رابطه اى مستقيم دارد. محل تجمع نخاله هاى ساختمانى 
زيستگاهى براى جانورانى است كه مخزن عامل انتقال بيمارى هاى واگير محسوب مى شوند و 

طبيعتا در مناطق حاشيه اى شهر نخاله هاى ساختمانى بيشتر وجود دارد.
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تعويق جلسه بررسى استعفاى مهدى كروبى
فرارو منتشر كرد: اسماعيل گرامى مقدم سخنگوى حزب اعتمادملى گفت: با نظرسنجى كه 
از اعضاى شوراى مركزى حزب اعتمادملى انجام شد، تصميم بر اين شد كه جلسه بررسى 
استعفاى حجت االسالم مهدى كروبى از دبيركلى حزب اعتماد ملى كه قرار بود، عصر 
فردا برگزار شود، به تعويق افتاد. زمان جلسه شوراى مركزى براى بررسى استعفا و انتخاب 

دبيركل اين تشكل سياسى اصالح طلب متعاقبا اعالم مى شود. 

اظهارات تند وزير بهداشت كابينه موسوى عليه ابتكار
تسنيم منتشر كرد: وزير بهداشت كابينه موسوى گفت: موسوى بدون حضور من بودجه 
وزارتخانه را تصويب مى كرد. يكسرى انتقادها آن زمان از طرف شهيد آيت و شهيد ديالمه 
به تفكرات موسوى و همسرش مى شد. بخصوص در مجلس دكتر آيت عليه موسوى نطق 
كرد ولى اينها آن زمان ديده نشد. يك انقالبى شد و همه چيز از هم پاشيده بود. منافى 
گفت: موسوى و همسرش كه گفتند من زن آمريكايى دارم خودشان سالها در آمريكا بودند. 
پدر خانم ابتكار يكى از خرابكارهاى سازمان محيط زيست بود. نظارتش اين بود كه بيايد 
محيط زيست را از بين ببرد. خانم ابتكار هم خودش همينطور است. االن هم بچه اش را 

فرستاده آمريكا درس بخواند. شوهرش هم خرابكارى هاى زيادى داشته است. 

نامزد          اصولگرايان يك روحانى است؟
اعتماد نوشت: حسين كنعاني مقد         م عضو جبهه ايستادگى مى گويد: سعي د         اريم براي 
انتخابات يك گزينه روحاني بياوريم و از همان اول نيز بنا بر اين بود          كه اعضايي كه د         ر 
كاد         ر رهبري شوراي اصولگرايي هستند          خود         شان نبايد          كاند         يد         ا شوند         ، به همين د         ليل اسامي 

بسياري از افراد          كه امروزه مطرح هستند          ممكن است منتفي شود         .

شكايت كريمى قدوسى از شاكيان خود
جواد كريمى قدوسى عضو كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى از افرادى كه 
به اتهام افشاى اسرار نظام و همدستى با بيگانگان از او شكايت كرده بودند، شكايت كرده 
است. به گفته حسن بيكى به خاطر شخصى بودن تهمت برخى از نمايندگان، شكايت 
قدوسى در دادگاه مطرح شده و وى در مورد نكاتى كه به بيرون درز كرده نيز مى تواند اعاده 
حيثيت كند. ابوالفضل حسن بيكى نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس در تشريح شكايت نماينده مردم مشهد، تصريح كرد: شكايت كريمى قدوسى ابتدا 
به كميسيون تخلفات مجلس رفته و بعد از آن هم به دليل شخصى بودن شكايت به دادگاه 
مى رود. به گفته حسن بيكى اتهامات ديگرى از قبيل انحراف در مباحث سياسى و به خطر 

انداختن منافع ملى توسط برخى از نمايندگان به كريمى قدوسى نسبت داده شده است. 

جريان هاى الئيك وعده رفع حصر خانگى مى دهند
تسنيم نوشت: علم الهدى گفت: در كدام دادگاه اينها عفو مى شوند؟ در كدام دادگاه براى 
اينها كمتر از اعدام قائل مى شوند؟ حصر خانگى براى اينها يك مصونيت بود وگرنه بايد 
اعدام شوند. آدم كشى و بيانيه ضد نظام دادن اعدام ندارد؟ اينها حركات هنجارشكن ضد 
انقالب است. وى بيان كرد: جريان هاى الئيك وعده رفع حصر خانگى مى دهند و عده اى 
ضد انقالب نيز پشت سر آنها راه مى افتند، آنچه در 9 دى سال 88 اتفاق افتاد، اظهار برائت 
از دشمنان خدا و رسول خدا بود. برادران و خواهران ما انديشه سياسى مان مبتنى بر نظريات 
سياسى سليقه اى نيست بلكه مبتنى بر عقايد و باورهاى دينى ما است. مقام معظم رهبرى 

به عنوان حجت امام زمان مطاع ما هستند.

حمله دوباره كيهان به اصغر فرهادى
روزنامه كيهان به بهانه نامه اصغر فرهادى به رييس جمهور در ارتباط با گورخواب ها، 
بارديگر به اين كارگردان سينما حمله كرد.در بخشى از يادداشت منتشر شده در كيهان آمده 

است: «... گويا فيلمساز جشنواره زده ما، تازه اين گونه واقعيات به گوشش خورده و به همان 
دليل نگاه مورچه وار شبه روشنفكرى فكر مى كند چون خودش نمى دانسته و نديده پس 
هيچ كس ديگر هم نمى بيند و نمى داند! غافل از آنكه وقتى ايشان در ضيافت هاى اسكارى 
و جشنواره اى خود در لس آنجلس و برلين و كن و ... و سر ميزهاى شام ميهمانى هاى 
امثال الرميحى قطرى (نماينده امير قطر) و الكساندر مالت گاى اروپايى (رئيس كمپانى 
ممنتو) لبخندهاى آنچنانى مى زد و دستخوش هاى ميليون دالرى تحت عنوان حمايت و 
فاند دريافت مى كرد، در همان زمان، ده ها كميته و موسسه و انجمن خيريه و امداد و صدها 
نفر از مومنين خير و نيكوكار، روزانه بار فقر از دوش هزاران انسان درمانده برمى داشتند اما 
متاسفانه روح اين به اصطالح هنرمند هم از آنها خبر نداشته و ندارد و هنوز هم به شعر 
و شعار دادن بسنده مى كند و تازه از مسئولين درخواست مى كند كه به اين جور مكان ها 
سر بزنند! كافى بود اين استاد سينماى اجتماعى! يك سرى از فيلم هاى جشنواره عمار را 
مى ديد يا فقط بعضى شب ها، همين اخبار 30/20 را از تلويزيون تماشا مى كرد تا به بخشى 
از نابسامانى هاى اجتماعى ميدان ونك به پايين آشنا شده و اين گونه متوهم نباشد كه همه 
معضالت اين جامعه در دو سه گروه مرفه بى درد پيرامون ايشان و مسائلى از قبيل خيانت 
و مهاجرت و عشق هاى ضربدرى و مثلثى و مربعى و ذوزنقه اى و بخشش متجاوز به زن و 

خانه و زندگى و ... خالصه شده و مى شود!»
نويسنده در پايان يادداشت نوشته است: «جناب آقاى اسكارى! شما بهتر است سرى به 
خودتان بزنيد! و از دروغ و بى رحمى و از ياد بردن هموطنان و ... هم دم نزنيد! ادعاى سراسر 
وجودم شرم است (اگر واقعا صادقانه باشد) تنها بخش ناچيزى از عدم توجه به اين مردم 
و سرزمين خود و مشغوليت با بازى هاى اسكارى است كه متاسفانه آن هم نيمه كاره و با 
فرافكنى و متهم كردن ديگرانى همراه شده كه (عليرغم همه معضالت موجود) در بحبوحه 
غفلت ها و خودباختگى ها و بازى هاى شبه روشنفكرانى مانند شما، در حد وسع خود و 
امكانات موجود، به وظايف شان عمل كرده اند.شما را به ايران و ايرانى چه كار!؟ به همان 

بنيادهاى قطرى و جشنواره هاى غربى رسيدگى كنيد!»

فتنه يعنى توجه به كنسرت، جايگزين حقايق كرسنت شود
جليلى با بيان اينكه امروز فتنه در اقتصاد يعنى ترديد در توانايى هاى داخلى براى حل 
مشكالت اقتصادى، اظهار داشت: فتنه اين است كه اگر دشمن در سطح جهان اسالم 
هراسى و در سطح منطقه ايران هراسى مى كند، عده اى نيز در داخل با كمك رسانه هاى 
بيگانه مردم را از تفكر انقالب اسالمى و حامالن تفكر انقالبى مى ترسانند و مى گويند 
اگر اينها روى كار بيايند جنگ مى شود! در حالى كه همين تفكر كشور را از جنگ دور 
كرده و چنان امنيتى ايجاد كرده كه دشمن بعد 28 سال جرات نزديك شدن به مرزهاى 
ما را در يك منطه نا امن ندارد و اين امنيتى است كه ما براى آن نگران بدعهدى دشمن 
نيستيم و روى كاغذ انجام نشده است، بلكه واقعى و ملموس است.وى خاطرنشان كرد: 
فتنه اين است كه موضوعات فرعى به جاى موضوعات اصلى بنشيند، غبارآلودكردن يعنى 
موضوعات اصلى با موضوعات موهوم پوشانده شود و توجه به كنسرت، جايگزين حقايق 
كرسنت شود و فيلترينگ جايگزين ارائه گزارش درباره ميزان استفاده از فضاى مجازى براى 
توليد ثروت و ايجاد اشتغال و افزايش صادرات شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تصريح كرد: هند سالى 80 ميليارد دالر از فضاى مجازى كسب درآمد مى كند ولى سهم ما 

فقط 100 ميليون دالر است، يعنى تقريبا هيچ!

واكنش به ادعاى متخلف بودن برادر رئيس جمهور
خبرگزارى قوه قضاييه پاسخ حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى در باره برادر رئيس 
جهمور را در جمع طالب مدرسه معصوميه قم منتشر كرد.ميزان نوشت:در ادامه جلسه 
سخنرانِى حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى در مدرسه معصوميه قم، برخى طالب 
سواالت خود را با معاون اول دستگاه قضا مطرح كردند.يكى از سوال ها به پيگيرى پرونده 
برادر رئيس جمهور و اينكه يكى از مسئوالن ذيربط از تخلف او خبر داده بود، اختصاص 
داشت.معاون اول قوه قضائيه در پاسخ گفت: البته من نمى دانم آن مسئول ذيربط كه مى 

گوييد چه فردى است؛ اما اگر منظورتان آقاى سراج است، بايد بگويم كه وى در جلسه اى 
اعالم كرد كه يك مدير متخلف با سفارش برادر رئيس جمهور در يك پست مديريتى قرار 

گرفته است و اظهارات آقاى سراج ناظر بر تخلف يا جرم برادر رئيس جمهور نبود.

مگر مملكت بى صاحب است!
ايسنا نوشت: عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: در نشستى كه طرفداران فتنه با 
مقام معظم رهبرى داشتند از ايشان درخواست كردند كه دادگاهى براى سران فتنه تشكيل 
شود كه مقام معظم رهبرى به آنان مى فرمايند اگر اينان محاكمه شوند و دادگاهى برايشان 
تشكيل شود شما از امروز ناراحت تر خواهيد شد.وى با بيان اينكه يك عده راه افتاده اند و 
مى گويند ما وعده مى دهيم رفع حصر صورت گيرد، گفت: مگر اين مملكت بى صاحب است، 
مگر دادگاه ندارد، مگر ما مسئول خون هاى ريخته شده نيستيم و مگر دستگاه قضا و عدل 
اين كشور مى تواند آرام بنشيند.علم الهدى با تاكيد بر اينكه انديشه سياسى ما مبتنى بر نظرات 
و سليقه هاى سياسى نيست بلكه مبتنى بر باورهاى دينى ماست، افزود: امام زمان (عج) امام 
همه ما هستند و ايشان ما را به مجتهد جامع الشرايط در زمان غيبتشان رجوع دادند و او را 

حجت خود معرفى كردند. مقام معظم رهبرى به عنوان حجت امام زمان (عج) هستند.

داعش؛ قطع سر يك نفر به دليل سحر و جادو
عصر ايران نوشت: داعش در سوريه سر يك نفر را در مالء عام قطع كرد.روزنامه انگليسى 
ديلى ميرور نوشت: داعش اين فرد را به سحر و جادوگرى متهم كرده بود.اين قطع سر 
در منطقه اى در شمال دمشق روى داده است. در اين مراسم، يكى از اعضاى داعش با 
استفاده از بلندگو حكم قربانى را اعالم مى كند.چشمان قربانى بسته شده است و قبل از 
سر بريدن، را خم كرده بودند. افرادى هم با صورت ها پوشيده بسته هم كمك مى كردند 
تا قربانى گردنش را بر روى تخته چوب قرار دادند.تصاوير منتشر شده از اين اعدام در مالء 
علنى نشان مى دهد تعداد زيادى از مردان و كودكان در صحنه حضور دارند و اين قطع سر 
را مشاهده مى كنند.داعش انجام سحر و جادو را يك جرم بزرگ اعالم كرده و مجازات 

آن اعدام است.

بايد از هاشمى فاصله بگيريم
ميزان منتشر كرد: محمد جواد الريجانى بيان كرد: فتنه 88 يك فصل از فتنه هاى كفار 
است. بايد فتنه را درست درك كرد و آن را فهميد و نبايد بر اساس انتقام گيرى باشد. دبير 
ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: نسل ما عمدتا كارآموزى سياسى خود را در زمان امام 
خمينى ( ره) و عمدتا در زمان مقام معظم رهبرى و آقاى هاشمى گذرانده است. ما حاال به 
خاطر مواضع زاويه دار آقاى هاشمى بايد از وى فاصله بگيريم كه كار خيلى سختى است، 
چون با هم دوست بوده ايم و با هم انس داشته ايم و ساعتها در كنار هم بحث هاى علمى 
و دينى مى كرديم. وى افزود: ما شخصا دوستش داريم اما بايد از او كناره گرفت، چون 

اعتقادات او با نظام و رهبرى زاويه دار است. اين دورى كردن سخت است اما بايد بشود.

30 درصد مدارس كشور خشتى و گلى و كپرى است
معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش در سراوان گفته كه 30 درصد مدارس 
موجود آموزش و پروش، خشتى و گلى و كپرى است و جنوب كرمان بيشترين مدارس 
كپرى را دارد.به گفته على زرافشان براى حل اين معضل به 600 ميليارد تومان اعتبار نياز 
است. او همچنين گفته سه تا چهار درصد دانش آموزان بازمانده از تحصيل به احتمال زياد 

دسترسى به آموزش ندارند.

ادعاى دعوت عربستان از ايران
 براى بررسى مسائل حج سال آينده

وزير حج و عمره عربستان سعودى اعالم كرده كه اين كشور از هيأت سازمان حج و زيارت 

ايران دعوت كرده در نشست هاى هماهنگى برگزارى مراسم حج حضور پيدا كند.محمد
بنتن مدعى شده كه عربستان از حضور همه حجاج در مراسم حج و عمره بدون در نظر
گرفتن مليت و مذهبشان استقبال مى كند.رياض اعالم كرده با هدف مقدمه چينى حضور
حجاج ايرانى در سال آتى و خدماتى كه رياض آماده  است به حجاج بدهد از مسئوالن ايرانى

دعوت كرده در اين نشست ها حضور پيدا كنند.

پيشنهاد رهبر انقالب به ميرحسين موسوى چه بود؟
كانال تگرامى رهبر انقالب به مناسبت 9دى و براى اولين بار درباره سال 88 يك خبر
منتشر كرد. ؛آقا قبول كردند هياتى براى بررسى اعتراضات موسوى تشكيل شود؛ اما...آيت
اهللا هاشمى شاهرودى ميگويد: آقاى موسوى و آقاى هاشمى را به قوه ى قضائيه دعوت
كرديم. آقاى موسوى براى تظاهرات اعالميه داده بود. گفتم آقا! اينكار را نكنيد و از اين كار
دست بكشيد. گفتم اگر به نتايج انتخابات اعتراضى داريد، آقا قبول دارند و هيئتى را براى
بررسى معين مى كنند.گفت شرط لغو بيانيه اين است كه به من اجازه بدهند در صداوسيما
صحبت كنم. گفتم مى شود اين كار را كرد. به دفتر آقا زنگ زدم. به دبير وقت شوراى امنيت
هم زنگ زدم و گفتم آقاى موسوى چنين شرطى دارد. گفتند ما ترتيب كار را مى دهيم.گفتم
بايد به صداوسيما بگوييد كه زمان بگذارند تا ايشان صحبت كند. بعد گفتم آقايان با شرط
شما موافقند، شما هم تظاهرات را لغو كنيد.آنجا پيش ما قول داد اين كار را بكند و آنها هم
واقعاً حاضر بودند كه به ايشان براى صحبت در تلويزيون وقت بدهند، اما از پيش ما كه

رفت، نمى دانم كدام خّناسان ذهنش را عوض كردند و كار خودشان را كردند...

واكنش على مطهرى به نه دى
على مطهرى نماينده مردم تهران و نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى در صفحه
شخصى خود با اشاره به سالروز حماسه نهم دى ماه تصريح كرد كه نهم دى مردم ايران
براى حفظ اساس انقالب اسالمى88 به ميدان  آمدند متن كامل اين پيام به شرح زير
است:9 دى روزى است كه مردم ايران قطع نظر از خطاهاى دو طرف حوادث سال 88

براى حفظ اساس انقالب اسالمى به ميدان آمدند.

 بيش از يك ميليون سيم كارت يك طرفه شد
معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات با تاكيد بر اينكه در اجراى طرح احراز هويت به
دنبال ايجاد مشكل براى مردم نيستيم، گفت:براى جلوگيرى از قطع ارتباطات مشتركان
اين احتمال وجود دارد كه مهلت در نظر گرفته شده براى اعالم اطالعات مشتركان تمديد
شود.حسين فالح جوشقانى در گفت وگو با ايسنا، درباره طرح احراز هويت سيم كارت هاى
مجهول الهويه و ضرب االجعلى كه براى اجراى اين طرح تا نهم دى ماه در نظر گرفته شده،
اظهار كرد: از حدود دو سال قبل بحث ساماندهى سيم كارت هاى بدون هويت آغاز شده و

براى اين كار يك سامانه نيز ايجاد شد.

شرط افزايش مبلغ يارانه نقدى چيست؟
مهرداد بائوج الهوتى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوانگفت: ماهانه 3هزار و 400 ميليارد تومان يارانه به حساب هموطنان
واريز مى شود.وى در پاسخ به اين سوال كه مابه التفاوت رقم حاصل از افزايش قيمت ها
ويارانه دريافتى مردم به چه حسابى واريز  مى شود، گفت: ساير درآمدهاى دولت و مابه
التفاوت هدفمندى يارانه به حساب دستگاه هاى خدماتى و ذى نفع به سبب مديريت واحد
و متمركز، واريز مى شود و از اين حيث جاى هيچ گونه نگرانى وجود ندارد.بائوج الهوتى
ادامه داد: درآمد هدفمندى يارانه ها بايد تحت نظارت و كنترل دقيقى باشد تا تخلفات
احتمالى به حداقل برسد.عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به سوال ديگرى كه چرا
بر خالف افزايش قيمت حامل هاى انرژى، ميزان يارانه تغيير نكرده است، بيان داشت: تا
زمانى كه دولت نسبت به حذف يارانه دهك هاى پردرآمد اقدام نكند امكان افزايش يارانه

نقدى وجود ندارد.

