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صفحه 4

آمارهاى اقتصادى؛ 
باورنكردنى يا  فراموشكارى!

داريوش احمديان
در اين چند روز اخير كه نرخ رشد اقتصادى شش 
ماهه اول سال به ميزان 4/6 درصد از سوى مركز 
آمار اعالم شده است شاهد آن هستيم كه بار ديگر 
رسمى  آمارهاى  به  اعتمادى  بى  طبل  بر  عده اى 
اقتصادى مى كوبند و مدعى اند تورم تك رقمى، نرخ 
رشد بيش از شش درصد، تراز تجارى مثبت، ايجاد 
شاخص هاى  ديگر  و  سال  در  شغل  هفتصدهزار 
اقتصادى اميدوار كننده ترفند انتخاباتى دولت است. 
هنگامى كه در سطح جامعه هم مى رويم مردم حاضر 
در متن جامعه اظهار مى دارند كه اثر اين شاخص هاى 
مثبت را چندان بر زندگى شان احساس نمى كنند. 
پرسش اساسى اين است كه علت اين ملموس نبودن 

ظاهرى شاخص هاى مثبت در كجاست؟
به عنوان مثال در موضوع نرخ تورم مطابق آنچه 
مركز آمار اعالم مى كند اين شاخص از بيش از 40 
درصد در ابتداى كار دولت يازدهم به كمتر از هشت 
درصد رسيده است. با نگاهى به محاسبات صورت 
گرفته هم مى توان پذيرفت كه آمار اعالم شده درباره 
تورم به درستى حساب شده است و دستكارى شده 
نيست اما چرا در زندگى عامه مردم آن چنان اثرى 

نداشته است؟ 
علت اين امر را بايد اين موضوع دانست كه حتما 
تورم هشت درصدى از تورم 40 درصدى وضعيت 
مساعد ترى است اما باز هم تورم بسيار بااليى است. 
در دنيايى كه نرخ تورم در بسيارى از كشورها بين 1تا 
4 درصد است، تورم 8 درصد يعنى يك فاجعه براى 
اقتصاد ملى هر كشورى. بنابراين وضعيت سخت 
معيشتى مردم اتفاقا تاييدى است بر اينكه تورم 8 
درصدى اعالم شده از سوى مركز آمار نرخ تورمى 

واقعى و درست است.
نمونه ديگر نرخ رشد اقتصادى است، مطابق آنچه 
مركز آمار اعالم كرده است اين شاخص اقتصادى 

در انتهاى دولت قبل به منفى 7 درصد رسيده بود،
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

آرزوهاى  برباد رفته خوزستانى ها 
اقتصادى

اجتماعى

ورزشى

هنرى

خوزستان ،با منابع ارزشمند خدادادى،توليد كننده ثروت ملى، منطقه شاخص اقتصادى، اكنون به سرزمين آرزوهاى برباد رفته ساكنان آن تبديل شده است . آرزو هايى كه نسل به نسل 
فقط نقل و قول شده و هيچگاه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، آرزوهايى كه مردمان صبور آن، تحقق اش  را فقط در استان هاى ديگر ديده اند ،هواى سالم ،آب سالم ،فضاى سبز 

مطلوب ،جاده مناسب و.... كم كم دارند به آرزو هايى تبديل مى شوند كه عملى شدن آنها ممكن است براى نسل هاى بعدى خوزستانى ها اتفاق بيفتد .

مسئول كميته اطالع رسانى اين رويداد ملى در 
ــداد زاگرس اظهار  ــت و گو با خبرنگار بام گف
داشت: اين رويداد علمى و آموزشى كه هدف 
آن تجارى سازى فناورى و محصول با تاكيد بر 
شناخت بازار و مشترى است با محوريت منابع 
طبيعى و كشاورزى براى نخستين بار در كشور 
در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار مى شود.

ــداد با طرح  ــن روي ــى گفت : اي ــادى يونس ه
ــاركت  ــتان و مش ــگاهى خوزس ــاد دانش جه
ــتان ، دانشگاه  ــتان خوزس كانون كارآفرينان اس
ــازمان نظام مهندسى  ــهيد چمران اهواز، س ش
ــاه  ــاون ، كار و رف ــاورزى ، اداره كل تع كش
ــتان و  ــتان خوزس اجتماعى  منابع طبيعى اس
ــتان خوزستان  ــازمان جهاد كشاورزى اس س
ــط مجتمع فنى خوزستان برگزار خواهد  توس
ــزارى اين رويداد  ــد و در مدت زمان برگ ش
ــركت كنندگان آموزش داده مى شود كه  به ش
چگونه فناورى و يا محصولى را توليد و عرضه 

كنند كه جامعه خواستار آن باشد. 
ــن هدف  اين  ــوان كرد : كه اصلى تري وى عن

رويداد تشويق جوانان به ورود به عرصه كسب 
و كار موفق است كه متعاقب آن كاهش بيكارى 

را به همراه خواهد داشت. 
تا كنون به منظور معرفى فرآفرين ،  3 پيش رويداد 
ــش رويداد 25  ــده كه آخرين برنامه پي برگزار ش
ــالن اجتماعات شهيد فريدنيا جهاد  دى ماه در س

كشاورزى خوزستان برگزار خواهد شد.
ــت : هر فرد با هر گرايش  يونسى اظهار داش
ــى تواند در اين رويداد  و مدرك تحصيلى م
شركت كند و هيچگونه محدوديتى براى ارائه 
ايده ها و طرح ها وجود ندارد لذا  شركت در 

آن براى عموم آزاد است.
وى در ادامه افزود:  عمده موانع جوانان براى 
ــور نداشتن  ــب و كار در كش راه اندازى كس
ــودن فضا و مكان  ــتن تيم، مهيا نب ايده، نداش
براى اجراى طرح و ندانستن نقطه آغاز است 
ــن رويداد تحت  ــدگان در اي ــركت كنن كه ش
آموزش هاى علمى و تخصصى اساتيد حاضر 
در اين برنامه قرار مى گيرند و فرصت گفت 
ــنايى  ــازى و آش ــو و تبادل نظر و تيم س و گ

ــب و كار را ــان موفق حوزه كس ــا كارآفرين ب
خواهند داشت.

يونسى با اشاره به نياز جامعه به  تغيير نگرش
ــترش ديد جوانان نسبت به راه اندازى و گس
ــن تغيير ، بازار ــب و كار گفت : الزمه اي كس
شناسى و شناخت مشترى است كه با آموزش
و يادگيرى ايده پردازى طراحى، برنامه ريزى

و عمليات قابل دسترسى است.
ــن رويداد ــانى اولي ــئول كميته اطالع رس مس
فرآفرين در استان  ضمن تشكر از سازمان ها
ــوزانه در جهت گسترش و نهادهايى كه دلس
ــق و كاهش بيكارى با ــب و كارهاى موف كس
ــفانه اين رويداد همكارى كردند افزود: متاس
على رقم وظيفه اى كه بر عهده همه نهادهاى
استانى جهت كاهش آمار بيكارى وجود دارد
ــت از اين ــدام موثرى در حماي ــه اق هيچگون
ــه از مديران ــورت نگرفته ك رويداد مهم ص
ــه در اين ــتان مى خواهيم ك ــوز اين اس دلس
ــتغال حركت مثبت و موثر كه تنها هدف آن اش

زايى است ياور ما باشند.

7و 8 بهمن در اهواز

برگزارى نخستين رويداد ملى فرآفرين
ــب  ــتين رويداد ملى فرآفرين (كارآفرينى) با هدف برنامه ريزى و راه اندازى كس نخس

ــود. و كار موفق در تاريخ  7 و 8 بهمن ماه در اهواز برگزار مى ش
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آمارهاى اقتصادى؛ باورنكردنى يا 
فراموشكارى!
داريوش احمديان

ادامه از صفحه 1
افزايش  درصد  مثبت 6  از  بيش  به  اقتصادى  رشد  نرخ  امروز  و   
يافته است. هنگامى كه پاى درد دل صنعتگران و فعاالن اقتصادى 
مى نشينيم شاهد آن هستيم كه از ركود بازار گاليه مندند و با اينكه 
تاكيد دارند كه هرگز عالقه اى به تجربه كردن شرايطى كه دولت 
سابق ايجاد كرده بود ندارند اما همچنان اثر ملموسى از افزايش نرخ 

رشد را در زندگى شان احساس نمى كنند. 
در مقابل مركز آمار و بانك مركزى هم با جزييات نرخ رشد اقتصادى 
در هر بخش را ارائه مى دهند و نمى توان به افرادى كه عمرشان را 
صرف همين محاسبات آمارى كرده اند به سادگى تهمت دروغگويى 
زد. نكته اى كه در اين بحث از آن غفلت مى شود اين مسئله است كه 
اقتصاد كشور نزديك به شش سال نرخ رشد كم را تجربه كرده است 
و هشت فصل پياپى با نرخ رشد منفى روزگار گذرانده است. به بيان 
ساده تر يعنى اقتصاد ملى در اين هشت فصل كه بين سالهاى 90 تا 
92 بوده است چند پله زير صفر رفته است. هنگامى كه اين تصوير 
را در ذهنمان داشته باشيم آنگاه مى توان فهم كرد كه چرا با وجود 
آنكه در اين دو سه سال نرخ رشد اقتصادى چند پله اى باال آمده است 

همچنان شيرينى اين نرخ رشد اقتصادى به كام مردم نيامده است.
مثال پر مناقشه ى ديگر اعالم آمار ايجاد هفتصد هزار شغل در سال 
است، بسيارى از مردم در سطح جامعه با نگاهى به خانواده شان كه 
فرزندانى بيكار در آن هستند و مقايسه اين وضعيت با آمار ارائه شده 
آن را خالف واقع مى دانند اما توجه به يك نكته مى تواند اين ابهام را 
هم برطرف نمايد. آرى، دولت روحانى به واسطه گشايش هاى حاصل 
شده از طريق برجام و همچنين تسهيالت ارائه شده توسط بانك ها 
توانسته است اين هفتصد هزار شغل خالص را ايجاد كند اما مشكل 
اساسى اين جاست كه تنها براى همين امسال بيش از يك ميليون و 

دويست هزار نفر جوياى كار وارد بازار كار شده اند. 
يعنى تنها امسال با آنكه هفتصد هزار شغل ايجاد شده است همچنان 
پانصد هزار نفر به بيكارهاى قبلى اضافه شده اند. اين تصوير را 
هنگامى كه در كنار تعداد شغل ايجاد شده در سالهاى قبل قرار 
مى دهيم اين قصه بيكارى پر غصه تر نيز مى شود. به طور خالصه 
مى توان علت غير ملموس بودن اين شاخص هاى مثبت براى مردم 
را در همان جمله معاون اول رييس جمهور جستجو كرد كه خطاب به 
جريان مخالف دولت گفته بود آن زمان كه قدرت داشتيد كشور را به 
ته دره برده ايد و حاال اين دولت تنها توانسته است كشور را چند پله از 

ته دره به سمت باال بياورد.

خبر

لزوم حفظ تك بناهاى باقى مانده 
از دوران جنگ در خرمشهر

ــگرى  ــتى و گردش ــس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس رئي
خرمشهر بر لزوم حفظ تك بناهاى باقى مانده  از دوران جنگ 

تحميلى در اين شهرستان تاكيد كرد.  

سجاد پاك گوهر در نشست كميته اقتصادى خرمشهر اظهار كرد: در 
سطح شهرستان خرمشهر بناهايى از دوران جنگ تحميلى باقى مانده 
است كه بخشى از هويت و معمارى قديمى اين منطقه هستند و اگر 
بگوييم كه آنها محكوم به از بين رفتن هستند به قدرت مى گويم كه 

اين اقدام باعث از بين رفتن هويت ملى مى شود.
وى يادآور شد: خرمشهر تنها شهرى است كه بافت قديم ندارد و اين 
تك بناها، تنها باقى مانده از گذشته اند كه با تخريب آنها اقدام به از 

بين بردن بخشى از هويت ملى مى شود.
ــتى و گردشگرى خرمشهر  رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــود چرا كه همين  در ادامه اظهار كرد: بايد به اين بناها توجه ويژه ش
ــاختمان ها 20 تا 30 سال آينده به يكى از جاذبه هاى گردشگرى  س

خرمشهر تبديل مى شوند.
ــر با تاكيد بر اينكه بايد تك بناهاى قديمى  باقى مانده از  پاك گوه
جنگ  كاربرى جديد داده شود، توضيح داد: اين بناها و ساختمان ها 
بخشى از فضاهاى شهرى را اشغال كرده اند و متروكه ماندن آنها هم 

باعث تخريبشان مى شود و هم منظر شهرى را نازيبا مى كند.
وى بيان كرد: مى توان اين محل ها را در راستاى اهداف گردشگرى 
تملك كرد و از آنها استفاده هايى همچون برگزارى كارگاه هاى صنايع 

دستى و آموزشى كرد.
ــتى و گردشگرى خرمشهر،  رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــاى قديمى به خاطر تملك  ــود را در مورد تخريب بناه ــت خ مخالف
ــهردار خرمشهر براى رفع اين  ــخصى اعالم كرد و از رايزنى با ش ش

مشكل خبر داد.

لزوم توجه بر محورهاى مختلف
 گردشگرى در خرمشهر

پاك گوهر در ادامه از تعريف شش محور گردشگرى براى خرمشهر 
خبر داد و محور گردشگرى تجارى را به عنوان يكى از محورهاى مهم 

جذب گردشگر در خرمشهر برشمرد.
وى تاكيد كرد: بايد شرايط براى بازديد عمومى با رعايت نكات امنيتى 
از محل هاى تجارى همچون بندر و صنايعى همچون صنايع كشتى 

سازى فراهم شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خرمشهر در 
ادامه مهمترين مسئله براى توسعه صنايع دستى و گردشگرى را وجود 
زيرساخت ها دانست و بر لزوم برنامه ريزى براى تامين زيرساخت ها 

الزم تاكيد كرد.
وى از جاذبه گردشگرى جاده اى نيز به عنوان ديگر جاذبه گردشگرى 
خرمشهر ياد كرد و گفت: در 50 كيلومترى خرمشهر جاذبه هاى زيبايى 
براى گردشگرى وجود دارد كه بايد در طول مسير جاده زمينه را براى 

حضور گردشگران فراهم كرد.
پاك گوهر برگزارى همايش گردشگرى جاده اى را به عنوان راهكار 

براى معرفى اين جاذبه مغفول مانده در خرمشهر پيشنهاد كرد.

ــوراى  ــس ش ــادان در مجل ــده آب  نماين
ــت در به  ــت: اقدامات دول ــالمى گف اس
ــى و باز  ــاى جهان ــت آوردن بازاره دس
ــم نفت با توجه به  ــس گرفتن بازار مه پ

ــت. وجود تحريم ها قابل تقدير اس

تصميمات  برخى  شرح  با  كعبى   عامر   
اتخاذ شده جديد در مجلس افزود: بنا بر 
تأكيد مقام معظم رهبرى نسبت به موقعيت 
استراتژيك منطقه جنوب غرب خوزستان، 
و  مكران  سواحل  توسعه  طرح  توانستيم 
در  ها،  مخالفت  برخى  وجود  با  را  اروند 
كميسيون 45 نفره تلفيق و با راى گيرى در 

صحن علنى مجلس به تصويب برسانيم.
وى اظهار كرد: تصويب افزايش دو درصدى 
حق مناطق نفتخيز و فرآورده هاى نفتى به 
سه درصد در صحن علنى مجلس از ديگر 

اقدامات خوب روزهاى گذشته مجلس بوده است.
ارزش  سهم  افزايش  تصويب  كرد:  تصريح  كعبى 

به  كمك  راستاى  در  كالن  غير  شهرهاى  افزوده 
بودجه در برنامه ى توسعه ششم، به طور قطع تاثير 

خود را در آينده نشان خواهد داد.

با  نشست  اين  ادامه  در  نيز  آبادان  فرماندار 
دستگاههاى  مديران  موثر  حضور  بر  تاكيد 
اجرايى در محل مورد خدمت خود گفت: 
مديران دستگاههاى اجرايى و خدمات رسان 
در حوزه آب، برق، گاز، مخابرات و ساير 
خدمات  بحث  در  اهميت  با  هاى  حوزه 
رسانى به شهروندان بايستى در راستاى انجام 
و ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان بيش 

از پيش پاى كار باشند.
آبادان  مردم  افزود:  شهبازى  اهللا  عزيز 
همچون شهرشان ويژه هستند. اين شهر پر 
از منابع انسانى غنى با شهروندانى پرتحرك 
آن  به  نيز  كشور  مسئوالن  تمام  كه  است 

اذعان دارند.
وى با اشاره به شرايط اقتصادى در حال گذر 
با  كرد:  اظهار  خاص  هاى  بحران  از  كشور 
توجه به در پيش بودن انتخابات شوراها و 
رياست جمهورى الزم است تمام مديران تمام وقت 

پاى كار باشند.

ــى مناطق  ــركت مل ــس پژوهش و فناورى ش رئي
ــتان از پروژه هاى  ــهم خوزس ــوب س ــز جن نفت خي
ــى فعلى را  ــال پژوهش ــده در س تحقيقاتى منعقدش
ــت: اعتبارات مصوب  ــد عنوان كرد و گف 14 درص
15,1 ميليارد تومان  95 حدود  ــال  ــركت در س ش
ــوب تصويب خواهى  ــاى خ فض كه با  ــت  بوده اس
ــال ميزان  ــى مى كنيم تا پايان س ــال پيش بين امس

ــد. ــان برس ــارد توم ــه 16 ميلي ــذب اعتبارات ب ج

باقر پورقاسم با اشاره به اينكه از سال 85 تا 92 به طور 
متوسط 17 درصد اعتبارات مصوب پژوهشى در شركت 
ملى مناطق نفت خيز جنوب جذب مى شد، اظهار كرد: با 

شد  انديشيده  نفت خيز  مناطق  در  كه  تمهيداتى 
موفق شديم از سال 93 تا 95 بيش از اعتبارات 
مصوب اجبارى جذب كنيم؛ زيرا اعتبارات مصوب 
به عنوان حداقل اعتبارات پژوهشى است، بر اين 
متوسط  به طور   94 و   93 سال هاى  در  اساس 
هشت درصد و پيش بينى تا پايان 95 اين است 
كه 6 درصد بيش از بودجه مصوب براى اعتبارات 

پژوهشى جذب شود.
قراردادهاى  خصوص  در  كرد:  خاطرنشان  وى 
دليل  به   94 و   93 سال هاى  در  نيز  مصوب 
دستورالعمل هاى وزارتى و تصميماتى كه در شاكله 

وزارت اتخاذ شد، تعداد پروژه هاى مصوب به حداقل رسيده 
بود ولى در سال 95 با به جريان انداختن پروژه هاى از قبل 
تعريف شده و فضاى تصويب خواهى خوبى كه فراهم شد، 
اكنون 6 پروژه انعقاد قرارداد شده، 9 پروژه تأييد و ابالغ 
شده كه در حال انعقاد قرارداد است و 24 پروژه نيز در حال 

تصويب خواهى هستند.
رئيس پژوهش و فناورى شركت ملى مناطق نفت خيز 
جنوب عنوان كرد: از مجموع پروژه هاى مصوب و در حال 
تصويب، چهار پروژه مربوط به دانشگاه شهيد چمران است 
كه بعضى از آن ها ابالغ شده و به زودى قرارداد آن  منعقد 
مى شود، بعضى از اين پروژه ها هم در حال تصويب خواهى 
هستند كه بعد از تصويب خواهى قرارداد آن ها منعقد خواهد 

شد.
پورقاسم با بيان اينكه اين آمار براى سال هاى آينده شرايطى 
به وجود مى آورد كه به راحتى بتوانيم در زمينه هاى مختلف 
قراردادهاى الزم را داشته باشيم، گفت: بر اساس قانون، 
حوزه پژوهش تنها مى تواند با شركت هاى دانش بنيان، 
پارك هاى علم و فناورى و دانشگاه ها طرف قرارداد باشد و 
امكان انعقاد قرارداد با شركت هاى خصوصى وجود ندارد، 
مگر شركت هاى خصوصى كه در يك فناورى موردنياز 
حالت انحصار داشته باشند و شركت توانمند ديگرى نباشد 

با مجوز وزارت نفت مى توان قرارداد منعقد كرد.
رئيس پژوهش و فناورى شركت ملى مناطق نفت خيز 
جنوب با اشاره به ميزان هزينه كرد اعتبارات پژوهشى طى 
سال هاى 93 تا 95 افزود: در سال هاى 93 و 94 به ترتيب 
8,4 و 14,1 ميليارد تومان و در سال 95 تاكنون نيز 2 
ميليارد تومان اعتبار پژوهشى پرداخت شده و پيش بينى 

پرداخت تا پايان سال جارى در مجموع 16 ميليارد تومان 
است. پورقاسم با مقايسه تعداد و مبلغ پروژه هاى تحقيقاتى 
استانى نسبت به سال گذشته، گفت: سهم خوزستان از 
پروژه هاى تحقيقاتى جارى با تعداد پنج پروژه، 19 درصد 
از كل پروژه ها با اعتبار 29 ميليارد و 232 ميليون تومان 
يك  منعقدشده،  پروژه هاى  مجموع  از  همچنين  است؛ 
پروژه با اعتبار 9 ميليارد و 915 ميليون تومان با سهم 
14 درصد از كل پروژه ها در سال پژوهشى فعلى (از مهر 
94 تا مهر 95) به استان خوزستان اختصاص دارد. در سال 

پژوهشى فعلى، هيچ پروژه خاتمه يافته اى نداشته ايم.
پژوهشى  سال  در  درون استانى  جارى  پروژه هاى  وى 
فعلى را شامل پروژه هاى ارتقاء مدل رياضى شبيه سازى 

مخازن هيدروكربنى براى جريان سه فازى و سه بعدى، 
تدوين و توسعه دانش فنى ساخت مته حفارى دندانه اى با 
انجام مطالعات راهبردى و به كار گيرى فناورى هاى نوين، 
تدوين دانش فنى و توليد انبوه مته حفارى PDC بدنه 
ماتريكسى، تدوين دانش فنى توليد قطعات و تجهيزات 
جنوب  نفت خيز  مناطق  ملى  شركت  نياز  مورد  صنعتى 
به ترتيب با پيشرفت 95، 74، 30 و 6,22 برشمرد و گفت: 
افزايش  پروژه  و  آن ها   ساخت  بر  نظارت  پروژه  اجراى 
بنگستان  و  آسمارى  مخازن  در  نفت  بازيافت  ضريب 
ميدان گچساران با استفاده از فناورى هاى نوين نيز آغاز 

شده است.
رئيس پژوهش و فناورى شركت ملى مناطق نفت خيز 
تكميلى  تحصيالت  پروژه هاى  آمار  به  اشاره  با  جنوب 
جارى  پروژه هاى  تعداد  گفت:  استان،  دكترى)  و  (ارشد 
اين بخش در ارتباط با دانشگاه هاى استان 59 پروژه است 
كه 37 درصد كل پروژه ها را شامل مى شود؛ همچنين 
سهم خوزستان از پروژه هاى منعقدشده (با 36 پروژه) 35 
درصد و خاتمه يافته (با 44 پروژه) 50 درصد كل پروژه هاى 

تحصيالت تكميلى در سال پژوهشى است.
تكميلى  تحصيالت  پروژه هاى  تعداد  درباره  پورقاسم 
خاتمه يافته در استان به تفكيك دانشگاه در سال پژوهشى 
فعلى، اظهار كرد: دانشگاه هاى آزاد اسالمى اهواز، شهيد 
آزاد  ماهشهر،  آزاد  فارس،  خليج  نفت،  صنعت  چمران، 
اميديه و آزاد شوشتر به ترتيب 18، 10، هفت، سه، سه، 
2، و يك پروژه تحصيالت تكميلى خاتمه يافته در سال 