از 28 آذرماه كه اليحه برنامه ششم توسعه بعد از كش و قوس هاى فراوان به 
مجلس رسيد، اين اليحه تمام وقت نمايندگان مجلس را به خود اختصاص داده 
است،  تا جايي كه به اميد اتمام سريعتر اين اليحه، بعضي از روزها نمايندگان در سه 
شيفت روي صندلي خود در صحن علني جاي مي گيرند و دكمه موافق يا مخالف 
را فشار مي دهند. برخالف اين ميزان ساعت كارى نمايندگان در روزهاى اخير اما 
بررسي مواد اليحه با حركت الك پشتي مواجه است، چه آنكه در بازه زماني يك 
هفته اي حضور اليحه برنامه ششم توسعه روي ميز نمايندگان مجلس، نمايندگان 
تا ماده 35 پيش رفته اند و تاكيدات چندين باره رييس مجلس كه كند پيش مى 
رويم مهر تاييدى بر اين روند شده است. وضعيتى كه شايد بتوان دليل اصلى آن را 
در پيشنهادهاى متعددى كه براى هر بند از اين اليحه روى ميز هيات رييسه قرار 

مى گيرد جستجو كرد.
پيشنهاد پشت پيشنهاد

اگر اين روزها كسي پيچ راديو مجلس را باز كرده باشد، در ميان جنجال و هياهوي 

همچون  افرادي  اسامي  با  مكررا  ششم،  برنامه  اليحه  مواد  بررسي  و  تصويب 
كواكبيان با حاشيه سازي هاي خاص خودش، عليرضا محجوب و نادر قاضي پور 
با اشتراكات اليحه اي بسيار -كه حتي از سوي رئيس مجلس نيز با واژه«برادران» 
توصيف شدند- تذكرات گاه و بيگاه حاجي دليگاني و... روبرو مى شود. نمايندگاني 
كه سابقه فعاليت در دوره هاي پيشين مجلس را با خود به دوش مي كشند و نقش پر 
رنگ تري در بيان پيشنهادها دارند. گرچه در اين ميان هستند برخى نمايندگان جديد 
الورود كه تالش دارند پابه پاى قديمى ها در ارائه پيشنهاد جلو بروند، پيشنهادهايى 
كه گاها با اشكاالت قانونى همراه هستند و حتى به مرحله راى گيرى هم نمى 
رسند و در همان مرحله طرح از سوى پيشنهاد دهنده به دليل اشكاالت قانونى از 

سوى رييس مجلس رد مى شوند
در ميان همين موافقت و مخالفت ها، شايد اغراق آميز نباشد كه بگوييم ماده اي از 
اليحه برنامه ششم نبوده  كه به راحتي از مانع پيشنهادهاي نمايندگان مجلس عبور 
كرده باشد، از پيشنهاد حذف گرفته تا پيشنهاد اصالح؛ فرقي ندارد موضوع پيرامون 

شهردارى ها و سامانه حقوقى مديران باشد يا يك موضوع معمولى و كم اهميت تر.
رد شدن پى در پى پيشنهادات و راى نياوردن آنها در صحن گاهى با كنايه خود
نمايندگان هم همراه مى شود، به نحوي كه در دومين جلسه مجلس براي بررسي
اليحه برنامه توسعه ششم، در جريان بررسي بندهاي ابتدايي،  جهانبخش محبي
نيا كه خواهان حذف بخش هايي از ماده دوم اين اليحه بود، وقتي كه تالش كرد
تا نمايندگان را با خواسته خودش همراه كند، گفت:  «انشاءاله دشتي هم براي
مجلس بشود، از صبح تا حاال صحبت ميكنيم اما قله اي فتح نكرديم.»، درخواستي
كه حتي با شوخي و خنده نيز نتوانست نظر مساعد نمايندگان را با خود همراه كند.
آذر- دوشنبه-29  روز  جلسه  در  تا  شد   موجب  پيشنهادها  باالي  تعداد  همين 
رييس مجلس  كاسه صبرش لبريز شود و از وفور پيشنهادات نمايندگان در زمان
بررسى اليحه برنامه ششم كه بيشترشان از سوى نمايندگان رد مى شد انتقاد

كند:«پيشنهاداتى بدهيد كه از آن چيزى دربيايد»
البته اين اولين انتقاد رئيس مجلس از رأي نياوردن پيشنهادهاي نمايندگان نبود،
چون پيش از اين نيز الريجانى وقتى چند پيشنهاد نمايندگان باز هم با راى بااليى
رد شد به مزاح خطاب به نمايندگان گفت: با آبروريزى رد شد. بدجور هم بود. تا
اين وقت شب اينجا هستيم ولى هنوز دخلى نكرديم. در اين خصوص محمدرضا
پورابراهيمى رييس كميسيون اقتصادى  معتقد است كه كاهش پيشنهادهاي
نمايندگان را بايد به عنوان راه حل اساسي براي سرعت بخشي به جريان بررسي
اليحه برنامه ششم توسعه در نظر گرفت، بايد همكاران سعى كنند تا پيشنهاداتى
كه به نظر مى رسد راى الزم را نمى آورد را طرح نكنند. همانطور كه تا كنون در
بررسى اليحه برنامه ششم مشاهده كرده ايم 50 پيشنهاد مطرح مى شود اما سه
پيشنهاد راى مى آورد. اين حجم قابل توجه پيشنهادها آن هم تنها در شرايطي كه
مجلس هنوز از بندهاي ابتداي عبور نكرده است، يك نكته را گوشزد مي كند كه
آن هم ناپختگي پيشنهادهاي مطرح شده است. در واقع مرگ زود هنگام بسياري
از پيشنهادها، ناشي از آشنا نبودن نمايندگان به خصوص نمايندگان جديدالورود به
مباحث قانون نويسي يا بي توجهي به نكات مهمى همچون داشتن بار مالي براي
دولت و يا حتي توجه خيلي خاص به حوزه انتخابيه است. نكاتي كه راه را براي

مشاهده دقيق مواد اليحه مه آلود مي كنند.
گاليه از تنبلي نمايندگان در رأي  دادن: لطفا دكمه را فشار دهيد

آن روي سكه پيشنهادهاي بي سرانجام، حضور كمرنگ نمايندگان در روند رأي
گيري است، نكته اي كه شايد بتوان آن را يكي از مصائب مجلس ذكر كرد.

هر چند عدم مشاركت جدى نمايندگان در زمان راى گيرى امري مسبوق به سابقه
است و در جلساتي به جز بررسي اليحه برنامه ششم توسعه، بارها شنيده شده كه
رئيس مجلس از رأي ندادن نمايندگان گله كرده بود اما اين اتفاق در روزهاي
اخير پر رنگ شده است. اين روند تكراري نه تنها انتقاد رئيس مجلس را به دنبال
داشته، بلكه ولي ملكي نماينده مردم مشكين شهر در مجلس دهم نيز، روز شنبه-4
دي- در جريان بررسي اليحه برنامه ششم به حضور كمرنگ همكارانش در جريان
رأي گيري اعتراض كرد: در رأي گيري ماده قبلي، از ميان بيش از 200  نفر نماينده
حاضر، 90 نفر در رأي گيري شركت نكردند، اگر بررسي كنيد ميبينيد كه  40 تا 45

درصد از نمايندگان در رأي گيري شركت نمي كنند.
اين انتقاد ملكي بار ديگر داغ الريجاني را تازه كرد تا اين بار او نيز ضمن همدردي
با ملكي، بگويد: تذكرتان به جا است و من هم از دوستان بارها خواهش كرده ام كه

در رأي گيري ها شركت كنند.
در واقع خيل عظيم پيشنهادها از يك سو و گاها بى توجهى نمايندگان در فشردن
دكمه رأي از سويي ديگر، عاملي شده است تا اين روزها شاهد حركت الكپشتي

مجلس در مسير تصويب اليحه برنامه ششم توسعه باشيم.

استفاده ابزارى «مرد هميشه در صحنه» از ماجراى گورخواب ها:
 بايد با گورخواب ها زندگى كنند نه آنكه

 از نامه  يك هنرمند از اين مسئله مطلع شوند
ــه در صحنه» كه سالهاست خود را به  ــهور به «مرد هميش  محمدباقر قاليباف مش
ــت جمهورى مى داند، چند  ــك كانديداى بالقوه در انتخابات هاى رياس ــوان ي عن
ــت. او به هر بهانه  ــتر كرده اس ــت موج تخريبى عليه رييس جمهور را بيش ماهيس
ــاب قرار دهد! آخرينش  ــد، رييس جمهور را مورد عتاب و خط ــالش مى كن اى ت
ــرايطى كه او خود از حاميان جدى اش  هم حمله ى او به برجام بود، آنهم در ش

ــود! ــه ب ــام» گرفت ــا «برج ــادگارى» اش را ب ــس ي ــت الزم، «عك ــود و در وق ب

ــهور به «مرد  محمدباقر قاليباف مش
ــت  ــه در صحنه» كه سالهاس هميش
ــك كانديداى  ــه عنوان ي ــود را ب خ
ــت  ــوه در انتخابات هاى رياس بالق
ــت  جمهورى مى داند، چند ماهيس
موج تخريبى عليه رييس جمهور را 
ــت. او به هر بهانه  ــتر كرده اس بيش
ــد، رييس جمهور  اى تالش مى كن
ــورد عتاب و خطاب قرار دهد!  را م
آخرينش هم حمله ى او به برجام بود، آنهم در شرايطى كه او خود از حاميان جدى 

ــود! ــه ب ــام» گرفت ــا «برج ــادگارى» اش را ب ــس ي ــود و در وقت الزم، «عك اش ب
ــت: اين معضالت محصول  ــته اس قاليباف اما در واكنش به ماجراى گورخوابى نوش
ــور و جامعه است گورخوابى بخش  ــرمايه دارى و اشرافى در اداره كش نوع نگاه س
ــت و اين مدل مديريت كشور آسيب ها و معضالت  عريان و عيان اين معضالت اس
پنهانى نيز به همراه خود دارد كه ضربات كارى ترى بر پيكره اين نظام وارد مى كند.

ــاله تهران، خود يكى  ــخص قاليباف به عنوان مدير 12 س نكته ى جالب تر آنكه ش
ــه گورخوابها» در  ــت كه نداند «فاجع ــت. كيس ــران اصلى چنين فجايعى اس از مقص
ــت و چگونه شهردار تهران مى تواند به جاى  ــتان ها نيس تهران كمتر از ديگر شهرس
ــهردارى، پاى در گليم  ــخ در مورد سيستم ش ــش بى پاس اظهارنظر صدهاهزار پرس

ــى خود بياندازد؟! ــت كند و توپ را به زمين به اصطالح رقباى سياس سياس
ــته؟ قاليباف چه نوش

ــاره گورخوابى در  ــت انتقادى درب ــهردار تهران در يادداش ــر قاليباف ش ــد باق محم
ــت: ــهريار آورده اس ــتان هاى اطراف ش قبرس

ــهريار مى خوابند، آنقدر  ــتان اطراف ش گزارش درباره بى خانمان هايى كه در گورس
ــغول مى كند. تلخ و گزنده بود كه فكر و ذهن هر هم وطنى را به خودش مش

ــت كنند و مسووالن  ــووالن خود را در اين زمينه بازخواس مردم ما حق دارند كه مس
ــند. ــرمگين وجود چنين حقايقى در جامعه باش بايد ش

ــووالن بايد اين آسيب ها و معضالت را از نزديك ببينند و با آنها زندگى و براى  مس
ــار وسيع در فضاى مجازى از نامه يك  ــى كنند نه آنكه بعد از انتش آنها چاره انديش

ــوند. هنرمند از آن فجايع مانند گورخوابى مطلع ش
ــن معضالت محصول  ــم كهنه نقش دارند اما قطعا اي ــه دولت ها درباره اين زخ هم
ــور و جامعه است گورخوابى بخش  ــرمايه دارى و اشرافى در اداره كش نوع نگاه س
ــت و اين مدل مديريت كشور آسيب ها و معضالت  عريان و عيان اين معضالت اس
پنهانى نيز به همراه خود دارد كه ضربات كارى ترى بر پيكره اين نظام وارد مى كند.

ــخن نگفتن و  ــت اما س ــى ظلم اس ــتفاده از درد مردم در دعواهاى سياس ــوء اس س
ريشه يابى نكردن اين معضالت هم صرفا با بهانه برچسب سياسى زدن ظلم ديگرى 

ــت. س
با همه توان تالش كنيم تا مردم دارى را جايگزين سرمايه دارى كنيم.

پيشنهاد مى دهم .../ نمايندگان: راى نمى دهيم

نمايندگان محترم!لطفا دكمه موافق 
يا مخالف را فشار دهيد 

ت جربه برنامه نويسى مجلس دهمى ها
اين روزها بررسى اليحه برنامه ششم توسعه در مجلس، با حركتى كند پيش مى رود، اتفاقى كه شايد بتوان

ريشه اصلى آن را در خيل عظيم پيشنهادهاى غيرقابل تصويب نمايندگان درباره هر بند اين اليحه جستجو كرد.
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 توسعه كشاورزى خوزستان كاهش يافت
ــتان موسوم به  ــاورزى خوزس ــعه كش برخالف اعالم وزير نيرو، طرح توس
ــده رامهرمز و  ــت نماين ــش يافته اس ــارى كاه ــزار هكت ــرح 550 ه ط
ــالمى گفت: برخالف اعالم وزير نيرو،  ــوراى اس ــير در مجلس ش رامش
ــتان موسوم به طرح 550 هزار هكتارى  ــعه كشاورزى خوزس طرح توس

ــت. كاهش يافته اس

منابع  بررسى  جلسه  در  محمديان  اقبال 
خوزستان  مارون  رودخانه  حوزه  آب 
اظهار كرد: استان خوزستان به عنوان يكى 
از استان هاى كم آب با هوايى خشك و 
داراى ميزان كمتر بارندگى است؛ بنابراين 
خوبى  به  را  خاكى  و  آبى  منابع  بايد 

مديريت كنيم.
نگاه  تغيير  دنيا  امروز  توجه  افزود:  وى 
و  بارانى  فشار،  تحت  آبيارى  به  سنتى 
است.  بسته  فضاى  در  هم  آن  اى  قطره 
ديگر توجه ها به سمت آبيارى هاى نوين 

و كشاورزى هاى با استفاده از تجهيزات نوين متمركز شده است. امروز جنگ 
علمى  و  صحيح  را  موجود  منابع  بايد  بنابراين  دانند؛  مى  آب  جنگ  را  آينده 

مديريت كنيم.
محمديان با تاكيد بر مديريت رهاسازى به موقع آب از دريچه هاى سد گفت: 
بهبود  به  بسيارى  كمك  قطعا  رامشير  شهداى  سد  فرعى  هاى  كانال  اليروبى 

وضعيت كشاورزى مى كند.
نماينده مردم رامهرمز و رامشير با اشاره به اينكه هندوانه، سير و سبزيجات 
رامهرمز در كشور بسيار مطرح است، گفت: برنامه توسعه ششم در حال بررسى 
توسط مجلس شوراى اسالمى است كه تاكنون از 144 ماده 48 ماده را بررسى 
مجمع  به  نيز  كشاورزى  حوزه  در  الزم  پيشنهادات  تا  داريم  انتظار  و  كردند 
نمايندگان ارائه شود. محمديان بيان كرد: فاز دوم طرح 550 هزار هكتارى به 
دستور معاون اول بايد اجرا مى شد ولى بيش از 120 هزار هكتار آن را كاهش 
دادند كه به همراه 18 نماينده استان نامه اى براى عدم حذف اين ميزان به 

معاون اول رئيس جمهور ارائه داديم.

بارش ها در خوزستان زيرنرمال است
ــتان گفت:  ــات پايه و طرحهاى جامع منابع آب خوزس لع ــاون مطا مع
ــال  مس ــتان ا ــهرهاى مختلف خوزس ــارش هاى صورت گرفته در ش ب

ــت زير نرمال بوده اس

معاون مطالعات پايه و طرحهاى جامع منابع آب خوزستان گفت: بارش هاى 
صورت گرفته در شهرهاى مختلف خوزستان امسال زير نرمال بوده است.

هوشنگ حسونى زاد اظهار كرد: متوسط بارشى كه امسال اتفاق افتاده در برخى 
حوزه ها نسبت به سال گذشته 46 درصد و نسبت به طول آمار 23 درصد 
كاهش داشته ايم. بارش ها زيرنرمال بوده كه از 62 درصد كاهش تا 17 درصد 
شاهد بوده ايم. بهترين بارشى كه در سطح استان داشتيم در بهبهان بوده است.

فصل  براى  هواشناسى  سازمان  توسط  شده  كه  هايى  بينى  پيش  افزود:  وى   
زمستان و اوائل بهار كه حاال عمده آوردها در اين پنج ماه است، پيش بينى 
نرمال بود. در فصل پاييز با توجه به اينكه كاهش بااليى داريم احتمال خروج 

از بحران نياز به احتياط زيادى دارد.
پائيز  فصل  در  باران  واقعى  حجم  از  كمتر  بارش  به  اشاره  با  زاده  حسنونى   
گفت: حدود پنج ميليارد حجم مفيد آب در مخازن وجود دارد در حالى كه 9.5 
ميليارد مترمكعب ظرفيت خالى مخازن است كه 45 درصد حجم كل مخازن 
برق  و  آب  سازمان  آب  منابع  جامع  طرحهاى  و  پايه  مطالعات  معاون  است. 
خوزستان عنوان كرد: ميزان آورد به سد مارون در سال جارى از مهر تاكنون 
155 ميليون مترمكعب ورودى و متوسط دراز مدت آن 283 ميليون بايد مى 
بود يعنى 45 درصد كاهش نسبت به نرمال داشتيم. در حالى كه تاكنون 135 

ميليون مترمكعب آب كمتر از انتظار به مخزن وارد شده است.
حسنونى زاده بيان كرد: وضعيت مخزن مارون تاكنون 411 ميليون مترمكعب 
است كه حجم مفيد بهره بردارى 236 ميليون مترمكعب است. 213 ميليون 
خروجى در سه ماه اخير داشتيم كه از حجم مخازن و بارش ها برداشت شده 
است. با وجود كاهش 45 درصدى (133 ميليون) امسال نسبت به سال گذشته 

حجم رهاسازى بيشتر بوده است.
وى گفت: بر اساس برنامه زمانبندى و نوبت بندى در دست اقدام از تاريخ 9 
دى تا 21 دى ماه رهاسازى آب براى پائين دست سد رامشير تا انتهاى حوزه 
شادگان به ميزان 70  مترمكعب در ثانيه انجام مى شود. از 12 دى ماه تا 16 
دى ماه ساحل باز و از 17 تا 21 ساحل چپ آب را برداشت مى كنند تا كشت 

هاى اين فصل آبيارى شوند.
 حسنونى بيان كرد: قبل از وارد مدار شدن مارون بين 30 تا 40 هزار هكتار 
بوده و بعد از مطالعه طرح ها به 130 هزار رسيده است. وقتى بارش داريم 
ديگر امكان رهاسازى نيست چون با توجه به شرايط اقليمى كار رهاسازى را 

انجام مى دهيم.
معاون مطالعات پايه و طرحهاى جامع منابع آب خوزستان با اشاره به اينكه 
مارون تنها سد بدون هيچ مصرف بيرونى و براى كشاورزى منطقه است، عنوان 
كرد: اين حوزه دچار خشكسالى است و اگر نوبت بندى رعايت نشود قطعا با 

مشكل مواجه مى شويم.

كارگاه بررسى مخاطرات لرزه اى
 در اهواز برگزار شد

ــى مخاطرات  ــت هالل احمر اهواز از برگزارى كارگاه بررس ــس جمعي رئي
ــا هفته ملى ايمنى در  ــواز با نگاهى به زلزله بم همزمان ب ــرزه اى در اه ل

ــر داد . ــه خب ــر زلزل براب

سيد فتح اله هاشم نژاد با اشاره به وقوع زلزله بم در سال 82 اظهار كرد: اين 
زلزله مهيب عالوه بر تمامى صدمات و لطمات جانى، مالى و زيست محيطى 
درس هاى فروانى را براى سيستم مديريت حوادث و باليا در كشور به همراه 

داشت و چشم دست اندركاران سوانح را به پنجره هاى جديد باز كرد.
 وى افزود: زلزله جانگداز بم باعث شد تا نخستين آئين نامه جامع مديريت 

حوادث غيرمترقبه تدوين و تصويب شود. 
رئيس جمعيت هالل احمر اهواز با اشاره به تشكيل تيم هاى حمايت روانى 
در حوادث در هنگام زلزله بم و پس از آن در زلزله زرند كرمان تصريح كرد: 
نيروى هاى امدادى ما در دى ماه سال 82 براى نخستين بار با بيمارستان هاى 
درمان اضطرارى و صحرايى صليب سرخ آشنا شدند. هاشم نژاد بيان كرد: اين 
زلزله بى سابقه در بم، عالوه بر وارد ساختن صدمات و آسيب هاى فراوان، 
رويكرد  و  بود  غيرمترقبه  حوادث  به  مواجهه  در  كشور  براى  بزرگى  هشدار 
مديريت باليا را تغيير داد. وى تصريح كرد: زلزله بم باعث شد كه حركت 
مهمى در روند مديريت بحران كشور به وجود بيايد كه سرآغاز توجه به بحران 

ها و حوادث كشور به شمار مى رفت.

راه اندازى درمانگاه فرهنگيان خوزستان 
گامى  در راستاى توسعه رضايتمندى 

معاون سياسى استاندار خوزستان 
درمانگاه  اندازى  راه  گفت: 
گسترش  سبب  فرهنگيان 
رضايتمندى فرهنگيان از آموزش 
و پرورش مى شود. على حسين 
اولين  از  بازديد  در  زاده  حسين 
در  خوزستان  فرهنگيان  درمانگاه 
حاضر شده  پزشكى  اين مجتمع 
بود، اظهار كرد: بسيار خوشحالم 
كه آموزش و پرورش خوزستان با حساسيت زيادى پيگير 
استان  اين  فرهنگيان  به  رفاهى  و  پزشكى  خدمات  ارائه 
است. وى با اشاره به اينكه على رغم نبود اعتبارات اين 
مجموعه احداث شده است، افزود: اين محل تا پيش از 
احداث درمانگاه، غيرقابل استفاده بود و هم اكنون با تالشى 
خيرين  هاى  كمك  محل  از  و  است  گرفته  صورت  كه 
تبديل به يك مجتمع پزشكى با امكانات كامل تخصصى 
شده است. حسين زاده گفت: اين مجموعه پزشكى از كليه 
استاندارهاى الزم برخوردار است و من مطمئن هستم كه 
راه اندازى چنين مجموعه اى با خدمات متنوع پزشكى ، 
رضايتمندى فرهنگيان خوزستان را به دنبال دارد. معاون 
سياسى استاندار خوزستان افزود: در اين درمانگاه خدمات 
شبانه روزى اورژانس ،آزمايشگاه، دندان پزشكى ،چشم 
پزشكي، ارتوپدي، آرتروپالستي و فيزيوتراپى به بيماران 
خدمات  از  توانند  مى  بيماران  همچنين  شود  مى  ارائه 
تخصصى پزشكان متخصص نيز در نوبت عصر استفاده 
كنند و طبق گفته مسئولين اين درمانگاه ،در آينده خدماتى 
نظير راديولوژى و سونوگرافى نيز به اين مركز اضافه مى 

شود.
وى با اظهار اينكه اين درمانگاه در آينده نيز توسعه بيشترى 
پيدا مى كند ، خاطر نشان كرد: درمانگاه فرهنگيان عالوه بر 
اينكه به معلمين، دانش آموزان و كاركنان آموزش و پرورش 
خوزستان خدمات تخصصى پزشكى ارائه مى دهد، ساير 
از  درمانگاه  اين  به  مراجعه  با  توانند  مى  نيز  شهروندان 
خدمات آن بهره ببرند. گفتني است؛ درمانگاه فرهنگيان 
اهواز ازمنطقه پاداد شهر اهواز به خيابان13كيانپارس منتقل 
شده است و با تخفيف ويژه حداقل 30درصدي به بيماران 

خدمات پزشكي ارائه مي كند.

انتخابات آينده در سه هزار و 500 شعبه اخذ 
راى خوزستان برگزار مى شود

مديركل سياسى، انتخابات و تقسيمات كشورى استاندارى 
خوزستان گفت: بر اساس برآورد اوليه دوازدهمين دوره 
انتخابات  دوره  پنجمين  و  جمهورى  رياست  انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا در سه هزار و 500 شعبه 
در خوزستان برگزار مى شود.  حبيب فضل اله پور با بيان 
اينكه انتخابات شوراى اسالمى روستايى در 2 هزار و 250 
تعداد  اين  از  افزود:  شود  مى  برگزار  خوزستان  روستاى 
حدود 2 هزار و 80 روستا كه جمعيت كمتر از يك هزار 
و 500 نفر دارند داراى شوراهاى سه نفره و 170 روستا با 
جمعيت بيش از يك هزار و 500 نفر داراى شوراهاى پنج 
نفره خواهند بود. وى با اشاره به برگزارى پنجمين دوره 
انتخابات شوراهاى شهرى در 76 شهر خوزستان اظهار كرد: 
در حوزه شهرى 60 شهر در خوزستان با جمعيت كمتر 
از 50 هزار نفر وجود دارد كه داراى شوراهاى پنج نفره 
خواهند بود. فضل اله پور اضافه كرد: 13 شهر خوزستان 
جمعيت بين 50 هزار تا 200 هزار نفر دارند كه شوراهاى 
آنها هفت نفره، 2 شهر (آبادان و دزفول) خوزستان جمعيت 
200 هزار تا 500 هزار نفر دارند كه شوراهاى آنها 9 نفره و 
كالنشهر اهواز كه جزو شهرهاى با جمعيت يك ميليون تا 
2 ميليون نفر است، داراى شورايى با 13 نفر عضو خواهد 
بود. وى همچنين گفت: هم اكنون اعضاى كميته هاى ستاد 
انتخابات در وزارت كشور سازماندهى شده و شكل گرفته 
اند كه پس از ابالغ وزارت كشور، همين كميته ها در استان ها 
و شهرستان ها نيز تشكيل خواهد شد. فضل اله پور اظهار كرد: 
اين دوره از انتخابات به صورت الكترونيكى (رايانه اى) برگزار 
مى شود كه اين مساله منوط به توافق شوراى نگهبان و ستاد 
انتخابات دولت است. وى با اشاره به انجام مقدمات برگزارى 
الكترونيكى انتخابات اين دوره در خوزستان افزود: با توجه به 
مشكالتى كه در آنتن دهى و شبكه اينترنت به ويژه در مناطق 
سخت گذر و كوهستانى وجود دارد، اين مساله در حال پيگيرى 
است و از چهار ماه پيش تاكنون به دنبال رفع اين مشكل هستيم. 
مديركل سياسى و انتخابات استاندارى خوزستان در ادامه با 
بيان اينكه آموزش مجريان و عوامل اجرايى اين انتخابات در 
دستور كار قرار دارد گفت:براى تربيت مربى در انتخابات اين 
دوره كميته اى با حدود 10 عضو به وزارت كشور معرفى شده 
اند تا دوره هاى الزم را بگذرانند. وى درباره معرفى سه نفر 
از نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى اسالمى به عنوان 
اعضاى هيات نظارت بر انتخابات اظهار كرد: اين اعضا هنوز 
به صورت رسمى به استاندارى اعالم نشده اند. به گفته وى، بر 
اساس ماده 41 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراى اسالمى شهر، 
هيات نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى كشورى مركب از 
پنج نفر از معتمدان محل است. بر اساس اين گزارش، انتخابات 
دوازدهمين دوره رياست جمهورى و پنجمين دوره شوراى 
اسالمى شهر و روستا همزمان 29 ارديبهشت سال 1396 در 
كشور برگزار خواهد شد. طبق اخبارى كه به تازگى منتشر شده 
عبداله سامرى نماينده مردم خرمشهر، جليل مختار نماينده 
مردم آبادان و هدايت اله خادمى نماينده مردم ايذه و باغملك 
در مجلس شوراى اسالمى به عنوان اعضاى هيات نظارت 

بر انتخابات شهر و روستاهاى خوزستان انتخاب شدند.
وى توضيح داد: وزير نيرو اعالم كرده بود كه حتى يك متر 
از طرح 550 هزار هكتارى را هم كاهش نداده ايم در حالى 
كه در  حوزه دز و كارون 60 هزار هكتار، 47 هزار هكتار 
مارون، زهره 29 هزار هكتار و آبادان و خرمشهر نيز 10 

هزار و 500 هكتار كاهش داشته اند. 

جاذبه نابودى در خوزستان

 حكايت ظرفيت هاى استان كه به جاى اشتغالزايى،
 اشتغال زدايى مى كنند

ــايد هيچ كدام از آنها  ــت و پجه نرم مى كند اما ش ــمارى دس ــكالت بى ش ــتان با مش ــتان خوزس امروز اس
ــد. ــده باش ــكل براى مردم نش ــبب بروز مش ــأله فقر و بيكارى س مانند مس

كه  ــى  حال در  ــر  كوث ــد  س
ــت در  ــر و برك ــع خي منب
ــت  دس ــاال  ب ــتان هاى  س ا
ــتان  خوزس در  كه  ــده  ش
نابودى  ــراى  ب محلى  ــه  ب
ــتان  خوزس ــاورزى  كش

ــود. ــناخته مى ش ش

در  دوك)  (تنگ  كوثر  سد 
شمال  كيلومترى   60 فاصله 
در   ، دوگنبدان  شهر  از  غربى 
شهرستان گچساران در استان 
قرار  بويراحمد  و  كهگيلويه 
دارد. گنجايش مخرن سدكوثر 
580 ميليون متر مكعب و آب 

آن از رودخانه خيرآباد(زهره) تامين مي شود. اين 
سد حاال به باليى طبيعى براى مردم خوزستان تبديل 
شده است و براى ديگر استان ها منبع خير و بركت. 
سد كوثر نيز به عنوان يكى از جاذبه هاى گردشگرى 
استان كهگيلويه و بوير احمد شناخته مى شود. رئيس 
سازمان جهاد كشاورزى خوزستان يكى از مشكالت 
بى آبى در حوضه رودخانه زهره را سد كوثر در 
بى  برداشت  مى گويد:  و  دانست  كهگيلويه  استان 
رويه آب در استان باالدست سبب نرسيدن آب به 
هنديجان شده و اكنون خطر نابودى 43 هزار هكتار 
از اراضى اين شهرستان را تهديد مى كند. كيخسرو 

چنگلوايى افزايش سطح زيركشت در حوزه مارون 
را هم رد مى كند و عنوان مى كند در اين حوضه 48 

درصد كاهش سطح كشت داشتيم.
چنگلوايى مى افزايد: كمبود آب، كاهش رهاسازى 
آب از سدها، برداشت بى رويه در باالدست مارون 
و زهره در استان هاى ديگر باعث شده است كه 
با  دست  پايين  در  ويژه  به  حوضه  اين  كشاورزان 

مشكل شديد مواجه شوند.
كشاورزى  جهاد  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
خوزستان نيز درباره كشاورزى در حوضه رودخانه 
زهره مى گويد: در اين حوضه آبى تمام مسائل به 
شاهد  تا  مى گردد  باز  كوثر  سد  از  آب  رهاسازى 

آب  كمى  و  كيفى  ارتقاى 
همواره  باشيم.  زهره  رودخانه 
آبى كه در سد كوثر ذخيره و 
عنوان  به  مى شود  رهاسازى 
مورد  كشاورزى  مصارف 

استفاده قرار مى گيرد.
بيان  قاسمى نژاد  محمدرضا 
در  شده  ذخيره  آب  مى كند: 
اندازه اى  به  سد  اين  پشت 
زياد است كه خود آن استان ها 
بويراحمد  و  كهگيلويه  يعنى 
آن  از  كشاورزى  بخش  در 
كه  نوبت  اما  مى كنند  استفاده 
به خوزستان مى رسد مى گويند 
در  تنها  كوثر  سد  پشت  آب 

مصارف شرب مورد استفاده قرار مى گيرد.
داشت:  اظهار  نيز  هنديجان  فرماندارى  سرپرست 
تامين آب شرب و كشاورزى شهرستان با مشكل 
مواجه است و با سختى ها و پيگيرى هاى فراوان 
كنيم  مى  اقدام  كوثر  سد  از  آب  سازى  رها  براى 
ولى متاسفانه پس از هر بار رها سازى اين آب در 
شهرستان هاى باال دست برداشت و چيزى براى 
مصرف شرب و كشاورزى اين شهرستان نمى ماند. 
سيد مهران رفيعى مى گويد: مردم به دنبال معيشت 
خود هستند و نبايد مانع آنها شد و اين مشكالت 
بايد به صورت اساسى و ريشه اى حل شود./رهياب 

 نعمت هاى بى شمار خوزستان از صنايع و معادن 
گرفته تا پتروشيمى و گاز، از نفت و آب گرفته تا 
اراضى حاصلخيز سال هاست به دستاويزى براى 
فشار بيشتر مسئوالن مركز نشين به استان آورده است 
فارغ از آنكه هموطنان همين استان مدت هاست در 
حسرت ساده ترين امكانات به سر مى برند. براى 
همگان مشخص است كه آمار بيكارى در خوزستان 

متناسب با صنايع و  جمعيت 
موجود در استان نيست و نرخ 
بيكارى در اين استان ثروتمند 
لحظه به لحظه درحال افزايش 
خود  گفته  به  بنا  باشد.  مى 
با  خوزستان  استان  مسئوالن، 
احتساب نفت رتبه دوم و بدون 
نفت رتبه چهارم توليد ناخالص 
ملى را به خود اختصاص داده 
است، ولى متاسفانه  در رتبه دوم 

بيكارى كشور قرار دارد.
ايران  آمار  مركز  پيش   چندى 
گزارشى منتشر كرد كه بر مبناى 
خوزستان  در  بيكارى  نرخ  آن 
از 10.7 به 14.9 درصد رسيده 

است و اين به معناى آنست كه وجود ظرفيت عظيم 
انسانى، طبيعى و ذخاير بدون وجود يك مديريت 
صحيح و همه جانبه هيچ كدام از قفل هاى مشكالت 

جامعه را نخواهد گشود.
نيروهاى غيربومى عامل تشديد بيكارى هستند

آيت اهللا حيدرى عضو خبرگان رهبرى با اشاره به 
سياست هاى غلط برخى وزارتخانه به عنوان يكى 
از عامل هاى باال بردن نرخ بيكارى در استان تصريح 
برخى  تصدى  منظور  به  وزارتخانه ها  برخى  كرد: 
پست هاى مديريتى، كارهاى فنى، كارشناسى و حتى 
كارگرى ساده خيلى راحت اقدام به جذب نيرو به 
صورت پروازى و غير پروازى از خارج از استان 

مى كنند.
وزارتخانه ها  از  برخى  داد:  ادامه  حيدرى  اهللا  آيت 
نيروهاى مستعد داخلى و بومى را از اين فرصت هاى 
و  انصاف  خالف  اين  كه  مى كنند  محروم  شغلى 

خالف عدالت است.
وى با بيان اينكه ما مكرراً در خطبه هاى نماز جمعه 

به اين سياست غلط اعتراض كرديم گفت: در بحث 
ماهشهر كه 22 شركت پتروشيمى وجود دارد آن طور 
كه به ما گزارش دادند حتى يك مدير بومى وجود 
ندارد. گفته مى شود70 درصد كارشناسان پتروشيمى، 
85 درصد مديران ميانى و 100 درصد مديران اصلى 
غيربومى هستند و اين تنها ُمشت كوچكى از خروار 

بى تدبيرى ها در خوزستان است.

11هزار و 600 زندانى بيكار
 در بين 12هزار زندانى 

خوزستانى
فرهاد افشار نيا رئيس كل دادگسترى استان خوزستان 
يكى از مشكالت استان خوزستان را آمار باالى فقر 
دانست و اظهار داشت: عدم ثبات مالى خانواده ها، 
عدم تأمين هزينه هاى پوشاك، تحصيل بيمارى و 
رفت و آمد سبب ايجاد افسردگى و اضطراب در بين 
فرزندان شده است كه در آينده زمينه ساز ناهنجارى 

هاى اجتماعى خواهد بود.
وى با ارائه اين آمار كه از 12هزار زندانى خوزستانى 
11هزار و 600نفر آنها فاقد شغل هستند، خاطر نشان 
كرد: اگر اين افراد داراى شغل بودند امروز زندان 
هاى ما خالى بود. 70درصد مردم 1260 شهر كشور 

بيكار هستند.

از  نقل  به  و  رسمى  هاى  خبرگزارى  از  يكى  در 
مركز آمار ايران بيان شد كه بيشترين نرخ مشاركت 
درصد،    45.1 با  زنجان  استان  به  متعلق  اقتصادى 
با 43.6  اردبيل  درصد،    با 43.8  شمالى  خراسان 
كمترين  كه  است  درحالى  اين  باشد  مى  درصد 
با  خوزستان  استان  به  اقتصادى  مشاركت  نرخ 
32.9 درصد، پس از آن نيز كمترين نرخ مشاركت 
اقتصادى متعلق به قم با 35.3 
درصد و ايالم با 35.8 كمترين 
است!  اقتصادى  مشاركت  نرخ 
كاهش نرخ مشاركت اقتصادى 
معناى  به  خوزستان  استان  در 
بيكارى تعداد بيشترى از جوانان 
است. همچنين از سويى ديگر 
اشتغال  سهم  درباره  بررسى ها 
صنعت  بخش  در  استان  هر 
با  البرز  استان  مى دهد  نشان 
44.7 درصد، استان يزد با 43.9 
درصد و استان اصفهان با 42.4 
كه  هستند  استان هايى  درصد 
صنعت سهم بااليى در اشتغال 
آن ها دارد و در اين ميان باوجود 
پتانسيل باالى استان خوزستان در صنايع مادر، نرخ 
مشاركت در اين بخش بسيار پايين است. نكته قابل 
توجه آنست كه امروز تمام نعمت هاى موجود استان 
براى خود مردم بومى به يك نقمت تبديل شده است 
نمونه بارز آن حوزه كشاورزى مى باشد كه باوجود 
به  دسترسى  خبره،  كشاورزان  حاصلخيز،  اراضى 
بازارهاى جهانى، وجود چندين رودخانه و توليد 
محصوالت با كيفيت اما در سايه عواملى همچون 
البى گرى ها و انتقال آب استان شاهد آنيم كه امروزه 
نرخ مشاركت مردم خوزستان در بخش كشاورزى 

بسيار پايين است.
طبق نظر بسيارى از كارشناسان ريشه مشكالت و 
بزهكارى،  سرقت،  همچون  اجتماعى  معضالت 
طالق و ساير موارد به مسائل اقتصادى باز مى گردد. 
امروز استان خوزستان با مشكالت بى شمارى دست 
و پجه نرم مى كند اما شايد هيچ كدام از آنها مانند 
مسأله فقر و بيكارى سبب بروز مشكل براى مردم 

نشده باشد./هورنيوز

ــا ورود و دخالت برخى  اين روزه
عزل  به  ــتان  از نمايندگان خوزس
ــب مديران اجرايى ،  مورد  و نص
ــيعى از مردم  ــف وس ــاد طي نتق ا
ــئولين  مس ــى  حت و  ــگان  نخب  ،
ــه  گرفت ــرار  ق ــتان  اس ــى  اجراي

ــت .  اس

در همين زمينه ، آيت اهللا حسن زاده 
به  اشاره  اهواز  با  موقت  جمعه  امام 
به  نمايندگان  ورود  عدم  ضرورت 
وظايفى  گفت:   ، ها  نصب  و  عزل 
كه در قانون اساسى  براى نمايندگان 
مشخص شده كامال  واضح و بدون 
ابهام است. تصويب قوانين و نظارت 

بر اجراى آن ، دو وظيفه اصلى نمايندگان مجلس 
افزود:  زاده  حسن  اهللا  آيت  است.  اسالمى  شوراى 
خارج از اين چارچوب اگر نمايندگان مجلس وارد 
شوند و در عزل و نصب ها دخالت كنند مخصوصا 
ورودى كه منتهى به امر و نهى شود اين رفتار قطعا 

مفاسدى را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: وارد شدن نمايندگان 
در بده بستان هاى غلطى كه وجود دارد آسيب هاى 
مختلفى به دنبال دارد. اينكه نمايندگان بخواهند چه 
در حوزه انتصاب استاندار و چه در عزل و نصب 
مديران كل ، فرماندارن ، معاونين و ... وارد شوند 
قطعا از دو وظيفه اصلى تصويب قوانين و نظارت بر 

اجراى آن ، باز خواهند ماند. 

آيت اهللا حسن زاده افزود: نمايندگان 
مى توانند از ابزارهاى نظارتى همچون 
سوال ، تذكر و استيضاح وزرا ، بُعد 
اگر  نمايند.  اعمال  را  خود  نظارتى 
نمايندگان وارد عزل و نصب ها شوند 
نه اين استيضاح ها و نه اين تذكرات 
و نه سوال ها هيچ كدام جنبه صحيح 
پيدا نمى كند و حالت داد و ستدى به 
خود مى گيرد و نمايندگان را در مسير 

اشتباه قرار مى دهد.
افزود:  اهواز  موقت  جمعه  امام 
همه  مانند  نيز  مجلس  نمايندگان 
سازمان  به  بخواهند  اگر  داسوزان 
و  تذكرات  اجرايى  نهادهاى  و  ها 
يا پيشنهاداتى در جهت پشبرد امور 
بدهند اشكالى ندارد اما اگر به صورت امر و نهى 
و دستورى وارد شود و بخواهند از امتيازات ويژه 
اى كه يك نماينده در بحث نظارت دارد در جهت 
عزل و نصب ها به كار گيرند قطعا هم مسئولين و 
هم نمايندگان و هم استان آسيب مى بيند و شاهد 
آسيب پذيرى اصل تفكيك قوا خواهيم بود./شوشان

خبر
راهانداز

خبر

دخالت نمايندگان در عزل و نصب ها به استان آسيب مى زند
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 عادت هاى جديدى كه بدون 

جراحى زيبايى، جذابترتان مى كند
ــر  ــما را تغيي ــره ش ــى چه ــاى زيباي جراحى ه
آب  از  ــوب  خ كار  ــه  نتيج ــى  گاه ــد.  مى ده
ــش  ــت بخ ــدان رضاي ــى چن ــد و گاه درمى آي
ــت. گاهى تعدد جراحى ها قيافه ها را كامال  نيس

ــد. ــون مى كن دگرگ
خوب يا بد اما اين دگرگونى اتفاق مى افتد. با اين هر كدام از 
ما چقدر درباره جذابيت به گونه اى غير از آنچه كه در چشم و ابرو نمايان مى شود فكر كرده ايم. هرگز در 
اين باره تامل كرده ايم كه يك شخصيت جذاب گيرايى مطلق و هميشگى دارد؟ چيزى كه درباره جذابيت 
چهره صدق نمى كند. با باال رفتن سن چه بخواهيم و چه نخواهيم رد عبور زمان روى صورت و اندام مان جا 

مى اندازد اما يك شخصيت غنى ، اصيل و جذاب به بخش الينفك وجود ما تبديل خواهد شد.
با اين وصف چرا طورى زندگى نكنيم كه آدم ها جذب شخصيت مان شوند. رابطه اى كه بر اساس جذابيت هاى 
شخصيتى آدم ها اتفاق بيفتد قطعا از ضمانت پايدارى بيشترى هم برخوردار است. با اين وصف چرا در سبك 

زندگى مان عادت هايى را جا نياندازيم كه سيرت  ما را زيبا كنند.
اطرافيانتان را غافلگير كنيد

آخرين بارى را كه يك هديه يا يك دسته گل دريافت كرديد بدون اينكه توقعش را داشته باشيد يادتان 
هست؟ مهم هديه اى كه گرفته ايد نيست ، مهم اين است كه كسى جايى در بين اين همه شلوغى زندگى 

براى خوشحال كردن شما چنين اقدام جالبى كرده است. اين فرد قطعا هميشه در ذهن شما باقى مى ماند.
خب حاال نكته اينجاست كه چطور با غافلگير كردن آدم ها به شكل مثبت مى توانيد شخصيت جالب و 
ماندگارى از خود خلق كنيد. گاه به گاه وقتى مى خواهيد براى كسى كارى انجام بدهيد او را از قبل خبر 
نكنيد كه منتظر باشد. بلكه با غافلگير كردنش خوشحالى او را دو چندان كنيد و شخصيت جذابتان را در 

ذهنش حك كنيد.
وقتى چيزى را واقعا نمى خواهيد بگوييد: "نه"

اين را مطمئن باشيد كه مردم به آن فردى را كه همان چيزى را كه در ذهنش است به زبان مى آورند خيلى 
بيشتر احترام مى گذارند تا آن كسى كه تحت هر شرايطى با همه اعالم موافقت مى كند حتى اگر واقعا موافق 
نباشد. زمانيكه شما "نه" مى گوييد ، اطرافيانتان مى توانند خود واقعى تان را بشناسند.اينكه شما چه اولويت هايى 

در زندگى تان داريد و چطور درباره احساسات خود صادق هستيد.
بايد قبول كرد كه گاهى "نه" گفتن واقعا سخت مى شود و احساس اضطرابى به شما مى دهد اما اگر شما 

بتوانيد اين حس را پشت سر بگذاريد بعد از آن است كه نسبت به خودتان احساس بهترى پيدا مى كنيد.
با غريبه ها معاشرت دوستانه كنيد

همه چيز خيلى ساده است. شما مى توانيد شخصيت جذابتان را حتى در ذهن رهگذرانى كه شايد ديگر هرگز 
شما را نبينند ماندگار كنيد. در را براى آنها نگه داريد تا رد شوند ، قبل از نشستن روى صندلى به آنها بگوييد 
كه صندلى خيس است ، در حمل وسايل سنگين به آنها كمك كنيد و خيلى ديگر از كارهاى اينچنينى 
كه شايد همه انجامشان ندهند اما شما مى توانيد با معاشرت دوستانه حتى با غريبه ها براى خودتان يك 

شخصيت جذاب بسازيد.
خودخواهى خود را پشت سر بگذاريد و از آنهايى كه از شما بهترند ياد بگيريد

شما مى توانيد تمام مدت از زندگى خود گله كنيد. مثال دائم بگوييد چرا من به اندازه كافى باهوش ، دوست 
داشتنى ، موفق و يا تاثرگذار نيستم؟ با اين حال آنچه كه در پايان روز اتفاق مى افتد اين است: شما هرگز به 

خودتان كمك نكرده ايد كه رشد كنيد ، شما هرگز تالش نكرده ايد كه بهتر باشيد.
در اين مواقع بهتر است زمان بيشترى بگذاريد تا دريابيد افراد ديگر چه مى كنند كه مى درخشند ، شما هم اين 
مهارت ها را بارها بارها تمرين كنيد ، اگر در اين مسير به كمك احتياج داريد اين كمك را درخواست كنيد. 