پژوهشى داشته اند.
وى به روند تصويب خواهى پروژه ها نيز اشاره و عنوان 

كرد: 2 نوع فرآيند تصويب خواهى وجود دارد، يكى مربوط 
به پروژه هاى تحصيالت تكميلى و پروژه هايى است كه 
با  آن  تصميم گيرى  اختيارات  درصد  از 90  بيش  تقريباً 
شركت مناطق نفت خيز جنوب است و شايد 10 درصد 
آن از نظر ماهيت پروژه يا تكرارى بودن توسط شركت 
ملى نفت تصميم گيرى مى شود كه اختيارات اين فرآيند 
اختياراتش در دست ما بوده و امكان كوتاه كردن فرآنيد 

وجود دارد.
پورقاسم نوع ديگر تصويب خواهى پروژه ها را خصوص 
پروژه هاى تحقيقاتى دانست و تصريح كرد: فرآيند اين 
طى  موجود  دستورالعمل هاى  اساس  بر  بايد  پروژه ها 
شود؛ بر اساس قانون مجلس، كليه بودجه هاى پژوهشى 
بايد به تأييد شوراى عتف برسد و شوراى عتف 
در اين خصوص فرآيندى را تعريف كرده كه ما 
موظف به طى كردن آن هستيم. در سال هاى 93 
و 94 دليل آنكه تعداد پروژه هاى مصوب شركت 
كاهش مى يابد، اين نيست كه پروژه اى را آماده 
نكرديم؛ اتفاقاً بيشترين سبد پژوهشى ما مربوط به 
سال 93 است اما به دليل اتخاذ برخى تصميمات 
وزارتى، تصويب خواهى متوقف مى شود و در نتيجه 

نمى توانستيم كارى كنيم.
مناطق  ملى  شركت  فناورى  و  پژوهش  رئيس 
نفت خيز جنوب ادامه داد: با پيگيرى ها و مكاتباتى 
اكنون  كه  آورديم  به وجود  را  شرايطى  داديم،  انجام  كه 
فرآيند تصويب خواهى پروژه هايى كه در سال هاى 93 و 94 
تعريف شده بودند، در سال 95 دارد اتفاق مى افتد. كارى كه 
بايد صورت بگيرد اين است كه اختيارات تصويب خواهى 
پروژه ها به سمتى برود كه به مراكز ذى نفع واگذار شود اما 
اين كار تا امروز على رغم پيگيرى هاى انجام شده، صورت 
نگرفته است. پورقاسم خاطرنشان كرد: با اين وجود اتفاق 
مثبتى كه محقق شده، اين است كه فرآيند تصويب خواهى 
تا حدودى تسهيل شده است و در سال 95 تاكنون 15 
انعقاد  مرحله  به  پروژه  كه 6  است  شده  مصوب  پروژه 
قرارداد رسيده و 9 پروژه نيز آماده انعقاد قرارداد هستند 
كه به زودى مراسم انعقاد قراداد آن ها را برگزار مى كنيم. 
وى با اشاره به اينكه بر اساس قانون مصوب مجلس 
اعتبارات پژوهشى هر سال توسط دستگاه هاى اجرايى 
مشخص مى شود، گفت: به طور مثال در سال 95، 15,1 
ميليارد تومان اعتبار در شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب 
بايد صرف پژوهش شود؛ اين رقم در سال هاى 94 و 93 

به ترتيب 11,6 و 9,2 ميليارد تومان بوده است.
رئيس پژوهش و فناورى شركت ملى مناطق نفت خيز 
مصوبه  اساس  بر  اعتبارات  اين  داشت:  اظهار  جنوب 
اجرايى  دستگاه هاى  و  مى شود  داده  اختصاص  قانون 
بر اساس پروژه هاى خود بايد شرايطى به وجود آورند 
كه اين اعتبارات جذب شود. به طور مثال در سال 94، 
14,1 ميليارد تومان و در سال 93، 8,4 ميليارد تومان 
اعتبار پژوهشى در شركت مناطق نفت خيز جذب شد و 
پيش بينى مى كنيم تا پايان سال ميزان جذب اعتبارات 

پژوهشى به 16 ميليارد تومان برسد.

قائم مقام وزير بهداشت گفت: پس از شروع طرح 
تحول، ساالنه حدود 5000 تخت در كشور تحويل مى 
شود و بدين ترتيب ظرفيت تخت سازى در كشور به 

بيش از سه برابر افزايش يافته است.
از  بازديد  حاشيه  در  حريرچى  ايرج   
بيمارستانهاى در حال ساخت شهرستان آبادان 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با توجه به تامين 
منابع كه از طرف وزارت بهداشت و كمك 
منطقه آزاد اروند و بنياد مستضعفان انجام شده 
است، اميدواريم تا دو سال آينده در آبادان و 

خرمشهر به تعداد حدود 1180 تخت برسيم.
به  نيز  تخت  تعداد 110  اينكه  بيان  با  وى 
داده  تحويل  آبادان  بهشتى  شهيد  بيمارستان 
شده است، گفت: اميد است مراحل ساخت 
بيمارستان 32 تختخوابى اروندكنار به زودى به 

اتمام رسيده و به بهره بردارى برسد. همچنين ساخت 
اسكلت بيمارستان جديد220 تختخوابى طالقانى آبادان 
تا آخر سال به اتمام خواهد رسيد. حريرچى اظهار 
كرد: پروژه بازسازى ضلع شمالى بيمارستان طالقانى 

قديم نيز در حال انجام است و همچنين در همين 
پروژه، اورژانس بيمارستان طالقانى در حال ساخت 
است. گودبردارى بيمارستان وليعصر خرمشهر نيز 
انجام شده است. قائم مقام وزير بهداشت افزود: سه 

پروژه بزرگ كلينك ويژه نيز در سطح شهرستان آبادان 
در حال تحويل است. حريرچى ادامه داد: با توجه به 
وجود متخصصان و پزشكان خوبى كه در سطح شهر 
آبادان تامين شده، مردم منطقه سعى كنند كليه موارد 

درمانى را در شهر خودشان انجام دهند و از مراجعه به 
شهرهاى ديگر حتى المقدور خوددارى كنند تا سرويس 
مناسب ترى به آنان ارايه شود. قائم مقام وزير بهداشت 
در توضيح علت تاخير تحويل پروژه بيمارستان 32 
تختخوابى اروندكنار كه قرار بود تا اسفند 94 
به بهره بردارى برسد، گفت: بيمارستان سازى 
در كشور روندى طوالنى است و ما ساالنه 
1700 تخت در كشور تحويل مى داديم ولى 
پس از شروع طرح تحول، ساالنه حدود 5000 
تخت در كشور تحويل مى شود و بدين ترتيب 
ظرفيت تخت سازى در كشور به بيش از سه 

برابر افزايش يافته است.
وى افزود: مراحل نهايى ساخت بيمارستان 
به  امسال  آخر  تا  و  شده  انجام  اروندكنار 
بهره بردارى خواهد رسيد.   قائم مقام وزير 
بهداشت در اين سفر از مراحل ساخت و بازسازى 
از  همچنين  و  جديد  و  قديم  طالقانى  بيمارستان 
بيمارستان صحرايى فاطمه زهرا شهر چوئبده آبادان 

بازديد كرد.

اقدامات دولت با توجه به وجود
سرمقاله تحريم ها قابل تقدير است

آ

خبر

سهم 14 درصدى خوزستان از پروژه هاى تحقيقاتى مناطق نفت خيز
پيش بينى جذب 16 ميليارد اعتبار پژوهشى

افزايش سه برابرى تحويل ساالنه تخت هاى بيمارستانى در كشور

محموله قاچاق 2 ميليارد و 760 ميليوني به مقصد نرسيد 
ــف يك محموله كاالي قاچاق به ارزش 2  ــتان از كش فرمانده انتظامي خوزس

ــر داد. ــهر-اهواز» خب ــور «ماهش ــال در مح ــون ري ــارد و 760 ميلي ميلي

 سردار محمد رضا اسحاقي گفت: در راستاي اجراي طرح مبارزه جدي با پديده شوم 
قاچاق كاال، ماموران اداره مبارزه با قاچاق پليس آگاهي استان از ورود يك دستگاه كاميون 
باري حامل كاالي قاچاق كه از بنادر جنوبي كشور بارگيري شده بود به استان مطلع و 

شناسايي و متوقف كردن خودرو را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود: با كنترل محور مواصالتي «ماهشهر - اهواز» ماموران پليس آگاهي استان 

خودروي مذكور را شناسايي و جهت بررسي بيشتر آن را متوقف كردند.
فرمانده انتظامي استان خوزستان در ادامه بيان داشت: ماموران پليس در بازرسي از 
خودروي متوقف شده تعداد دو هزار و 760 جفت كفش خارجي قاچاق فاقد هرگونه 

مجوز گمركي را كشف كردند.
اين مقام انتظامي خاطرنشان كرد: كارشناسان ارزش مالي كاالهاي قاچاق كشف شده را 

بالغ بر دو ميليارد و 760 ميليون ريال اعالم كردند.
سردار اسحاقي در خاتمه ضمن اشاره به دستگيري راننده خودرو و تحويل وي به 
مراجع قضائي اظهار داشت: پليس با اجراي مستمر طرح هاي عملياتي مبارزه با قاچاق 
به صورت برنامه ريزي شده در تمام نقاط استان اقدام مي كند و مردم مي توانند در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك، موضوع را از طريق شماره تلفن 110 به پليس 

اطالع دهند.

همكارى شهردارى خرمشهر با بانوان كارآفرين
ــهر منحل سابق يك زمين 400  ــهردار خرمشهر گفت: در صحن شوراى ش ش

ــم. ــه كردي ــن اليح ــوان كارآفري ــت بان ــراى فعالي ــع را ب ــر مرب مت

 عزيز ساعدى در نشست كميته اقتصادى شهرستان اظهار كرد: براى اين كه درى براى 
فعاليت بانوان شهرستان باز شود، جلسات متعددى را انجام داديم و ما هم در صحن 
شوراى شهر منحل سابق يك زمين 400 متر مربع را براى فعاليت بانوان كارآفرين اليحه 
كرديم. وى در ادامه عنوان كرد: ما به عنوان سيستم شهردارى داراى ديدگاه زيباسازى 

مبتنى بر علمى هستيم و در اين راستا كار مى كنيم و حاضر به سنتى بودن نيستيم.
شهردار خرمشهر گفت: اين زمين خالى است و نياز به امكانات و ساخت و ساز دارد و 
ما اين آمادگى را داريم تا اين زمين را با ايجاد يك تعهد ثبتى در اختيار بانوان قرار دهيم.

ساعدى با تاكيد بر اينكه بايد نگاه بانوان نسبت به اين فعاليت ها عمومى باشد، بيان كرد: 
ما در شهردارى حاضر به همكارى با بانوان فعال هستيم و در بحث صدور پروانه امالك 

و عوارض حاضر به انعطاف قانون نيز هستيم.

ساخت خانه روى كانال فاضالب 
ــاره به ريزش كانال فاضالب در منطقه مسكونى  ــليمان با اش فرماندار مسجدس
ــليمان، بسيار قديمى  ــهر گفت: كانال هاى فاضالب مسجدس «كلگه» در اين ش
ــال ها روى اين  ــازها و تصرفات غيرقانونى كه در اين س ــاخت و س ــت و س اس

ــت. ــكالتى براى مردم ايجاد كرده اس ــده، مش كانال ها انجام ش

 عليرضا گورويى  با اشاره به  ريزش كانال فاضالب در منطقه «كلگه» مسجدسليمان 
در هفته گذشته كه موجب وارد آمدن خسارت به اين منطقه مسكونى شد، اظهار كرد: 
متاسفانه  از حدود 30 سال گذشته ساخت و سازهاى غيرقانونى روى شبكه ها و كانال هاى 
فاضالب اين منطقه انجام شده كه به تدريج موجب شكستگى و ريزش اين كانال ها شده 
است. وى افزود:  كانال هاى فاضالب مسجدسليمان، بسيار قديمى و مربوط به سال هاى 
بسيار گذشته است و ساخت و سازها و تصرفات غيرقانونى كه در اين سال ها روى اين 
كانال ها در بعضى مناطق مانند كلگه و نمره يك انجام شده، مشكالتى براى مردم ايجاد 
كرده است. فرماندار مسجدسليمان با بيان اين كه ريزش كانال هاى فاضالب تنها مختص 
منطقه كلگه نيست، تصريح كرد: در برخى مناطق ديگر نيز تاكنون كانال هاى فاضالب به 

دنبال دخل و تصرفات غيرقانونى دچار شكستگى و ريزش شده اند.
گرويى با بيان اين كه  ريزش اخير كانال كلگه هيچ صدمه جسمانى به دنبال نداشته است، 
افزود: در منطقه كلگه كانال هاى فاضالب زير منازل مسكونى مردم احداث نشده بلكه 
بعدها، به صورت غيرقانونى روى اين كانال ها اقدام به ساخت و ساز شده است. اكنون 
در حال بررسى اين مشكل در منطقه كلگه هستيم تا اقداماتى جهت رفع مشكل ريزش 

فاضالب در اين منطقه انجام شود.
وى با بيان اين كه در بخش عمده اى از مناطق مسجدسليمان مشكل شكستگى كانال هاى 
فاضالب وجود داشته است،  عنوان كرد:  متاسفانه ساخت و سازهاى غيرقانونى در 
مسجدسليمان تا جايى پيش رفته كه حتى در برخى موارد تير برق در وسط ديوار يك 
منزل مسكونى قرار گرفته است. در مجموع، دخل و تصرفات شبانه غيرقانونى مكرر 

براى كانال هاى فاضالب بسيارى از مناطق شهر مشكل ايجاد كرده است.
فرماندار مسجدسليمان گفت: در سال جارى براى مناطق پرخطر شهرستان يك پروژه 
كانال هاى  مسير  غيرقانونى،  سازهاى  و  ساخت  على رغم  تا  شده  پيشنهاد  فاضالب 
فاضالب در اين مناطق به نوعى منحرف و شبكه جديدى ايجاد شود كه در صورت 

تخصيص اعتبار، اين پروژه امسال كليد مى خورد.

لزوم رفع مشكالت مرزهاى شلمچه و چذابه تا اربعين 96
ــمى موضوع اربعين شده و آن را  ــتان گفت: دولت متولى رس ــتاندار خوزس اس
ــدا به مبلغ 20 ميليارد تومان  ــت و در قانون بودجه 96 رديفى ج پذيرفته اس

ــت. ــده اس براى آن در نظر گرفته ش

 غالمرضا شريعتى  با اشاره به عملكرد دستگاه هاى امنيتى، اطالعاتى و انتظامى استان در 
اربعين، اظهار كرد: اين مراسم در فضايى امن بدون هيچ گونه تهديدى با توجه به شرايط كشور 

همسايه صورت گرفت كه تالش هاى همه دستگاه هاى ذيربط جاى تقدير دارد.
وى با بيان اين كه پس از بسته شدن مرز مهران نگرانى هاى بسيارى از سوى دولت و وزارت 
كشور براى خروج از زائران از دو مرز شلمچه و چذابه به وجود آمد، گفت: اين موضوع با 
لطف الهى و برنامه ريزى هاى دستگاه هاى اطالعاتى، امنيتى و انتظامى، اجرايى و هماهنگى ميان 
آن ها و معاونان استاندار بدون مشكل به سرانجام رسيد. در اين راستا وزارت كشور از عملكرد 

استان راضى بوده و آن را بى عيب عنوان كرده است.
شريعتى با تاكيد بر اينكه از اكنون بايد براى اربعين 96 برنامه ريزى ها انجام شود تا مشكالت در 
دو مرز رفع و زيرساخت هاى مرز چذابه ساماندهى شود، گفت: دولت متولى رسمى موضوع 
اربعين شده و آن را پذيرفته است؛ در قانون بودجه 96 رديفى جدا به مبلغ 20 ميليارد تومان 
براى آن درنظر گرفته شده است. اگرچه اين مبلغ ناچيز است اما همين كه در قانون وجود دارد 
و در سال هاى آينده نيز برقرار خواهد بود،  جاى تقدير دارد. استاندار خوزستان به بيان برخى 
اقدامات انجام گرفته در آينده براى تسهيل عبور و مروز زائران اربعين پرداخت و گفت: هفته 
آينده دو قطعه 5 كيلومترى در مسير دشت آزادگان به سمت بستان كلنگ زنى خواهد شد تا سال 
آينده مسير چهارخطه شود. همچنين اگر طرح تأمين آب شرب پايانه مرزى چذابه از سوى 
آب و فاضالب آماده است براى تأمين بودجه آن به ستاد ارائه شود. همچنين محل هايى براى 
اسكان و استراحت مسئوالن فراهم شود. وى ادامه داد: با توجه به اين كه يكى از شريان هاى 
اقتصادى استان و كشور دو مرز شلمچه و چذابه هستند، امكان صادرات به كشور عراق را در 
راستاى اقتصاد مقاومتى فراهم مى كند؛ بنابراين بايد شرايطى مهيا شده تا روند صادرات در ايام 

اربعين نيز تعطيل نشود. چراكه اين امر در راستاى منافع ملى و كشور است.
شريعتى اضافه كرد: بر اساس گزارش هايى كه از گمرك دريافت شده 85 درصد صادرات 
عراق با توليد استان خوزستان انجام مى شود و 15 درصد صادرات از ديگر استان ها است. 
از ابتداى سال تا حدود 20 روز پيش يك ميليارد دالر صادرات به عراق داشته ايم و 850 
ميليون دالر آن مربوط به استان خوزستان بوده است كه رشد قابل توجهى نسبت به سال 
گذشته داشته است. بنابراين امكان صادرات در يكى از مرزهاى شلمچه و چذابه بايد 
در ايام اربعين فراهم شود. استاندار خوزستان تصريح كرد: آب شرب پايانه مرزى چذابه، 

پاركينگ و راه اندازى قرارگاه اربعين در طرح جامع بايد ديده شود.
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گاليه يك نماينده از لوكس سواران در تهران
نادر قاضى پور نماينده مردم اروميه گفت: در تهران چندين بنگاه هستند كه 
خودروهاى آخرين مدل را 4 ماه قبل از ورود به سال 2017 وارد كرده اند؛ حال 
آنكه هنوز 2017 نشده ولى خودروهاى آن وارد ايران شده است. موتور برخى 
از اين خودروها 2800 سى سى است و معلوم نيست چطور شماره گذارى مى 

شوند. ميزان اين خبر را منتشر كرد.

ستاد غرضى هزينه هاى انتخابات 92 را اعالم كرد
انتخاباتى  ستاد  سال 92  انتخاباتى  هزينه هاى  درباره  غرضى  زهير  سيدمحمد 
سيدمحمد غرضى، اظهار كرد: در سال 92 ستاد آقاى غرضى 59 ميليون تومان 
هزينه كرد. وى با تأكيد بر اينكه همه هزينه هاى ستاد انتخاباتى آقاى غرضى شخصًا 
از منابع شخصى پرداخت شد، اظهار كرد: بسيار خوب است كه همه چيز شفاف 
باشد و مشخص شود كه در ستادهاى مختلف چه كسانى هزينه كرده اند و چه 

منافعى را درخواست نمودند. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

شكايت گازى ايران از تركمنستان
شركت گاز اعالم كرد همواره در خصوص اختالفات با شركت تركمن گاز تنها 
راه حل را مذاكرات رو در رو مى دانسته كه با توجه به اينكه اين رويه با  وجود ده ها 
ساعت مذاكره و پيگيرى هاى مستمر اين شركت، تاكنون نتيجه اى در برنداشته، لذا 
شركت ملى گاز ايران، فرآيند ارجاع اختالفات به داورى بين المللى را در دستور 

كار خود قرار داده است.» فارس اين خبر را منتشر كرد

نان حرام باعث شده برخى مسئوالن
 متوجه گورخواب ها نباشند

عليرضا زاكانى، چهارشنبه شب با حضور در جلسه ناگفته هاى برجام در مسجد 
امام خمينى(ره) تبريز اظهار داشت: امام خمينى 34 مرتبه كلمه اسالم ناب محمدى 
را سفارش كرده اند و در مقابل اين اسالم، اسالم شياطين را بيان كرده اند. وى با بيان 
اينكه قبل از انتخابات، آقاى رئيس جمهور بر مسأله بابك زنجانى تأكيد داشتند، 
گفت: 10ها نفر در اين دولت هستند كه نصف بابك زنجانى بر آن ها نظارت 
نشده و همچنان هستند و وقتى چنين مسائلى را با سند بيان مى كنم معاون شوراى 
رياست جمهورى عليه من شكايت مى كند. رئيس شوراى عالى بسيج كشور با 
تاكيد بر اينكه جامعه ما از عدم شفافيت رنج مى برد، افزود: در جامعه عده اى چنان 
اشرافى زندگى مى كنند كه متوجه نيستند افرادى در گور مى خوابند و نان حرام 

باعث شده دردى را حس نكنند. فارس اين خبر را منتشر كرد.

پيشنهاد تسلى بخش آقاى وزير!
عباس آخوندى در مراسم جشنواره ايده و اقدام و توانمندسازى نيروى انسانى بيان 
كرد:  چهلمين روز سانحه تلخ برخورد دو قطار در ايستگاه هفت خوان سمنان را 
گذرانديم، روزى كه در آن تعدادى از هموطنان خود را از دست داديم. وى ادامه 
داد: به همين خاطر، نبايد اين روز را از ياد ببريم، مديرعامل راه آهن نيز بايد اين 
روز را روز «ايمنى راه آهن» نامگذارى كند تا هر سال در آن، ضمن گراميداشت ياد 
درگذشتگان، تجربيات خود را در جهت توسعه ايمنى به اشتراك بگذاريم. وزير 
راه و شهرسازى  يادآور شد: هر چند با وقوع اين حادثه همه از نظر روحى و روانى 
در تنگنا قرار گرفتيم؛ اما اميدوارم يك لحظه از خدمت كردن و توسعه راه آهن دريغ 
نكنيم؛ زيرا اين سازمان، بزرگتر از آن است كه متوقف شود؛ اميدواريم با عبرت 
گرفتن از اين حادثه در جهت بهبود و توسعه راه آهن كشور گام برداريم. مهر اين 

خبر را منتشر كرد.

حمله تند نماينده عضو جبهه پايدارى به رئيس جمهور
كريمى قدوسى نماينده نزديك به جبهه پايدارى در گفت وگويى اظهارداشت: 
به  امنيتى  و  فنى  تجهيزات  ورود  درباره  آملى الريجانى  آيت اهللا  مهم  اظهارات 
انتخابات  فضاى  دارند  بنا  ظاهرا  و  ساختمان پاستور در همين ارتباط است 
تكرار  براى  و  ببرند  پيش  دوقطبى كردن  سمت  به  را  رياست جمهورى 96 
حوادث ضدامنيتى 88 براى انتخابات آينده نيز هيزم جمع مى كنند. جريان 
فتنه با استقرار دولت آقاى روحانى، بازگشته است و تالش دارد از ظرفيت 
دولت و جايگاه قانونى آن، اتاق هاى پاستور و مكان هاى امن دولت را براى 
ايجاد شبكه امن، اتاق هاى فكر و مراكز تصميم گيرى كه به صورت خوشه اى 
در فتنه نيز حضور داشتند، در اختيار بگيرد؛ نمونه هاى آن جلسه جماران، 
بنياد باران و جلسه صبحانه كه مشهور است. اخيرا نيز شاهد هستيم كه آقاى 
روحانى ساختمان پاستور را ترك كرده؛ همان طور كه آقاى هاشمى در كاخ 
مرمر نشسته، رئيس جمهور پاستور را تحويل برادر و فرزندانش داده است و 
خودش در كاخ سعدآباد نشسته و صبح ها ساعت 10 سركار مى آيد و ساعت 
14 آنجا را ترك مى كند؛ يكى از علت هايى كه به كاخ سعدآباد رفته، همين 
ورود تجهيزات فنى و امنيتى ارتباطى و مخابراتى و شنود و ضدشنود است. 

خبرگزارى بسيج اين خبر را منتشر كرد.
يكى از سواالت روز قيامت راى
 به بسيجيان و انقالبيان است

حجت االسالم كاظم صديقى در مراسم سالگرد شهداى مدافع حرم استان 
گفت:  شد،  برگزار  اصفهان  شهداى  گلستان  حسينى  خيمه  در  كه  اصفهان 
در روز قيامت از شيوه استفاده از اعضاى بدن و شيوه زندگى افراد سئوال 
مى شود. بايد انسان همه اعمال خود را رعايت كند، اكنون در سطح ملى زمانى 
كه مردم كشور راى خود را به صندوق مى اندازند در روز قيامت بايد در 
ارتباط با آن پاسخگو باشند. از انسان سوال مى شود كه آيا افرادى كه به آن ها 
راى داده ايم انقالبى، بسيجى و حافظ خون شهيدان بوده اند يا خير. صديقى 
تصريح كرد: بايد ملت ايران پشتيبان يكديگر باشند و توصيه هاى رهبر انقالب 
را پيرامون مباحث ملى و كشورى عمل كنند. اكنون كسى كه پرچم دار اين 
انقالب بوده و همچنين پرچم دار اسالم است به عنوان جانشين رسول خداوند 
به حساب مى آيد. بايد رهبر در كشور وجود داشته باشد زيرا در غير اين 
صورت وحدت در كشور به وجود نمى آيد و هر كدام از مناطق ايران به فكر 

تجزيه شدن مى افتند.

هشدار توئيترى حسام الدين آشنا درباره برنامه ترامپ
مشاور فرهنگى رئيس جمهورى در حساب توئيترى خود نوشت: در شرايط 
كنونى ، محرز است كه رئيس جمهور جديد آمريكا تالش خواهد كرد با 
اقدامات ايذايى، ايران را وادار به نقض عملى برجام كند و از اين طريق بهانه 
الزم براى تاسيس، تمديد يا تشديد تحريم ها عليه ايران را فراهم كند.حسام 
الدين آشنا در حساب توئيترى خود افزود: همه ، اعم از موافقين و مخالفين 
دولت بايد  به خاطر حفظ منافع ملى و منافع مردم محتاطانه رفتار و اقدام و 
از دادن هرگونه بهانه به آمريكا پرهيز كنند.وى ادامه داد: اين موضوع زمانى از 
اهميت بيشترى برخوردار مى شود كه بدانيم در چه وضعيت منطقه اى مناسبى 
به  منطقه  در  ايران  دولت هاى  دوست  كه  اكنون  معنى  ديگر  به  داريم.  قرار 
خصوص عراق و سوريه توانسته اند به موفقيت هاى شايانى در تثبيت موقعيت 
خود نايل شوند و تروريست ها و تروريست پرورها  در ضعيف ترين موقعيت 
درمعرض  را  ايران  مجددا  نسنجيده،  ورفتارهاى  اقدامات  با  نبايد  قراردارند 

اقسام تهديدهاى تحريمى و نظامى واتهامات جديد قراردهيم.

چت كردن به جاى بازيگر زن در فضاى مجازى
آناهيتا همتى بازيگر سينما و تلويزيون در اينستاگرامش پستى منتشر كرد و به 
هنرمندان هشدار داد.همتى در اين پست به هنرمندان در مورد فردى متقلب هشدار 
داد كه به نام او در تلگرام در حال جمع آورى اطالعات شخصى از آنهاست.او 
تاكيد كرد كه فقط در اينستاگرام فعاليت دارد و داشتن هرگونه صفحه اى در شبكه 
هاى ديگر را تكذيب كرد.نكته جالب اين اتفاق، جواب گالره عباسى، بازيگر 

سريال شهرزاد به اين پست بود كه نوشت:« عزيزم امروز با من چت كرد»

عكس و جمله معنادار كانال تلگرامى 
رهبر انقالب درباره سران سه قوه

كانال تلگرامى پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى تصويرى از سران سه 
قوه در محضر رهبرى را منتشر كرده و به نقل از رهبرى آورده است: تا امروز 
مسئولين در مقابل توطئه هاى دشمن هميشه كنار هم ايستاده اند، حاال هم بايد 

همينجور باشد.

70 محكوم به جاسوسى در زندان هاى تهران
دادستان تهران گفت: 70 نفر محكوم به جاسوسى در زندان هاى تهران هستند.

عباس جعفرى دولت آبادى دادستان تهران افزود: اين افراد اطالعات كشور را در 
حوزه هاى مختلف، اتمى، نظامى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى به دشمنان ارائه 

كرده اند.اين مطلب در ميزان منتشر شده است.

روسها حاضر نشدند «سوخو» به ما بفروشند
اسداهللا عسگراوالدى در مصاحبه اى در باره روابط ايران و روسيه اظهارنظر كرد. 
رئيس اتاق مشترك بازرگانى ايران و روسيه در بخشى از سخنانش گفت:روس ها 
درحال حاضر هيچ سرمايه گذارى در داخل ايران ندارند. ما حاضر شديم طياره هاى 
سوخو را از روس ها بخريم. اما به ما نفروختند و بهانه گرفتند. ما واقعا مى خواستيم 
بخريم، اما به ما ندادند. اين همه به روسيه رفت وآمد كرديم ولى نتيجه اى نگرفتيم. 
روس ها طياره هاى مسافربرى خوبى دارند. اما به ما ندادند. روس ها درحال حاضر 
ما  مى خواهند  ندارند. روس ها  عالقه اى هم  ندارند و  در ايران سرمايه گذارى 
سرمايه گذارى كنيم. روس ها اين توقع را از ما دارند.اين مطلب در شرق منتشر 

شده است.

نيروهاى انقالبى قطعا يك كانديدا دارند
رئيس فراكسيون اصولگرايان خانه احزاب از پيوستن فراكسيون متبوع خود به 
جمع حاميان «جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى» خبر داد.حسن غفورى فرد 
عضو شوراى مركزى جبهه پيروان خط امام و رهبرى و دبيركل جامعه اسالمى 
ورزشكاران با اشاره به ضرورت تشكيل جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى، 
اظهار كرد: دوستان به اين نتيجه رسيده بودن كه اگر بخواهند در انتخابات رياست 
جمهورى به طور فعال شركت كنند اولين شرط آن وحدت بين نيروهاى انقالبى 
است.وى ادامه داد:  در همين راستا عده اى از چهره هاى موجه جريان انقالبى كه 
از مقبوليت عام برخوردار بودند، بنا به تشكيل يك هيئت موسس 10 نفره كردند 
و از همه نيروهاى دلسوز انقالب نيز براى حضور در اين جبهه دعوت شد. فكر 
مى كنم تاكنون حدود 500 نفر در تهران به اين جبهه پيوسته و از آن حمايت كرده 
يا در آينده نزديك مى كنند.عضو شوراى مركزى جبهه پيروان خط امام و رهبرى 
خاطرنشان كرد: انشااهللا بزودى نيز در يك همايش بزرگ همه حاميان جبهه مردمى 
انقالب اسالمى از سراسر ايران اسالمى گرد هم جمع مى شوند و بر حمايت خود 

از اين جبهه تاكيد مى كنند.اين مطلب در تسنيم منتشر شده است.

تولد ظريف و ابتكار طرفدارانش
كمپينى در شبكه هاى اجتماعى تشكيل شده كه از كاربران مى خواهد تصوير پروفايل
خود را در روز 17 دى ماه به عكس محمدجواد ظريف تغيير دهند.اين كمپين كه در
شبكه هاى احتماعى شكل گرفته با انتشار پوسترهايى از كاربران مى خواهد، در واكنش به
توهين ها و تهمت هاى دلواپسان به وزير امور خارجه و به مناسبت 17 دى زادروز دكتر
محمد جواد ظريف عكسهاى پروفايل تلگرام حاميان گفتگو، صلح و تعامل با جهان به

اين عكس تغيير دهند.اين مطلب در خبرآنالين منتشر شده است.

احمدى نژاد هنوز قصد نامزدى در انتخابات 96 را دارد
در اواخر سپتامبر احمدى نژاد از ورود به انتخابات نهى شد. با اين حال به نظر
مى رسد او اين ماجرا را به اين راحتى رها نمى كند. رييس جمهورى سابق هنوز
قصد دارد براى انتخابات حضور پيدا كند و اين عليرغم ماجراى نهى است. به گفته
يك اصولگراى ميانه رو به المانيتور كه خواسته نامش فاش نشود، احمدى نژاد هنوز
به سراسر كشور سفر و سعى مى كند با مردم ديدار كند. او سعى مى كند خودش
را به عنوان يك كانديداى بالقوه جا بزند.اين مطلب در انتخاب منتشر شده است.

نسل امروز بهتر از نسل دهه 60 جنگيدند
آيين نكوداشت شهداى دانشجو؛ از حرم تا هويزه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار
شد. در اين مراسم كه به مناسبت 16دى ماه سالگرد شهادت سيد حسين علم
الهدى و شهداى دانشجوى هويزه برگزار شده بود، از خانواده هاى شهداى هويزه
و خانواده شهداى دانشجوى مدافع حرم تقدير شد.در اين مراسم محمدباقر قاليباف
كه در كنار خانواده شهدا مهمان ويژه برنامه نيز بود، سخنانى در بزرگداشت ارج
و منزلت دانشجو و شهداى دانشجوى جنگ و مدافع حرم پرداخت. اگر شهداى
مدافع حرم نبودند، اگر بچه هاى بسيج و نسل حاضر نبودند، بجاى اينكه در
مرزهاى رژيم صهيونيستى بجنگيم بايد در مرزهاى خودمان به مواجهه با دشمن

مى رفتيم. نسل امروز بهتر از نسل دهه 60 جنگيدند و پاى انقالب ايستادند.

نظر منفى وزير ارتباطات درباره يارانه نقدى
محمود واعظى در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى مازندران كه در اين شهرستان برگزار
شد با اشاره به اينكه از روز گذشته در حال بررسى منطقه هستم و شاهد بودم كه
اقتصاد مقاومتى بسيار جدى گرفته شد و جاى قدردانى نيز دارد، اظهار كرد: نگاه
دولت به اقتصاد مقاومتى نگاه تبليغى و برگزارى جلسات مختلف نيست. واعظى
با بيان اينكه مسؤوالن و مردم بايد نگاهى عميق، دراز مدت و استراتژيك به اقتصاد
مقاومتى داشته باشند، تصريح كرد: به دنبال پايه ريزى اقتصاد جديد در كشور هستيم
تا بتوانيم فقط به صادرات نفت متكى نباشيم، بدون تصدى دولت اقتصاد در اختيار
مردم باشد، فرهنگ سازى خريد كاالهاى داخلى ايجاد شود و بخش خصوصى
حرفه اى داشته باشيم كه براى تحقق و عملياتى شدن آنها يك نسل بايد تالش كند.
وزير ارتباطات و فناورى ارتباطات با اينكه نمى توان به زير مجموعه ها بى تفاوت
بود، گفت: اگر پول يارانه مردم هر منطقه براى توسعه همان منطقه خرج مى شد،
اتفاقات بسيار بزرگى را شاهد بوديم، اما اشتباهات گذشته كار را سخت كرده است.

 انتقاد آيت اهللا مكارم به شوراى عالى فضاى مجازى
 آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى در ديدار با اعضاى برگزارى سومين همايش فضاى
مجازى گفت: خوشبختانه روزبه روز دغدغه ها نسبت به مشكالت فضاى مجازى
بيشتر مى شود. مرجع تقليد شيعيان با انتقاد از وضعيت فضاى مجازى گفت:
متاسفانه شوراى فضاى مجازى چندان دلسوزانه در اين عرصه كار نمى كند و

اميدواريم كه در اين عرصه كار جدى ترى انجام دهند.

همه چيز با سخنرانى حسن روحانى اوج گرفت. چند پرسش رييس جمهور و چند نكته  او مسائلى را از 
پشت پرده به روى پرده آورد و مشاجره اى لفظى و رسانه اى ميان دو قوه مجريه و قضائيه را شكل داد. 
آيت اهللا آملى الريجانى به تندى به سخنان رييس جمهور پاسخ داد و محسنى اژه اى و دادستان كل 
كشور هم در حمايت از رييس قوه قضائيه سخن گفتند. سخنگوى دولت نيز محافظه كارانه به موضوع 

واكنش نشان داد. حاال سوال اين است اين دعواى رسانه اى تا كجا ادامه خواهد داشت؟
سخنان حسن روحانى درباره حكم بابك زنجانى و سرنوشت پول هايى كه اين فعال اقتصادى از فروش 
نفت به دست آورده است و به خزانه واريز نشده است به جدالى سخت ميان دولت و قوه قضائيه بدل 
شده است. هر چند كه روابط اين دو قوه پيش از اين نيز شكننده و متزلزل بود اما اكنون دعوا به اوج 

خود رسيده است. 
حسن روحانى در نشست جامعه نظارت و بازرسى دولت با اشاره به صدور حكم اعدام براى بابك زنجانى 
گفت: «حاال يك فردى اعدام شود خيلى خب اعدام شد. پول چى شد؟ پولى كه در اختيار اين آقا بود 

چى شد و كجا رفت؟ چه كسانى موثر بودند و نقش داشتند.»
او تاكيد كرد: «بنده از آغاز اين پرونده پيشنهاد كردم اين فرد به جاى اينكه مستقيم در اختيار دستگاه 

قضا قرار بگيرد در اختيار وزارت اطالعات قرار بگيرد تا اطالعات اين موضوع كامال 
آشكار شود و پرونده پخته شود بعد در اختيار دستگاه قضا قرار بگيرد. حاال به هر 
دليلى اين نظر عملى نشد، انتظار مردم چيست؟ انتظار مردم اين است كه ماجرا 

براى مردم روشن شود، مردم سواالتى دارند، سوال مردم بايد پاسخ داده شود.»
اين اظهارات چند روز بعد با پاسخ تند آيت اهللا آملى الريجانى روبه رو شد. رييس 
قوه قضائيه كه در برابر هر اظهار نظرى كه مستقيم يا غير مستقيم در انتقاد از 
قوه قضائيه باشد پاسخ مستقيم مى دهد اين بار نيز به سختى به سخنان رييس 

جمهور پاسخ داد. 
آملى الريجانى گفت كه تاخير در رسيدگى به تخلفات مقامات مسئول در پرونده 
بابك زنجانى، به اين علت است كه اولويت اصلى بازگرداندن اموال بوده است.  او 
تاكيد كرد ”نه پرونده هاى پشت پرده بابك زنجانى بسته شده است و نه قصد 

عدم رسيدگى را داريم.“ 
رييس قوه قضائيه گفت: «بابك زنجانى گفته است كه ميلياردها تومان به انتخابات 
رئيس جمهور كمك كرده است؛ ما سخنان او را عين واقع نمى دانيم و ايشان 
حرف زياد مى زند و ادعا زياد مى كند واال اگر مى خواستيم رسيدگى كنيم بايد همه 
كسانيكه مرتبط بودند احضار مى كرديم.» او تصريح كرد: «نمى خواستيم حاشيه 
هاى فوق متن را باز كنيم و اولين كار بازگرداندن پول مردم بود؛ حاال مى فرماييد 
پشت پرده ها را دنبال كنيم؛ حرفى نداريم؛ تمام كسانيكه ايشان (بابك زنجانى) در 
همين رابطه گفته است احضار مى كنيم و اگر الزم شد بازداشت مى كنيم تا معلوم 

شود قضيه چه بوده است.»
آملى الريجانى به اظهارات روحانى درباره ”عدم تحويل متهم به وزارت اطالعات“ واكنش نشان داد و 
گفت كه او خود در آن زمان از اين پيشنهاد استقبال كرده است ”اما بعد مكشوف شد كه موانعى سر اين 

كار است و اين موانع هم از ناحيه قوه قضائيه نبوده است.“

واكنش دولت و رييس جمهور
داستان در اين نقطه متوقف نشد. اظهارات آملى الريجانى بازتاب گسترده اى در رسانه ها داشت. پس 
از آن روز گذشته حسن روحانى، در توئيتر به گونه اى به سخنان رييس قوه قضائيه واكنش نشان داد. او 
در توئيتى نوشت: «دولت حاضر است با تشكيل سامانه اى، تمام دخل و خرج و حساب هايش را روشن 

كند و درمقابل انتظار است قوه قضاييه نيز همه حساب هاى خود را روشن نمايد.»
همچنين به گزارش سايت رياست جمهورى روحانى در ديدار با اعضاى كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: «با فرافكنى و بى تدبيرى، منافع مردم حراست نمى شود و هر دستگاه بايد در حيطه 
اختيارات و وظايف خود عمل كند و به افكار عمومى پاسخ دهد. قوه قضائيه هم در اين زمينه مسؤوليت 

بسيار سنگينى را بر دوش دارد و بايد پاسخگو باشد.»
در كنار اين اظهار نظر رييس جمهور محمد باقر نوبخت سخنگوى دولت نيز در نشست خبرى روز 
گذشته خود محافظه كارانه واكنش نشان داد. او ابتدا از تالش هاى قوه قضائيه در پرونده بابك زنجانى 
تشكر كرد و پس از آن تاكيد كرد كه «دولت با قوه قضائيه در اين پرونده همكارى داشته است.»  
سخنگوى دولت همچنين در پاسخ به سوال يكى ديگر از خبرنگاران مبنى بر اينكه رئيس قوه قضائيه 
مطرح كرده كه طبق گفته بابك زنجانى برخى از پول ها به ستاد انتخاباتى روحانى داده شده است،  
گفت: «چنين صحبتى را نشنيده ام اما همواره دولت در اين پرونده مطالبه گر بوده و بر ضرورت پيگيرى 
و برگرداندن اموال و دارايى مردم مصر بوده است. اكنون اين پرونده در اختيار قوه قضائيه است و انتظار 
مى رود هرچه سريع تر رسيدگى و تعيين تكليف شود.» سخنگوى دولت تاكيد كرد كه « تقاضاى ما 
اين است كه هر ادعايى را بابك زنجانى مطرح كرده رسيدگى شود و نتيجه آن اعالم و مطرح شود. ما 
آمادگى داريم هر نوع اطالعات را به دستگاه قضا ارائه كنيم.» اكبر تركان مشاور عالى رييس جمهور 
و رييس ستاد او در انتخابات سال 92 نيز در سخنانى به اظهارات رييس قوه قضائيه واكنش نشان داد. 
او گفت: «رييس دستگاه قضا اغماضى نفرمايند و دستور بدهند كه بابك زنجانى بگويد به چه كسانى 

كمك كرده و بروند پول ها را پس بگيرند.»
تركان تاكيد كرد: «اگر منظور اين است كه بابك زنجانى به ستاد انتخاباتى دكتر روحانى كمك كرده 

اين حرف دروغ است چون ما در ستاد انتخاباتى حساب هايمان روشن بود.» 
او همچنين خواستار بررسى دخل و خرج هاى ستاد هاى انتخاباتى در سال 92 شد و گفت: 
آقايان  اگر  كه  كرديم  اعالم  هم  موقع  همان  و  داشتيم  ستاد  در  شفاف  ترازنامه  يك  «ما 
همه موافق هستند، همه كانديداها اعالم كنند كه از چه كسانى پول گرفتند و كجاها خرج 
كردند. هنوز هم اين آمادگى را داريم به شرطى كه همه كانديداهاى آن دوره بيايند و اعالم 

كنند از چه كسانى پول گرفتند و كجاها خرج كردند؟»

انتقاد دوباره مقامات قوه قضائيه
اما امروز نيز همچون دو روز گذشته صحنه سياسى كشور شاهد ادامه مجادله قواى قضائيه و مجريه 
بود. امروز معاون اول قوه قضائيه و دادستان كل كشور وارد گود شدند و به واكنش هاى دولتى ها به 

سخنان آيت اهللا الريجانى واكنش نشان دادند. 
محسنى اژه اى موضع گيرى سخت ترى در اين باره داشت. معاون اول قوه قضائيه گفت: «خيلى 
مسايل در مراحلى قابل شفافيت نيست، اگر مى خواهيم صحبت از شفافيت كنيم فريبكارى نكنيم. اگر 

بخواهيم كارها درست شود بايد صداقت را همراه شفافيت كنيم.»
او با اشاره به توئيت روحانى افزود: «من از قول ايرنا مطلبى را ديدم كه رييس جمهور گفته حساب هاى 
قوه قضاييه بايد شفاف شود كسانى كه مى دانند و حق را مى پوشانند بدانند مسايل حساب هاى قوه 

كامال شفاف است، نمايندگان مجلس اسناد آن را ديده اند.»
او با اشاره به بدهكاران كالن بانكى اظهار كرد: «چرا نبايد اسامى اينها اعالم شود، حيف كه قانون اجازه 
نمى دهد اسم ببرم. خب چرا بدهى بانك ها به دولت و دولت به بانك مركزى را شفاف نمى كنيد؟» 
اژه اى گفت: «ايرنا باز از قول روحانى نقل كرده ما حاضريم يك سامانه براى دخل و خرج دولت راه 
اندازى كنيم، خب چرا نمى كنيد؟ چه كسى جلوى شما را گرفته است. يا ديگرى ادعا كرده حاضريم 
منابع انتخاباتى مان را شفاف كنيم. به شرط اينكه بقيه هم اين كار را كنتد چرا شرط مى گذاريد خب 

شما انجام دهيد.»
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه «اينها مى خواهند قوه را تحت فشار قرار 
دهند تا دست از مبارزه با دانه درشتها برداريم»، اظهار كرد: «االن از شما مى 
پرسم براى ستاد انتخاباتى رياست جمهورى يك نفر چقدر پول الزم است قطعا 

باالتر از 20 ميليارد؛ خب شما بگوييد اين پول از كجا آمده؟»
منتظرى دادستان كل كشور نيز در سخنان به توئيت روحانى اشاره كرد و گفت: 
«اصل شفاف سازى حساب ها خوب است و بحثى در آن نيست. قوه قضاييه 
يك بودجه مصوب دارد و تمام مقررات قانونى براى آن برقرار مى شود و ديوان 

محاسبات از  اول تا آخر  آن را بررسى مى كند.»
او تاكيد كرد كه «بخش دوم وجوهى است كه اخيرا روى آنها مانور داده مى 
شود كه آن هم با اذن مقام رهبرى بوده است و صرف هزينه هايى شده است 
كه متاسفانه قوه قضاييه اعتبارات الزم براى آن را نداشته است؛ لذا اين حساب 
ها كامال مشخص است و از زمان آيت اهللا يزدى و در دوره آيت اهللا هاشمى 
شاهرودى و در زمان كنونى در دوره آيت اهللا آملى الريجانى اين حساب ها 
روشن است تا جايى كه بنده خبر دارم همه حساب ها بر اساس اسناد و مدارك 

موجود است.»
منتظرى گفت: «اصل شفاف سازى حساب ها خوب است و بحثى در آن 
نيست. قوه قضاييه يك بودجه مصوب دارد و تمام مقررات قانونى براى آن 
برقرار مى شود و ديوان محاسبات از ريال اول تا آخر  آن را بررسى مى كند.»

او افزود: «چون حساب دولتى نيست، دولت نمى تواند آن را حساب كشى 
كند، ولى قوه قضاييه مى تواند در برابر افكار عمومى پاسخگو باشد و از اين 

امر هيچ ابايى ندارد.»

پول كثيف و انتنخابات
اين ها جدال لفظى مقامات عالى رتبه دو قوه بوده است. ماجرايى كه به نظر مى رسد همچنان ادامه 
داشته باشد. اين ماجرا جنبه ديگرى هم دارد و آن اين است كه اين بار قوه قضائيه مدعى وجود  «پول 
هاى كثيف» در فرآنيد انتخابات است. پيش از اين نيز دولت در آستانه انتخابات مجلس از وجود پول 
هاى كثيف در انتخابات گفته بود. موضوعى كه در آن زمان با حمله به دولت و وزير كشور همراه بود.  