اگر مى خواهيد بهترين باشيد بايد از بهترين ها ياد بگيريد.
درباره همه چيز كنجكاو باشيد

گفتگو با ديگران يك اتفاق جالب است. يك معاشرت دلنشين و يك نوع برقرارى روابط اجتماعى مطلوب. 
اما در همين گاه ها، پيش مى آيد كه اين مكالمه به يك سكوت تبديل مى شود. چون ديگر موضوعى براى 
حرف زدن وجود ندارد. دقيقا به همين دليل است كه شما بايد در تمام طول زندگى خود براى باال بردن 
سطح آگاهى تان درباره موضوعات جالب توجه و مختلف جستجو كنيد. با اين تفاسير اگر مى خواهيد در چنين 
شرايطى قرار نگيريد هميشه درباره اينكه در دنيا چه خبر است كنجكاو باشيد، بخوانيد و ببينيد و بشنويد. در 
اين صورت است كه شما هميشه حرفى براى گفتن داريد و وقتى در چنين شرايطى قرار مى گيريد، آنچه كه 

بقيه درباره تان فكر مى كنند اين است كه انسانى باهوش و جالب توجه هستيد.
وقتى كسى از دست شما عصبانى است سكوت كنيد

اين صحنه اصال خوشايند نيست. يك نفر با عصبانيت سر شما فرياد مى زند و هر چه مى خواهد بارتان 
مى كند! شايد فكر مى كنيد در چنين مواقعى بايد مقابله به مثل كنيد اما در واقع اين راه اصال درست نيست.

قبل از اينكه شما بخواهيد ضربه را به طرف مقابلتان وارد كنيد، لحظه اى وقت بگذاريد و به كل موقعيتى كه 
در آن قرار گرفته ايد فكر كنيد و دريابيد كه چرا تا اين حد عصبانى هستيد. شايد مقابله به مثل شما فرجام 
خوبى براى ارتباط تان نداشته باشد. شايد بهتر باشد در آن لحظه سكوت كنيد و بعدا درباره دلخورى تان 
حرف بزنيد. اين بهترين راه براى كنترل موقعيت و فهميدن ديگران و برقرارى ارتباط بهتر حتى با وجود 

دلخورى هاى موجود است.
بگوييد متشكرم

اين يك لغت بسيار ساده است كه بارها و بارها در طول روز مورد استفاده قرار مى گيرد اما همچنان مى تواند 
روز يك نفر را به شكل مثبتى تغيير دهد. فقط چند ثانيه زمان الزم است كه به آنچه به دست آورده ايد حتى 
اگر يك لبخند دلگرم كننده بوده باشد فكر كنيد و بابتش از ديگران متشكر باشيد و اين تشكر را ابراز كنيد.

نكته: تشكر را با معناى واقعى اين كلمه انجام بدهيد و از تكرار غير ضرورى آن بپرهيزيد چون در اينصورت 
مفهوم واقعى اش از بين مى رود.

براى خودتان وقت بگذاريد
تنها چيزى كه شما نمى توانيد آن را در زندگى بازپس گردانيد "زمان" است. شايد به همين دليل است كه 
برخى افراد خيلى شلوغ تمام وقت خود را با كارهايى كه دوست دارند پر مى كنند و خب در نتيجه طبيعى 
است كه آنها موفق تر خواهند بود در حاليكه هستند آدم هايى كه اين "زمان" را چندان ارزش نمى دهند و 

خيلى راحت آن را به بطالت مى گذرانند.
ما مى توانيم زمان مان را تلف كنيم اما بهتر است به اين نكته فكر كنيم زمانى كه ما خيلى راحت از دستش 

مى دهيم همان لحظه هاييست كه آدم ها از آن استفاده مى كنند تا زندگى شان را بسازند.
نكته: يادتان باشد آنچه كه بيشتر از زيبايى صورت و اندام شما حائز اهميت است زيبايى قلب و عادت هاى 

زندگى تان است...

پرويز پيران، استاد دانشگاه و جامعه شناس اخيراً در 
مورد خيابان خواب ها سخنرانى كرده و گفته است: 
پيش بينى كرده بوديم كه از «اسكان غير رسمى» به 
اين  در  و  رسيد   خواهيم  ايران  در  «اسكان نايابى» 
مطالعه به اين نتيجه رسيديم كه دچار بحران شديد 
متأسفانه  كه  بحرانى  شد؛  خواهيم  خيابان خوابى 
امروز با آن مواجه شده ايم و با گذشت ده سال از 
اين مطالعه به دنبال راهكار مناسب براى آن هستيم.

كه  مى شود  قيد  دنيا،  اساسى  قوانين  تمام  در 
انسان ها حق دارند در سرپناه مناسبى شب را به 
مشكالت  آوار  متأسفانه  امروز  اما  برسانند .  روز 

كارتن خوابى چندين برابر گذشته شده است.
سال 1375 در يك همايشى اعالم كردم 20هزار 
بنده  البته  دارد؛  وجود  تهران  در  خيابان خواب 
و  كردم  اشاره  تابستان  فصل  به  همايش  آن  در 
خيابان خواب ها  تعداد  فصل  اين  در  كه  گفتم 
خيابان خواب ها  تمام  لزوماً  و  مى شود  بيش تر 
هستند  كسانى  آن ها  بين  در  نيستند.  بى سرپناه 
كه به خاطر مشكالت خانوادگى از خانه بيرون 
مى زنند و شب را در خيابان به صبح مى رسانند 
تهران  به  شهرستان  از  كه  هستند  افرادى  نيز  و 
مى آيند و براى كار ادارى مجبور مى شوند شب 
تلويزيون هاى  و  راديو  تمام  بمانند.  پاركى  در 
همان  دادند.  بازتاب  را  من  گفته  اين  خارجى 
و  گرفت  تماس  من  با  وقت  كشور  وزير  زمان 
گفت چه كسى اين آمار را به تو داده است؟ من 
و  كوبيد  ميخى  يك  مالنصرالدين  دادم  جواب 
گفت اين جا مركز زمين است. يكى به او گفت 
از كجا اين را مى دانى؟ مالنصرالدين گفت برو 
زمين را متر كن. به وزير گفتم مشكلى نيست، 

تعداد خيابان خواب ها را بشماريد. بعد از مدتى 
نشان  كه  دادند  انجام  تحقيقى  رسمى  نهادهاى 
وجود  خيابان خواب  هشت هزار  تهران  در  مى داد 
دارد؛ البته توجه داشته باشيم كه دسترسى به آمار 
چون  است  دشوار  بسيار  كارتن خواب ها  دقيق 
اين افراد به داليل مختلف در سطح شهر جا به جا 
مى شوند و ممكن است تعداد ثبت شده از تعداد 

واقعى بيش تر باشد.
من در سال 1384 دو مقاله نوشتم. يكى از آن ها 
عنوانش بود از «اسكان غيررسمى، به اسكان نايابى 
در ايران». يعنى چگونه از مرحله آلونك  نشينى 
وارد مرحله اى تازه شده ايم به نام اسكان نايابى. در 
همان زمان با مطالعه اى كه انجام داديم و با توجه 
به مشكالت شهرنشينى آن زمان، پيش بينى كرده 
بوديم كه از «اسكان غير رسمى» به «اسكان نايابى» 
در ايران خواهيم رسيد  و در اين مطالعه به اين 
نتيجه رسيديم كه دچار بحران شديد خيابان خوابى 
آن  با  امروز  متأسفانه  كه  بحرانى  شد؛  خواهيم 
مواجه شده ايم و با گذشت ده سال از اين مطالعه به 
دنبال راهكار مناسب براى آن هستيم. نمى خواهم 
بگويم پيش بينى عجيبى انجام داده ام. هركسى كه 
شهرگردى مى كند و با مردم زندگى مى كند با اين 

مشكالت مواجه مى شود.
بحران  ما  ماست.  فراموش كردن  ديگر  مهم  نكته 
را بعد از فروكش كردن تب آن فراموش مى كنيم. 
امروز مى بينيم وقتى آب كم مى شود، همه درباره 
وقتى  اما  مى نويسند،  و  مى گويند  كم آبى  و  آب 
از  كسى  ديگر  مى بارد  شديدى  باران  چندروزى 
كم آبى حرف نمى زند. 31سال پيش، در سال 63 
يكى از همكاران ما عنوان كرد اگر طرح جامع آب 

و فاضالب كشور اجرا نشود به زودى با مشكالتى 
جدى آب در ايران مواجه مى شويم. بنابراين اگر در 
زمان مناسب به آسيب هاى اجتماعى رسيدگى و 
توجه شود، دچار درهم تنيدگى معضالت نخواهيم 

شد.
داليل خيابان خوابى چيست؟

داليل بسيارى براى خيابان خوابى مطرح مى شود. 
از  ناشى  فقر  شغلى،  فرصت هاى  و  شغل  فقدان 
بيكارى يا كار ناكافى (يعنى كارى كه تنها غذا را 
تأمين مى كند و سرپناه را تأمين نمى كند)، فقدان 
اندكى  بسيار  درآمد  كه  گروه هايى  (براى  سرپناه 
دارند، سرپناه مناسبى براى آن ها توليد نمى شوند)، 
خشونت  خانگى،  خشونت  خشونت ها(  انواع 
كالمى، بى اعتنايى و محروم كردن افراد از حقوق 
اوليه شان)، ازهم  پاشيدگى روابط اجتماعى، آزادى 
از زندان بدون داشتن كار مناسب، تخليه اجبارى و 
مصادره سرپناه به دليل نبود پول كافى و... . وقتى 
منطقى  به طور  باشند  نداشته  مناسب  شغل  افراد 
قادر به تأمين نياز هاى اوليه زندگى خود نخواهند 
بود و در مرحله بعد با فقر ناشى از كار يا شغل 
ناكافى روبه رو مى شوند و اين سلسله مشكالت در 
مرحله بعدى به فقدان سرپناه هماهنگ با توانايى 
مالى افراد منجر مى شود. بارزترين و مشخص ترين 
دليل كارتن خوابى در اين تحليل فقر است. فقدان 
خدمات بهداشتى و درمانى در دسترس، جنگ و 
درگيرى مسلحانه، سوانح طبيعى، مشكالت روحى 
جسمى،  معلوليت هاى  و  كم توانى ها  روانى،  و 
كنارگذاشته شدن به دليل هويت و ترجيهات جنسى 
و خشونت پايدار از ديگر عوامل مهم كارتن خوابى 

و بى خانمانى است.

فناورى  و  تحقيقات  معاون 
و  درمان  بهداشت،  وزارت 
آموزش پزشكى  گفت:چون در 
نداشتيم  كاملى  اطالعات  ابتدا 
كه پارازيت ها سرطان زا هستند 
يا خير، اظهارنظر نمى كرديم اما 
مطالعات اوليه اخير نشانگر آن 
است كه اين امواج و پارازيت ها 
به  درابتال  و  دارند  عوارض 

سرطان مؤثرند.
دكتر رضا ملك زاده در حاشيه 
بانك  و  سامانه  از  رونمايى 
در  سرطان  جامع  اطالعاتى 
بر  عالوه  داشت:  اظهار  شيراز 
اينكه امواج و پارازيت ها ممكن 

است باعث ايجاد سرطان شود، مى تواند عوارض 
ديگرى هم براى سالمتى داشته باشد و در شيوع 

بيشتر سرطان در كشور ما هم تأثيرگذار باشد.
بر  عالوه  گفت:  ادامه  در  بهداشت  وزير  معاون 
ريزگردهايى  و  گردوغبارها  امواج،  و  پارازيت ها 
عواملى  جمله  از  نيز  مى آيد  عراق  كشور  از  كه 
است كه در ابتال به سرطان نقش دارد، اما هنوز 
هنوز  نيست،  معلوم  روشنى  به  آنها  تأثير  ميزان 
است،  نشده  انجام  زمينه  دراين  دقيقى  مطالعات 
عوامل  اين  كه  مى دهند  نشان  اوليه  مطالعات  اما 
بيان  با  ملك زاده  دارند.  نقش  سرطان  به  ابتال  در 
اينكه سرطان سينه شايع ترين نوع سرطان درايران 
است، گفت: متأسفانه سن شروع سرطان سينه در 
ايران 18 سال زودتر از سن شيوع اين بيمارى در 
كشورهاى غرب است، سرطان سينه يكى از معدود 
سرطان هاى قابل درمان است و مى توان به طور 

كامل آن را درمان كرد.
بهداشت،  وزارت  فناورى  و  تحقيقات  معاون 
اكثر  اكنون  هم  گفت:  پزشكى  آموزش  و  درمان 
دانشگاه هاى بزرگ كشور،مراكز تحقيقات سرطان 
سينه دارند، سرطان سينه در بانوان بيشتر شايع است، 
ساالنه 85 هزار نفر در كشور به انواع سرطان ها 
مبتال مى شوند. ملك زاده گفت: سرطان سينه قابل 
درمان و قابل پيشگيرى است، اساس كار هم زود 
تشخيص دادن آن است، علت ابتال به سرطان سينه 
به دقت روشن نيست اما سبك زندگى در بروز آن 
نقش دارد، چاقى مهم ترين دليل ابتال به سرطان 
سينه است. معاون وزير بهداشت گفت:  چاقى و 

وزن باال در بانوان اكنون به همه گيرى تبديل شده، 
وزن باال يك تهديد جدى براى بانوان است و براى 
پيشگيرى از ابتال به سرطان سينه بايد فرآيند چاقى 
كنترل و پايش شود. ملك زاده گفت: عوامل ژنتيك 
و خانوادگى هم درابتال به سرطان سينه تأثير دارد و 
نقش ازدواج هاى فاميلى را هم در ابتال به اين نوع 
سرطان نبايد ناديده گرفت، ازدواج فاميلى مى تواند 
به سرطان سينه منجر شود، اين بيمارى البته در 
سنين جوانى بيشتر ديده مى شود و اين قابل بررسى 

است.
سرطان  سونامى  پيرامون  كه  مباحثى  درباره  وى 
گفته مى شود، گفت: شيوع سرطان در ايران بيشتر 
از ساير كشورها نيست، اينكه گفته مى شود سونامى 
سرطان به راه افتاده را تأييد نمى كنيم، متوسط ابتال 
به سرطان در كشور ما حتى از كشورهاى همسايه 
هم كمتر است، بنا براين سونامى سرطان پذيرفته 
شده نيست، سرطان در كشور ما با آهنگ كندى در 

حال افزايش است.
پير تر  و  سن  متوسط  افزايش  گفت:  ملك زاده 
شدن جمعيت در كشورمان نيز مى تواند عاملى 
باشد كه شمار افراد مبتال به سرطان را بيشتر نشان 
است،  مسن  افراد  بيمارى  اصوالً  سرطان  دهد، 
حوزه  در  فعاليت  و  تحقيقات  انجام  با  امروز 
سالمت، سرطان ها بيشتر تشخيص داده مى شود 
احساس  همه  اين  بر  بنا  مى شود  ديده  بيشتر  و 
مى كنند كه شمار افراد مبتال افزايش يافته ، 50 
ماجراى  است.  درمان  قابل  سرطان ها  از  درصد 
خطرناك بودن و نبودن پارازيت ها در سال هاى 

نشيب هاى  و  فراز  گذشته 
متعددى را پشت سر گذاشته 
اين  اوليه  زمزمه هاى  است. 
شد؛  آغاز   80 سال  از  ماجرا 
بيش  گذشت  با  كه  حالى  در 
از 13 سال از طرح اين مسأله 
در افكار عمومى اين موضوع 
باقى  ابهام  از  هاله اى  در 
موضوع  سرانجام  بود،  مانده 
ارسال پارازيت ها روى امواج 
بودن  خطرناك  و  راديويى 
سالمتى  بر  پارازيت  امواج 
از  بدن  سلول هاى  و  انسان 
زبان معصومه ابتكار زمانى كه 
عضو شوراى شهر تهران بود 

شنيده شد.
فشار هاى  و  انتقادها  از  موجى  البته  كه  اظهاراتى 
رسانه اى را در پى داشت. بعد از سخنان وى و 
همچنين  و  فعلى  شهر  شوراى  اعضاى  ديگر 
برخى اظهار نظرهاى مسئوالن وزارت بهداشت، 
با دستور رئيس جمهورى در 9 آذرماه سال پيش، 
كميته ويژه اى براى بررسى تشعشعات از جمله 
وزارت  ارتباطات،  وزارت  از  متشكل  پارازيت ها 
بهداشت و رؤساى سازمان هاى محيط زيست و 

انرژى اتمى تشكيل شد.
دكتر  دستور  از  سال  يك  گذشت  از  بعد  حاال 
وزارت  فناورى  و  تحقيقات  معاون  روحانى، 
بودن  زا  سرطان  تحقيقات  كرده  اعالم  بهداشت 
پارازيت ها را تأييد مى كنند. اين در حالى است كه 
دكتر رضا ملك زاده در 26 آبان سال گذشته اين 
نظريه را رد كرده بود و اعتقاد داشت كه مطالعات 
زيادى براى مضر بودن و نبودن امواج راديويى با 
فركانس مختلف بايد انجام شود تا احتمال سرطان 

زا بودن پارازيت ها ثابت شود.
پارازيت موج الكترومغناطيسى از نوع مايكروويو 
است. اين امواج معموالً امواج كوتاه  برد هستند كه 
با فركانس هاى مشابه امواجى به شبكه هدف ارسال 
مى شوند تا در امواج اصلى اختالل ايجاد كنند. قدرت 
فركانس  پارازيت  هاى ماهواره اى بيشتر از فركانس هاى 
معمول مخابراتى است. شركت  هاى مخابرات قادر به 
ارسال فركانس هاى كمتر از 1800مگاهرتز هستند اما 
فركانس  پارازيت  هاى ماهواره اى داراى طول موجى 

بيش از يك گيگا هرتز است.

برخورد با 300 كانال تلگرامى در حوزه هاى 
مدلينگ، همسريابى، دوستيابى و صيغه

سردار سعيد منتظرالمهدى گفت: به منظور افزايش مشاركت و
تامين امنيت انتخابات قرارگاه انتخاباتى ناجا آغاز به كار كرده و
سعى كرده ايم كه در پاسخ به استعالمات در كنار ديگر مراجع
در قضاييه  قوه  و  اطالعات  وزارت   ، ثبت  سازمان  همچون 

كوتاهترين زمان ممكن اقدام كنيم.
او از كاهش 19 درصدى نزاع و درگيرى در 9 ماهه امسال خبر داد
و گفت: 520 هزار و 188 مورد نزاع در كشور داشتيم كه از نظر
تعداد وقوع نزاع، تهران با 69 هزار و 851 مورد در رتبه نخست و
پس از آن خراسان رضوى و فارس در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
منتظرالمهدى از شناسايى و برخورد با 300 كانال اينستاگرامى و
تلگرامى كه در حوزه هاى مدلينگ، همسريابى، دوستيابى، صيغه و
... اقدام به سرقت و اخاذى از شهروندان كرده بودند خبر داد و
گفت: 24 درصد از جرائم  مربوط به اين حوزه است كه باالى 90

درصد آن كشف مى شود.
او همچنين در پاسخ به سوالى درباره سرانجام تعيين تكليف
طبق كرد:  اظهار  عضو،  باالى5000  تلگرامى  كانال هاى 
هماهنگى هاى انجام شده وزارت ارشاد بايد دستورالعمل اين

مساله را تاييد كند و در حال حاضر پليس وظيفه اى ندارد.
او در پاسخ به سوالى در مورد فروش اسپرى هاى خوشبو كننده
اعتيادزا در كيش اظهاركرد: ما در بررسى هاى خود به چنين چيزى
نرسيده ايم، اما آنچه كه مشخص است اين است كه سوداگران
عرضه براى  جالب  بسته بندى هاى  و  پوشش ها  اين  از  مرگ 

محصوالت خود اقدام مى كنند.
قاچاق نسخه  انتشار  درباره  سوال  به  پاسخ  در  منتظرالمهدى 
فيلم هاى پرفروش سينما همچون «فروشنده» و «ابد و يك روز»
و اينكه آيا پليس برنامه اى براى جلوگيرى از آغاز موج دوباره
فيلم هاى پرفروش دارد يا خير؟ اظهار كرد: پليس امنيت نيروى
انتظامى از سال ها قبل در همكارى با سازمان سينمايى در اين حوزه
فعاليت كرده و با همكارى اين سازمان و همچنين اخذ مجوزهاى
الزم با متخلفان و قاچاقچيان برخورد كرده است و هرجا كه نياز
به حضور پليس براى تأمين امنيت در حوزه فرهنگ وجود داشته

باشد، پليس در كنار هنرمندان و سينماگران خواهد بود.