در آن زمان حتى برخى از نمايندگان اصولگراى مجلس به دنبال استيضاح وزير كشور براى اين اظهارات 
بودند. گويى اين بار در آستانه انتخابات رياست جمهور اين قوه قضائيه است كه مدعى نقش آفرينى 
پول هاى كثيف در فرآيند انتخابات است. شايد اين جدال پرونده «پول هاى كثيف» انتخاباتى را به 
صورت جدى باز كند و ابعاد ان را روشن كند. اكبر تركان نيز از باز شدن اين پرونده استقبال كرده است 

اما مشروط به اينكه ديگر كانديداها ها نيز منابع مالى خود را اعالم كنند.

آيا پرونده «پول هاى كثيف انتخاباتى» باز مى شود؟

مشاجره لفظى مقامات دولت و قوه قضائيه
معناي انزوا از نگاه  بانيان انزواي ايران!

داريوش احمديان
در  ايران  وضعيت  بررسى  با 
هشت سالى كه جريان مدعى 
اصولگرايى قدرت را در دست 
داشت مى توان به اين نكته پى 
برد كه نتيجه آن نوع نگاه به 
سياست خارجى انزواى كامل 
كشورمان در بين جامعه جهانى 
بود. در برابر اين واقعيت حاميان 

آن رويكرد مدعى هستند كه انزواى ايران ساخته و پرداخته ذهن
چند قدرت غربى و آمريكاست و در واقعيت، ايران محبوب ملت

و دولت هاى جهان بوده است.
براى رد اين ادعا كار سختى پيش رو نيست و تنها كافى است
به صندلى هاى خالى اجالس هاى بين المللى هنگامى كه رييس
جمهور پيشين پشت تريبون قرار مى گرفت نگاهى بيندازيم. مى
توان نام كشورهاى كوچك و بزرگ، دوست و دشمن، غربى و
شرقى را در آن ديد. يا از اين موضوع، مهمتر مسئله راى مثبت
بسيارى از كشورها به شديد ترين قطعنامه هاى تحريمى عليه
كشورمان است كه اثرات جبران ناپذيرى را بر معيشت مردم در
آن سالها وارد كرده بود. اجراى همين دسته از تحريم ها توسط
كشورهايى كه حتى از ايران كمك هاى مالى سنگينى را دريافت مى
كردند نشان از انزواى كامل كشورمان در عرصه بين الملل داشت.
در اين روزها شاهد آن هستيم كه نه تنها ديگر از آن انزوا خبرى
نيست بلكه در موضوعات منطقه اى نيز قدرت هاى جهانى چه
آنها كه از منظر جريان رسمى به عنوان دشمن معرفى مى شوند
و چه ديگران كه همراه و دوست ايران ناميده مى شوند يك صدا
خواهان همكارى و حضور ايران هستند. يا درباره موضوع برجام و
تحريم ها نيز شاهد آن هستيم كه در برابر تعلل هاى اياالت متحده
در اجراى سريع و دقيق تعهداتش در برجام اتحاديه اروپا، ايران به
همراه روسيه و چين در يك طرف ماجرا هستند و در صورت
نقض فاحش برجام توسط طرف امريكايى اين امكان براى ايران
وجود دارد كه بر خالف گذشته كه اياالت متحده مشغول منزوى
كردن ايران بود، كشورمان امكان منزوى كردن امريكا را به شكل

بالقوه دارد. 
بنابراين اين مسئله كه جماعتى كه با سياست خارجى مبتنى بر
توهمشان باعث به وجود آمدن خسارات سنگين اقتصادى، سياسى
و حيثيتى براى ايران در عرصه بين الملل شده اند و به معناى واقعى
كلمه، كشور را در صحنه جهانى دچار انزوا كردند ژست طلبكار
به خود بگيرند به شدت مضحك است و ما مردم با همه خصلت
فراموش كارى كه داريم امكان ندارد كه شاهكارهاى آن دوران را
با تخريب و سياه نمايى هاى صورت گرفته عليه دولت روحانى

از خاطر ببريم.

خبر
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آرزوهاى
 برباد رفته 

خوزستانى ها 

*اهواز هميشه تشنه !!
تقريبا روزى نيست كه در شبكه هاى اجتماعى و رسانه هاى 
آنالين و مكتوب از آ لودگى آب  اهواز مطلبى نوشته نشود 
،تصويرى از آب گل الود  در دست شهروندى مرتب دست 
به دست مى شود و دستمايه نقد موافقان و مخالفان عملكرد 
مسوالن امر ،اما براستى ايا  براى رفع اين مشكل نبايد چاره 
اساسى انديشيد ؟وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكى در 
يكى از سفرهاى خود به خوزستان گفته بود :ا گر من حوزه 
درمان را توسعه دهم، بدون اينكه مشكل «فاضالب» اين 
منطقه حل شود، هرسال گرفتار وبا و بيمارى هاى آميبى و 
ميكروبى ناشى از آب هاى آلوده خواهيم بود. اگر فقط درمان 
را توسعه دهيم ولى صنايع فوالد و نفت و گاز اين منطقه 
به ما كمك نكنند، طبيعى است كه خيلى موفق نخواهيم 
بود. شنيدن چنين سخنانى از زبان وزير بهداشت دولت يازدهم 
به خوبى نشان از وضعيت نامناسب آب آشاميدنى در استان 

خوزستان را دارد
تاكيد مضاعف كار شناسان هم حكايت از وخيم بودن اوضاع 

آب خوزستان دارد ،پروفسور كردوانى اعتقاد دارد :،اين آلودگى 
در هوا هست و در آب هم است كه موجب شده مردم شهر 
اهواز و استان خوزستان دست به مهاجرت بزنند. آمار ها 
نشان مى دهد كه ساالنه 300 تا 400 هزار نفر به جمعيت 
كرج افزوده مى شود، اين همان مردم هستند كه دچار آلودگى 

شده اند.
البته در سالهاى فعاليت خوبى هم صورت گرفته كه از ان 
جمله مى توان به اجراى طرح اب رسانى غدير اشاره نمود 
:طرح  دراز مدتى همچون طرح آبرسانى غدير اگر از حمايت 
برخوردار شود شايد بتوان با توجه به منحصر به فرد بودن 
پروژه تغييرات متفاوتى را هم در پى داشته باشد. طرحى 
كه به منظور آبرسانى به شهرهاى خرمشهر و آبادان مى 
باشد و به گفته مسئوالن با بهره بردارى كامل از طرح غدير 
كه بزرگترين طرح آبرسانى كشور از نظر حجم كارى است، 
مشكل كمى و كيفى آب شرب چهار ميليون و 700 هزار نفر 

در مناطق شهرى و روستايى 21 شهر كوچك و بزرگ استان 
خوزستان تا افق 1415 برطرف مى شود.

طرح جامع آبرسانى غدير از سال 88 آغاز شده و با هدف تامين 
آب 25 شهر و يك هزار و 608 روستاى خوزستان در حال 
اجراست. اعتبار پيش بينى شده براى اين طرح 13 هزار ميليارد 
ريال است كه به گفته وزير نيرو تا كنون 6 هزار ميليارد ريال در 

دولت يازدهم براى اين طرح هزينه شده است.
اميدواريم اجرا ى كامل اين طرح و ساير طرح هاى مكمل بتواند 
اب شرب سالم رابراى  خوزستانى هاى نجيب و صبور به ارمغان 
اورد و بيش از اين شاهد بروز بيمارى هاى  ناشى از آلودگى آب 

در ميان شهروندان خوزستانى نباشيم 

* جاده ايمن ام آرزوست 
خوزستان با برخوردارى از پنج هزار و 150 كيلومتر جاده 
ارتباطى و 11 هزار كيلومتر راه روستايى از نظر طول راه 
ها رتبه پنجم كشور را داراست. اين استان همچنين داراى 
پنج هزار و 41 كيلومتر راه اصلى و فرعى است كه 6 درصد 
كل راه هاى كشور را شامل مى شود و جايگاه استان در اين 

شاخص رتبه ششم است.
استان خوزستان با دارا بودن پايانه هاى مرزى و بنادر بزرگ و 
كوچك مسير تردد انواع وسايط نقليه سنگين است كه توسط 
اين وسايط، انواع كاالها به داخل و خارج از كشور هدايت مى 
شوند. اين استان بيش از 15هزار كيلومتر راه اصلى و فرعى 
است. اين استان اهميت راهبردى در حمل و نقل كاال و مسافر 

در كشور دارد.
طول راه هاى خوزستان شش هزار و 323، طول آزادراه ها 
160، طول بزرگراه ها يك هزار و 15، راه هاى اصلى دو هزار 
و 762 و راه هاى فرعى دو هزار و 329 كيلومتر است.خوزستان 
با برخوردارى از پنج هزار و 150 كيلومتر جاده ارتباطى و 11 

هزار كيلومتر راه روستايى از نظر طول راه ها رتبه پنجم كشور را 
داراست. اين استان همچنين داراى پنج هزار و 41 كيلومتر راه 
اصلى و فرعى است كه 6 درصد كل راه هاى كشور را شامل مى 

شود و جايگاه استان در اين شاخص رتبه ششم است.
حادثه خيز بودن جاده ها در خوزستان از سالهاى قبل مورد 
توجه رسانه ها بوده اما در سالهاى اخير همراخ با رسانه مجازى ، 
كاربران شبكه هاى اجتماعى بسان «خبرنگار شهروند « لحظه 
وقوع حوادث جاده اى را در شبكه هاى اجتماعى منتشر مى 
نمايند ،تصاويرى گاه دلخراش كه دل هر ببنده اى را مى ازارد و 
تاسف مردم را بر مى انگيزد اما مشكل كار كجاست؟ چرا مردم 
خورستان از داشتن جاده ايمن و مناسب برخودار نيستند؟ بخشى 

از مشكل به كمبود اعتبارات بر مى گردد .
 معاون سابق عمرانى استاندارى خوزستان در اين خصوص گفته 
بود : به طور كلى صدمات جاده هاى خوزستان ناشى از حمل و 
نقل  ترانزيتى كاالهايى با منافع ملى، است و اعتبارات استانى 

موجود پاسخگوى رسيدگى به جاده هاى استان نيست.
وى تصريح كرد: براى ساماندهى جاده ها 75 ميليارد تومان 
پيگيرى هاى  از  پس  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار 
صورت گرفته، وزير راه و شهرسازى قول داد تا رقم اين 

اعتبار را افزايش دهد.
معاون وزير راه نيز بر اين نكته تاكيد داردكه  : طرح راه سازى در 
روستاها به دليل كمبود اعتبارات نيمه كاره باقى مانده و متاسفانه 

امسال نيز تخصيص اعتبار براى راه هاى روستايى نداشتيم.
بخش ديگرى ازمشكل هم م.ضوع عدم  رعايت مسايل ايمنى 
است ،گرچه  مديركل حمل و نقل و پايانه هاى خوزستان  ودر 
همايش راهوران محله ،از اختصاص 820ميليارد ريال از سوى 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى براى ارتقاى ايمنى 
راه هاى اين استان در سال جارى خبر داده بود اما به نطر مى 

رسد براى تحقق آرزوى  داشتن جاده خوب براى خوزستانى ها 
فاصله زيادى داريم 

جاده هايى كه كمين گاه مرگ شده اند ،مرگى گاه زودرس براى 
طفلى در اغوش مادر يا جوانى اماده تشكيل خانواده !!! هر باشد 
جداى از عدم رعايت مسايل ايمنى توسط قربانيان و مجروحان 
حوادث ،مسوالن امر بايد بيش ازگذشته بستر هاى الزم را براى 
كاهش مرگ و مير هاى ناشى از حوادث جاده فراهم اورند ، 
امارى كه به گفته : معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى خوزستان ميزان  ان  به دليل فرسوده بودن 
ناوگان حمل و نقل برون شهرى در هفت ماه نخست امسال 

افزايش يافته است.

هواى پاك  و فضاى سبز م آرزوست !
فضاى سبز اهواز مشكالت بسيارى دارد و هر چند مدت يك بار 
يكى از كارشناسان فضاى سبز از وضعيت آن انتقاد مى كند. 
بنا بر اطالعات منتشر شده در اهواز يك هزار و 200 تا 
يك هزار و 300 هكتار فضاى سبز وجود دارد كه سرانه آن 
13,8 است و با توجه به صنعتى بودن اين كالنشهر 11 متر 

كمتر از حد استاندارد است.
 هزينه نگهدارى هر هكتار از فضاى سبز در اهواز حدود 
100 ميليون ريال است و 30 درصد آب مورد نياز اين فضا 
از آب آشاميدنى شهر اهواز استحصال مى شود. اين در حالى 
است كه اهواز جزو مناطق با اقليم خشك محسوب مى شود.
مهر ماه 1390،دبير كارگروه آلودگى هواى خوزستان نيز  
اظهار داشت: طبق آخرين آمار موجود در سال 90 سرانه 
فضاى سبز شهر اهواز حدود 10,8 متر مربع براى هر نفر 
است كه با توجه به پديده ريز گردها الزم است  تا 25 متر 

مربع توسعه يابد.
سبز  فضاى  سرانه  كشور،  استانداردهاى  طبق  افزود:  وى 

براى هر نفر 15 متر مربع و بر اساس استانداردهاى جهانى 
اين سرانه 15 تا 25 مترمربع اعالم شده است؛ همچنين در 
طرح جامع شهر اهواز كه بر اساس مصوبات شوراى عالى 
شهرسازى به تصويب رسيده به سرانه فضاى سبز شهرى 

15 متر مربع اشاره شده است
موضوع  با  گفت:كارگروهى  همتى  تورج  راستا  همين  در 
كمربند سبز تشكيل و در آن مباحث توسعه فضاى سبز 
كالن شهر اهواز و نيز اقداماتى كه بايد بر اساس آيين نامه 
آمادگى و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار (ريزگرد)  
به  اجرا شود،  كشور،  آلودگى هواى  كاهش  جامع  طرح  و 

صورت مستمر پيگيرى گردد.

چهار سال از اين اظهار نظر ها گذشت اما خروجى ان چه بود؟ 
«تسنيم «در اين باره نوشت :باوجود گذشت 4 سال از اجراى 
پروژه كمربند سبز اهواز اين طرح كمتر از10 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته و برخى از مسئوالن از كارشكنى دستگاه هاى 
اجرايى گاليه مى كنند و برخى ديگر بر ضرورت شناخت متولى 

فضاى سبز اهواز تأكيد مى كنند.
بر اساس آمار رسمى، اهواز پس از اصفهان و تهران، بيشترين 
آلودگى هوا را دارد، ميزان آلودگى هوا در اين شهر روزبه روز 
افزايش يافته و شديدتر مى شود. مهم ترين علت آلودگى هواى 
اهواز، گرد و غبار و حمل و نقل درون شهرى است و ديگر عامل 
آلودگى ها گسترش افسارگسيخته بافت شهرى و رسيدن آن به 

كارخانه هايى مانند ايران كربن و فوالد خوزستان است.
بر اساس برنامه هاى سازمان محيط زيست، در صورت افزايش 
500 هكتارى پوشش گياهى در شهر اهواز، و انجام پروژه 
كمربند سبز، بين چهار تا شش درجه از گرماى هوا در اهواز 
كاسته خواهد شد، و آلودگى هوا نيز تا حد چشمگيرى پايين 
خواهد آمد، از پاييز 1385 كل استان خوزستان درگير پديده 
بار  به  فراوانى  مالى  زيان هاى  كه  شده است  خاك  توفان 

آورده است.
آخرين  درباره  اهواز   شهردارى  سبز  فضاى  اداره  رئيس 
فعاليت هاى كار گروه  كمربند سبز اهواز مى گويد:با بيان 
اينكه در جلسات كارگروه نسبت به سهم هر ارگان برنامه 
ريزى و تقسيم بندى هاى الزمه انجام شده است، گفت: 
متأسفانه ارگان هاى مربوطه همكارى هاى الزم را انجام 

نمى دهند و سبب عدم پيشرفت كار شده اند.
وى افزود: صنايع فوالد، منابع طبيعى و شركت نفت با بيان 
اينكه اعتبار كافى را ندارند به وظايف محوله بى توجهى 

مى كنند
موضوعات  همه  از  كنوكارپوس  داستان  اما  ميان  اين  در 
فضاى سبز اهواز شنيدنى تر شد ،دعواى رسانه اى مابين 
شوراى شهر و دانشگاه علوم پزشكى اهواز از يك سو و 
مديران  برخى  اصرار  و  سالمت  شوراى  مصوبات  اجراى 
استانى در قطع درختان كنو كار پوس  از سوى ديگر باعث 
شد كه برخى اين موضوع تخصصى را سياسى جلوه دهند

داستان كنوكارپوس ها بعنوان يك گونه گياهى غير بومى در 
خوزستان به همين جا ختم نمى شود   در تازه ترين اظهار 
نظر ها پدر علم زيست شناسى كشور گفته است:با توجه به 
بررسى هاى مختصر، نتايج اوليه نشان مى دهد به دليل آنكه 
تعداد گرده هاى كنوكارپوس بسيار زياد است و اين گرده ها 
تحت شرايط اقليمى و بارندگى مى توانند به ذرات زيادى شكسته 

شوند، فاقد حالت آلرژى زايى نيستند.
احمد مجد خاطرنشان كرد: اگر مقدارى با بررسى مناسب تر، 
كارهاى خود را انجام دهيم بخش زيادى از مشكل حل مى شود؛ 

براى چنين كارهايى بايد با انجام بررسى هاى مناسب، گياهى
كشت مى شد كه دانه هاى گرده  آن آلرژى زا نباشد؛ اكنون حتى

رفت وآمد به آن مناطق نيز مى تواند خطرآفرين باشد.
 مردم شهر هاى خوزستان و بويژه اهواز سالهاست كه در حسرت
اراميدن در سايه درختى و تفريح در بو ستان و فضاى سبزى
هستند . فضاى سبزى كه حق انهاست و كمتر بدان توجه شده
است . اين در حاليست كه  در تبريز به عنوان  يكى يگر از كالن
شهر هاى صنعتى ايران ساالنه 8 ميليون نفر از پارك ائل گلى
بازديد مى كنندو رقابت شهردارى هاى مناطق در افزايش سرانه
فضاى سبز در نوع خود جالب است . اين رقابت باعث شده كه
تفاوت هايى در  امار فضاى سبز اين شهر احساس شود در اين
رابطه مديرعامل سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى تبريز
با اشاره به علت تفاوت پاركهاى نقاط مختلف تبريز با يكديگر
گفت: اين موضوع به ميزان توان و وضعيت اقتصادى شهردارى
هاى مناطق مختلف مربوط مى شود. اميدواريم  شهروندان
اهوازى روزى شاهد رقابت مناطق مختلف شهردارى بوده و
با افزايش سرانه فضاى سبز ،ارامش و اسايش رابه مردم اين

شهر هديه دهند 
اما در بحث ريزگرد ها و ناسالم بودن هواى  شهر هاى استان
در اغلب روز هاى سال نيز به كرات سخن به ميان امده است
. از حضور هنرمندان گرفته تا نمايندگان مجلس در بين سطوح
مختلف اجتماعى خوزستانى ها بيانگر اهميت موضوع بوده است
براساس  اخرين آمار ،اهواز شاهد حضور ريزگردها با 10 برابر
حد مجاز بوده است .  هجوم ريزگردها به اين شهر -كه پيش
ازاين به روايت سازمان بهداشت جهانى آلوده ترين شهر جهان
لقب گرفته بود- مشكالت فراوانى از جمله  انتشار بيمارى هاى
تن فسى ايجاده كرده است . گرچه بعدها امار بهداشت جهانى از
سوى برخى مسوالن تكذيب شد اما حضور بيش از 13 هزار نفر
بيمار تنفسى به  بيمارستان هاى استان در سال 94 مهر تاييدى
بود بر آلوده بودن هواى شهر اهواز و ساير شهر هاى خوزستان ،
راهكار هايى هم انديشيده شد : افزايش اطالع رسانى ها ،هرس
درختان كنوكارپوس و ارتقا امكانات بيمارستانى  اما با اين اوصاف
هنوز مشكالت زيادى مانده و مردم خوزستان نگران بارش هر

باران ! مضطرب هر غبار و ريزگرد !!!!!

*آرزو هاى هاى ناتمام 
تراژدى آرزوهاى  خوزستانى هاى  پايانى ندارد ،انتقال آب كارون
،فاضالب شهرى،اتوبوس هاى بين شهرى،آسفالت خيابان هاى
شهر ،اشتغال جوانان ،بيكارى و مشكالت آن و البته قديمى تر
بازسازى ناتمام برخى از محالت جنگ زده خرمشهر و ابادان
،و... آنچه گفتيم بخشى از مشكالت اين استان بوده اند . استانى
كه مردمانش شايسته بهترين ها هستند و خسته از شعار هاى

هميشگى ،عمل مى خواهند

وزستان استانى چهار فصل است كه زمستان آن براى گردشگرى بسيار لذت بخش است و 
حضور در اين روزهاى سال در خوزستان خاطرات فراموش نشدنى را براى هر گردشگرى رقم 

مى زند.
در زمستانى كه برف و سرما به شهرهاى كشورمان سرك مى كشد و برخى شهرها به واسطه 
بارش برف، سفيد پوش مى شوند و سردى زمستان حتى مدارس برخى شهرهاى را هم به 
تعطيلى مى كشاند، شايد تصور اينكه در بخشى از همين سرزمين كسى بتواند با عينك آفتابى و 
پيراهن تابستانى در شهر قدم بزند چندان قابل تصور نباشد ولى شما با حضور در استان خوزستان 

به خصوص شهرهاى آبادان و خرمشهر مى توانيد به چنين خواسته اى برسيد.
در گوشه اى ديگر در همين خوزستان و گردنه هاى تاراز يا شهر دهدز مى توانيد، سفيدى 
برف اين نعمت زيباى الهى را با تمام وجود لمس كنيد و از آن لذت ببريد به همين دليل است 
كه خوزستان را استانى مى دانند كه لذت گردشگرى در فصل زمستان آن هيچگاه از ذهن 
ها فراموش نمى شود و شما كمتر باور مى كنيد كه در يك استان جنوبى كشور و منطقه اى 
گرمسير بتوان لذت برف بازى را تجربه كرد. شما در خوزستان با يك بسته كامل گردشگرى 
مواجه خواهيد بود كه اين امر را نعمت هاى بى شمار خداوندى براى اين استان رقم زده است و 

اين شرايط تا بهار و روزهاى عيد نوروز در خوزستان ادامه دارد.
لذت هاى گردشگرى در خوزستان به همين جا ختم نمى شود. شما با حضور در اهواز كه به 
شهر پل ها معروف است مى توانيد در كنار پل سفيد، به پرنده هاى مهاجر و سفيد رنگى كه 
زيباى هايشان روح هر انسانى را تازه مى كند، غذا بدهيد و از اينكه اين پرنده هاى مهاجر به اين 
سادگى به شما اعتماد مى كنند و غذا را از دست شما مى ربايند، به خلقت بى نظير خدا پى ببريد.

در شهرهاى خاورميانه، اهواز با 10 پل، اصفهان با هشت پل، قاهره با هفت پل، بغداد با پنج پل، 
استانبول با چهار پل، امان پايتخت اردن با دو پل، آنكارا با پنج پل، بيروت با دو پل و صنعا با 

چهار پل بيشترين پل هاى رودخانه اى اين منطقه را دارند.
وجود 10 پل بر رودخانه كارون و در محدوده شهرى، اهواز را بر جايگاه نخست خاورميانه در 
خصوص داشتن بيشترين تعداد و زيباترين پل هاى رودخانه اى نشانده است به ويژه اينكه بدانيم 
پل هاللى يا سفيد، قديمى ترين پل هاللى فلزى خاورميانه و پل هشتم بزرگترين پل معلق 
خاورميانه به حساب مى آيند. مسجدسليمان اين زادگاه نفت خاورميانه نيز هنوز حرف هاى بى 
شمارى را در دل خود جاى داده است كه شما با هر با قدم زدن در آن با بخشى از آن ارتباط 
برقرار مى كنيد. در مسجدسليمان شما با صنعتى آشنا مى شويد كه روى دوش مردان ايرانى 

شكل گرفت  ولى دالرهايش به جيب استعمار سرازير شد و اين رويه تا پيروزى انقالب اسالمى 
ادامه داشت. در مسجدسليمان از اينكه چگونه در بيش از 100 سال پيش با آن امكانات اوليه، 
كاوشگران نفت با مته زدن در دل زمين براى اولين شاهد فوران نفت بودند، حيرت خواهيد كرد 

و اين را همان ديگ بخار موجود در اين شهر با صداى بلند فرياد مى زند.
با حضور در شوشتر شما با تمدن منحصر به فرد ايران آشنا مى شويد كه اجداد ما آن را براى ما 
به يادگار گذاشتند زيرا آسياب هاى آبى شوشتر كه نمادى از قدمت دانش در اين سرزمين را به 
تصوير مى كشد، به واقع شاهكارى از مهندسى ايرانى است. مجموعه سازه هاى آبى شوشتر 
و آسياب هاى آبى با توجه به زمان ساخت آنها كه به زمان ساسانيان نسبت داده مى شود از 
شاهكارهاى فنى و مهندسى در جهان است. اين شاهكار هم در ايران و هم در جهان بى نظير 
است و همه ساله جهانگردانى از سراسر جهان براى بازديد از اين مجموعه شگفت  به شوشتر 

سفر مى كنند.
شوش اين كهن ترين شهر مسكونى جهان شما را به قلب تاريخ مى برد و در كنار آن، چغازنبيل 
در هفته تپه، شكوه تمدن عيالميان را مقابل چشمانتان چون تصويرى زيبا نمايش مى دهد تا 
شما در ايام زيباى زمستان نظاره گر گوشه اى كم نظير از تاريخ و تمدن اين سرزمين باشيد. 

شوش اما از منظر ديگرى هم براى هر كسى تماشايى است زيرا اين شهر، آرامگاه دانيال نبى 
(ع) كه از انبيا بنى اسرائيل است را در قلب خود جاى داده است و شما با حضور در اين مكان 
مقدس، مى توانيد پيوند عجيب اديان الهى را ببينيد. در همين مكان كه پيامبرى از بنى اسرائيل 
آراميده است، مردم شوش به مناسبت هاى مختلف براى فرزندان پيامبر اسالم (ص)، جشن مى 

گيرند يا مراسم عزادارى برپا ميكنند و اين از جلوه هاى زيباى شوش است.
اين جلوه به نوعى در آبادان هم تكرار شده است و كليساى «سوركارپت» آبادان ديوار به ديوار 
مسجد امام جعفر الصادق (ع) قرار دارد و همين چند روز قبل به مناسبت ميالد حضرت مسيح 
(ع)،  شهروندان آبادانى با حضو در اين كليسا ضمن اداى احترام به مقام حضرت عيسى(ع)، با 
تنها خانواده ارمنى اين شهر كه نگهدارى از اين كليسا را به عهده دارند ديدار كردند و سال نو 
مسيحى را به آنها تبريك گفتند شايد خيلى از همين مردم وقتى از كليسا خارح شدند براى اقامه 

نماز وارد مسجد شدند.
كمى آن طرف از آبادان و در خرمشهر، پايتخت هميشگى مقاومت ايران، منطقه اى قرار دارد كه 
يادآور سلحشورى جوانان غيرتمند ايران اسالمى براى دفاع از اين سرزمين است. آرى شلمچه 
براى هميشه مكانى ديدنى است كه شما را به قلب حوادث هشت سال جنگ تحميلى مى برد و 

به شما گوشزد مى كند امنيتى كه امروز از آن برخورداريد به بهاى آبيارى خاك تفتديده شلمچه 
با خون هاى پاك جوانان غيرتمند اين سرزمين است.

در خرمشهر شما مى توانيد با قايق هايى كه در رودخانه هستند گشتى در آبى بزنيد كه نخلستان 
هاى عظيمى را در جنوب غرب ايران پديد آورده است اما بدانيد اين نخلستان ها را كه هشت 
سال دفاع مقدس از پاى درنيامد، بر اثر برداشت هاى بى رويه از رودخانه كارون و بر اثر شورى 

در حال از بين رفتن هستند. قرار است در همين نقطه حتى جت اسكى هم راه اندازى شود.
مگر مى شود به خوزستان آمد و سرى به تاالب هاى آن نزد. تاالب شادگان كه با قدرت تمام 
در حال دفاع از حيات خود است، تاالب هورالعظيم كه زجه هايش نفت را از دل زمين فوران داده 
است يا تاالب ميانگران ايذه كه اسير نامهربى هاى بى پايان است، مكان هاى بكر طبيعى است 
كه در اين موقع از سال نبايد ديدن آنها را از دست داد ولى بايد مراقب باشيد كه موقع بارندگى 

به اين تاالب ها كه از آنها به عنوان گنج ناشناخته طبيعت ياد مى شود نرويد.
در بهبهان شما مسحور زيبايى هاى نرگسزارهاى آن مى شويد. نرگسزارها كه در اين موقع از 
سال به مرحله چيدن مى رسد تابلوهايى زيبا از قدرت خداوند در خلق زيبايى هاى بى نظير است 

كه با ديدن آنها شما تا هميشه با تداعى آنها در ذهنتان احساس نشاط مى كنيد.
غذاهاى خوزستان كه قطعا نياز به تعريف ندارد. به خصوص در شهرهاى آبادان و خرمشهر شما 
در جاى جاى اين شهرها غذاهاى فوق العاده خرمشهر را خواهيد يافت كه براى هر سليقه و هر 
درآمدى پيش بينى شده است. در شهرهاى مختلف خوزستان غذاهاى مخصوصى طبخ مى 
شود كه در كشور با نام غذاهاى آبادان شناخته شده اند. قليه ماهى غذاى خورشتى است كه از 
ماهى، سبزى، سير، پياز و ادويه جات مخصوص تهيه مى شود و آن را به شيوه اى شبيه قرمه 
سبزى طبخ مى كنند. دال عدس هم غذايى است كه در آن عالوه بر عدس قرمز از سير، سيب 

زمينى و ادويه جات استفاده مى شود، اين غذا به همراه پلو صرف مى شود.
سمبوسه نيز يكى از غذاهاى هندى است كه در ايران از طريق مردم آبادان به شهرت رسيده 
است. مواد اوليه سمبوسه شامل سيب زمينى، جعفرى و تره است كه اين سه ماده غذايى را 
به همراه ادويه هاى مخصوص با هم مخلوط مى كنند و در غالفى از نان مى پيچند و سرخ 

مى كنند.
فالفل هم نوعى غذاى خشك است كه مربوط به كشور لبنان بوده اما در ايران به نام آبادان 
شناخته شده است. عمده ماده اوليه اين خوراك از نخود پخته چرخ كرده است كه با خمير نان 

باگت، پياز و ادويه جات مخلوط و سرخ شده و در بازار به صورت ساندويچ عرضه مى شود.
پاكوره غذاى كشور هند است كه از قديم االيام در آبادان درست مى شده، مواد اوليه و اصلى 
خوراك پاكوره شامل سيب زمينى، پياز، جعفرى و ادويه جات است. اين غذا به دليل استفاده از 

ادويه هاى مختلف مثل ادويه مرغ و ادويه خورشتى داراى طعم هاى متفاوتى است.
خورشت باميه يك غذاى عربى است كه در فرهنگ غذايى خوزستان جايگاه خاصى دارد، براى 
تهيه آن، دمباله باميه را طورى قطع مى كنند كه مايع لزج باميه خارج نشود، به غير از باميه مابقى 
مواد تشكيل دهنده شبيه خورشت بادمجان است كه بايستى مهيا شود، سپس باميه را كه پيشتر 
در ماهى تابه سرخ شده، با مقدارى سير درسته به خورشت اضافه كرده و با آتش ماليم مى پزند.

رنگينك يك شيرينى خانگى است كه آن را با رطب مرغوب و خرما تهيه مى كنند و معموال 
در فروشگاه و قنادى عرضه نمى شود. آرد سفيد تفت داده شده در روغن، دارچين، خاك قند و 

رطب مواد تشكيل دهنده اين خوراكى هستند.
ماهى صبور از جمله ماهى هاى بسيار چرب و داراى تيغ ريز فراوان است كه بايد آن را حتما در 
تنور و يا فر پخت. براى تهيه مواد درون شكم ماهى از كمى سبزى گشنيز و شنبليله، سير، پياز، 
تمرهندى و فلفل قرمز كه پيشتر با هم مخلوط شده، استفاده مى شود، پس از پاك كردن درون 
شكم ماهى صبور و نمك سود كردن آن، موادى كه از قبل آماده شده را درون شكم ماهى 

گذاشته و به مدت 30 دقيقه آن را در تنور و يا فر مى پزند.
بازار فالفل يكى از مراكز فروش فالفل واقع در خيابان انوشه، لشكرآباد اهواز است. اين بازار با

وجود صدها مغازه فالفل فروشى، يكى از جاذبه هاى توريستى اهواز است.
يك ويژگى منطقه لشكرآباد اين است است كه به شكل مربع بوده و خيابان هاى اصلى آن
قطرهاى اين مربع هستند. محل برخورد قطرها يا همان مركز مربع، ميدان اصلى لشكر آباد
است. ويژگى ديگر كه اخيراً منطقه لشكرآباد به آن مشهور شده، فالفل فروشى هاست. دور تا
دور ميدان اصلى لشكرآباد فالفل فروشى مستقر است. اگر هوس فالفل كرده ايد حتماً سرى به
ميدان لشكرآباد بزنيد. ويژگى سوم استقاللى بودن اهالى لشكرآباد است. لشكرآبادى ها از قديم
استقاللى متعصب بوده و طرفدار استقالل اهواز و استقالل تهران هستند. حتى استقالل اهواز را

كه چندسالى است حال و روز خوشى ندارد، رها نكرده اند.
يكى از افراد معروف لشكرآباد عدنان عفراويان يا همان باشو غريبه كوچك است. عدنان
عفراويان با فيلم باشو معروف شد ولى از اين استعداد در سينما استفاده نشد و اآلن هم در
لشكرآباد دكه دارد. تاكنون افراد شناخته شده بى شمارى با حضور در لشكر آباد از فالفل هاى

خوشمزه آن صرف كرده اند. سفير سوئيس از جمله اين افراد است.

نماد مهمان نوازى
مضيف ها هم اين روزها جاى خود را در مناطق گردشكرى خوزستان به خوبى يافته اند. مضيف
كلمه اى عربى است به معناى مهمان سرا و محل ميهمانى. مضيف هاى مردم عرب حاشيه
هور كه با نى هاى نيزار ساخته مى شوند، فضاهايى مستقل از خانه ها هستند كه براى برگزارى

ميهمانى ها و جلسات مهم بين اقوام ساخته مى شوند.
فناورى ساخت مضيف و آداب قهوه خورى در مضيف پيش از اين به عنوان ارزش ناملموس در
فهرست ميراث ملى ايران ثبت شده است. دو مضيف مشهور در خوزستان، مضيف ميسان در
روستاى دحيماويه و مضيف روستاى برديه در جاده اهواز به سوسنگرد هستند. ت  ع دد و ت ك ث ر ق وم  ى 
و ف ره ن گ  ى  م ردم  خ وزس ت  ان  م وج ب  ش ده  ت  ا ص ن  اي  ع  دس ت  ى  در خ وزس ت  ان   از ت ن وع  چ ش م گ ي رى  ب رخ وردار
ش ود. اگر چه صنايع دستى شهرى امروزه رونق گذشته را ندارند ولى هنوز صنعتگرانى هستند
كه به كار توليد ابزار و لوازم دست ساز اشتغال دارند. امورى همچون بافت انواع پارچه، گليم،
قالى، تهيه گيوه، خراطى، ميناكارى و ساخت وسايل فلزى و قلمزنى از جمله اين صنايع است.

سوغات فراموش نكنيد
مجموعه صنايع دستى عشايرى، روستايى و شهرى استان خوزستان بر حسب نوع مواد اوليه كه
در توليد به كار مى رود به چند گروه تقسيم مى شود. دسته اول بافته هايى كه براى توليد آنها از
دار استفاده مى شود. اين بافته ها كه به «بافته هاى دارى» موسوم هستند و در شهرهاى مسجد

سليمان، هفتگل، دزفول و مناطق روستايى و عشايرى توليد مى شوند.
 دسته دوم بافندگى است كه شامل احرامى، عبا، سياه چادر، چوقا، پشتى، خورجين (هورژين) بوده
كه در مناطق عشايرى، روستايى و شهرى مانند شوشتر، دزفول، بهبهان، سوسنگرد و... انجام
مى گيرد و دسته بعد محصوالت پوستى مانند مانند مشك و هميان است كه عشاير و روستائيان

مناطق مختلف استان خوزستان توليد كننده آن هستند. 
از ديگر محصوالت مى توان به نمد اشاره كرد كه در ميان روستائيان و به مقدارى اندك در
ميان عشاير و همچنين در شهرهاى بهبهان و دزفول نيز توليد مى شود. صنايع دستى حصيرى
و چوبى شامل حصير بافى، سبد بافى و همچنين خراطى در دزفول، آبادان و... و فلزكارى و
ميناسازى شامل قلمزنى فلزات، قفل سازى و زيور آالت در شهرهاى اهواز، سوسنگرد و هويزه

از ديگر انواع صنايع دستى در خوزستان است.

تعطيالت آخر هفته كجا برويم؟

شب نشينى در ساحل كارون، برف بازى در گردنه هاى تاراز
خبرگزارى مهر- على نواصر

خوزستان ،با منابع ارزشمند خدادادى،توليد كننده ثروت ملى، منطقه شاخص اقتصادى، اكنون به سرزمين آرزوهاى برباد رفته ساكنان آن 
تبديل شده است . آرزو هايى كه نسل به نسل فقط نقل و قول شده و هيچگاه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، آرزوهايى كه مردمان 
صبور آن، تحقق اش  را فقط در استان هاى ديگر ديده اند ،هواى سالم ،آب سالم ،فضاى سبز مطلوب ،جاده مناسب و.... كم كم دارند 

به آرزو هايى تبديل مى شوند كه عملى شدن آنها ممكن است براى نسل هاى بعدى خوزستانى ها اتفاق بيفتد .
 خوزستان در گذر زمان در كشور به دليل موقعيت ويژه اى كه داشته است شرايط متفاوتى را در خود تجربه كرده است. روزهاى حماسه و غيرت 
ايران در مقابل تهاجم بى رحمانه دشمن شرايط را به گونه اى ديگر براى مردمان اين استان، رقم زده است. غيرت مردم خوزستان در اين روزها و 
ايستادگى آنها و همچنين خاطرات دفاع غيورانه در برابر متجاوز از ياد رفتنى نيست.  با وجود گذشت نزديك به سى سال از آن روزها و بازگشت 
آرامش به كشور، استان خوزستان با مشكالتى دست و پنجه نرم مى كند كه صبر و استقامت دراز مدت آنها در مقابل چنين مشكالتى باعث فراموشى 
مسئولين شده است. استان خوزستان با وجود نقش سازنده اى كه درجايگاه اقتصادى و امنيت و اقتدار كشور دارد كمترين سهم را از شرايط 

مطلوب زندگى به خود اختصاص داده است.

بامداد زاگرس - سعيد كيوانى 
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خشونت عليه زن، صرفا صورت كبود نيست

ــترى ايران گفت:  نايب رئيس اتحاديه كانون هاى وكالى دادگس
ــت  ــه زنان، صرفا ضرب و جرح و صورت كبود نيس ــونت علي خش

ــه اى را هم بايد مد نظر قرار داد.  ــقف هاى شيش بلكه س

در همايش «رفع خشونت عليه زنان؛ چالش ها و راهكارها» كه امروز با حضور 
مسئوالن فرهنگى و سياسى، حقوقدان ها و اساتيد دانشگاه در دانشگاه شهيد 
بهشتى برگزار شد، مصاديق مختلف خشونتى كه عليه زنان اعمال مى شود، مورد 

بحث قرار گرفت.

از هر 3 زن يكى از خشونت رنج مى برد
گرى لوييس، نماينده سازمان ملل در تهران، از افرادى بود كه در همايش رفع 
خشونت عليه زنان حاضر شده بود. او با بيان اين كه در سراسر جهان از هر 3 زن 
يكى از خشونت هاى جنسى و جسمى رنج مى برد، گفت: خشونت هاى جنسى و 
جسمى عليه زنان هيچ گونه مرز جغرافيايى، اجتماعى و فرهنگى نمى شناسد به 
طورى كه در سال 2014 بيش از 200 دختر در كشور نيجريه دزديده شدند و 

مورد تجاوز جنسى و جسمى قرار گرفتند.
گرى لوئيس با اشاره به تصاوير و ويدئوهايى از آزار و اذيت زنان در عراق افزود: در 
كشورهاى توسعه يافته نيز در سال هاى اخير، موارد زيادى از خشونت هاى جنسى 
عليه زنان در تيم هاى ورزشى و دانشگاه ها ديده شده كه بايد با استفاده از اقدامات 

عملى، نرخ خشونت را كاهش دهيم.
نماينده سازمان ملل در ايران تاكيد كرد: در اكثر مواقع اين خشونت ها از سوى 
فرد يا خانواده وى مسكوت مى ماند به اين علت كه آنها نميخواهند مورد تبعيض 
در خانواده و جامعه قرار گيرند. اين در حالى است كه تمامى افراد يك جامعه و 
مقامات مسئول در سراسر دنيا مى توانند با به چالش كشيدن فرهنگ خشونت و 

تبعيض، به اين سكوت و بهره كشى ها پايان دهند.
گرى لوئيس به فعاليت هاى ايران نيز در اين زمينه اشاره و تاكيد كرد: جمهورى 
اسالمى ايران در حال بررسى اليحه رفع خشونت عليه زنان است و اين نشان 
مى دهد كه مقامات اين كشور به دنبال رسيدگى و حل اين اين موضوع هستند. 
بسيار خرسندم كه امروزه بخش عمده اى از فعاليت هاى مردان و پسران، در 
راستاى توانمندسازى زنان و دختران است چرا كه ما مردان، ابتدا بايد در مقابل 

خشونت ها ايستادگى كنيم و از اينكه مورد نقد اطرافيان قرار گيريم، نترسيم.

چهارديوارى اختيارى نيست
در ادامه اين مراسم همچنين معاون امور 
زنان و خانواده رياست جمهورى، مبارزه با 
خشونت عليه زنان را مسئوليتى همگانى 
دانست و تاكيد كرد: چهار ديوارى در حوزه 
اختيارى  زنان،  عليه  خشونت  رفع  قوانين 

نيست.
و  زنان  امور  در  جمهورى  رئيس   معاون 
خانواده با اشاره به آخرين اقدامات انجام 

يك  كرد:  تاكيد  خشونت  برابر  در  زنان  امنيت  شده در زمينه اليحه تامين 
كه  كرده اند  بازبينى  و  پيگيرى  را  اليحه  اين  پژوهشى  و  كارشناسى  گروه 
اكنون تقريبا اين كار به پايان رسيده است. اليحه تامين امنيت زنان در برابر 
خشونت را با توجه به اسناد باالدستى در دستور كار قرار داده ايم؛ البته اين 
اليحه در دولت دهم آماده و به كميسيون لوايح ارائه شده بود؛ اما بخش 
قضايى اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت مورد ايراد كميسيون لوايح 

قرار گرفت و از دستور كار اين كميسيون خارج شد.
وى اظهار كرد: از ابتداى دولت يازدهم جلسات مكررى با قوه قضاييه درباره 
10 ماده قضايى اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت برگزار كرديم 
يا  قضاييه  قوه  توسط  بايد  يا  مواد  اين  لوايح  كميسيون  نظر  به  بنا  كه  چرا 
با موافقت اين قوه ارائه مى شد. بعد از منفك كردن بخش قضايى اليحه 
متوجه شديم كه بخش باقيمانده اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت 
براى  آنها  ميان  افزايى  هم  و  هماهنگى  اما  دستگاه هاست  كار  دستور  در 
از  صيانت  ملى  مرجع  اندازى  راه  پيشنهاد  بنابراين  ندارد.  وجود  آن  اجراى 
زنان در برابر خشونت را ارائه داديم كه بررسى اين موضوع با ارائه پيش 
همزمان  لوايح  كميسيون  به  كودكان  و  زنان  اجتماعى  امنيت  سند  نويس 
شد. كميسيون لوايح به اين نتيجه رسيد كه اليحه تامين امنيت زنان در 
برابر خشونت بايد با سند امنيت اجتماعى زنان و كودكان ادغام شود. پس 
از برگزارى جلساتى در سازمان مديريت و برنامه ريزى اين نتيجه حاصل 
سند  و  خشونت  برابر  در  زنان  امنيت  تامين  اليحه  ادغام  امكان  كه  شد 
امنيت اجتماعى زنان و كودكان وجود ندارد؛ در نتيجه كارهاى كارشناسى 
و پژوهشى اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را پيگيرى و بازبينى 

كرديم و اكنون تقريبا به پايان رسيده است.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده همچنين اضافه كرد: يك تيم 
دولت  رويكرد  به  توجه  با  و  تقويت  مدنى  بخش  در  را  اليحه  اين  ديگر 
بازنگرى مى كند. سند پشتيبان اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت 
نامه  پايان  و 50  مقاله  كار 250  اين  انجام  براى  كه  است  شده  آماده  نيز 
فارسى و هزار و 200 مطلب غير فارسى مورد استفاده قرار گرفته شده است 
و اين سند مى تواند در بعد فقهى مرور منابع و آگاهى از آمار و پژوهش هاى 

موجود راهگشا باشد.
خشونت عليه زن، صرفا صورت كبود نيست

همچنين نايب رئيس اتحاديه كانون هاى وكالى دادگسترى ايران (اسكودا) 
با بيان اين كه خشونت عليه زنان، صرفا ضرب و جرح و صورت كبود نيست 
بلكه سقف هاى شيشه اى به عنوان نمادى براى پنهان بودن خشونت است 
كه شكستن آن با مجروحيت همراه است، گفت: اين نوع خشونت، اجازه 
فعاليت به زنان و مديريت در سطوح باال براى زنان را نمى دهد و منظور، 

موانع و مشكالت زنان به عنوان نوعى از خشونت پنهان است.
هما داوودى اظهاركرد: خشونت عليه زن در مفهوم سنتى، بيشتر فيزيكى 
بود و زنى با صورت كبود در ذهن نقش مى بست اما مصاديق خشونت در 
ادبيات معاصر متعدد است و شامل مواردى است كه خود زنان هم از آن شناختى 

ندارند.
نايب رئيس اتحاديه كانونهاى وكالى دادگسترى ايران (اسكودا) با اشاره به 
سطوح سه گانه خشونت، گفت: زنان به دليل آسيب پذيرى باالتر، بيشتر در 
معرض خشونت قرار دارند و برخى از قوانين نيز در بازتوليد خشونت موثرند، 
همچنين ميزان بزه ديدگى ناشى از جنگ ها براى زنان وجود دارد و از سوى بزه 

ديدگى هاى ساختارى هم وجود دارد.