افزايش رشد روند «زنانه شدن» 
آسيب هاى اجتماعى

رئيس سازمان بهزيستى كشور با اشاره به افزايش رشد روند
«زنانه شدن» آسيبهاى اجتماعى گفت: بهزيستى، اولويت خود را
پيشگيرى و آموزش را راهبرد قرار داده است و با تغيير سبك
زندگى درصدد نهادينه كردن مسئوليت اجتماعى و مشاركت

اجتماعى در سطح جامعه است.
انوشيروان محسنى بندپى در پنجمين مجمع دبيران شوراهاى امر
به معروف و نهى از منكر دستگاه هاى اجرايى كه با حضور
كشور، بهزيستى  رياست  حوزه  مديركل  و  رئيس  مقام  قائم 
سرپرست فرهنگى سازمان بهزيستى كشور و معاونين و مديران
كل ستاد امر به معروف و نهى از منكر به همراه نمايندگان تمامى
دستگاه هاى اجرايى برگزار شد، با اشاره به اينكه آسيب اجتماعى
خود نيز منكر بزرگى است، اظهار كرد: يقيناً اين عمل از ابتدا
وضعيت بحران به خود نگرفته است لذا اگر اقدامات پيشگيرانه
از بدو شروع آسيب وجود نداشته باشد، وضعيت اسفناكى به
خود مى گيرد، چنانچه امروزه با افزايش طالق و اعتياد مواجه
هستيم كه بهزيستى با اقدامات پيشگيرانه در مقابله با آنها قد علم
كرده است. وى در ادامه به زنانه شدن آسيبهاى اجتماعى اشاره
كرد و گفت: اعتياد در سن 15 تا 25 سال، نسبت مرد به زن 6 به
يك است در سن 25 تا 40 سال، 16 به يك است و در سن 40
تا 55 سال 17 به يك است، اين يك زنگ خطر است لذا بايد
با برنامه ريزى مناسب بتوانيم شرايطى را فراهم كنيم تا اين روند

رو به رشد مهار شود.
محسنى بندپى با بيان اينكه بهزيستى به عنوان سازمان تخصصى،
اولويت خود را پيشگيرى و آموزش را راهبرد قرار داده است،
افزود: با تغيير سبك زندگى درصدد نهادينه كردن مسئوليت
اجتماعى و مشاركت اجتماعى در سطح جامعه هستيم نسبت
دانش آموزان) اجتماعى  مراقبت  (نظام  نماد  طرح  اجراى  به 
و آموزش  و  بهداشت  وزارت  مديريت،  سازمان  همكارى  با 
پرورش براى ارتقاى مهارتهاى اجتماعى دانش آموزان در كشور
اقدام كرديم. وى با اشاره به راه اندازى سامانه ثبت درخواست
مداخله در طالق توافقى به صورت پايلوت در استان خراسان
رضوى گفت: يك هزار و 600 مركز مشاوره با همكارى قوه
قضائيه در اين خصوص فعاليت مى كنند و در سال گذشته 18

درصد كاهش طالق در اين استان داشتيم.
محسنى بندپى با اشاره به افزايش آمار زنان سرپرست خانوار به
2 ميليون و 500 هزار نفر گفت: حدود 70 درصد آنها كه يك
ميليون و 80 هزار نفر مى شود، به دليل فوت شوهر سرپرست
خانوار شده اند و 350 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار به دليل
از كارافتادگى، زندانى شدن يا ترك شوهر از خانواده در اين
گروه جاى دارند، 250 هزار نفر به دليل طالق و جدايى و 135

هزار نفر به دليل عدم ازدواج، خودسرپرست  هستند.

الزام گرفتن صورت وضعيت جديد
 براى پرداخت خالفى 

رئيس مركز اجرائيات پليس راهور با هشدار به رانندگان گفت:
صورت وضعيت هاى قبلى اعتبار ندارد و رانندگان بايد براى
پرداخت خالفى حتماً صورت وضعيت جديد بگيرند. سرهنگ
احمد كرمى اسد با اشاره به پايان مهلت بخشودگى جرايم معوقه
گفت: شهروندانى كه از قبل صورت وضعيت خالفى خودروى
خود را گرفته و پرداخت كرده اند، شامل بخشودگى 2 برابرى
جرائم شده اند. وى افزود: مالكانى كه پس از پايان مهلت، اقدام
به اخذ و پرداخت خالفى خودروى خود كرده اند، ديگر شامل
بخشودگى نخواهند بود. سرهنگ كرمى اسد همچنين با اشاره
به اينكه مالكانى هم كه قبل از اين صورت وضعيت خودروى
خود را گرفته اما پرداخت نكرده اند شامل بخشودگى نمى شوند،
افزود: اين دسته از مالكان بايد صورت وضعيت جديد خودروى
خود را مجدداً دريافت و اقدام به پرداخت جريمه ها كنند. در
غير اين صورت در پرداخت جرائم دچار اشتباه خواهند شد و

خالفى خودرويشان صفر نشده و با مغايرت مواجه مى شوند.

خانه هاى خالى و خيابان خواب ها 
خبر

خوردبا ب

خبر

در تمام قوانين اساسى دنيا، قيد مى شود كه انسان ها حق دارند در سرپناه مناسبى شب را به روز برسانند .
 اما امروز متأسفانه آوار مشكالت كارتن خوابى چندين برابر گذشته شده است

پارازيت ها عوارض دارند و در ابتال به سرطان مؤثرند

وزارت بهداشت: پارازيت ها درابتال به سرطان مؤثرند
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ايران و تركمنستان بر سر صادرات گاز به توافق رسيدند

ــادرات گاز به ايران خبر  ــر ص ــتان بر س  وزير نفت از توافق ايران و تركمنس
ــور  ــريح جزئيات اين توافق گفت: پيگيرى اختالفات گازى دو كش داد و با تش

ــت. ــده اس در داورى بين المللى فعال منتفى ش
بيژن زنگنه  در تشريح جزئيات توافق امروز گازى ايران و تركمنستان، گفت: تفاهم نامه 
مشترك گازى امروز بعد از ظهر بين دو كشور امضا شده و قرار است تا دستيابى به توافق 
نهايى مذاكرات بين شركت ملى گاز ايران و تركمن گاز ادامه يابد. وزير نفت با اعالم 
اينكه بر اساس توافق دو جانبه بايد با انجام مذاكرات بيشتر در خصوص موارد مورد 
اختالف گفتگو و در نهايت توافق نهايى بين دو كشور انجام شود، در پاسخ به پرسش 
مهر مبنى بر احتمال رفتن ايران و تركمنستان به داورى بين المللى براى حل اختالفات 
گازى، تصريح كرد: فعال بحث داورى بين المللى منتفى بوده و بايد دو كشور از طريق 

گفتگوها مشكالت و اختالفات به وجود آمده را حل و فصل كنند.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اينكه اميدواريم در مدت زمان كوتاهى تمامى اختالفات 
گازى حل شود، در پاسخ به پرسش ديگر مهر مبنى بر توافق دو كشور براى افزايش 
حجم واردات گاز از تركمنستان تا چند روز آينده هم توضيح داد: بر اساس توافق امروز، 

بايد حجم واردات گاز ايران از تركمنستان تا چند روز آينده افزايش يابد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه تا چند هفته گذشته هم حداكثر واردات گاز طبيعى از 
تركمنستان حدود 10 ميليون مترمكعب در روز بوده است، تاكيد كرد: هم اكنون ظرفيت 
توليد گاز ايران به بيش از 700 ميليون مترمكعب در روز رسيده و قطعا با تكميل فازهاى 
باقى مانده پارس جنوبى ظرفيت توليد گاز به حدود يك ميليارد مترمكعب در روز مى 
رسد. زنگنه در پاسخ به  اين پرسش كه آيا در صورت توقف واردات گاز مشكلى براى 
تامين گاز به ويژه در استان هاى شمال و شمال شرق كشور ايجاد خواهد شد؟ گفت: 

واردات گاز طبيعى از تركمنستان از لحاظ زيست محيطى براى ايران اهميت دارد.
وزير نفت با بيان اينكه هم اكنون امكان مصرف سوخت مايع و نفت كوره در نيروگاه هاى 
برق را داريم، تاكيد كرد: با واردات گاز طبيعى مصرف سوخت مايع در نيروگاه هاى 
شمال شرق كشور كم شده كه اين موضوع دستاوردهاى زيست محيطى به همراه دارد.

اين عضو كابينه دولت در پايان خاطرنشان كرد: ايران براى تامين گاز طبيعى هيچ گونه 
محدوديتى و كمبودى ندارد.

تاخير 57 درصدى پرواز برخى ايرالين ها
ــور از مبدا فرودگاه مهرآباد  ــركت هواپيمايى كش  آمار تاخير پروازهاى 14 ش
ــان مى دهد كه 49درصد پروازهاى اين فرودگاه با  ــالجارى نش در آبان ماه س

ــت. ــده اس تاخير انجام ش
 نگاهى به پروازهاى انجام شده از مبدا فرودگاه مهرآباد طى آبان ماه سال 95، نشان 
مى دهد كه 5 هزار و 215 پرواز توسط شركت هاى هواپيمايى در اين ماه به ثبت 
رسيده كه از اين ميان، 2 هزار و 662 پرواز(51 درصد) به موقع و 2 هزار و 553 پرواز 
(49درصد) با تاخير انجام شده است. براساس اين گزارش، شركت هواپيمايى آسمان با 
795 پرواز در آبان ماه سالجارى، بيشترين تعداد پرواز را به خود اختصاص داده كه از 
اين تعداد 339 پرواز (43درصد) به موقع و 456 پرواز (57 درصد) تاخير داشته است. 
سهم شركت هواپيمايى آسمان از مجموع پروازهاى انجام شده از فرودگاه مهرآباد 15 

درصد بوده و  18 درصد از تاخيرهاى پروازى هم مربوط به اين شركت بوده است.
پس از شركت آسمان، شركت هواپيمايى ماهان قرار دارد كه تعداد پروازهاى اين شركت 
هواپيمايى از 5 هزار و 215 پرواز انجام شده در فرودگاه مهرآباد، 643 پرواز است كه از 
اين ميان 401 پرواز (62درصد) به موقع و 242 پرواز (38درصد) با تاخير همراه بوده 

است و پروازهاى اين شركت، 12 درصد از كل پروازهاى مهرآباد را تشكيل مى دهد.
در انتهاى ليست عملكرد خطوط هوايى كشور هم شركت هاى هواپيمايى پويا اير با 42 
و اترك اير با 26 پرواز قرار دارند، البته اين دو شركت هواپيمايى درميان 14 ايرالين، 
كمترين حجم تاخيرى را دارند، 24 درصد پروازهاى پويا و 23 درصد پروازهاى اترك 
طى آبان سالجارى تاخير داشتند. اما از مجموع 14 شركت هواپيمايى و پس از آسمان 
و ماهان اير كه در ابتداى ليست قرار دارند، آتا اير با 565، ايران اير 525، قشم 448، 
زاگرس408، كاسپين 398، كيش اير 381، تابان 319، ايرتور 264، معراج 146، پويا اير 

42 و اترك اير با 26 پرواز در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

دولت يازدهم بيشترين هزينه را براى مسكن مهر انجام داد
معاون وزير راه وشهرسازى،گفت:اگرمسكن مهردردولت قبل 30تا35 درصدپيشرفت 
كه  90وحتى100درصدرسيده  به  طرح   اين  امروزدرصدپيشرفت  داشت،  فيزيكى 

نشانگرآن است كه بيشترين هزينه در دولت يازدهم انجام شده است.
پيروز حناچى با تأكيد براينكه نبايد در طرح مسكن مهر تك بعدى نگاه كرد، گفت:زمانى 
كه به طرح هاى مهمى همچون طرح مسكن مهرتك بُعدى نگاه مى شود در ادامه راه با 

مشكالتى مواجه خواهيم شد.
وى بيان كرد: مسكن مهر يك فرصت بود زيرا دولت از طريق آن قصد داشت كه مسكن 
نيازمندان تامين شود اما اين تمام ماجرا نبود. عالوه بر طرح مسكن مهر، بحث مسكن 
اجتماعى نيز در كميسيون زيربنايى دولت مطرح است و در اين طرح تالش مى شود كه 

تمام ايرادهاى مسكن مهر از جمله مكان يابى از بين برود.
حناچى در ادامه، به اهميت توجه به آثار تاريخى اشاره كرد و اظهار داشت: يادمان هاى 
تاريخى كه ثبت جهانى شده اند، در حقيقت ميراث جهانى محسوب مى شوند و موتور 
مولد توليد ثروت هستند. معاون معمارى و شهرسازى وزارت راه و شهرسازى، اضافه 
كرد: اهميت ميراث جهانى به حدى است كه حفظ آنها به دغدغه تمام مردم جهان تبديل 
شده و اهميت آنها جهانى است و اگر خدشه اى به آنها وارد شود، همه دنيا واكنش نشان 
مى دهند. حناچى تصريح كرد: نحوه بهره گيرى از يادمان هاى تاريخى به توان كشور 
باز مى گردد و اينكه چگونه بتوانيم از اين آثار براى مردم منطقه اى كه آن آثار در محل 
سكونت آنها واقع شده، منافع اقتصادى ايجاد كنيم. وى، بيان داشت: اهميت فرهنگى و 
ميراثى اين آثار به جاى خود اما بايد بتوانيم از ظرفيت آنها براى توليد ثروت استفاده كنيم.

بامداد زاگرس تحليل مى كند:
طلسم ركود مسكن

 در دولت يازدهم شكسته نشد
*ركود پاى ثابت بازار مسكن

*تسهيالت متنوع يخ مسكن را آب نكرد
الهام صمدزاده

بازار مسكن  ركود به عنوان ركن اساسى  چند سالى است كه 
شناخته شده است و با هيچ ترفندى گويا قصد رخت بربستن از 
اين بازار را نيز ندارد، اما اين در حالى است كه مسووالن امر بر 
اين باور بودند كه با ارائه تسهيالت متنوع و يا كاهش نرخ سود 
تسهيالت بتوانند رونق را به اين بازار به ركود رفته چند ساله 
بازگرداند اما در عمل هيچ يك از اين برنامه ها كارآمد نبود به 

گونه اى كه همچنان شايد ركود در مسكن هستيم.
ارائه   مسكن  بازار  كارشناسان  اخير  هاى  ماه  طى  است  گفتنى 
تسهيالت متنوع را برگ برنده اى براى اين باز تصور مى نمودند، 
به گونه اى كه اين مهم را زمينه ساز ايجاد رونق و تحرك بازار 
مسكن قلمداد مى كردند و بر اجراى آن نيز بسيار تاكيد داشتند، 
اما در مقابل گويا  توجه چندانى به وضعيت معيشت عامه مردم 
نداشتند، چرا كه همان گونه كه شاهد هستيم دسترسى به اين 
تسهيالت از نظر عامه مردم يك مسير صعب العبورى است كه 
گذر از آن براى هر فردى مقدور نيست از اين رو  بسيارى از 
افراد به علت شرايط به نسبت دشوار واگذارى حتى به دنبال آن 
نيز نبودند با اين اوصاف شاهد شكل گيرى و رونق دالالن بوديم، 
بدين معنا كه بيشتر تسهيالت ارائه شده به جاى روانه شدن به بازار 
مسكن در بانك ها بلوكه شده و افراد از سود آن استفاده مى نمايند.

بديهى است برخى ديگر از كارشناسان معتقدند كه ارائه تسهيالت 
براى خانه اولى ها انگيزه الزم را در ميان جوانان براى سپرده گذارى 
افزايش مى دهد و مى تواند تعداد بيشترى از متقاضيان خريد مسكن 
را خانه دار كند، اما در عمل شاهد بوديم كه اين مصوبه نيز نتوانست 
رونق را به بازار مسكن بازگرداند و همچنين با استقبال كم جوانان 
نيز مواجه شد چرا كه ميزان سپرده گذارى براى بسيارى از جوانان 

باال مى باشد و  از توان آنها خارج است.
از سوى ديگر  شايد به توان اين گونه تسهيالت را راهى براى 
كه  چرا  شد  متصور  مسكن  بانك  سوى  از  سپرده  بيشتر  جذب 
تجربه كشورهاى پيشرفته بيانگر آن است كه واگذارى اين نوع 
تسهيالت  نمى تواند تاثير مثبتى بر بازار داشته باشد و  در مقابل 
تنها منافع بانك مسكن از اين وادى تامين خواهد شد. به عبارت 
ساده تر شايد اين اقدام بتواند تعداد متقاضيان دريافت تسهيالت 
خريد مسكن را افزايش دهد اما در عمل نمى تواند در بازار اثر 
گذار باشد چرا كه پوشش دهى چندانى ندارد و افراد كمى از 

متقاضيان را در بر مى گيرد.
بازار  در  پايدار  ركود  داليل  از  ديگر  يكى  است  مسلم  آنچه 
مسكن عدم توليد آن مى باشد، بنابراين ارائه تسهيالت متنوع 
اثر بخشى خود را از دست مى دهد   چرا كه مسكن به اندازه نياز 
در حال حاضر توليد نمى شود و با توجه به كسرى بسيار باالى 
افزايش  برداران  بهره  خريد  قدرت  چه   هر  كشور،  در  مسكن 
يابد، اما در عمل تنها بخشى از آنها اقدام به خريد مى كنند و 
بخشى ديگر به علت نبود مسكن از انجام آن سر باز مى زنند، از 
اين رو با گذشت زمان به طور حتم شاهد رشد چشمگير  قيمت 

مسكن خواهيم بود .
همان گونه كه مى دانيم ركود مسكن باعث خانه نشينى بسيارى 
از انبوه سازان و ورشكستگى آنان شده است، بنابراين مى توان 
اين گونه ادعا داشت كه ركود باعث افزايش آمار بيكارى سطح 
كشور نيز شده است چرا كه بازار مسكن باعث ايجاد اشتغال در 

زمينه هاى مختلف مى باشد.
ممكن  نحو  بهترين  به  ركود  دوره  از  نتوانست  دولت  متاسفانه 
استفاده نمايد چرا كه در اين دوران هيچ حمايتى از سازندگان 
گذاشتن  و  ماليات  اخذ  شاهد  حتى  مقابل  در  بلكه  نشد  انجام 
گونه  به  بوديم،  افراد  از  دسته  اين  فعاليت  سر  بر  بسيار  موانع 
اى كه غير از زيان دهى بازار مسكن براى انبوه سازان چيزى 
ديگرى نداشت و بسيارى از آنها مجبور به عقب نشينى از اين 

بازار شدند.
راكد  بازار  كه  داشت  ادعا  گونه  اين  توان  مى  اوصاف  اين  با 
چند ساله مسكن تنها با ارائه تسهيالت متنوع نمى تواند روى 
خوش رونق را به خود ببيند بلكه در مقابل نيازمند برنامه ريزى 
كارشناسى و اصولى اقتصادى براى توليد ساالنه مسكن به تعداد 
مشخص و متناسب با نياز جامعه است تا شايد از اين وادى، همه 
مردم بتوانند بر اساس شاخص تورم ساالنه، مسكن مناسب خود 

را تهيه كنند.

مصوبه دولت براى فروش گاز 150تومانى

افزايش نرخ دالر، سياسى نيست
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با  اى  مصوبه  صدور  با  دولت  هيات   
حذف فروش پلكانى گاز، تعرفه فروش 
گاز به مشتركان خانگى و تجارى را در 
طول 8 ماه نخست سال مترمكعبى 150 

تومان تعيين كرد.
هيات دولت با ابالغ مصوبه اى به وزارت 
نفت و شركت ملى گاز ايران تغييرات 
جديد در قيمت گذارى فروش گاز به 
مشتركان خانگى، تجارى و صنايع غير 

عمده ابالغ كرده است.
بر اساس مصوبه شماره 78856 هيات 
 1395 ماه  آبان   11 مورخه  در  دولت 
توسط مدير عامل شركت ملى گاز ايران 

به تمام شركت ها و ادارات گازى استان ها و شهرهاى 
كشور ابالغ شده است، قيمت گاز طبيعى براى مشتركان 
خانگى، تجارى و صنايع غيرعمده در طول هشت ماهه 
نخست سال (فروردين تا پايان آبان ماه) به ازاى هر 

مترمكعب 150 تومان محاسبه خواهد شد.
اين در حالى است كه با اجراى فاز اول و دوم قانون 
هدفمندسازى يارانه ها يك قيمت گذارى پلكانى براى 
فروش گاز به مشتركان خانگى و تجارى تدوين شده 
بود كه مطابق با اين فرمول قيمت گذارى مشتركان بسته 
به ميزان مصرف گاز طبيعى در پله هاى مصرف يك تا 

10 قرار مى گرفتند و با افزايش مصرف گاز پله مصرفى 
و در نهايت هزينه گاز بهاى هم افزايش پيدا مى كرد.

با اجراى ساز و كار جديد عمال در طول هشت ماه 
نخست سال متوسط قيمت كل مشتركان گاز خانگى 
و تجارى به صورت يكسان مترمكعبى 150 تومان 
محاسبه مى شود. از سوى ديگر با توجه به اينكه اين 
مصوبه هيات دولت آبان ماه امسال به شركت ملى گاز 
ايران و شركت هاى گاز استانى ابالغ شده است، ما به 
التفاوت محاسبه قيمت گاز پلكانى و فرمول جديد 
به اضافه شدن بندى به قبوض گاز مشتركان خانگى 
اعمال شده است. از اين رو در قبوض گاز جديدى كه 

براى دوره مهر و آبان ماه امسال به دست 
مشتركان خانگى رسيده است، در بندى 
اعالم شده است: تعرفه فروش گاز بها از 
سوم مهر ماه تا 30 آبان ماه مترمكعبى 150 

تومان محاسبه مى شود.
از سوى ديگر با توجه به باال رفتن بار 
شهرها  از  برخى  در  گاز  قبوض  مالى 
با  اخيرا  كشور،  سردسير  استان هاى  و 
موافقت بيژن زنگنه وزير نفت در برخى 
از شهرها فرمول جديد قيمت گذارى گاز 

به حالت قبل بازگشته است.
از سوى ديگر پيش بينى مى شود از ابتداى 
آذر تا پايان اسفند ماه امسال قيمت هر 
مترمكعب فروش گاز به مشتركان خانگى، تجارى و 
صنايع غير عمده همچون گذشته به صورت پلكانى 
محاسبه شود كه در اين صورت نرخ فروش گاز به 
مشتركان پله اول حدود 40 تومان و نرخ فروش گاز به 

مشتركان پله دهم حدود 480 تومان خواهد بود.
يك مقام مسئول در شركت ملى گاز ايران تاكيد كرده 
است: كه مصوبه فروش گاز 150 تومانى در هشت ماه 
نخست امسال ابتدا در شوراى اقتصادى به تصويب 
رسيده و سپس هيات دولت آن را به شركت ملى گاز 

ايران و وزارت نفت ابالغ كرده است.

مشاور عالى رييس جمهورى درباره داليل افزايش 
نرخ دالر در بازار گفت: دليل افزايش نرخ دالر در 

بازار سياسى نيست و عامل اقتصادى دارد.
اكبر تركان  با تاكيد بر اين كه افزايش نرخ دالر را 
سياسى نمى دانم، اظهار داشت: افزايش نرخ دالر در 
بازار عامل  و بحث اقتصادى دارد و بايد در ابعاد 

اقتصادى اين موضوع را بررسى كرد.
وى تاكيد كرد: بايد با در نظر گرفتن عوامل اقتصادى، 

تحليل  مورد  را  ارز  نرخ  افزايش  داليل 
قرارداد.   