عشق ساالرى، مهمترين راه رفع خشونت عليه زن است
كرد:  بيان  دانشگاه  استاد  داماد،  محقق  مصطفى  در ادامه اين نشست، سيد 
خانواده  در  آنچه  و  است  عاطفه  تزريق  اول،  دواى  دواست،  آخرين  قانون، 
نقش اساسى را ايفا مى كند، عشق ساالرى و محبت است. عشق ساالرى 
شمار  به  زنان  عليه  خشونت  رفع  راهكار  ترين  مهم  كه  است  خانواده  در 

مى آيد.
كرد:  اظهار  دارد،  بر نمى  قانون  مرد،  و  زن  ميان  عشق  اينكه  بيان  با  وى 
اخالق، عاطفه و عشق خانواده را تحكيم مى كند. همه بايد رفع خشونت 

عليه زنان و به طور كلى حقوق زنان و منع تبعيض را بپذيرند.
جامعه در برقرارى اخالق،  دانشگاه با تاكيد بر نقش عموم آحاد  اين استاد 
گفت: احكام دين، شريعت است و هدف اصلى دين، برقرارى اخالق در جامعه 
تعريف شده است و براى برقرارى اخالق در جامعه نيازمند بسيج عمومى هستيم.

مدت هاست كه دوران انحصار خطوط ثابت تلفن همراه گذشته و چند 
سالى ست كه شركت هاى ارائه دهنده خدمات تلفن همراه عمده تمركز 
خود را بر روى خطوط اعتبارى گذاشته اند. طبق يك آمار نيمه رسمى 
تا فروردين سال گذشته شركت خدمات ارتباطى ايرانسل حدود 67 
ميليون خط اعتبارى را به بازار عرضه كرده كه از اين تعداد 26 ميليون 
آن ها فعال بوده است. در كنار آن، همراه اول نيز به عنوان نخستين 
اپراتور ايرانى كه تا قبل از ورود سيم كارت هاى اعتبارى انحصار بازار 
سيم كارت كشور را در اختيار داشت؛ تا سال گذشته حدود 42 ميليون 
سيم كارت اعتبارى را روانه بازار كرده كه از اين تعداد، تقريبا 25 ميليون 

خط، فعال است. 
 قانون سلب امتياز

 اما آن چه كه شركت هاى خدمات ارتباطى را بر آن داشت تا در راستاى 
حفظ شماره هاى ارائه شده و احتماال جلوگيرى از هدررفت شماره هاى 
موبايل كه شايد بتواند به عنوان سرمايه اى ملى به شمار رفته و البته 
ايجاد بستر براى صدور هر خط موبايل هزينه اى را بر زيرساخت هاى 
ارتباطى كشور تحميل مى كند؛ سلب امتياز مشترك از خطوطى ست 
كه براى مدتى معين مورد استفاده قرار نگرفته و به شكل غيرفعال 
باقى بمانند. براى مثال، اگر يك مشترك، خط اعتبارى ايرانسل خود 
را در طول 90 روز مورد استفاده قرار ندهد، سيم كارت در 91 امين 
روز توسط شركت ايرانسل ضبط شده و طى يك چرخه بازيافتى به 
فرد ديگرى عرضه مى شود. شركت هاى همراه اول و رايتل نيز چنين 
رويه اى را پيشه كرده اند و اما در مورد سلب امتياز، ايرانسل احتماال به 
واسطه فروش بيشتر و قيمت پايين تر سيم كارت هاى خود، سختگيرى 

بيشترى را به خرج مى دهد.
 البته مطابق قانونى كه توسط «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويى» تصويب شده، اپراتور ها مى توانند هر نوع سيم كارتى را در 
صورت فعال نبودن آن در بازه زمانى 90 روزه، سلب امتياز كرده و 
دوباره در چرخه فروش خود قرار دهند، اما شركت هاى ارتباطى بيشترين 
تمركز خود را بر روى خطوط اعتبارى گذاشته و خطوط ثابت در صورت 
داشتن بدهى هاى معوقه باال تر از ميزان مقرر هر اپراتور، طى يك بازه 

زمانى حدودا 6 ماهه تخليه و سپس سلب امتياز خواهند شد.

هر ايرانى چند سيم كارت!
چنانچه پيش تر نيز ذكر شد، افزايش ضريب نفوذ ارتباطات سيار در ايران، 
انحصار سيم كارت ثابت را شكست و پس از ورود سيم كارت اعتبارى به 
بازار تلفن همراه كشور؛ تقريبا تمام مردم ايران صاحب يك خط موبايل 
شدند. اما آن چه كه در اين ميان مشكالتى را ايجاد كرد، تصاحب چند 
سيم كارت – اغلب از اپراتورهاى مختلف – توسط يك مشترك بود كه 
زنگ خطر پايان يافتن شماره هاى محدود و قابل ارائه در بستر ارتباطات 
سيار كشور را به صدا درآورد. در اين مقطع زمانى و با توجه به افزايش 
تقاضا براى خريد سيم كارت از يك سو، و در اختيار داشتن چند شماره 
تلفن همراه مختلف توسط يك مشترك از سوى ديگر، سبب شد كه 

اپراتور ها زير سايه  مصوبه سازمان تنظيم مقررات راديويى، به سلب امتياز 
سيم كارت هاى غيرفعال توجهى اكيد داشته باشند.

مشكالت ناشى از سلب امتياز
فارغ از آن كه مصوبه مذكور در راستاى سلب امتياز خطوط غيرفعال 
اقدامى صحيح است يا خير؛ بايد در نظر داشت كه اگرچه برخى افراد 
به دپوى سيم كارت و عدم استفاده از آن ها مشغول هستند و به طور 
غيرمستقيم هزينه هايى را بر بستر ارتباطات اپراتور ها تحميل مى كنند؛ 
اما از يك سو افرادى وجود دارند كه از سيم كارت هاى اعتبارى براى 
برقرارى ارتباط در شبكه هاى اجتماعى مجازى بهره مى گيرند. در اين 
نوع از استفاده، افراد با خريدارى يك سيم كارت و وارد كردن شماره خط 
مذكور در برنامه هايى مثل تلگرام يا واتس اپ، حساب كاربرى خود را 
فعال كرده و شروع به استفاده از آن مى كنند؛ ممكن است در اين حالت 
فرد در طول سه ماه حتى يك بار هم با خط مذكور تماس برقرار 
نكرده يا پيامكى ارسال نكند، اما هر روز از برنامه  تلگرام نصب شده به 
واسطه اين سيم كارت استفاده كند. آن چه كه در روز 91 رخ مى دهد، 
سلب امتياز سيم كارت از سوى اپراتور و ارائه آن به يك مشترك ديگر 
است، در اين صورت مشترك بعدى نيز احتماال وارد تلگرام شده و 
مشكالت عديده اى بروز خواهد كرد. على، يكى از افرادى كه پس از 
مدتى متوجه سلب امتياز شدن سيم كارت خود شده، مى گويد: «حدود 
دو سال قبل يك سيم كارت ايرانسل خريدم. مدتى از آن استفاده نكردم. 
جالب است كه حتى از قانون سلب امتياز هم خبر نداشتم. يك روز 
سيم كارت را داخل گوشى موبايل ام قرار دادم تا از آن استفاده كنم، 
ولى با كمال ناباورى متوجه شدم كه سيم كارت سوخته است. براى 
رفع شك از طريق تلفن ديگرى با خط مذكور تماس گرفتم و ناگهان 
فردى گوشى را برداشت و توضيح داد كه يك هفته است خط من را از 
شركت ايرانسل خريده  است.»  او در ادامه مى گويد: «درست است كه 
هزينه هاى جارى شركت هاى ارتباطى با برقرارى تماس هاى مشتركين 
تامين مى شود، اما بهتر است ساز و كارى براى ارائه هشدار به مشترك 
در نظر گرفته شود تا از ايجاد سوءتفاهمات ميان صاحب قبلى و صاحب 

فعلى خط نيز جلوگيرى شود.»
ارسال پيامك هشدار به خطوط روشن!

شركت  ايرانسل كه يد طواليى در سلب امتياز خطوط تلفن همراه دارد، 
در پاسخ به سوال خبرنگار «فردا» مبنى بر اين كه «چرا اخطار سلب 
امتياز براى خطوطى كه خاموش هستند به صورت مكتوب به آدرس 
مشتركين ارسال نمى شود؟» مى گويد: «شركت ايرانسل در هنگام 
عرضه سيم كارت، قانون سلب امتياز را به مشترك متذكر مى شود. در 
صورت روشن بودن سيم كارت پيامك هشدار در مورد زمان باقى مانده 
تا سلب امتياز ارسال مى شود و در صورت خاموش بودن سيم كارت، 
اين وظيفه مشترك است كه نسبت به مهلت باقى مانده تا سلب امتياز 
سيم كارت اطالع يابد؛ براى آگاهى يافتن از مهلت نيز كافى ست با 
خدمات مشتركين ايرانسل تماس گرفته شود.» خدمات ايرانسل در ادامه 
مى افزايد: «موضوع تلگرام و تداخل استفاده صاحب قديم و صاحب 

جديد يك سيم كارت از آن، در حوزه كارى پليس فتا است و در صورت 
بروز مشكل، موضوع بايد با اين نهاد در ميان گذاشته شود.»

همراه اول؛ سلب امتياز يا تخليه؟
همراه اول نيز گرچه مهلت طوالنى ترى براى مشتركات غيرفعال در 
نظر گرفته، اما با رويه اى مشابه با ايرانسل نسبت به سلب امتياز خطوط 
اقدام مى كند. اين اپراتور نيز در پاسخ به سوال در مورد «چرايى عدم ارائه 
پيش هشدار مكتوب به مشتركان غيرفعال» مى گويد: «رويه شركت 
همراه اول براى سلب امتياز خطوط اعتبارى كمى متفاوت است. در اين 
حالت اگر از مهلت آخرين شارژ سيم كارت دو ماه بگذرد، سيم كارت به 
حالت معلق درآمده، دو ماه بعد در صورت عدم فعاليِت دوباره سيم كارت 
به حالت غيرفعال درخواهد آمد. البته در تمام اين مراحل مشترك 

مى تواند با تماس با بخش خدمات مشتركين خط خود را فعال كند.»
 اين شركت در ادامه اضافه مى كند: «بازه سلب امتياز يك خط حدود 9 
تا 12 ماه به طول مى انجامد.» يكى از مسئوالن پاسخگوى اين شركت 
در ادامه و در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه «پس چرا شركت ايرانسل 
در عرض سه ماه خط را سلب مى كند؟» مى گويد: «البته همراه اول نيز 
چنين قانونى دارد. در اين حالت اگر اعتبار {شارژ} داخل سيم كارت 
كمتر از 5 هزار تومان باشد و سيم كارت سه ماه هيچ  فعاليتى اعم از 
تماس، پيامك يا اينترنت نداشته باشد، سيم كارت تخليه مى شود. اما 
مشترك مى تواند تا دو هفته پس از تخليه طى يك روند سيم كارت 

خود را بازگردانى كند.»
راهكار چيست؟

فارغ از تمام موضوعاتى كه ذكر شد، بايد به اين نكته توجه داشت كه 
خالء فرهنگى و انبار كردن سيم كارت از سوى برخى افراد جامعه، در 
حالى كه از سيم كارت خريدارى شده استفاده اى نمى كنند، باعث شده 
كه قانون سلب امتياز مصوب و به اجرا درآيد و البته در اين بين افرادى 

نيز متضرر شده و صدمات مالى و معنوى بسيارى را متحمل شوند.
 در حال حاضر عرضه سيم كارت تلفن همراه در قبال ارائه كارت ملى 
و كد ملى معتبر از سوى مشترك صورت مى پذيرد و به نظر مى رسد 
كه اپراتور ها و نمايندگان فروش آن ها بايد عدم فروش بيش از يك 
سيم كارت به كدملى اى كه پيش تر نسبت به خريد سيم كارت اقدام 
كرده را مدنظر داشته باشند تا در اين صورت نه تنها قانون سلب امتياز 
سيم كارت تا حد زيادى كنار گذاشته شود، كه ضمن آن فرهنگ چشم و 
هم چشمى در خريد سيم كارت هاى مختلف نيز از ميان برود.  ناگفته نماند 
كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى چند ماهى ست راهكارى 
را در نظر گرفته تا از طريق آن، مشتركان از تعداد سيم كارت هايى كه 
به نامشان ثبت شده اطالع يافته و در صورت مغايرت تعداد سيم كارت 
در اختيار با تعداد سيم كارت اعالمى، جهت جلوگيرى از هرگونه 
سوءاستفاده مراتب را به اپراتورهاى موردنظر اطالع دهند. مشترك براى 
mobilecount.cra. استفاده از اين امكان، كافى ست به سامانه

ir مراجعه و سپس با ورود كدملى و تلفن همراه پيامك حاوى تعداد 
سيم كارت هاى ثبت شده با كدملى خود را دريافت كند.

كودكان بهزيستى پس از اينكه به سن 18 سالگى مى رسند بايد 
خواسته و ناخواسته وارد جامعه اى شوند كه در آن هيچ پشتوانه 

عاطفى و مادى ندارند.
بهزيستى  غير  و  بهزيستى  مرفه،  و  فقير  اجتماعى،  آسيب هاى   
نمى شناسد اما با اين حال شايد تعجبى نداشته باشد قربانى اين 
خطرات فردى باشد كه طعم داشتن يك خانواده، پدر، مادر، خواهر 
و حتى برادر را نچشيده و در جامعه به عنوان كودك بهزيستى 
شناخته شده باشد. كودكان بهزيستى پس از اينكه به سن 18 سالگى 
مى رسند بايد خواسته و ناخواسته وارد جامعه اى شوند كه در آن هيچ 
پشتوانه عاطفى و مادى ندارند. يا بايد خود را آماده پذيرش يك سرى 
سختى ها كنند ومدبرانه براى پيدا كردن شغلى تازه در ميان انبوه 
متقاضيان دل به دريا بزنند و يا اينكه براى رسيدن به آرامش از 
راه هاى خطر افرين و انحرافى بگذرند. بيشترين لطفى كه جامعه در 
حق آن ها كرده اين است كه تا سن 18 جايى به نام بهزيستى براى 

زندگى داشته اند و عنوان آن ها كودك بهزيستى 
است. لفظى كه در ظاهر فرد را ناخواسته مجبور 
مى كند يك سرى الفاظ را بپذيرد و از رفتار يك 
سرى آدما نسبت به خود تعجب نكند.   جدا از 
مشكالت فرهنگى و اجتماعى كه يك كودك 
بهزيستى با آن مواجه است، دغدغه هاى مالى 
بيشتر از همه اين ها آن ها را مى آزارد. دغدغه اينكه 
شغلى ندارند و بد تر اينكه به دليل فقدان پشتوانه 
كمتر شانسى براى پيدا كردن كار خواهند داشت.   

آينده تلخ كودكان بهزيستى 
تنها بودن براى كسانى كه دور از خانواده و در 

محيط بهزيستى زندگى كرده اند يك تجربه تلخ هميشگى است 
گاهى همين افراد به قيمت رهايى از اين تجربه حاضر به پرداخت 
هزينه هاى سنگينى مى شوند كه شايد ديگر راه جبرانى براى آن 
نباشد. مثال از جنسيت، كار و توان و حتى ارزش انسانى خود مايه 
مى گذارند تا از داشتن چند شريك و همراه بهره ببرند به همين دليل 
اگر موفق نشدند دچار اسيب هاى بزرگى چون اعتياد، دزدى، تن 
فروشى و حتى قتل مى شوند. همه اين حرف ها البته تنها مرتبط 
با كودكان بهزيستى نيست اما بيشتر مواقع شايدعمده قربانيان 
حوادث تلخ جامعه كودكان بهزيستى باشند. كودكانى كه حمايت 
مالى بهزيستى به آن ها ناچيز است و وعده ها براى كمك مالى 
به ان ها پشت گوش بعضى مسئوالن انداخته مى شود.   البته 
طبق قانون بهزيستى اين امكان را به افراد مورد نظر داده كه در 
صورتى كه در شرف انتقال به جامعه هستند و توانايى مستقل 
زندگى كردن را نداشته باشند در طى دو فرصت 6 ماهه بتوانند 
يك  نظر  زير  آماده سازى  خانه هاى  عنوان  تحت  خانه هايى  در 
مددكار و به صورت گروه هاى 7 تا 10 نفره زندگى مستقل را تمرين 
كنند تا آماده ورود به جامعه و استقالل كامل شوند. از آنجايى كه 
شرايط مستقل شدن براى دختران دشوار تر است به آن ها اجازه داده 
شده كه تا پايان تحصيالت و تا 6 ماه پس از استقالل اقتصادى در 

مراكز بهزيستى نگهدارى شوند.

   بهزيستى پس از ترخيص پشت آن ها را خالى مى كند
اما موضوع مهمى كه از ديد كودكان بهزيستى مغفول نمانده 
پس  حمايت ها  اين  يافتن  پايان  و  بهزيستى  حمايت هاى  عدم 
از خروج ان ها از بهزيستى است. به باور خيلى از آن ها گرچه 
بهزيستى تا سن 18 سالگى و زمانى كه در بهزيستى زندگى 
مى كنند شرايط الزم را مهيا كرده اما پس از آن با دادن مبلغ 
زود  خيلى  است  ميليون  و 14  ميليون، 7  بعضا 5  كه  ناچيزى 

پشت آن ها را خالى مى كند.  
 بر اساس قانون بهزيستى موظف است مبلغى به عنوان حق مسكن 
به كودكانى كه به سن 18 سالگى مى رسند، پرداخت كند كه اين 
مبلغ در قانون 17 ميليون ذكر شده اما بنا به گفته افرادى كه از 
بهزيستى ترخيص شده اند اين مبلغ به طور كامل پرداخت نمى شود 
و از طرفى پس از ان هم خبرى از وعده هاى بهزيستى مبنى بر 

حمايت مالى از آن ها در مواقع ازدواج و.. نيست.   

بهزيستى ها علت و معلول حوادث تلخ
 عليرضا شريفى يزدى، مدرس دانشگاه و عضو پژوهشكده خانواده 
مهم ترين  از  يكى  گويد:  مى  «فردا»  خبرنگار  به  رابطه  اين  در 
مشكالت جامعه ما اين است كه هنوز نتوانسته ايم محيط مناسبى 
هم به لحاظ شغلى هم فرهنگى و اجتماعى براى جوانان فراهم 
سازيم. همين محيط نامساعد بيشتر مواقع باعث وقوع اتفاقات 
ناخوشايندى است كه چوب آن را افرادى مى خورند كه كم سن 

و سال كودك و حتى نوجوان هستند.
 كودكان بهزيستى نمونه مهمى اند

 كه علت و معلول حوادث تلخ مى شوند
 وى توضيح مى دهد جامعه بايد به لحاظ شغلى بستر كافى براى اين 
دسته را فراهم سازد. از طرفى سازمان بهزيستى نيز نبايد ازحمايت 
ميزان  همان  كند.    خالى  شانه  آن ها  ترخيص  از  پس  ان ها  مالى 
مستمرى كه ماهيانه به اعضاى بهزيستى پرداخته مى شود الزم 
است به اين ها هم پرداخت شود. از طرفى كودكان بهزيستى بايد از 
پوشش بيمه اى مناسبى از سوى سازمان برخوردار شوند كه پس از 

 رفتن از بهزيستى از كمك هاى اين نوع بيمه بهره ببرند.
هيچ پولى بابت درمان نداريم! 

 ليال دختر28ساله كه حدود 10 سال پيش از بهزيستى مرخص 

شده در رابطه با وضعيت زندگى خود و دوستانش توضيح مى دهد: 
«سالى كه از بهزيستى بيرون آمدم كل مبلغى كه آنجا به من داد 
5 ميليون تومان بود در حالى كه با اين مبلغ حتى نمى شد مكان و 
جاى مشخصى را براى زندگى اجاره كرد. بهزيستى پس از ترخيص 
كودكان ديگر هيچ حمايت موثرى از آن ها نمى كند. بسيارى از افراد 
كه خيلى از آنها دوستان من بودند به دليل مشكالت عمده و داشتن 
بيمارى هايى كه بابت درمان آن پولى نداشتند، جان خود را از دست 
دادند. متاسفانه اين بچه ها بدون هيچ حمايتى از بهزيستى بيرون 
مى آيند و هيچ پولى بابت درمان ندارند و مجبورند با بيمارى هايى 

كه دارند بسازند.
 ليال مى گويد: «البته وضعيت دختران به مراتب بد تر از وضعيت 
پسران است چرا كه در معرض سوء استفاده هاى جنسى هستند و به 
دليل اينكه حامى و پشتوانه اى ندارند اعتماد به نفس كمترى دارند 

و زو تر فريب مى خورند.»
 وى ادامه مى دهد: «البته ديدگاه جامعه هم 
نسبت به ما شرايط را بد تر كرده است. دختران و 
پسرانى كه از بهزيستى مرخص مى شوند شرايط 
به  طرفى  از  و  دارند  ازدواج  براى  ترى  سخت 
سختى شغلى پيدا خواهند كرد. جامعه در هر 
صورت به ان ها نگاه منفى اى دارد. گويى عمده 

مشكالت و آسيب ها از اين افراد سر مى زند.»
 وضعيت دختران بهزيستى
 بد تر از پسران است

كودك  هزار   24 از  بيش  حاضر  حال  در 
بى سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان 
بهزيستى هستند كه در مراكز و خانه هاى كودك 
و نوجوان نگهدارى مى شوند. برخى از آنها البته از   همان سنين 
كودكى فرزند خوانده مى شوند و برخى هم بايد منتظر بمانند تا 18 

سال كه شدند از بهزيستى مرخص شوند. 
 به گفته مسئوالن بهزيستى كودكان در بهزيستى تحت پوشش 
 بيمه هستند و پس از ترخيص مبلغى براى حمايت مالى از آن ها 
به صورت ماهيانه پرداخت مى شود. از سوى ديگر به گفته همين 
مسئوالن بهزيستى هزينه تحصيل افرادى كه از آنجا ترخيص 
مى شوند را در صورت قبول در دانشگاه و ادامه تحصيل پذيرفته 
است. برخى از مددجويان نيز از پرداخت ماهيانه مبلغى بيش از 80 
هزارتومان به كسانى كه از بهزيستى ترخيص مى شوند مى گويند كه 
البته اين مبلغ در صورتى كه فرد مورد نظر يك پشتوانه و يا حامى 

خانوادگى داشته باشد خود به خود لغو مى شود.
مراكز  از  18سالگى  از  بعد  900نفر  800تا  حدود  هر سال   
بهزيستى ترخيص مى شوند. سازمان بهزيستى در اين سال ها 
3 ميليون تومان به جوانان ترخيص شده مى داد تا زندگى مستقلى 
شروع كنند. هرچند اين رقم به 7و 14 ميليون تومان هم رسيد 
و قرار است تا 20ميليون تومان هم برسد اما هنوز اين جوانان 
و  باشند.  داشته  مستقلى  زندگى  مبالغى  چنين  با  نمى توانند 

متاسفانه متحمل آسيب هاى جبران ناپذيرى مى شوند.

دست زدن به الشه پرندگان ممنوع
رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت ضمن اشاره به
مشاهده موارد حيوانى آنفلوآنزاى مرغى در 11 استان كشور، تاكيد كرد:
اين نوع از آنفلوآنزا كه در حال حاضر تحت عنوان آنفلوآنزاى پرندگان

از آن نام برده مى شود، تا امروز در انسان ايجاد بيمارى نكرده است.
محمد مهدى گويا دبا اشاره به نگرانى هاى اخير درباره انتقال ويروس
آنفلوآنزاى مرغى به انسان،  گفت: اين نوع از آنفلوآنزا كه در حال حاضر
تحت عنوان آنفلوآنزاى پرندگان از آن نام برده مى شود، تا امروز در
انسان ايجاد بيمارى نكرده است، ولى در مورد ويروس هاى آنفلوآنزا
هيچ چيزى را نمى توان به صورت قطعى بيان كرد؛ يعنى ممكن است
اين ويروس كه تا امروز ايجاد بيمارى نكرده، بتواند با تغييراتى در
ساختمان خود، كه معموال در ويروس هاى آنفلوآنزا بسيار زياد است،

ايجاد بيمارى كند و از اين جهت قابل پيش بينى نيست.
وى ادامه داد: اقدام اول وزارت بهداشت در اين خصوص،  اين است
كه در صورت شيوع ويروس آنفلوآنزاى مرغى در هر منطقه اى، به
سازمان دامپزشكى براى "آموزش مراقبت از خود" به كسانى كه با اين
پرندگان در تماس بودند، كمك مى كنيم. همچنين به مردم منطقه نيز
آموزش مى دهيم كه چگونه از خود مراقبت كنند و با پرندگان تماس

نداشته باشند.
رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت همچنين بيان
كرد: براى افرادى كه با اين پرندگان در تماس بودند يا كار معدوم سازى
آنها را انجام مى دهند، واكسن آنفلوآنزا تزريق  و به مدت 10 روز، داروى
پيشگيرى داده مى شود.  براى 10 روز نيز از آنها مراقبت مى كنيم تا
اگر عاليمى از بيمارى ديده شد، بالفاصله اقدامات الزم را انجام دهيم.
ديده انسان  در  امروز  تا  ويروس  اين  كه  هرچند  كرد:  تاكيد  گويا 
نشده، ولى وزارت بهداشت مراقبت هاى خود را به اين ترتيب ادامه
مى دهد تا از مبتال شدن مردم به آن پيشگيرى كند يا در صورت ابتال،
مراقبت هاى الزم را ارائه دهد. رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير
وزارت بهداشت همچنين توصيه كرد: مردم از دست به الشه پرندگان
خوددارى كنند و در صورت مشاهده پرندگان تلف شده، به سازمان
دامپزشكى يا محيط زيست اطالع دهند. شهروندان مى توانند براى
گزارش به سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مشاهده الشه

پرندگان با سامانه 1540 تماس بگيرند.

شرايط معافيت كفالت سربازى
يكى از بيشترين سواالتى كه در مورد معافيت هاى سربازى مطرح

مى شود، شرايط بهره مندى از معافيت هاى كفالت است.
براساس قانون سربازى ، شرط اصلى براى بهره مندى از معافيت هاى
كفالت رسيدن به سن 18 سال تمام و نداشتن غيبت است و پس از
آن نيز فرد متقاضى بايد يگانه و تنها مراقب باالى 18 سال كفيل خود
باشد، يعنى فرد  متقاضى كفالت بايد تنها فرد ذكور پسر، برادر يا نوه

باالى 18 سال براى خانواده باشد.
 منظور از نداشتن غيبت نيز اين است كه تمامى افراد ذكور كه به سن
18 سال مى رسند  بايد وضعيت خدمت وظيفه عمومى خود را روشن
كنند و در صورت عدم معرفى يا عدم حضور در زمان هايى كه وظيفه

عمومى تعيين مى كند فرد وارد غيبت مى شود.
همچنين افرادى كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل كرده يا در
دوره متوسطه فارغ التحصيل شده اند بايد پس از رسيدن به 18سالگى
تمام، ظرف شش ماه  خود را به وظيفه عمومى معرفى كنند به عنوان
مثال اگر فرد ذكورى با تاريخ تولد 20/5/1373 درسال 90 وقبل از آن
در مقطع سوم راهنمايى ترك تحصيل كرده چنانچه ظرف مدت 6 ماه
از تاريخ 20/5/1391 (ماه 18 سالگى تمام فرد) تا تاريخ 20/11/1391
خود را معرفى نكند وارد غيبت شده و به عنوان مشمول غايب تلقى
مى شود. در حين تحصيل نيز مى توان درخواست معافيت كفالت كرد و
فرد مشمول با ارائه گواهى اشتغال به تحصيل معتبر، رسيدگى به ادعاى

كفالتش انجام خواهد شد.
وجود برادر بيمار باالى 18 سال براى معافيت كفالت اگر چنانچه به
تشخيص شوراى پزشكى برادر بيمار قادر به سرپرستى و نگهدارى
مكفول نباشد مانع نبوده و در آن صورت تنها فرزند ذكور سالم باالى

18 سال مى تواند درخواست معافيت كفالت كند.
و سرپرستى  براى  كه  مشمول  است  فردى  نيز  مكفول  از  منظور 
نگهدارى وى از خدمت دوره ضرورت معاف مى شود و  پدر، مادر،
پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، همسر و فرزند جزو افرادى هستند

كه مى توان كفيل آنها شد.

ركورد ثبت نام 
«كارت اهداى عضو» شكسته شد 

ــه خندوانه ــش برنام ــس از پخ ــاعت پ ــول 36 س در ط
ــزار نفر براى ــش از 40 ه ــداى عضو، بي ــا موضوع اه ب

ــد. ــدام كردن ــو اق ــداى عض ــت كارت اه درياف

دكتر كتايون نجفى زاده، مديرعامل انجمن اهداى عضو ايران،  سه شنبه
شب در برنامه خندوانه حاضر شد و مردم را با فرايند مرگ مغزى آشنا
كرد. در اين برنامه همزمان با معرفى سامانه ehda.center براى
ثبت نام كارت اهداى عضو از سوى رامبد جوان، مجرى برنامه، بيش
از 5000 نفر به صورت آنالين و هم زمان به بازديد از سايت انجمن اهداى
عضو ايرانيان پرداختند و پس از 36 ساعت آمار ثبت نام كارت اهداى عضو
به بيش از 40 هزار نفر رسيد. اين در حالى است كه پيش از آن روزانه
تنها 500 تا 1000 نفر متقاضى در سامانه ehda.center براى دريافت
كارت اهداى عضو اقدام مى كردند و اين آمار حكايت از افزايش 80 برابرى
درخواست كارت اهداى عضو و شكستن ركورد اين اقدام خداپسندانه دارد.
بايد توجه كرد كه باالترين آمار ثبت نام كارت اهداى عضو با 15000 ثبت
نام در يك روز به زمان اهداى عضو عسل بديعى بازيگر شاخص سينما و

تلويزيون ايران بازمى گردد.
دكتر كتايون نجفى زاده، مديرعامل انجمن اهداى عضو ايرانيان در توضيح
اين اقدام انسانى از سوى مردم ايران، گفت: بى شك رسانه ها در زمينه
فرهنگ سازى و تشويق مردم به اهداى عضو، نقش بى بديلى را ايفا مى كنند

و اين آمار نيز بر اين ادعا صحه مى گذارد.
وى افزود: اهداى عضو يك اقدام انسانى است كه خانواده هر فرد مرگ
مغزى با رضايت به اهداى ارگان هاى عزيزش مى توانند جان يك تا
هشت نفر را نجات داده و يك تا 53 نفر را از معلوليت نجات دهند.
اهداى عضو تنها اهداى بخشى از بدن نيست، بلكه اهداى زندگى به
يك فرد منتظر است كه شايد سال ها در آرزوى سالمتى به سر برده
است. بنابر اعالم روابط عمومى انجمن اهداى عضو ايران، نجفى زاده
از مردم خواست تا با ثبت نام در سامانه www.ehda.center و

دريافت كارت اهداى عضو اين اقدام خداپسندانه را ادامه دهند.

 سيم كارت هايى با دو يا چند صاحب
سلب امتياز 

سيم  كارت هاى  تلفن همراه؛  
درست يا غلط؟

خبر
دست

خبر
خش

18 سالگى؛ آخرين سال حضور در بهزيستى

اين كودكان دلشان نمى خواهد بزرگ شوند

ــتند به  ــى كه خاموش هس ــلب امتياز براى خطوط ــرا اخطار س چ
ــود؟ ــال نمى ش ــتركين ارس صورت مكتوب به آدرس مش
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بهره بردارى صنعتى در خوزستان
ــتان  خوزس تجارت  و  ــدن  مع صنعت،  ــازمان  س ــه  برنام و  ــرح  ط ــاون  مع
ــيس صنعتى با  ز تأس ــوا 365 ج د  ــدا ــالجارى تع 9 ماهه س ــى  ــت: ط گف
نفر   6778 ــتغال  ش ا و  تومان  ميليارد   4350 ــرمايه گذارى  س ــى  پيش بين

ــت. ــده اس صادر ش

  مهرام روانبخش با اعالم اين خبر اظهار كرد: ميزان و حجم تقاضاى جواز تأسيس در 
استان خوزستان نشان دهنده استقبال سرمايه گذاران در زمينه صنعت و توليد با توجه 

به پتانسيل و استعداد بالقوه استان است.
وى افزود: جذب سرمايه گذاران توانمند و ايجاد شرايط جهت تحقق اين تقاضاى 
سرمايه گذارى در بخش صنعت ارتباط مستقيمى با ايجاد زيرساخت ها و هماهنگى 
و  حفظ  با  سرمايه گذاران  اين  هدايت  و  حمايت  منظور  به  اجرايى  دستگاه هاى 

رعايت مسائل زيست محيطى و اقليمى استان دارد.
روانبخش تصريح كرد: با نگاهى به نوع مجوزهاى صادره و مكان هاى پيشنهادى 
جهت  صادره  جوازهاى  غالب  كه  مى شود  مشاهده  طرح ها  اين  اجراى  جهت 
فعاليت هاى  و  بوده  اميديه  و  ماهشهر  انديمشك،  دزفول،  اهواز،  شهرستان هاى 
موردنظر در زمينه هاى صنايع فلزى، نورد، شيميايى و صنايع تبديلى كشاورزى است 
كه نشان دهنده هم راستايى اين جوازها با پيش بينى هاى انجام گرفته در طرح آمايش 
استان  شهرستان هاى  پتانسيل هاى  اساس  بر  طرح ها  مكان يابى  و  استان  صنعتى 
انجام شده است.روانبخش خاطرنشان كرد: سعى و سياست گذارى مسئولين نيز 
درخواست هاى  استان  سرزمين  آمايش  سند  تدوين  به  توجه  با  كه  بوده  اين  بر 

سرمايه گذارى بر اساس برنامه ها و مكان هاى پيش بينى شده هدايت شوند.
وى افزود: همچنين طى اين مدت تعداد 112 پروانه بهره بردارى جهت واحدهاى 
صنعتى صادر شده كه حجم سرمايه گذارى اين واحدها برابر 2380 ميليارد تومان و 

اشتغالزايى يراى 2028 نفر است.

عمده دامداران كشور
 در آستانه ورشكستگى قرار دارند

ــداران بهبهان گفت: گرانى حامل هاى انرژى،  ــس هيأت مديره تعاونى دام رئي
ــبوس  ــتمزدها، افزايش قانونى بهاى س ــاليانه 10 تا 14 درصد دس افزايش س
ــدن  ــه اى و علوفه اى، افزايش بهاى داروى دام، برچيده ش ــدم و ذرت دان گن
ــن ها در سه سال  ــيون ملى دام ها بصورت رايگان، كميابى واكس واكسيناس
ــت از دامداران و قطع  ــير و گوش ــى و همزمان كاهش بهاى خريد ش متوال

ــت. ــكالت دامداران اس ــير از مش يارانه ش

غالمحسين رنجبرها با بيان اين كه ره آورد اين مشكالت، ورشكستگى درصد قابل 
توجهى از دامداران كشور و قرار گرفتن مزارع نيمه  فعال موجود در آستانه نابودى 
كامل است، اظهار كرد: مصوبه ستاد تنظيم بازار مبنى بر خريد شير از دامداران با 
در  نيافت.  اجرايى  وجاهت  هيچگاه  پيش،  سال  در  تومان  كيلو 1440  هر  قيمت 
حالى كه در سه سال گذشته حداقل سه بار بهاى لبنيات توليدى كارخانجات براى 
مردم و مصرف كنندگان گران تر شد اما بهاى خريد شير از دامداران نه تنها افزايش 

نيافت بلكه سه بار كاهش يافت.
سه  در  يعنى  داد؛  رخ  رويه  همين  هم،  قرمز  گوشت  قضيه  در  افزود:  وى 
براى  تومان  هزار   34 تا  تومان  هزار   24 از  گوساله  گوشت  نرخ  گذشته  سال 
فروش  نرخ  سال  سه  براى  كشور  دامداران  براى  و  يافت  افزايش  مصرف كننده 
جوانه هاى نر گوشتى از كيلويى 12 هزار تومان به صورت زنده به كيلويى 10 
و 11 هزار تومان كاهش يافت. يعنى در اين دو معادله، شير و گوشت قرمز براى 
مصرف كنندگان گران تر شد و همزمان براى توليدكنندگان هم با كاهش قيمت و با 

ضرر به فروش رفت.
رنجبرها تصريح كرد: در اين شرايط، هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان هر دو 
زيان ديدند و ضايع شدند و واسطه ها، سودهاى كالن بردند. اين اقتصاد بيمار، در 
سه سال گذشته عمده دامدارى ها را در آستانه ورشكستگى قرار داده است. چراكه 
يارانه هاى شير برچيده شدند و همزمان نرخ بهره تسهيالت بخش كشاورزى در 
سال گذشته به باالترين حد خود در طول 38 سال اخير رسيد؛ اين تنگناهاى دولتى، 

توليد را به زانو درآورده است.
وى عنوان كرد: در اين روزها تلخ ترين و سياه روزترين دوران، براى اقتصاد دامداران 
جزو  گوشت  و  شير  توليد  عام المنفعه  و  توليدى  حرفه  است.  خورده  رقم  كشور 
مؤثر  تدابير  اگر  و  است  شده  موجود  توليدى  حرف  زيان آورترين  و  سخت ترين 
و كارآمدى اتخاذ و اعمال نشود، بزودى شاهد ورشكستگى عمومى دامداران و 
همزمان نايابى، گرانى و كاهش سرانه مصرف شير و گوشت سالم براى مردم و 

مصرف كننگان خواهيم بود.
رنجبرها بيان كرد: بنابراين به منظور تشويق خانواده بزرگ دامداران كشور و دلگرم 
شدن آن ها به آينده مزارع توليدى شان، خواهان رسيدگى عاجل و اقدامات انقالبى 
در راستاى برگشت رونق مجدد به صنعت دامپرورى كشور، بخشودگى اصل و 
فرع كليه تسهيالت دامداران كشور به نظام بانكى ايران، برقرارى اعطاى يارانه شير 
مستقيم به دامداران و تضمين خريد شير و گوشت به نرخ متعادل و ايجاد ثبات در 

اين عرصه بنيادى و پراشتغال توليدى هستيم.
وى عنوان كرد: مثًال صنايع جانبى ، تبديلى كشاورزى در شهرهاى شمالى استان و 
صنايع فلزى و شيميايى در مركز و جنوب استان استقرار مى يابند كه آمار مجوزها 
در اين مدت نشان مى دهد مجوزهاى صادره در طى سال جارى عموماً  هم راستا 
با طرح آمايش سرزمين استان بوده است./ دو خبر باال در ستون مجزا بنام  اقتصاد 

خوزستان جانمايى شود

ركود در بازار صنايع دستى
 برخورد با عرضه اشياء تقلبى

ــياء قديمى و صنايع  ــندگان اش رئيس اتحاديه فروش
ــديد  ــتى با ركود ش ــازار صنايع دس ــتى گفت: ب دس
ــت كه براى رونق بازار سليقه  ــت و نياز اس مواجه اس
ــب براى  ــى و نوآورى اتفاق بيفتد و بازار مناس شناس

ــود. اين محصوالت فراهم ش
سيد محمد عبداللهى  گفت: در صنعت صنايع دستى ركود 
است و هنوز در زمينه فرهنگ  سازى و جاذبه  زياد  بسيار 
توريستى كه به صنايع دستى مربوط مى شود كار زيادى نشده 
و نياز است كسبه و جامعه را با اين حوزه بيشتر آشنا كنيم.   وى 
ادامه داد: ركود اقتصادى موجود در بازار صنايع دستى بيشتر 
تبعات منفى اش را براى هنرمندان صنايع دستى داشته است. از 
سوى ديگر نيز آمارهاى بدست آماده نشان مى دهد كه بخش 
عمده اى توريست هايى كه به ايران مى آيند توريست هايى 
نيستند كه اجناس هنرى گران بخرند، چراكه بيشترشان اشخاص 
بازنشسته و دانشجوها هستند؛  بنابراين اين توريست ها از آن 

طبقه اى نيستند كه در ايران هزينه چندانى كنند.  
رئيس اتحاديه فروشندگان اشياء قديمى و صنايع دستى تصريح 
كرد: مهمترين مشكالت ما در زمينه صنايع دستى اين است كه 
كاالهاى ساخته شده را استانداردسازى و برندسازى نكرديم و 
همچنين آثار هنرى مان را آرشيوسازى نكرديم. متوليان صنايع 
دستى اگر مى خواهند از هنرمندان صنايع دستى حمايت كنند 
و بازار صنايع دستى رونق پيدا كند بايد سليقه شناسى صورت 
بگيرد.  از سوى ديگر هم بازار مناسب براى فروش محصوالت 

ايجاد شود.
واردات صنايع دستى بسيار كم شده است

عبداللهى همچنين درباره كاالهاى وارداتى در بخش صنايع دستى 
گفت: در سال هاى قبل محصوالت وارداتى صنايع دستى بيشتر 
بود اما در حال حاضر جزو كاالهاى لوكس حساب مى شود كه 
واردات آن بسيار كم شده است. بيشتر كاالهايى وارداتى كه امروز 

در بازار وجود دارد بيشتر مربوط به گذشته است.  
وى اضافه كرد: برخى محصوالت كه به كارهاى چوبى مى شود 
از كشورهاى تايلند، پاكستان و هند وارد مى شود و مجسمه هاى 
چينى و محصوالت بلورى از چين وارد مى شود. اما با توجه 
به افزايش قيمت دالر و تعرفه هاى گمركى خوشبختانه بازار 
جواب گوى ورود اين كاالها نيست. رئيس اتحاديه فروشندگان 
اشياء قديمى و صنايع دستى همچنين عنوان كرد كه باال رفتن نرخ 
دالر روى قيمت  صنايع دستى داخلى تاثير چندانى نداشته است.

اجناس كپى با تقلب متفاوت است
عبداللهى درباره محصوالت تقلبى در بازار اشيا قديمى توضيح 
داد: برخى اجناسى كه در بازار هستند كپى هستند كه با اجناس 
تقلبى متفاوتند. به اجناس كپى اصطالحا «موالژ» گفته مى شود كه 
تعرفه ها و ويژگى هاى خاص خود را دارد اما به غير از جنس هاى 
كپى با عرضه محصوالت تقلبى براى حمايت از حقوق مصرف 
كننده و هم براى حيثيت فرهنگى و ملى به شدت برخورد 
مى شود و طى يك سال گذشته اجناس تقلبى در بازار منوچهرى 
را ضبط و جمع آورى كرديم و در برخى موارد نيز حكم پلمب 

داده شده است.  

دالر پنجشنبه را با 3939 تومان شروع كرد
سكه 8300تومان گران شد

در جريان آغاز معامالت بازار آزاد(پنجشنبه) تهران، قيمت هر 
دالر آمريكا 3939 تومان تعيين شد. اين در حالى است كه نرخ 
سكه طرح جديد با 8300 تومان افزايش، به يك ميليون و 171 
هزار تومان رسيد.  در جريان ساعات آغازين معامالت (پنجشنبه) 
بازار تهران، قيمت هر دالر آمريكا بدون تغيير نسبت به آخرين 
نرخ روز گذشته، 3939 تومان معامله شد. اين در حالى است 
كه قيمت هر يورو با 6 تومان افزايش 42945 تومان، پوند 
با 8 تومان افزايش 4873 تومان، درهم امارات با يك تومان 
افزايش 1106 تومان و لير تركيه با 4 تومان افزايش 1161 
تومان است. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح 
قديم با 5 هزار تومان افزايش يك ميليون و 135 هزار تومان، 
سكه تمام بهار آزادى طرح جديد با 8300 تومان افزايش يك 
ميليون و 171 هزار تومان، نيم سكه و ربع سكه هر يك با 
هزار تومان افزايش به ترتيب 606 هزار تومان و 322 هزار 

تومان و سكه يك گرمى هم 204 هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهاى جهانى 1177 دالر و 30 سنت 
و هر گرم طالى 18 عيار نيز 113 هزار و 300 تومان است.

از كم فروشى اينترنت
 تا احتمال تقلب اپراتورهاى موبايل

جدول كلمات متقاطع شماره18- پاسخ جدول شماره17
ــى:  افق

  1- زير خاكى گران بها- ترازو- وضعيت آب دردماى 100 درجه سانتى گراد  -2 جوانمرد- دارايى 
ها- ميوه آبدار تابستانى  -3 مخفف اگر- ازانگشتان دست- خوراكى از خرما و تخم مرغ  -4 خودش 
مى گويد معذور است- بازار خريد و فروش سهام- سقف دوقوسى  -5 دليل آوردن- فرمانروايى- پسوند 
محافظت  -6 جوانمرد- جنگ افزار مخرب- پاراف  -7 حرف پيروزى- آزاده دشت كربال- پوست اين 
جانور بالى جانش شده- وارد شده به ذهن  -8 شهرتوت- كيسه كشى در حمام- راندن مزاحم  -9 در 
حال گريه كردن- تنبل و تن پرور- لغزنده- صوت ندا  -10 ناشنوا- چاق- چادر- موال و سرور  -11 
الفباى موسيقى - نگارش رايانه اى - وزنه بردار كشورمان و اولين مدال آور ايرانى تاريخ المپيك  -12 جعبه 
فرنگى- زبان- بن ماضى از گرفتن  -13 دهان دره- عهدنامه- نام تركى  -14 ساز شاكى- زادگاه رازى- 

روانه كردن- واكنش عصبى تكرار شونده  -15 از انواع مراكز خريد – اسباب و ادوات

عمودى:
  -1 از وسايل صوتى وتصويرى قدما- امر از خنديدن  -2 غصه و مالل- بى نام و نشان بودن  -3 پدربزرگ- 
از اناجيل اربعه- آب شرعى- منفرد  -4 بلندى- نام پسرانه به معنى ثابت قدم در دين- همسر حضرت ابراهيم 
(ع)-5 نامساوى- سيم اتصال زمين-  عزيز سربريده   -6 كل- جام معروف- پشت سر و ادامه چيزى -7 پسوند 
يافتن - حسد- صوت دعوت به سكوت- صد مترمربع -8 لغت نامه- سفيد موى شاهنامه- نوارى كه به ساق پا 
ببندند -9 معبر روى رودخانه - تقويت امواج راديويى- يار ديرين آش- بند شلوار -10 خواننده فقيد موسيقى 
سنتى كشورمان كه در زلزله بم جان به جان آفرين تسليم كرد- از چاشنى ها- ضمير اتحاد  -11 رودخانه- سعى 
و تالش- اين بازيكن با نام كوچك  ميشل  سابقه اى حدود ده ساله در رئال مادريد داشت  -12 سلسله مسابقات 
سراسرى- از علوفه جات- از آن طرف نقيض سخت است  -13 كناره ها و سوها- آسيب و صدمه- جنبش آزادى 
بخش فلسطين- حرف فاصله  -14 شايسته نيست- ركود و سكون  -15 كى بود مانند ديدن؟- پدر و دختر بازيگر 

سينماى كشورمان با نام هاى ليال و  داوود - برج مخابراتى

طراح جدول: محمدرضا على زاده
                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

               
               
               
               

ــكالت مردم در حوزه   محمود نوابى اخيرا به مش
ــت: شكاياتى در  ــاره كرده و گفته اس اينترنت اش
ــى اينترنت به سازمان رسيده و در  زمينه كم فروش

حال بررسى آنها هستيم.
ــال از اپراتورهاى تلفن همراه نيز  وى در عين ح
ــوان كرده كه  براى تماس  ــاد كرده و اينگونه عن ي
ــاتى  ــى هاى تلفن همراه نيز گزارش تلفنى با گوش

ــاس آنها احتمال تقلب يا  رسيده كه بر اس
تخلف اپراتورهاى تلفن همراه وجود دارد 
ــتريان براى يك تماس  ــه گونه اى كه مش ب
ــعى كنند  دوبار بايد با تلفن همراه خود س
ــد، اما در مرحله  ــا ارتباطى را برقرار كنن ت
ــت صدا به صورت يك طرفه شنيده  نخس
ــد از آن با  ــا چند ثانيه بع ــود و دقيق مى ش
تماس دوم مشكل تبادل صدا حل مى شود.