واگذارى  با  خود  مخالفت  درباره  تركان 
مناطق آزاد به مجموعه وزارت اقتصاد و 
نحوه  موجود  قوانين  طبق  گفت:  دارايى 
نظر  زير  مناطق  اين  آزاد،  مناطق  اداره 
منطقه  رئيس  و  هستند  جمهورى  رئيس 
دستگاه هاى  تمام  بر  استاندار  مانند  آزاد 
تابعه وزارتخانه هاى ديگر در مناطق آزاد 

نظارت دارد.
استان  يك  در  كه  همان طور  افزود:  وى 
خود  تابعه  وزارتخانه هاى  از  كل  ادارات 

حكم مى گيرند و استاندار هر استان هماهنگ كنندگان 
اين ادارات هستند و بر اين مجموعه ها نظارت دارند 

مناطق آزاد هم چنين وظايفى را برعهده دارد.
دبير شوراى عالى مناطق آزاد گفت: در مناطق آزاد 
هم تمام دستگاه هاى اجرايى وظايف اجرايى خود 
را انجام مى دهند و رئيس منطقه آزاد بر آنها نظارت 
مى كند و مسئول هماهنگى ها است. حال اينكه اگر 
اين مجموعه به وزارت اقتصاد واگذار شود چون 

ساير  هم تراز  دارايى  و  اقتصاد  وزارت  نماينده  آن 
مجموعه هاى مناطق آزاد است، چنين اقدامى عملى 

نيست.
تركان با بيان اينكه در حال حاضر طبق قانون فعلى، 
رئيس مناطق آزاد با حكم رئيس جمهورى منصوب 
مى شوند گفت: روساى مناطق آزاد به تصويب هيات 
وزيران و با حكم رئيس جمهورى انتخاب مى شوند 
حال اگر اين مناطق از حوزه رياست جمهورى به 

حوزه وزارت اقتصاد و دارايى واگذار شوند كوچك 
خواهند شد و موقعيت آنها تضعيف مى شود.

مشاور عالى رئيس جمهورى با بيان اينكه در حال 
حاضر روساى مناطق آزاد از روساى شوراى تامين 
منطقه هستند گفت: رئيس يك منطقه آزاد بر تمام 
دستگاه هاى انتظامى و امنيتى اشراف دارد. حال با اين 
واگذارى در اين شرايط اين اشراف از بين مى رود و 
نمى تواند نقش خود را براى مسائل امنيتى منطقه و 

براى هماهنگى بين ساير دستگاه ها ايفا كند.
مجلس  نمايندگان  معتقدم  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
درباره اين موضوع مطالعات عميقى نداشتند گفت: 
اگر نمايندگان مجلس به جوانب اين تصميم خود 
فكر كنند در مى  يابند كه اين كار عملى نيست و البته 
وزارت اقتصاد هم معتقد است كه از عهده اضافه 

شدن مناطق آزاد در اين حوزه برنمى آيد.
تركان با تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد و دارايى هم 
است  كرده  اعالم  را  خود  مخالف  نظر 
وزير  مخالف  نظر  گذشته  روز  گفت: 
اقتصاد را در صحن علنى مجلس اعالم 
كردم اما نمايندگان مجلس تصميم خود را 
گرفته بودند و به صحبت هاى من توجه 

نكردند.
دبير شوراى عالى مناطق آزاد با بيان اينكه 
واگذارى مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اگر 
به تصويب شوراى نگهبان برسد به قانون 
تبديل مى شود اظهار داشت: معتقديم كه 
شوراى نگهبان با تدبير مقام معظم رهبرى 

مى تواند بر روى اين موضوع تامل كند.
وى با تاكيد بر اينكه واگذارى مناطق آزاد به وزارت 
دارد  مغايرت  رهبرى  معظم  مقام  تدبير  با  اقتصاد 
گفت: در بند 11 اقتصاد مقاومتى تدبير مقام معظم 
رهبرى اين است كه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد 
انجام شود حال اين كه با واگذارى مناطق آزاد به 
وزارت اقتصاد شاهد تضعيف اين منطقه خواهيم بود 
و حدس مى زنم شوراى نگهبان بر روى اين موضوع 

با دقت نظر بيشترى تصميم بگيرد.

 در حالى آمارهاى رسمى نشان مى دهد كه تا پايان بهار 
امسال جمعيت ايران در مرز 80 ميليون نفر قرار داشته 
است كه اگر اين رقم را با تعداد حدود 77 ميليون نفرى 
كه در حال حاضر يارانه نقدى دريافت مى كنند كنار 
يكديگر قرار دهيم بايد گفت كه اكنون فقط سه ميليون 

نفر يارانه دريافت نمى كنند!
 تازه ترين آمارى كه بانك مركزى از جمعيت و نيروى 
انسانى تا پايان بهار امسال و البته به استناد مركز  آمار 
منتشر كرده از اين حكايت دارد كه جمعيت ايران تا پايان 
اين دوره حدود 79 ميليون و 700 هزار نفر بوده است 
كه از اين تعداد نزديك به 58.2 ميليون نفر در شهرها و 

21.4 ميليون نفر در روستاها ساكن هستند.
اين رقم در حالى منعكس مى شود و جمعيت ايران را 
حدود 80 ميليون نفرى نشان مى دهد كه در تازه ترين 
آمارى كه اخيرا نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه 

- اعالم كرده است تعدادى نزديك به 77 ميليون نفر 
در هر ماه يارانه نقدى دريافت مى كنند كه در مجموع 
با پرداخت 45 هزار و 500 تومان به ازاى هر نفر در 
هر ماه، رقمى حدود 3400 ميليارد تومان براى دولت 

هزينه دربردارد.
اين در حالى است كه مقايسه تعداد 80 ميليونى جمعيت 
با تعداد يارانه بگيران منتهى به آمار تامل برانگيزى مى شود؛ 
اينكه به استناد همين آمارهاى رسمى فقط سه ميليون نفر 

باقى  مى مانند كه يارانه اى دريافت نمى كنند.
موضوع پيچيده تر مى شود وقتى آمار حذف حدود سه 
ميليون و 800 نفرى جمعيت يارانه بگيران  كه از سوى 
دولت اعالم شده است را كنار اين ارقام قرار مى دهيم كه 
در نهايت نشان مى دهد آمار جمعيتى، يارانه بگير و حتى 
حذف شدگان چندان نمى تواند دقيق باشد، چرا كه اگر 
80 ميليون نفر جمعيت در ايران ساكن بوده و 77 ميليون 

نفر يارانه مى گيرند و سه ميليون و 800 نفر هم حذف 
شده اند، پس بايد جمعيت ايران بيش از اين 80 ميليون 

ارائه شده در آمار باشد.
با اين حال از بهار تاكنون به طور حتم براساس تولدها 
و همچنين مرگ ها آمار جمعيتى كه البته تقريبى اعالم 

مى شود تغيير كرده است. 
در عين حال كه ممكن است بر تعداد يارانه بگيران 
هم اضافه و يا از آن كاسته شده باشد. در مجموع 
با در نظر گرفتن انحرافى كه در آمار ممكن است 
وجود داشته باشد واضح آن است كه حجم بااليى 
مى كنند.  دريافت  نقدى  يارانه  ايران  جمعيت  از 
سرشمارى  به  توجه  با  كه  است  حالى  در  اين 
نفوذ و مسكنى كه اخيرا انجام شد به زودى تعداد 
دقيق ترى از آمار جمعيت ايران و افرادى كه يارانه 

دريافت نمى كنند مشخص خواهد شد.

يادداشت اقتصادى

خبر

فقط 3 ميليون نفر يارانه نمى گيرند!



  
  
  

12 دى95  يك شــنبه-
نــى1438 لثا 2 ربيــع ا

2017 نويــه 1 ژا
31 ســال اول- شــماره

Bamdadzagros.news@gmail.com7 ی ز ر و

صعود جنجالى به فينال
ــى در ديدارى جنجالى  ــان مبعلى از روى نقطه پنالت ــت تهران با تك گل ايم نف
ــپاهان را به  ــت و همچنين يك بازيكن س ــراج على دايى و دو بازيكن نف ــه اخ ك

ــد.  ــت، راهى فينال جام حذفى ش همراه داش
 تيم على دايى كه با حذف استقالل تهران به نيمه نهايى جام حذفى رسيده بود در ديدارى كه 
بيشترِ مالكيت توپ و ميدان در اختيار سپاهان بود با يك ضد حمله و پنالتى لحظات آخرى 
نيمه اول و گلزنى مبعلى موفق شد نتيجه يك بر صفر را حفظ كند و در غياب چهار بازيكن 

اصلى خود و دو بازيكنش كه در نيمه اول مصدوم شدند، به فينال جام حذفى راه يابد.
سپاهان كه با سيستم 2-4-4 بازى را آغاز كرده بود و در حمالت حتى 5 هافبك داشت، 
نمايش برترى نسبت به نفت ارائه كرد و بالفاصله با از دست دادن توپ با پرس گذاشتن 
مالكيت زمين را دوباره در اختيار مى گرفت تا با ارسال از جناحين و نفوذ از بين مدافعان 
نفت با استفاده از سرعت كريمى و محمدى به خواسته خود برسد ولى سوت هاى داور 
و همچنين ناموفقيت طاليى پوشان در زدن ضربات آخر آنها را از دست يابى به گل ناكام 
گذاشت؛ در سمت مقابل تيم على دايى بيشتر قصد داشت با دفاع در پشت محوطه جريمه 
خودى و ميانه زمين اجازه كار به سپاهان را ندهد و روى به زود حمالت بياورد كه در 
همين كار موفق بود و در آخرين لحظه نيمه اول توانست از كندى كولى بالى استفاده كند و با 
بهره مندى از سرعت آل كثير و اشتباه امينى در خروج از دروازه صاحب پنالتى شود تا مبعلى 

آنها را برنده راهى رختكن كند.
با آغاز نيمه دوم سپاهان خيلى زود شكل 45 دقيقه ابتدايى را به خود گرفت تا گل خورده 
را جبران كند؛ استفاده از سرعت حاج صفى و جناح چپ زمين و همچنين نفوذهاى فريد 
كريمى در بين مدافعان نفت تاكتيك اصلى ويسى براى به تساوى كشاندن بازى بود اما هرچه 
مى رفت نفت نيز با دفاع منطقى و پرس گذاشتن در ميانه ميدان اجازه كار به آنها را نمى داد و 
هر از چندگاهى موقعيت سازى مى كرد تا از فشار حمالت سپاهان كم كند؛ شاگردان ويسى 
صاحب ضربات آزاد زيادى شدند ولى كم دقتى آنها در استفاده از اين فرصت ها و عملكرد 
فراهانى درون دروازه نفت موجب شد نتيجه تغييرى نداشته باشد؛ نفت از دقيقه 79 با يك 
بازيكن كمتر به كار خود ادامه داد اما تيم جوان دايى باز هم از يك گل محافظت كرد و حتى 
پنالتى لحظات آخر سپاهان هم گره گشاى كارشان نشد تا اصفهانى ها در خانه يك بر صفر 

بازنده شوند و از راهيابى به فينال باز بمانند.

نفتى ها جو را متشنج كرده بودند
سرمربى تيم فوتبال سپاهان گفت: هر بار داور به سود ما سوت مى زد نفتى ها اعتراض 

مى كردند و بازى مى خوابيد. آنها جو را متشنج كرده بودند.
عبداهللا ويسى پس از شكست تيمش در نيمه نهايى جام حذفى برابر نفت تهران، گفت : 
شرمنده هواداران شديم كه نتوانستيم به فينال صعود كنيم و آنها را خوشحال كنيم. ما تمام 
تالشمان را انجام داديم. سرمربى سپاهان درباره تصميم هاى داور مسابقه هم گفت : درباره 
داورى ها صحبتى ندارم و آن را به كارشناسان داورى مى سپارم اما داور هر سوتى كه به نفع 
ما مى زد نيمكت حريف اعتراض مى كرد و سه، چهار  دقيقه بازى مى خوابيد. آنها جو را 
متشنج كرده بودند. او درباره حاشيه هاى آخر بازى و از دست رفتن پنالتى  براى سپاهان هم 
گفت : وقتى جلوى 40 هزار هوادار از حريف عقب باشيد اين اتفاقات رخ مى دهد. جو بسيار 
سنگين بود و بازى حداقل 15  دقيقه وقت تلف شده داشت. تازه داور گل سالم ما را كه توپ 
از خط رد شده بود را نگرفت.   ويسى همچنين درباره علت حضور نيافتنش در نشست 
خبرى بعد از بازى نيز گفت : من هميشه به خبرنگاران احترام مى گذارم و در نشست ها 
حاضر مى شوم.  ناهماهنگى بين مدير رسانه اى سپاهان و هيات فوتبال اصفهان باعث شد 
كه سرمربى سپاهان در نشست خبرى حاضر نشود و خبرنگاران محل نشست را ترك كنند.

6 تايى شدن خوزستانى!!!!
نيم فصل دوم ليگ برتر فوتبال بانوان با 6 تايى شدن خيبرى ها و خوزستانى ها آغاز شد.

نيم فصل دوم ليگ برتر فوتبال بانوان با برگزارى چهار ديدار از هفته دوازهم برگزار شد 
و باال نشينان جدول رده بندى حريفان خود را 6 تايى كردند تا صدر جدول تكان نخورد. 
شهردارى سيرجان كه نيم فصل نخست رقابت هاى ليگ برتر فوتبال بانوان را با قهرمانى 
پشت سر گذاشت، شروع خوبى در نيم فصل دوم داشت و با نتيجه 6 بر صفر استقالل 
خوزستان قعرنشين را از پيش رو برداشت تا همچنان در صدر جدول باقى بماند. تيم دوم 
جدول نيز با نتيجه 3 بر صفر از سد هميارى آذربايجان غربى گذشت تا آينده سازان نيز 

همچنان در رده دوم جدول باقى بماند.
شهردارى بم نيز كه در مكان سوم جدول قرار دارد با 6 تايى كردن حريف خود در مكان 

سوم باقى ماند. بمى ها توانستند با نتيجه 6 بر صفر از سد خيبر خرم آباد بگذرند.

نفت آبادان پيروز دور نخست رقابت هاى پلى آف بسكتبال بانوان
در نخستين ديدار برگزار شده از رقابت هاى پلى آف سوپر ليگ A بسكتبال بانوان پااليش 
نفت آبادان پيروز ميدان شد. دور رفت رقابت هاى پلى آف سوپر ليگ A بسكتبال بانوان 
امروز (چهارشنبه) با برگزارى يك ديدار آغاز شد و پااليش نفت آبادان توانست با نتيجه  
89 بر 60 از سد شهردارى بندرعباس بگذرد. شركت ملى گاز تهران ، پااليش نفت آبادان، 
كياگالرى تهران، ذوب آهن اصفهان، كوشا سپهر سبالن، گروه بهمن، شهردارى بندرعباس و 
آرارات تهران هشت تيم صعود كننده به رقابت هاى پلى آف هستند. برنامه ديدار هاى دور 

رفت رقابت هاى پلى آف سوپر ليگ A بسكتبال بانوان به شرح زير است:
جمعه 1395/10/10:  كوشا سپهر سبالن- ذوب اهن اصفهان ساعت 9:30

گروه بهمن- كياگالرى ساعت 11:00
سه شنبه 1395/10/14: آرارات تهران- شركت ملى گاز تهران ساعت 14:00

رقابت هاى دور برگشت نيز روز چهارشنبه 22 دى ماه اغاز خواهد شد.

استقالل خوزستان در روزهاى قبل اتفاق عجيبى در 
خود ديده است، مذاكره زهيوى با استقالل و طيبى با 
سپاهان باعث شد تا مسئوالن اين استان بفهمند اين 
بار موضوع با دفعات قبل متفاوت است و در صورتيكه 
نتوانند پول به اين تيم تزريق كنند، مشكالت اساسى 

براى اين تيم به وجود مى آيد.

پورقاز و سيد جالل عبدى اولين جدا شده ها
قبل از سوت پايان نيم فصل مشخص شد عزت پورقاز 
از اين تيم با نظر پورموسوى و پورقاز جدا مى شود و يك 
روز پس از بازى با صباى قم سيد جالل عبدى به باشگاه 

رفت و از اين تيم جدا شد.

زهيوى در باشگاه استقالل، طيبى در سپاهان
 اما هنوز اتفاق خاصى نيفتاده بود تا اينكه خبر حضور 
رحيم زهيوى در باشگاه استقالل باعث شد تا مسئوالن 
استقالل خوزستان بدانند كه مشترى هاى دست به نقد 
براى بازيكنانشان حاضر هستند تا مبلغ هنگفتى را به 
اين بازيكنان بدهند. سپس ليست غير رسمى سپاهان 
منتشر شد و معلوم شد سيد جالل عبدى، حسن بيت 
سعيد و طيبى در ليست عبداهللا ويسى هستند تا سپاهان 
براى ادامه ليگ برتر تقويت شود، عصر همان روز محمد 
طيبى در باشگاه سپاهان حاضر شد و بر سر مبلغ قرارداد 
كاپيتان  شود  داده  نشان  تا  كرد  صحبت  ويسى  با 
استقالل خوزستان هم در صورت نيامدن پول قصد 
ترك اين تيم را دارد. اين مذاكرات در صورتى انجام 
شد كه از سوى استقاللى هاى خوزستان به بازيكنان 
اجازه داده شد تا با هر تيمى مى خواهند مذاكره كنند 
اما تا روز دوشنبه به تيم خود فرصت بدهند و هيچ 

قراردادى را امضا نكنند.

جلسه اضطرارى در استاندارى
شب گذشته جلسه اضطرارى در استاندارى با حضور 
شوراى  رئيس  اهواز،  شهردار  خوزستان،  استاندار 
شهر، هدايت ممبينى (عضو هيات رئيسه فدراسيون 
فوتبال)، مديرعامل، سرپرست، سرمربى، بازيكنان و 
باشگاه استقالل خوزستان برگزار شد.  ديگر عوامل 
و  مومنى  دورقى،  سعيد،  بيت  حسن  زهيوى،  رحيم 
جلسه  اين  در  خوزستان  استقالل  هاى  ستاره  ديگر 
حاضر بودند تا نشان دهند در صورتى كه مشكالت 

حل شود دوست دارند در تيم استان خود بمانند.

روشنايى: بازيكنان ما
 جزو منابع خوزستان هستند

سخن  گونه  اين  مذكور  جلسه  در  روشنايى  بهمن 
گفت: «چرا ما بايد با وجود قهرمان شدن در ليگ 
برتر تا اين اندازه مشكل داشته باشيم؟؛ چهار بازيكن 
تيم ملى نوجوانان كه در مسابقات آسيا حضور داشتند 
از استقالل خوزستان بودند؛ چرا بايد اجازه جدايى به 
آنها و ستاره هاى تيم بزرگساالن داده شود؟ درحالى 
كه استان خوزستان صنعت زيادى دارد ولى هيچكس 
به تيم كمك نمى كند؛ منابع زيادى از جمله بازيكنان 
فوتبال در خوزستان هستند، چرا بايد ديگر شهرها از 

آنها بهره ببرند؟»

ممبينى: نمى خواهيد كمك كنيد بگوييد
فدراسيون  رئيسه  هيات  عضو  كه  ممبينى  هدايت 
است، برابر استاندار و ديگر مسئوالن اين حرف ها 
را بر زبان آورد: «اگر قرار است به تيم كمك شود، 
همه بيايند و مردانه كمك و همراهى كنند تا وضعيت 
بچه هاى تيم سر و سامان پيدا كند؛ چند سال قبل 
هم فوالد قهرمان ليگ برتر شد ولى در آسيا به مشكل 
خورد؛ اگر هم نمى خواهيد به اين تيم كمك كنيد بگوييد 

تا بازيكنان در نيم فصل به دنبال زندگى شان بروند.»

استاندار خوزستان: مبلغ 2-3 ميليارد
 تزريق مى شود

جلسه  اين  در  نيز  خوزستان  استاندار  شريعى،  دكتر 
به  توجه  با  كه  است  اين  من  تالش  «تمام  گفت: 
اين  مالى  مشكالت  رفع  براى  كه  هايى  پيگيرى 
باشگاه داشته ام و همچنان ادامه دارد، حداكثر تا روز 
دوشنبه هفته آينده، مبلغى بين دو تا سه ميليارد تومان 
به باشگاه تزريق مى شود كه اين مبلغ از چند قسمت 

مختلف تامين مى شود.
 ضمن اين كه در تالش هستيم كه با خريدارى مواد 
اوليه از صنايع فوالد و در اختيار گذاشتن آن در اختيار 
گروه ملى جهت توليد، پول باشگاه و حقوق كارگران 

گروه ملى نيز به صورت كامل پرداخت شود.
 شما تا اين جاى كار نسبت به استان تعصب داشته 
همچنين  و  ليگ  ادامه  در  خواهم  مى  شما  از  و  ايد 
و  كار  تعصب  با  آسيا  قهرمانان  ليگ  هاى  رقابت 

افتخارآفرينى كنيد.»

وردوى ها: نانگ، حشمتى، ماهى
 و اكنون حجازيان

پورموسوى براى تقويت تيمش تا كنون آلويس نانگ، 
مصطفى ماهى و پيمان حشمتى را خريده و حسين 
حجازيان به زودى قراردادش با اين تيم را منعقد خواهد 

كرد تا چهارمين خريد زمستانى پورموسوى لقب بگيرد.

همه ليگ منتظر استقالل خوزستان
اكنون تيم هاى دست به نقد ليگ برتر على الخصوص 
استقالل و سپاهان  كه به بازيكنان استقالل خوزستان 
براى قرارداد نظر دارند، منتظر خروجى عملى اين جلسه 
هستند، آنها اميدوار هستند تا مانند قبل اين وعده ها در 
حد صحبت باقى بماند تا بتوانند بازيكنان ستاره اين تيم 
را به خدمت بگيرند. شايد معادالت فصل نقل و انتقاالت 
با حل شدن معادله استقالل خوزستان به راحتى حل 
شود، معادله استقالل خوزستان به احتمال فراوان تا روز 

دوشنبه حل مى شود.

پورموسوى: همه مى مانند
سرمربى استقالل خوزستان امروز در گفت و گويى 
با «ورزش سه»، اين گونه گفت: «طبق صحبت هاى 
انجام شده، ما پول هاى بازيكنان را روز دوشنبه واريز مى 
كنيم و هيچ كس از تيم ما جدا نمى شود. نانگ، پيمان 
حشمتى و مصطفى ماهى را اضافه كرده ايم و درصدد 
هستيم تا تيممان را همچنان قوى تر و منسجم تر كنيم 
تا در نيم فصل دوم و ليگ قهرمانان آسيا بتوانيم نماينده 
اى شايسته براى مردم خوزستان باشيم. جا دارد تشكر 
ويژه اى از استاندار محترم دكتر شريعتى، آقاى هدايت 
ممبينى، شهردار اهواز، رئيس و اعضاى شوراى شهر 
داشته باشم كه جانانه و خالصانه در جلسه شب گذشته 
حضور داشتند و قول همكارى داده اند تا بتوانيم همچنان 

در خدمت مردم خونگرم خوزستان باشيم.»

دوشنبه سرنوشت ساز
بازيكنان استقالل خوزستان كه نيم فصل بدون پول 
بازى كرده اند منتظر اين هستند تا روز دوشنبه تكليفشان 
روشن شود و اگر پول برسد همه در استقالل خوزستان 
تيم  اين  به  پورقاز  است  ممكن  حتى  و  ماند  خواهند 
بازگردد. اما اگر نرسد شايد روز سه شنبه دو انتقال مهم و 

جذاب در ليگ ايران را شاهد باشيم.

فوتبال سال 2016؛ ده پرده از زندگى و مرگ
حميدرضا صدر 

صدر در اين گزارش به سايه روشن هاى سال 
2016 روى آورده، به لحظات كليدى و افتخارات 
كسب شده و فرصت هاى برباد رفته و مرگ هاى 

زود از راه رسيده در سال سپرى شده...
  يك: قصه پريان لستر

قصه لستر 2016 را «قصه پريان» مى خوانند. 
حكايتى يادآور آثار كارتونى ديزنى. چه كسى باور مى كرد آنها قهرمان ليگ 
شوند؟ همان تيمى كه بنگاه هاى پيش بينى، شانس قهرمانى اش را يك به 
5000 خوانده بودند. همان تيمى كه فصل پيش تا آستانه سقوط پيش رفته 
بود. به نظر مى رسيد ساير تيم ها آنها را تا جايى در نيم فصل اول به حال 
خود رها كردند، ولى سال 2016 كه فرا رسيد روباهان جنگجو صدرنشينى را 
از كف ندادند و جلو رفتند تا كسب عنوان قهرمانى. تا باال بردن جام زرينه بال. 
به رهبرى كلوديو رانيرى كه پيشترها در ناپولى، والنسيا، آتلتيكو مادريد، چلسى، 
يوونتوس، رم و اينتر طعم قهرمانى ليگ را نچشيده بود. با 24 گل جمى واردى 
برابر دروازه ها. با درخشش خيال انگيز كانته و مارز در خط ميانى. با تركيب 
پوالدين مورگان و هوث در قلب دفاع. با شيرجه هاى اشمايكل درون دروازه. 
با 10 امتياز باالتر از آرسنال، 11 امتياز فاصله از تاتنهام، 15 امتياز بيشتر از 

ميليونرهاى منچسترى و 21 امتياز بيشتر از ليورپول.
  دو: باز هم بايرن

قهرمانى 25 بايرن در آخرين فصل حضور گوارديوال در مونيخ. با 30 گل 
لواندوفسكى و خط دفاعى كه فقط 17 گل دريافت كرد.

  سه: سريال تغييرات در سرى آ
همان دايره بسته. همان جابه جايى هاى تمام نشدنى از نوع ايتاليايى اش... 
اينتر سال را با اخراج مانچينى شروع كرد، سپس به دى بوئر روى آورد و پس 
از او به استفانو پيولى. ميالن سال را با اخراج ميهايلوويچ شروع كرد، سپس به 
كريستين بروچى روى آورد و پس از او مونته ال را به خدمت گرفت. رم سال 
را با اخراج رودى گارسيا آغاز كرد و دوباره به اسپالتى آويزان شد. التزيو در اين 
سال با پيولى وداع كرد و با مارچلو بيلسا به بن بست خورد و به سيمونه اينزاگى 
روى آورد... هواى پايتخت آفتابى نبود و آمار آخر فصل پيش نشان مى داد 
كه تعداد تماشاگران التزيو در استاديوم 40 درصد و تعداد تماشاگران رمى 13 
درصد كاهش يافته اند... يووه به رهبرى آلگرى براى پنجمين بار پياپى قهرمان 
شد كه قهرمانى 32 بانوى پير بود. با 35 گل هيگواين و 21 كلين شيت بوفون.

  چهار: بارسا و سوارز
قهرمانى 21 بارسا در الليگا. مرد اول نه مسى بود و نه نيمار. مهاجم مهارناپذير 
نوكمپ لوييز سوارز با 40 گل بود كه عنوان بهترين گلزن ليگ را سرانجام – 

بله سرانجام – پس از فصل 2009-2008 از رونالدو و مسى گرفت.
  پنج: رئال و زيدان

نشستن زيدان در نيم فصل دوم فصل پيش روى آن نيمكت. قهرمانى در اروپا. 
يازدهمين جام در ويترين برنابئو. ركوردى فقط متعلق به آنها.

  شش: قهرمانى به رسم پرتغالى
سرانجام طلسم را شكستند و قهرمان اروپا شدند. با دردسر، جان سختى و كمى 
اقبال. پرتغال در گروهش با سه تساوى طى سه ديدار پشت سر مجارستان و 
ايسلند قرار گرفت و به عنوان تيم سوم راهى مرحله بعد شد. پس از آن كرواسى 
را در وقت اضافى با يك گل پشت سر گذاشت، در گام بعدى لهستان را طى 
ضربات پنالتى به زانو درآورد، سپس با دو گل از سد ولز گذشت (تنها ديدارى 
كه در مرحله پلى اف طى نود دقيقه پيروز شدند) و سرانجام در نبرد نهايى 

فرانسه را پس از مصدوميت زودهنگام رونالدو با گل دقيقه 109 شكست داد.
  هفت: گلزن هاى ليگ

بهترين گلزن سال تقويمى 2016 او بود: لوييز سوارز با 37 گل براى بارسا در 
ليگ كه يعنى متوسط يك گل در هر 80 دقيقه. زالتان با 35 گل براى پارى 
سن ژرمن و منچستر يونايتد در رده دوم ايستاد، آن هم در 35 سالگى. مسى 
32 گل زد و رونالدو 31 گل، در حالى كه ليونل چهار بازى بيشتر از كريستيانو 
انجام داد. رونالدو با زدن 30 گل در 31 ديدار متوسط يك گل در هر 84 دقيقه 
را ثبت كرد كه روى كاغذ يعنى از سال تقويمى 2015 موثرتر بازى كرد. پس از 

آنها هيگواين ايستاد كه براى ناپولى و يوونتوس 30 گل در سرى آ زد.
   هشت: آن گل هاى تماشايى

اولين گلى كه در سال سپرى شده به ياد مى آورم گل ادن هازارد برابر تاتنهام 
است. همان گلى كه روياى رقابت مردان وايت هارت لين با لستر براى 
قهرمانى در ليگ را بر باد داد. هازارد با ديگو كاستا يك دو كرد و سپس از پشت 
محوطه جريمه دروازه لوريس را گشود. چهره كودكانه هازارد همه شيرينى 
فوتبال را تداعى مى كرد... گل گرت بيل براى ولز در يورو برابر جو هارت 
آميخته به نوعى طنز بود. وقتى پشت توپ ايستاد به نظر مى رسيد مى دانيم 
دروازه انگليس گشوده خواهد شد. ضربه اش را نواخت و توپ از كنار دستان 
هارت، بيش از حد سهل و ممتنع، عبور كرد و بر تور بوسه زد ... يكى از دو گل 
مسى برابر اوساسونا در آخرين ماه سال 2016 هم يادآور بهترين گل هايش 
بود و دوباره ما را به مقايسه او با مارادونا دعوت مى كرد... به اينها يكى از آن 
گل هاى كمتر ديده شده را هم بيفزاييم: گل لورنزو اينسينه براى ناپولى در اين 
فصل طى تساوى 3-3 برابر فيورنتينا كه با پاى راست توپ را در عرض زمين 
كمى به جلو راند و ناگهان از آن فاصله دور با ضربه قوسى توپ را در گوشه 

باالى دروازه جاى داد. برق آسا. معركه. جادويى.
  نه: ركورد سام

«سام گنده» – لقبى كه در انگليس به آالردايس داده اند – هميشه انتظار 
رهبرى تيم ملى انگليس را مى كشيد. هميشه از نشستن روى نيمكت تيم 
ملى كشورش حرف مى زد. اتحاديه فوتبال انگليس پس از نتايج مصيبت بار 
تيم ملى در يورو او را جايگزين روى هاجسن كرد تا به يك مربى كامال سنتى 
انگليسى دل بسپارد. ولى سام پس از سپرى شدن فقط 67 روز كنار گذاشته 
شد، به دليل پخش شدن فيلم مخفيانه گرفته شده اى كه نشان مى داد با يكى 
دو دالل درباره دور زدن قوانين براى كسب درآمد حرف زده. ركورد او به عنوان 
مربى تيم ملى يگانه است و احتماال دست نخورده باقى خواهد ماند: يك بازى 

برابر اسلواكى، يك برد در آخرين دقيقه و تمام.
  ده: آنها كه وداع كردند

وقتى در پاييز 2015 دريافتيم يوهان كرايف مبتال به سرطان ريه است تصور 
مى كرديم پزشكان و داروها و تراپى ها او را چند سالى زنده نگاه خواهند داشت. 
ولى يكى از تاثيرگذارترين بازيكن تاريخ جهان پنج ماه بعد رفته بود. در 68 
سالگى... همه در ستايش از كرايف مرثيه ها سرودند، ولى مثل هميشه خيلى 
ها در سكوت جان دادند و رفتند. همان هايى كه در گوشه ذهنمان خاطره 
هايشان را ثبت كرده بوديم. خيلى ها مثل تريفان ايوانف بلغارى كه در پنجاه 
سالگى با حمله قلبى درگذشت و رفت. او همان مدافع جان سخت بلغارستان در 
يورو 1996 و جام جهانى 1998 بود. با آن موها و خط ريش هاى بلند و حمله 
هايش به او لقب را «گرگ بلغارى» داده بودند، ولى چشمان خمار و محزونش، 
پسربچه هاى خجالتى را به ياد مى آورد... به اينها سقوط باورنكردنى هواپيماى 
حامل بازيكنان باشگاه برزيلى چاپكوئنسه را هم اضافه كرديم و يادمان آمد 

«زندگى اجبار است و مرگ انتظار».

يادداشت ورزشى
ال ف

خبر

 نقشه خانه كشتى ايذه را تهيه كرديم
حاتمى گفت: چون سالن كلدوزخ 

در محوطه روستايى قرار دارد طبق 
قانون زير نظر هيات ورزش هاى 
روستايى  و عشايرى و بازى هاى 
بومى محلى است و مسئوليت آن 

بر عهده اين هيات است.

در  ايذه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
نشست خبرى دفتر عصر ايذه، اظهار كرد: پس از 
مراسم استقبال از تيم سينا صنعت، براى دومين بار 
مدير كل ورزش و جوانان استان از سالن كلدوزخ 
بازديد كرد ومقرر شد اين سالن در اولويت مرمت و 

بازسازى اماكن ورزشى خوزستان قرار بگيرد.
هوشنگ حاتمى عنوان كرد: حدود 2000 فوتباليست 
ايذه  در  نيز  فوتبال  باشگاه  و 25  داريم  شده  ثبت 
فعاليت مى كنند كه يك زمين چمن جوابگوى اين 

حجم فوتباليست ها نيست.
وى ادامه داد: 11 تيم ما در ليگ هاى مختلف استان 
حضور دارند و تمام بازى هاى آنها در چمن تختى 
استان  شهرهاى  بعضى  كه  درحال  مى شود  برگزار 
چندين زمين چمن خوب و استاندارد دارند و نصف 

ما هم فعاليت فوتبالى نمى كنند.
ايذه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
درخصوص راه اندازى چمن  طبيعى كلدوزخ گفت: 
يك بار اقدام به كاشت چمن كرديم كه متاسفانه به 
تنها  حاضر  حال  در  شد،  خشك  آب،  نبود  دليل 

مشكل اين چمن مسئله آب است.
حاتمى بااشاره به اينكه در صورت رفع مشكل آب، 
اقدام به كاشت چمن مى كنيم، افزود: در اين زمينه 
تدابيرى براى حفر چاه انديشيده ايم كه ان شاهللا به 
محوطه  بودجه  اينكه  ضمن  رسيد،  خواهد  نتيجه 

سازى اين چمن نيز آماده است.
وى مشكل زمين هاى چمن پيان و پرچستان را نيز 
اين  مشكل  داشت:  اظهار  و  كرد  عنوان  آب  نبود 
زمين ها نيز بحث تامين آب است، البته انشعاب آب 
زمين چمن پرچستان آماده است و به زودى كارهاى 

تكميلى در آن انجام مى شود اما زمين پيان همچنان با 
مشكل انشعاب آب مواجه است.

در ادامه با ذكر اين نكته كه 15  حاتمى  هوشنگ 
ميليون از مبلغ 30 ميليونى كه توسط مديركل ورزش 
و جوانان استان، قول داده شده بود وصول شد، تاكيد 
كرد: با اين پول ها مشكل ورزش ايذه حل نمى شود، 
تيم هاى ورزشى ما حتى براى مسابقات درون استانى 
با مشكل مالى مواجهند چرا كه بخش قابل توجهى 

از بودجه براى جابجايى و كرايه مصرف مى شود.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان ايذه، تصريح 
كرد: اگر يك مينى بوس براى اداره تهيه شود خيلى 
از مشكالت حل خواهد شد و ورزشكاران نيز با 

خيال راحت به مصاف حريفان خواهند رفت.
اين  گفت:  نيز  استايوم  نورافكن هاى  درباره  وى 
نورافكن ها آماده مشكلى ندارند، اما هزينه برق آنها 
بسيار زياد است و در توان اداره ما نيست كه بخواهيم 
آنها را روشن كنيم، اما بزودى قصد داريم بخشى 

از آنها را در ساعاتى معين مورد استفاده قرار دهيم.
  حاتمى درخصوص استعداديابى در ورزش پايه 
رونق  آموزشگاه ها  ورزش  موقع  هر  كرد:  عنوان 
خواهد  خوبى  پيشرفت  نيز  كشور  ورزش  بگيرد 
با  تنگاتنگى  همكارى  زمينه  اين  در  ما  داشت، 
مسئول تربيت بدنى آموزش و پرورش داريم كه 
تاكنون 39 طرح استعداديابى در مدارس پسرانه و 

دخترانه اجرا كرده ايم.
وى افزود: بسيارى از مربيان ورزش مدارس، اصال 

ورزشى نيستند و اين يك نكته منفى است كه بايد 
زمينه  مى توانند  عزيزان  اين  زيرا  پرداخت  آن  به 

شكوفايى استعدادها را فراهم كنند.
ايذه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رييس 
درخصوص مشكل مالى افراد نيازمند جهت شركت 
كرد:  تاكيد  ورزشى،  هاى  دوره  و  ها  كالس  در 
ورزشكارانى نيازمندى كه مشكل مالى جهت شركت 
در كالس ها و دوره هاى ورزشى دارند، به اداره 

مراجعه كنند و ما قطعا مشكل را برطرف مى كنيم.
حاتمى با بيان اينكه سرانه ورزشى ايذه به 4 سانتى 
جاده  طرح  گفت:  است  رسيده  نفر  هر  براى  متر 
سالمت كه در كمربندى زاگرس قرار دارد، ميتواند 

كمك هاى زيادى به ورزش ايذه بكند.
وى اضافه كرد: در اين طرح زمين واليبال, واليبال 
اسكيت  مصنوعى،  چمن  فوتبال،  مينى  ساحلى، 
احداث خواهد شد كه چند ميز تنيس روى ميز هم 

درآن نصب خواهيم كرد.
ايذه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رييس 
درخصوص احداث خانه كشتى ايذه اظهار داشت: 
بعد از صحبتى كه نماينده مردم ايذه و باغملك انجام 
دادند، نقشه يك خانه كشتى خوب و درخور شان 
نام كشتى ايذه طراحى شد كه به 3000 متر زمين نياز 
دارد. هوشنگ حاتمى در پايان افزود: در صورتى كه 
زمين تهيه شود، طبق گفته نماينده محترم شهرمان، 
خيرى كه قول مساعدت داده بود، عمليات ساخت 

را شروع خواهد كرد.

بامداد زاگرس - ميترا فيروزى نژاد : مجمع انتخاب رئيس هيأت ژيمناستيك استان 
خوزستان ،در محل اداره  كل ورزش و جوانان خوزستان  با حضور محمد شروين اسبقيان 
(سرپرست فدراسيون)، فرامرز كيانى  زاده (مديركل ورزش و جوانان استان خوزستان)، مظفر 
عليشائى (معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان خوزستان) و ساير اعضاى مجمع ،  
برگزار گرديد.  سه كانديداى  اين سمت , اقايان عزيز حميد ، ايرج رشدى و سيد مقداد قلندر 
پور بودند كه  پس  از راى  گيرى « مقداد قلندرپور «به مدت چهار سال به عنوان رييس 
هيات ژيمناستيك استان خوزستان انتخاب شد.  رئيس هيات ژيمناستيك  پس از انتخابش 
در گفتگو با «بامداد زاگرس» اظهار كرد:تالش خواهم كرد مطابق برنامه ريزى امور هيات 
را پى گيرى كنم و همانطور كه در مجمع اعالم كردم مواردى چون تشكيل كميته هاى 
اصلى ، تشكيل اتاق فكر ، راه اندازى كميته امور شهرستان ها ، برگزارى ليگ استانى با 
هماهنگى فدراسيون ,ساماندهى سايت اختصاصى هيات و اتوماسيون ادارى را در دستور 

كار خود قرار خواهم داد

همه ليگ منتظر استقالل خوزستان
اگر قرار است به تيم كمك شود، همه بيايند و مردانه كمك و همراهى كنند تا وضعيت بچه هاى تيم سر و سامان پيدا كند؛ چند 

سال قبل هم فوالد قهرمان ليگ برتر شد ولى در آسيا به مشكل خورد؛ اگر هم نمى خواهيد به اين تيم كمك كنيد بگوييد تا 
بازيكنان در نيم فصل به دنبال زندگى شان بروند.»

اتاق فكر ژيمناستيك خوزستان
 تشكيل مى شود 
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

«خيابان بوتيك هاى خاموش»
ــك موديانو با  ــته پاتري ــان بوتيك هاى خاموش» نوش ــان «خياب رم

ــيد.  ــتم رس ــمى توسط نشر افراز به چاپ هش ــان تبس ترجمه ساس

رمان «خيابان بوتيك هاى خاموش» 
ترجمه  با  موديانو  پاتريك  نوشته 
توسط  تازگى  به  تبسمى  ساسان 
هشتم  چاپ  به  افراز  انتشارات 

رسيده است.
موديانو در سال 2014 برنده جايزه 
ادبى نوبل شد و از ديگر جوايزش 
سال  در  گنكور  جايزه  به  مى توان 

1978 اشاره كرد.
هاى  بوتيك  «خيابان  داستان 
خاموش» داستانى از جستجوى حقيقت و گذشته كارآگاهى است كه 
حافظه اش را از دست داده و همانند همه شخصيت هاى ضد قهرمان 
داستان هاى اين نويسنده، سهمى از گذشته دارد كه به بوى امروز آغشته 

است.
موديانو  پاتريك  است:  گفته  نويسنده  اين  درباره  لوكلزيو  جى  ام  ِجى 
يكى از بهترين و خالق ترين نويسندگان زنده  فرانسه است كه بى شك 

تأثير به سزايى بر نويسندگان جوان گذاشته است.
ترجمه فارسى «خيابان بوتيك هاى خاموش» به تازگى توسط انتشارات 

افراز به چاپ هشتم رسيده است

خبر

پولسازترين بازيگران سينما را بشناسيد
ــال در  ــران فع ــازترين بازيگ ــتى از پولس ــس فهرس ــريه فورب نش

ــر كرد. هاليوود را منتش

با  يوهانسون»  «اسكارلت 
مرد  بازيگران  از  گرفتن  پيشى 
بازيگر  پولسازترين  عنوان  به 
هاليوود در سال 2016 از سوى 

نشريه فوربس معرفى شد. 
 33 و  آمريكايى  بازيگر  اين 
عنوان  اين  به  حالى  در  ساله 
فيلم هايش  كه  يافت  دست 
چون «كاپيتان آمريكا: جنگ داخلى» و «دورد بر سزار» در 12 ماه گذشته 

1,2 ميليارد دالر در سطح جهان فروخته است.
«رابرت داونى جونيور» و «كريس اوانز» كه هر كدام فيلم هايشان 1,15 
ميليارد دالر فروخته نيز به صورت مشترك جايگاه دوم اين فهرست را 

به خود اختصاص دادند.
فوربس بر حسب فروش ساالنه بليت فيلم هاى هر يك از بازيگران اقدام 

به رتبه بندى بازيگران از حيث ميزان درآمدزايى كرده است.
ابرقهرمانى  پرفروش  فيلم هاى  بازيگران  به  بيشتر  كه  فهرست  اين  در 
اختصاص يافته است، «مارگت رابى» بازيگر فيلم «جوخه انتحار » در 
مكان چهارم و «ويل اسميت» در مكان دهم جاى گرفته و رتبه هشتم 

نيز به «رايان رينولدز» بازيگر فيلم «ددپول» رسيده است.
«امى آدامز»، «بن افلك» و «هنرى كويل» بازيگران فيلم «بتمن در مقابل 
سوپرمن: طلوع عدالت» نيز به ترتيب در رتبه هاى پنجم، ششم و هفتم 

جاى گرفته اند.
اوايل ماه جارى نيز نشريه فوربس «كريس اوانز» را ارزشمندترين بازيگر 
هاليوود معرفى كرد كه به ازاى هر يك دالرى كه دستمزد گرفته 135 
دالر براى سازندگان فيلم سود به ارمغان آورده است، در آن فهرست 

«يوهانسون» در رتبه سوم قرار داشت.

حراج زيرقيمت شاهكار داوينچى
ــى را به عنوانى  ــا قاقم» داوينچ ــتان تابلوى «بانويى ب ــت لهس دول
ــه هنرى به ارزش 100 ميليون يورو (104  ــى از يك مجموع بخش

ــرد. ــدارى ك ــزار دالر) خري ــون و 600 ه ميلي
 

نقاشى  نوشت:  «بلومبرگ» 
از  كه  قاقم»  با  «بانويى 
شاهكارهاى  معروف ترين  
داوينچى»  «لئونادرو  هنرى 
هنرمند بزرگ ايتاليايى است، 
قيمت  به  حراجى  يك  در 
ارزش  از  پايين تر  بسيار 
كشور  دولت  به  واقعى اش 

لهستان فروخته شد.
در اين حراجى آثار هنرى ارزشمندى عرضه شدند كه در واقع بيش از 
دو ميليون دالر مى ارزند. تابلويى از «رامبراند ون ريجن»، ديگر نقاشى  حراج شده 

بود كه ارزش آن 37 ميليون و 900 هزار دالر تخمين زده شده است.
خالق «لبخند ژكوند» تابلوى «بانويى با قاقم» را در سال 1490 خلق كرد. 
در حال حاضر تنها 14 نقاشى از «داوينچى» در دنيا وجود دارد و گفته 
مى شود كيفيت اين تابلو كه حاال از آن لهستانى هاست،   از «موناليزا» 

هم بهتر است.
«ناجى جهان» گران ترين نقاشى از اين هنرمند و نابغه رنسانسى است كه 
در سال 2013 به قيمت 127 ميليون و 500 هزار دالر چوب حراج خورد.

«لئوناردو داوينچى» متولد سال 1452 ميالدى در فلورانس ايتاليا بود و 
در مدت 67  سال از عمر خود، صدها اثر هنرى را كه مشهورترين آن ها 

تابلوى «موناليزا» يا «لبخد ژكوند» است، خلق كرد.
هرچند بيشتر شهرت «داوينچى» به دليل خلق دو شاهكار نقاشى جهان، 
يعنى «شام آخر» و «موناليزا» است، اما او عالوه  بر تبحر در نقاشى، در 
مجسمه سازى، طراحى و مهندسى بناهاى تاريخى نيز يك استاد بود. او 
براى طرح هاى خود به وسيله  خط معكوس، يادداشت هايى را نوشته كه 

فقط آن ها را در آيينه مى توان خواند.
مقاالت «داوينچى» شامل تعداد بسيار زيادى از اختراعات عملى و قابل 
اجرا و غيرعملى شامل آالت موسيقى، پمپ هاى هيدروليك، توپ هاى 
بخار، سپرهايى خاص و ... است. ديگر اختراعات او شامل مسلسل، 

بادسنج، ساعت و تلمبه است.

  محبوب ترين كارها نزد خداوند، نماز در وقت آن (اول وقت) 
است.

حضرت محمد(ص)

تو با خداى خود انداز كار و دل خوش دار 
كه رحم اگر نكند مدعى خدا بكند
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ماجراى پناه بردن گروهى از طبقه ضعيف اجتماع به گورهاى دسته جمعى براى 
دورى از سرما و انتشار گزارشى درباره اين ماجرا در رسانه ها واكنشهاى زيايد را 
در ميان هنرمندان در پى داشت، داريوش اسدزاده بازيگر پيشكسوت سينما و 
تلويزيون ايران كه اين روز ها بيشتر وقتش را درگير نگارش كتابى است درباره 
تاريخچه فرهنگى الله زار به شدت از وضعيت پيش آمده براى «گورخوابان» 

گاليه كرده است.
چه شد كه به اينجا رسيديم؟

 اسدزاده كه درامى تاريخى به نام «يتيم خانه ايران» با مضمون قحطى گريبانگير 
بودن  تأثربرانگيز  به  اشاره  با  دارد  پرده  روى  را  قاجار  احمدشاه  درزمان  ايران 

م م

تصاوير منتشره از «گورخوابان» اظهار داشت: واقعا تماشاى اين تصاوير متأثرم 
خودم  انسانيت  از  بگويم؟  چه  نمى دانستم  واقعا  كردم.  گريه  زار  زار  و  كرد 
شرمنده شدم و مدام اين سوال به ذهنم مى رسيد كه چه شد كه به اينجا رسيديم؟ 

آيا ما ملت نفرين شده ايم و خود خبر نداريم؟
برايم  گورخوابان  تصاوير  دقيقا  گفت:  ايران»  خانه  «يتيم  به  اشاره  با  اسدزاده 
يادآورد سكانسهاى قحطى ايران در «يتيم خانه...» بود؛   همان قدر كه ضبط اين 
سكانس ها دردناك بود و مرا به فكر برد درباره اينكه در صد سال قبل چه بر سر 
ملتمان آمده بود؟ حاال هم با ديدن تصاوير گورخوابان عرق شرم بر پيشانى ام 
نشست. البته با يك تفاوت و آن هم اينكه آن اتفاق در زمان نزول قاجار رخ داد 
و زمانى كه نه نفتى كشف شده بود و نه گاز و كشور ما در شمار صادركنندگان 
نفت و گاز مطرح جايى نداشت. اما حاال چرا؟ كشورى كه پر از منابع طبيعى 
است چرا بايد به اينجا برسد؟ سوالم از مديران دولتى اين است كه با اين همه 

منابع طبيعى چرا به اينجا رسيديم؟

آقاى مدير دولتى! 
كف جامعه رمقى برايش نمانده

برخى  گفته  به  اشاره  با  «آبادان»  و  شيطان»  «روز  موسيقى»،  «جعبه  بازيگر 
دولتمردان كه مردم بايد دست به دست هم دهند براى حل اين گونه مشكالت 
به «فرهنگ نيوز» گفت: اگر منظورشان از مردم كف جامعه است كه اين كف 
آن قدر مشكل اقتصادى دارد كه ديگر رمقى براى كمك به همنوع برايش باقى 
نمانده. آن كارگر از كار بيكار شده يا كارمندى كه براى تأمين معاش بايد تا 

ع

نيمه هاى صبح مسافركشى كند ديگر نايى ندارد براى كمك به همنوع.

شده اند  ايجاد  حداقلى  ما  جامعه  در  كه  است  اين  واقعيت  داد:  ادامه  اسدزاده 
نيست  مهم  برايشان  اصال  كه  هم  اين ها  و  كتاب  و  بى حساب  سرمايه هاى  با 
دوروبرشان چه مى گذرد و بيشتر به دنبال افزودن بر دامنه تفريحاتشان است. 
طبقه فقير هم كه وضعيتش مشخص است. طبقه متوسط هم روزبروز كم توان تر 
مى شود و همين طورى پيش برود در سالهاى آينده اين طبقه ميانى كامال از بين 

مى رود.

اگر نمى توانيد براى شمارى بى خانمان
 سرپناه فراهم كنيد استعفا دهيد

داريوش اسدزاده با گسترده كردن بحث و اشاره به كشورهاى ديگر گفت: يادمان 
نرود كه طبقه فقير كم يا زياد در همه كشور ها وجود دارد؛ از آمريكا تا اروپا. من يادم 
است در آمريكا هم كه بودم بسيارى از بى خانمانان را مى ديدم كه شبهاى تابستان كنار 
دريا مى خوابيدند اما در آنجا در زمستان گرمخانه هايى فراهم كرده بودند كه اين ها از 
سرما يخ نزنند. پرسش اين است كه چرا همين اقدام ساده براى بيچارگان وطنمان هم 
صورت نگرفته است؟ بازيگر سريالهاى «گاوصندوق» و «روزگار جوانى» تأكيد كرد: 
م م خ

رسيدگى به وضعيت مردمان فقير وظيفه اصلى دولتى است كه از اعتدال مى گويد. 
اعتدال جز اين نيست كه جلوى بريز و بپاش ها را بگيريد و كمك كنيد به ارتقاى 
معيشت زندگى مردم. البته كسى هم از شما انتظار ندارد پول بى حساب و كتاب در 
جامعه تزريق كنيد؛ همين كه بياييد و شرايط اشتغال و كسب درآمد را فراهم كنيد 
كافيست. اگر همين يك كار را هم نتوانيد انجام دهيد واقعا چه كارنامه اى از شما براى 
آيندگان باقى خواهد ماند؟ اگر نتوانيد براى شمارى بى خانمان سرپناه فراهم كنيد چرا 

مدير شده ايد و بهتر است استعفا دهيد.

 آقاى مدير دولتى! 
كف جامعه رمقى برايش نمانده

داريوش اسـدزاده بازيگر پيشكسـوت سـينما و تلويزيون ايران به شـدت
 از وضعيـت پيـش آمـده بـراى «گورخوابـان» گاليـه كـرده اسـت.

 خواننده پرطرفدار اين روزهاى موسيقى پاپ ايران از 
تجربه چند ماهه اخير خود در فعاليت هاى حرفه اى 

موسيقى و استقبال مخاطبان از آثارش سخن گفت.
حامد همايون خواننده موسيقى پاپ كشورمان كه اين 
روزها با ارائه آثارى متفاوت در فضاى مجازى و تيتراژ 
برنامه هاى تلويزيونى طرفداران زيادى پيدا كرده است 
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعاليت هاى چند ماهه 
اخير خود اينگونه توضيح داد: همكارى من با كمپانى 
«ترانه شرقى» از آ شنايى من با سامان امامى شروع مى 
شود و ما در پى اين آشنايى تصميم گرفتيم در حوزه 
فعاليتى خودمان كارهاى جديدى را انجام دهيم و در 
همين مسير با محسن رجب پور آشنا شدم و بعد از 
قراردادى كه با او امضا كردم، از همان روز اول تصميم 
گرفته شد تا فكر جديدى در پس موسيقى كه ارائه 
مى دهيم باشد. به هر صورت ما تالش كرديم تا بيان 

داشته  جوانان  و  مخاطبان  براى  موسيقى  از  جديدى 
باشيم و حاال تصميم گيرى با مردم است كه اين ترانه 

ها موفق بوده يا خير.
وى افزود: به جهت اينكه تمامى كارهاى ما حاصل يك 
فكر جمعى است اگر من اشتباهى داشته باشم بقيه به 
من تذكرات الزم را مى دهند و از آنجا كه ما به شكل 
استاندارد،  گروهى كار مى كنيم به لحاظ عقالنيت و 
خروجى مناسب ترى داريم. من گرچه تالش كردم 
وارد سبك جديدى از موسيقى شوم اما تا جايى كه 
دانشم اجازه مى داد وجوه تكنيكال كار را نيز در نظر 
گرفتم و فكر مى كنم تلفيقى از اين وجوه موسيقايى و 

مردمى بودن مى تواند نتيجه خوبى داشته باشد.
اين خواننده كه در سى و دومين جشنواره بين المللى 
موسيقى فجر اولين اجراى زنده موسيقايى خود را تجربه 
خواهد كرد، افزود: ما سعى مى كنيم آثارى متفاوت خلق 
كنيم زيرا االن جامعه ما نياز به موسيقى هايى دارد كه 
بتواند گوش شنيدارى جامعه را بهتر كند و اميدوارم 
بتوانيم اين راه را ادامه دهيم. من خيلى خوشحالم كه 
خوب  بسيار  هاى  كامنت  هم  گذاشته  هاى  ماه  طى 
و هم نقدهاى سازنده اى از سوى مردم ، دوستان و 
فعاالن عرصه موسيقى دريافت كردم. به هر حال هر 
موسيقى اى رنگ و بوى خودش را دارد و هيچكس هم 

نمى تواند جاى ديگرى را در اين عرصه پر كند.
همايون به سبك و سياق خوانندگى آثارش هم اشاره 
كرد و گفت: اين سبك خوانندگى حاصل يك فكر 
جمعى است چرا كه ما قبل از ورود به اين فضا تصميم 
گرفتيم تا نوين باشيم چون احساس مى كنيم موسيقى 
نيازمند حضور تفكرات جديد است بنابراين ايدئولوژى 
كه در موسيقى مان داريم كامال بر اساس تفكراتى است 
كه از قبل برنامه ريزى كرديم همين موضوع در نوع 
خوانش و لحن خوانندگى من هم وجود دارد. ما سعى 

كرديم تا اينجا هر آنچه انجام مى گيرد نت به نت با فكر 
به جلو هدايت شود و براى اينكه وارد تكرار نشويم 
تالش هايى داشته ايم كه در تقسيم بندى هاى طبقه 
بندى شده آثارى را توليد كنيم و به زودى كارهايى 
منتشر مى شود كه فكر نمى كنم ما را دچار تكرار كند.

توليد،  نظام  موجود  فضاى  به  اشاره  با  خواننده  اين 
آمادگى  و  موسيقايى  محصوالت  فروش  و  بازاريابى 
خوانندگان تازه براى ورود به اين پروسه تصريح كرد: 
من خيلى خوشحالم وقتى وارد اين عرصه شدم، قدم 
در جايى گذاشتم كه شخصيت هاى حرفه اى در كنارم 
هستند. حضور محسن رجب پور در كنار من يك قوت 
قلب است و من از اين بابت بسيار خوشحالم. سامان 
امامى هم از جمله هنرمندانى است كه همواره در عرصه 
آهنگسازى حضور فعالى داشته كه فكر مى كنم بهترين 
اطمينان براى ادامه كار هنرى ام باشد. به هر حال من 
تا آنجايى كه بتوانم سعى مى كنم كارهاى هنرى انجام 
داده و اصال وارد حاشيه نشوم. ما سعى مى كنيم با 
موسيقى خوب دل هواداران را به دست آورده و اضافه 
بر سازمان كار ديگرى را هم انجام ندهيم. من تمام 

تالش خودم را انجام مى دهم تا از حاشيه دور باشم.
وى در پايان تاكيد كرد: من از همه هواداران عزيز تشكر 
مى كنم به نظر من بهترين اتفاقى كه مى تواند براى يك 
هنرمند بيفتد، شنيده شدن است و فراتر از شنيده شدن 
اين است كه گوش شنيدارى جامعه با آهنگ هاى يك 
خواننده خاطره سازى كند. اين اتفاق براى من اتفاق 
بسيار خوشايندى بود كه من از همه هوادارانم به جهت 
اين حمايت تشكر ويژه اى مى كنم و اميدوارم خواننده 
اى باشم كه بتوانم مدام براى اين عزيزان كارهاى جديد 
توليد كنم و سعى كنم در اجراها بهترين كارها را ارائه 
دهم. البته برنامه هاى جالب توجهى براى هواداران نظر 

گرفتيم كه به زودى درباره آن اطالع رسانى مى شود.

 هر چه مي بينم "او" ست/"او"  "عشق " است
هر كجا مي روم اوست/او عشق   است     

هر چه  مي بويم و مي پويم و مي جويم و مي گويم اوست       
او عشق   است  / او   همان  "نور"  من  است   

"من"  در او  غرق  شدم  / غلطيدم
همه وقت  جز "رخ"  او     

هيچ. هيچ  /نه"/ ديدم؟؟؟!!!!!!/ نديدم             
"همه"  اوست/ و/ "همه"  اوييم /   "همه" با اوييم   

"او " را   مي بينيم؟؟؟ /"او"را   بايد   ديد  
 بايد  خواست/  بايد  جست     

 او  هميجاست /"اينجا"      
"او" درون   خود  توست. 

 ُعرف يا قانون؟

وقتى هر سينمادارى به دلخواه خود اقدام به اكران فيلم ها مى كند، اين حق 
براى ساير سينماداران از جمله حوزه هنرى هم وجود دارد كه با توجه به 
ضرورت هاى فرهنگى- اخالقى جامعه و بر محوريت الويت هاى مورد نظر 

خود، فيلم ها را انتخاب و نمايش دهد.
 در اذهان عمومى و سينماگران اينگونه رايج شده است كه اگر فيلمى داراي 
مجوز نمايش است تمامي سالن هاى سينمايى موظف و يا به تعبيرى مكلف 
به اكران آن هستند. جالب است بدانيم هيچ قانونى در وزارت ارشاد وجود ندارد 

كه سينمادار مكلف به اكران فيلمى باشد. 
در سال هاى اخير با توجه به اتفاقاتى كه در عرصه سينما رخ داد، حوزه هنرى 
از اكران برخى فيلم ها كه از ديدگاه مسئوالن حوزه هنرى مغاير با اهداف و 
سياست هاى كالن فرهنگى نظام و متعرض به هنجارها و اخالقيات جامعه 
بوده صرف نظر كرد. اين ماجرا كه كامال بديهى و قانونى بود به داليل متعددى 
تعبير به «تحريم فيلم» از سوي حوزه هنرى شد و عده اى با توجه به اينكه 
منفعت خود را در پرداخت چنين واژه اى مي دانستند در موضع اپوزيسون قرار 
گرفته و بار اين واژه را بر دوش كشيدند و مدام بر شيپور آن دميدند؛ از اين رو 
سعى كردند تا به استفاده از رسانه ها و شبكه هايى كه در اختيار داشتند، حوزه 

هنرى را آماج حمالت شان قرار دهند.
نبايد از داخل زمين سينما به مشكالت مان بنگريم؛ اين كار همانند عادتى 
است كه خودمان را فقط با خودمان بسنجيم! در صورتي كه وقتى از دورتر و با 
فاصله به مشكالت و نارسايى ها نگاه كنيم متوجه مي شويم كه زمين سينماى 
ايران فاقد قدرت مولد در شرايط فعلى است و براي رونق و رشد آن، توجه 

كردن به تجارب كشورهاى ديگر مى تواند بسيار مفيد باشد.
بايد بپذيريم كه قواعد سينما در حوزه توزيع و نمايش درهمه جاي دنيا مبتني 
بر به رسميت شناختن حق «حيات طبيعي» اين فعاليت است و متاسفانه 
داخلي  انحصار  توسط  كه  سال هاست  طبيعي  حق  اين  ايران  سينماي  در 
«سلب» شده است.متاسفانه برخى از ِشبه سينماگران چون توانمندى خود 
را در لمپن بازى و تشويش اذهان عمومى مى بينند بنابراين تمام توان و وقت 
خود را صرف ماجراى پس از توليد مى كنند. اگر نگاهى به تاريخ سينماى 
ايران بيندازيم متوجه خواهيم شد كه همه سينماداران برحسب سليقه و نگاه 
شخصى خود، فيلم مورد نظرشان را در سينماى تحت مديريتشان نمايش 
مى دهند و طبيعى است كه حوزه هنرى به عنوان يكى از نهادهاى موثر 
در  تا  دارد  را  حق  اين  اولويت هايش  و  اساسنامه  براساس  كشور  فرهنگى 
سالن هاى سينمايى كه از سوى رهبرى انقالب به اين نهاد واگذار شده است، 
دغدغه نمايش آثارى را داشته باشد كه در جهت ايجاد تعالى و نشاط سالم 
و امنيت و آسايش خانواده ها و تقويت مناسبات اخالقى در جامعه حركت 
مى كنند و به فيلمهاى هنجارشكن كه از گلوگاه ارشاد با رانت و فشار و سياسى 

كارى عبور كرده اند با مالحظه و تامل بنگرد.
وقتى هر سينمادارى به دلخواه در قالب مراوده با شركت هاى پخش اقدام به 
اكران فيلم ها مى كند، اين حق براى ساير سينماداران از جمله حوزه هنرى هم 
وجود دارد كه با توجه به ضرورت هاى فرهنگى- اخالقى جامعه و بر محوريت 

همان الويت هاى مورد نظر خود، فيلم ها را انتخاب و نمايش دهد. 
اين درحالى است كه به نظر مى رسد برخى از فيلمسازان سعى دارند تا با 
استفاده از حربه تكرارى و نخ نما شده «عوام فريبى»، بر شهرت و محبوبيت 
خود بيافزايند. حربه اى تكرارى كه گويا راهى شده براى بدل به موفقيت 
كاذب! در واقع آنچه اين روزها شاهد آن هستيم اين است كه اصالت و 
خودانگيختگى جاى خودش را به تقليد و دروغ داده است و تبديل به راه چاره 

عده اى براى رهايى از گمنامى و بدنامى شده است!

مى خواهم مردم با آهنگ هايم خاطره سازى كنند

دل نوشته

يادداشت

دمى با حافظ
ا ا

كتابخانه

 كاله قرمزى از حركت ايستاد
دنيا فنى زاده عروسك گردان و از هنرمندان پيشكسوت تئاتر عروسكى دار فانى 
را وداع گفت. دنيا فنى زاده عروسك گردان و از هنرمندان پيشكسوت تئاتر 
عروسكى كه اغلب مخاطبان وى با عروسك گردانى مجموعه «كاله قرمزى» 

مى شناسند دار فانى را وداع گفت.
وى پس از تحمل يك دوره بيمارى و مبارزه با بيمارى سرطان صبح امروز 

چهارشنبه 8 دى ماه در بيمارستان درگذشت.
دنيا فنى زاده متولد 1346 و دختر پرويز فنى زاده است كه  از كودكى به خاطر 
شغل پدرش معموالً در جشنواره هاى مختلف كودك و نوجوانى كه در ايران 
برگزار مى شد حضور داشت و آثار را مى ديد. همين مساله سبب شد تا از 
كودكى با توليدات عروسكى آشنا شده و عروسك گردانى را به عنوان حرفه 

خود انتخاب كند.
فنى زاده سال ها عروسك گردانى شخصيت محبوب كاله قرمزى را بر عهده 
داشت و چند سال بود كه به بيمارى سرطان مبتال شده بود و روز هشتم دى 

ماه دار فانى را وداع گفت.

مهرناز كرمى 

عليرضا رسولى