ــئله نشان دهنده آنتن دهى يا مشكل  اين مس
ــد  ــت و به نظر مى رس ــن زمينه نيس در اي
ــيوه  تقلبى جديد صورت گرفته و با اين ش
ــتركان دوبار هزينه مكالمه را پرداخت  مش

مى كنند.
همچنين رئيس سازمان حمايت در ارتباط 
ــاى اينترنتى برخى اپراتورها نيز  با تعرفه ه
ــال گزارشاتى در  اظهار نظر كرده و از ارس
ــه و  پيگيرى پرونده هاى مربوطه  اين زمين

خبر داده بود.
ــى اينترنت  ــان بحث كم فروش ــن مي در اي
ــش از موعد  ــتان پايان پي و همچنين داس
بسته هاى اينترنت اپراتورهاى تلفن همراه 
موضوع تازه اى نبوده و از مدتها پيش مورد 
انتقاد كاربران فضاى مجازى قرار داشته و 
ــئوالن نيز موضع گيرى هاى  ــوى مس از س
ــا آن صورت گرفته  ــى در ارتباط ب متفاوت

است.
راهكار آقاى وزير براى پايان 

زودهنگام بسته هاى اينترنت موبايل
اما در نمايشگاه مطبوعات امسال وزير ارتباطات 
ــى در اين خصوص پرداخته و  به ارائه توضيحات
ــى اينترنت  ــه كاربران از كم فروش ــورد گالي در م
ــته هاى  اپراتورهاى موبايل و اتمام زودهنگام بس
ــود و  ديتا، تأكيد كرد: آنچه كه مربوط به ما مى ش
از طريق نظارت بر آن تمركز داريم، اين است كه 
ــوى اپراتورها صورت  هيچ گونه كم فروشى از س
ــتركى  ــود چنانچه مش ــا با اين وج ــرد ام نمى گي
احساس مى كند كه اين كم فروشى صورت گرفته 
و يا بسته اينترنتى اش زودتر از موعد مقرر به اتمام 
ــيده، ما اين راه حل را براى آنها گذاشته ايم كه  رس
از طريق طرح ترابردپذيرى، اپراتور خود را تغيير 

دهند.
محمود واعظى در عين حال تأكيد كرد: بدون شك 
ــكايت وزارت  ــامانه ش ــى در س چنانچه گزارش
ــود، به طور جدى  ارتباطات (195) به ما اعالم ش
ــات، با آن  ــرده و در صورت اثب ــى ك آن را بررس
ــوى ديگر نرم افزارى  برخورد خواهيم كرد. از س
ــده كه به كاربران اين امكان را مى دهد  طراحى ش
ــتفاده كرده اند،  ــا بدانند چه ميزان پهناى باند اس ت
ــامانه را در دسترس تمامى كاربران قرار  ما اين س
ــرف خود را از اين طريق به  داده ايم تا ميزان مص

روز چك كنند.
ــته هاى اينترنتى نيز  ــرخ گران بس ــورد ن وى در م
ــاى ارائه دهنده اين خدمات،  تأكيد كرد: اپراتوره
ــيون  ــقف تعرفه اى كه مصوب كميس مطابق با س

ــت، اين تعرفه ها را  ــم مقررات ارتباطات اس تنظي
ــبه مى كنند و در صورتى كه بسته  اينترنتى  محاس
ــت، اين  يك اپراتور گرانتر از اپراتور ديگرى اس
ــوده و اپراتورها حق  ــالف مصوبه نب موضوع خ
ــرويس خود را تا سقف تعرفه اى  دارند كه نرخ س
كه ما برايشان تعيين كرده ايم، هر طور كه بخواهند 

تعريف كنند.   

مرورى بر آمار
 تماس هاى موفق موبايلى

اما گاليه ها در ارتباط با آنتن دهى موبايل درحالى 
ــر  ــود كه جديدترين آمارهاى منتش مطرح مى ش
شده از سوى وزارت ارتباطات از موفقيت بالغ 
ــه اپراتور تلفن همراه خبر  بر 90 درصدى هر س

ــد. مى ده
ــهريورماه سال جارى  ــاس تا پايان ش بر اين اس
اپراتور اول ارتباطى يا همان شركت همراه اول 
ــود 50.41  ــات (ASR) خ ــرارى مكالم در برق
ــت. همچنين متوسط  ــته اس درصد موفقيت داش
 (CSSR) ــرارى موفقيت آميز مكالمه ميزان برق
ــبكه اين اپراتور 98.76 درصد بوده است. در ش

ــل نيز طى  ــا ايرانس ــى ي ــور دوم ارتباط اپرات
ــزان موفقيت مكالمات  ــن مدت در بحث مي اي
در  و  ــد  درص ــزان48.16   مي ــه  ب    (ASR)
ــط ميزان برقرارى موفقيت آميز  خصوص متوس
ــت  موفقي ــد  درص  98.73  (  CSSRــه مكالم

ــت. ــته اس داش
اما اپراتور سوم ارتباطى يا رايتل درصدى معادل 
ــات موفقيت آميز حين  ــزان مكالم 99.91 در مي
جابه جايى _(HOSR) به خود اختصاص داده 
ــرارى موفقيت آميز مكالمه  ــط ميزان برق و متوس
ــبكه اين اپراتور 95.59 درصد  (CSSR) در ش
اعالم شده است. همچنين درصد مكالمات قطع 
ــده در شبكه سيار (CDR) اين اپراتور تا پايان  ش

شهريورماه 0.45 درصد ارزيابى شده است.

تفاوت در رويكرد وزارت 
ارتباطات و سازمان حمايت

ــده از  در اين ميان در خصوص موضوعات مطرح ش
سوى رئيس سازمان حمايت يا ساير موارد، مشتركان 
اپراتورهاى مختلف اينترنت و تلفن همراه گاليه ها و 
مشكالت متعددى با شركت هاى ارائه كننده خدمات 
ــاى دولتى  ــته و از بخش ه خود داش
ــق و پيگيرى  ــارت دقي ــئول نظ مس
مشكالت خود را انتظار دارند. وزارت 
ــز به عنوان بخش دولتى  ارتباطات ني
ــئول اين حوزه موظف بر تامين  مس
ــتركان به شمار مى رود. با  حقوق مش
اين وجود به هنگام پيگيرى موضوع از 
سوى سازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
راديويى اينگونه عنوان شد كه چنين 
چيزى تا به حال به رگوالتورى اعالم 
نشده است كه البته اين موضوع قطعا 
ــرايط  ــئوال دارد كه چرا ش ــاى س ج
اينگونه است كه مردم سازمان حمايت 
يا رسانه ها را بر سازمان تنظيم مقررات 
ــيدگى به  ارتباطات كه موظف به رس
مشكالت ارتباطى مردم است ارجح 

دانسته اند.
ــش از اين و در  ــه ديگر آنكه پي نكت
ــف چنين رويه اى  دولت هاى مختل
ــه در مقاطع زمانى  ــد ك دنبال مى ش
ــر گرفتن  ــى از در نظ ــف حت مختل
ــركت هاى  ــراى ش ــى ب جريمه هاي
ــد،  ــى خاطى خبر داده مى ش ارتباط
ــم  ــت يازده ــه در دول ــه اى ك روي
ــوى  ــانى از س درباره آن اطالع رس
مسئوالن مربوطه انجام نشده است. 
ــوى ديگر اين وزارتخانه به طور مكرر در پاسخ  از س
به انتقادات مطرح شده از مشتركان درخواست مى كند 
كه موضوع را از طريق سامانه 195 وزارت ارتباطات 
اطالع رسانى و پيگيرى كنند يا در نهايت اپراتور ارائه 
دهنده خدمات خود را تغيير دهند حال با صحبت هاى 
اخير رئيس سازمان حمايت اين سئوال پيش مى آيد 
ــكالت  كه اين وزارتخانه در پيگيرى و حل اين مش
ــد كرد. نكته ديگر  آنكه  ــن بار چگونه عمل خواه اي
چندى پيش نيز در مورد تعرفه هاى پستى رويكردى 
متفاوت ميان وزارت ارتباطات و سازمان حمايت ديده 
شد و در شرايطى كه شركت پست به عنوان يكى از 
زيرمجموعه هاى وزارت ارتباطات تعرفه هاى خود را 
تغيير داده بود سازمان حمايت از غيرقانونى بودن اين 
تعرفه ها بدون تصويب اين سازمان خبر داده و تاكيد 
كرده بود در صورت اعمال تعرفه هاى جديد پيش از 

تصويب اين سازمان با آن برخورد خواهد شد.
به هر حال هنوز از اينكه تعرفه هاى جديد مورد تائيد 
سازمان حمايت قرار گرفته يا خير خبرى منتشر نشده  
ــت آنكه وزارت ارتباطات و  ــخص اس اما آنچه مش
زيرمجموعه آن يعنى شركت پست حدود دو ماه است 
مبالغى طبق تعرفه جديد خود از مردم دريافت كرده و 
توجه چندانى به اظهارات سخنگوى سازمان حمايت 
ــته اند. در  مبنى بر غيرقانونى بودن اين تعرفه ها نداش
ــده از  پايان انتظار مى رود حداقل گاليه هاى مطرح ش
سوى سازمان حمايت از طريق وزارت ارتباطات و به 
ويژه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويى به عنوان 
بازوى قانونگذار و ناظر اين وزارتخانه مورد بررسى 
ــات مربوطه به اطالع مردم  قرار گرفته و توضيح

نيز رسانده شود.

خبر

اقتصاد خوزستان

ــوده  ــازه اى نب ــوع ت ــته هاى اينترنت اپراتورهاى تلفن همراه موض ــتان پايان پيش از موعد بس ــى اينترنت و همچنين داس ــث كم فروش بح
ــئوالن نيز موضع گيرى هاى متفاوتى در ارتباط با آن  ــوى مس ــته و از س و از مدتها پيش مورد انتقاد كاربران فضاى مجازى قرار داش

ــت. ــخن گفته اس ــازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره اين موضوع س ــت. اخيرا رئيس س صورت گرفته اس
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فيروز كريمى: 
تالش مى كنم نفت آبادان سرافراز شود

ــن كه هدف من كمك به اين  ــد تيم فوتبال نفت آبادان با بيان اي ــرمربى جدي س
ــم را  ــار حمايت همه جانبه را دارم، گفت: تمام تجربه و تالش ــت  و انتظ تيم اس

ــد. ــرافراز باش به كار مى گيرم تا اين تيم پا برجا و س

فيروز كريمى اظهار كرد: طى صحبت هاى كه با مدير باشگاه داشتم، مقرر شد كه در نيم فصل دوم 
هدايت تيم را بر عهده داشته باشم. من قبال هم گفته بودم كه جاى مربيان به ويژه مربيان ايرانى نمى 
روم كه مديرعامل باشگاه به من گفت، يك بازى پيش از آخرين ديدارمان در نيم فصل اول، تصميم 
رياست هيات مديره بر مبناى تعويض سرمربى تيم اتخاذ شده بود؛ يعنى در پايان هفته چهاردهم هيات 

مديره براى تغيير سرمربى به جمع بندى رسيده بود.
وى ادامه داد: البته آن ها با جود اين كه چنين تصميمى را داشتند به رسم انجام مديريت سالم در ارتباط 
با مربى، تعويض را براى نيم فصل گذاشتند. زمانى كه من به مسووالن باشگاه نفت آبادان گفتم كه 
جاى هيچ مربى نمى روم آن ها به من گفتند «چه شما بياييد و چه نياييد ما تصميم  تغيير مربى را داريم 
و اگر شما نياييد ممكن است، مربى خارجى بياوريم.»    سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان بيان كرد: من 
معتقدم كه مربيان ايرانى بايد هدايت تيم هاى ما را بر عهده داشته باشند، چرا كه مربيان ايرانى اين 

پتانسيل را دارند كه در سطح هاى مختلف ليگ مربيگرى كنند.
وى گفت: من تمام تالشم را كردم تا شماره آقاى دست نشان را پيدا كنم و از او رخصت بگيرم ولى 
موفق نشدم. من به مديرعامل باشگاه نيز گفتم من كه نتوانستم شماره آقاى دست نشان را پيدا كنم 
ولى از شما دو خواسته دارم و مى خواهم دو مورد به بهترين شكل انجام شود؛ ابتدا حرمت دست نشان 
حفظ شود و به بهترين شكل ممكن از تيم جدا شود و بعد هم اين كه حتما با او تسويه حساب شود كه 
به من گفتند بر مبناى مفاد قراردادش با او تسويه حساب كرده ايم و طبق همين مفاد نيز چك دست 
نشان را صادر نموده ايم. كريمى عنوان كرد: دست نشان مربى خوبى است و زحمات بسيارى براى نفت 
آبادان كشيد. او كارنامه درخشانى دارد و در هر تيمى كه كار كرده است منشا پيشرفت، خير و بركت بوده 

است. به هر حال اين كه مفاد قرارداد او چه بوده است كه تغيير كرد، من نمى دانم.
وى گفت: من هم در حال حاضر به اين جا آمده ام و خيلى از كارهاى مدنظر ما انجام شده است .به هر 
حال مربيگرى سليقه است و طبق سليقه اى كه دارم بايد كمى تغيير و تحول صورت بگيرد كه در حال 
انجام است. اين را هم بگويم هر توفيقى كه حاصل شود، مطمئن باشيد كه نيم فصل اول و همچنين 

مربى و كادر آن مربى، دخيل بوده اند.
سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان در پاسخ به اين سوال كه آيا باشگاه از شما قول كسب جايگاه خاصى 
را گرفته است؟ عنوان كرد: در سياست تدوين شده باشگاه، هدف حفظ تيم در سال اول است كه فكر 
خوبى هم است. به هر حال با توجه به اين سياست، جايگاه خيلى مدنظر نبوده است ولى جايگاه هر 

چه آبرومندانه باشد، بهتر است.
وى در خصوص جذب بازيكن نيز گفت: اقداماتى در اين زمينه داشته ايم و با بازيكنان بسيارى صحبت 
كرده ايم. باتوجه به اين كه نقل و انتقاالت تا دوسه هفته ابتدايى نيم فصل اول ادامه داشت و در نيم 
فصل دوم نيز به همين صورت است، اميدوارم بتوانيم در ادامه با بازيكنان موردنظر به توافق برسيم. 
تمام عوامل باشگاه در تالش هستند كه تيم در نيم فصل دوم به بهترين شكل تقويت شود. به نظر خود 
من تيم فقط كمبود تجربه دارد و بيشتر بازيكنان ما جوان هستند و اگر به اين جمع سه چهار بازيكن با 

تجربه اضافه شود مى تواند تلفيق خوبى به دست آورد.
كريمى در خصوص ليست خروجى تيمش نيز عنوان كرد: ما اصال ليست خروجى نداريم و به اندازه 

همان تعداد جاى خالى كه داريم، نسبت به جذب بازيكن اقدام مى كنيم.
وى در خصوص كادر فنى تيمش نيز گفت: كادر قبلى حفظ شده است و در صورت نياز به كادر اضافه 
خواهيم كرد. سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان با تمجيد از هواداران تيمش، عنوان كرد: تماشاگران نفت 
آبادان به حمايت از تيم شان معروف هستند. سكوهاى ورزشگاه آبادان تنها سكوهايى هستند كه متعلق 

به هواداران اين تيم مى باشند و طرفداران كمتر تيمى توانسته اند در اين سكوها رخنه كنند.
وى افزود: هدف من كمك به نفت آبادان است و انتظار حمايت همه جانبه را دارم. هر كسى كه بتواند 
به هر شكل به تيم نفت آبادان كمك كند، در واقع به حفظ تيم كمك كرده است. آبادان اين پتانسيل 
را دارد كه يك تيم قدرتمند در ليگ داشته باشد و همه بايد كمك كنند تا اين مهم محقق شود. من نيز 

تمام تجربه و تالشم را به كار مى گيرم تا ان شاءاهللا نفت آبادان پا برجا و سرافراز باشد.

استقالل خوزستان؛ زهردار و شكننده در دقايق پايانى
ــانه هايى از يك مدافع  ــوى نتوانسته نش ــتان مدل اكبر پورموس ــتقالل خوزس اس
ــادى كه دارند بايد در  ــكالت مالى زي ــان دهد. آنها با مش ــوان قهرمانى را نش عن

ــركت كنند. ــيا هم ش نيم فصل دوم عالوه بر ليگ برتر در ليگ قهرمانان آس

استقالل خوزستان از ليگ سيزدهم توانست خودش را به سطح اول فوتبال كشور برساند. آنها در همان 
ابتدا با يك انتخاب هوشمندانه، عبداهللا ويسى كه در صبا نتايج خوبى كسب كرده بود و بعنوان يك 

مربى خوش فكر و جوان به فوتبال ايران معرفى شده بود را به عنوان سرمربى انتخاب كردند.
آنها پس از دو فصلى كه در ميانه هاى جدول رده بندى به كار خود پايان دادند، در فصل سوم به همراه 
ويسى توانستند با يك نمايش خيره كننده و بى نقص به قهرمانى ليگ برتر برسند. البته اين تازه ابتداى 

ماجراى استقالل خوزستان بود.
با پايان ليگ پانزدهم، بازيكنان موثر استقالل كه نقش مهمى در قهرمانى اين تيم داشتند از جمع 
خوزستانى ها جدا شدند و به تيم هاى ديگر رفتند. اما مهمترين اتفاق رفتن عبداهللا ويسى از اين تيم 
بود. آنها اين فصل با پورموسوى آنطور كه بايد و شايد نتوانستند نمايش يك مدافع عنوان قهرمانى را از 

خودشان نشان دهند و با 18 امتياز در رده دهم جدول رده بندى قرار گرفته اند.
مربى

سيد اكبر پورموسوى كه تا اين فصل تجربه نشستن روى نيمكت تيمى به عنوان سرمربى را نداشت، 
ريسك پذيرفتن هدايت مدافع عنوان قهرمانى كه تعدادى از بازيكنان موثر و مهمش هم از دست داده 
بود را پذيرفت. او در نقل و انتقاالت پيش فصل توانست عزت اهللا پورقاز، مدافع ملى پوش ملوان سقوط 
كرده را جذب كند. البته او ديگر فرناندو دخسوس و موسى كوليبالى دو ستاره استقالل خوزستان كه 

فصل گذشته از ستون هاى قهرمانى اين تيم بودند را در اختيار نداشت.
مديريت

مديران استقالل خوزستان در فصل جارى با مشكالت مالى زيادى دست و پنجه نرم مى كنند و همين 
امر مسبب اين شده كه بازيكنانى هم كه در اين تيم باقى مانده اند، در تعطيلى نيم فصل ساز جدايى 
بزنند. تا همين جاى كار زهيوى ستاره خط حمله اين تيم كه بهترين بازيكنان استقالل خوزستان در 
نيم فصل نخست بوده از اين تيم جدا شده است. تنها دليل اين بازيكن هم مشكالت مالى بود و اين 
موضوع را هم بارها اعالم كرد. بايد ديد مديران استقالل خوزستان چطور مى خواهند وضعيت اين تيم 

را براى ادامه رقابت هاى ليگ برتر و حضور در ليگ قهرمانان آسيا بهبود بخشند.
بازيكنان

استقالل خوزستان در اين چند سال بيشتر از گنجينه بازيكنان با استعداد و جوان جنوبى بهره برده است. 
در ميان آنها، بازيكنان با استعدادى مانند محمد طيبى، دانيال ماهينى، حسن بيت سعيد و رحيم زهيوى 
حضور دارند كه از اركان قهرمانى اين تيم در فصل گذشته بودند. مطمئنا اگر اين بازيكنان از طرف 

باشگاه حمايت شوند، مى توانند به خروج استقالل خوزستان از بحران كنونى كمك كنند.
نتايج استقالل خوزستان

استقالل خوزستان در نيم فصل نخست آمار چهار پيروزى، شش مساوى، پنج باخت و 18 امتياز را ثبت 
كرده است. از اين آمار دو پيروزى، سه تساوى، دو شكست و 9 امتياز در بازى هاى خانگى و دو پيروزى، 
سه مساوى، سه شكست و 9 امتياز در بازى هاى خارج از خانه بوده كه نشان مى دهد بازى در خانه يا 

خارج از خانه براى اين تيم تفاوتى نداشته است.
آنها ميانگين 1.2 امتياز در هر بازى را بطور كلى به جاى گذاشته اند كه اين آمار براى بازى هاى خانگى 

و خارج از خانه به ترتيب 1.28 و 1.12 امتياز در هر بازى است.

زهيوى: براى پيشرفت  به قطر آمدم نه پول

ستاره نيم فصل اول آبى هاى اهواز به تيم الشحانيه پيوست، گفت و گوى
اختصاصى و خواندنى  ما با اين بازيكن تازه وارد ليگ ستارگان قطر را از دست
ندهيد. خوشحال هستم كه مورد توجه تيم الشحانيه قرار گرفتم و با توجه به
شناختى كه آقاى استيماچ از من داشت اين انتقال انجام شد. من براى پيشرفت
به قطر آمده ام و مى خواهم همچنان باالو باالتر بروم، سقف آرزوهاى من
كوتاه نيست، پول براى من در اولويت نيست چرا كه اگر اين چنين بود در
همان ليگ خودمان پيشنهادات بهترى داشتم.  پيشنهاد اروپايى هم داشتم
من از كشور يونان هم پيشنهاد داشتم اما با توجه به اتفاقات و بررسى شرايط

ترجيح دادم تا قطر را انتخاب كنم.
با اجازه كى روش از اردوى تيم ملى جدا شدم

من براى پيوستن به تيم جديدم الزم بود به اهواز و سپس به دوحه بروم و
موضوع را با كى روش در ميان گذاشتم و او با روى باز قبول كرد. انگيزه هاى

زيادى دارم تا در جام جهانى روسيه بازى كنم. 
از مسئوالن استقالل خوزستان ممنونم

من يك فصل و نيم فوق العاده در استقالل خوزستان داشتم و نشان دادم
هنوز همان رحيم قبلى هستم و حرف هاى زيادى براى گفتن دارم، جا دارد از

مسئوالن استقالل خوزستان كه مانع پيشرفت من نشدند تشكر كنم.
آرزوى موفقيت براى پورموسوى و رفقا

واقعا دلم براى تمام بچه ها تنگ شده است، از آقاى پورموسوى و ديگر
بازيكنان حالليت مى طلبم و اميدوارم كه بهترين بازى ها را در ادامه ليگ
و ليگ قهرمانان انجام بدهند. اين را هم بايد بگويم كه دلم براى مثلث

سوسنگردى خودمان» زد بى زد»  هم تنگ مى شود.
باغيرت تر از پورموسوى پيدا نمى كنيد. من دوست داشتم در استقالل بمانم
اما بعضى ها اين را نمى خواستند و باعث شد جدا شوم، از مردم خوب و فوتبال
فهم خوزستان مى خواهم پاى مربى بومى و جوان خوزستانى بمانند و تا انتها
كمكش كنند. تنها كسى كه دلش براى تيم مى سوخت او بود، من اكنون
جدا شده ام و مى توانم اين را نگويم اما اين را بدانيد باغيرت تر از پورموسوى

ديگر پيدا نمى كنيد.
عذرخواهى از آقاى منصوريان

نمى خواهم درباره گذشته صحبت كنم و از تمام مربيانى كه نسبت به من
لطف داشتند عذرخواهى مى كنم. اميدوارم كه آقاى منصوريان شرايط من را
درك كند، عالوه بر آقاى منصوريان از ديگر مربيان ايرانى كه به من پيشنهاد

همكارى دادند تشكر مى كنم.
تشكر ويژه از مردم خوزستان

از تمام مردم خوزستان كه در اين دو سه روز اخير كه پيشنهاد الشحانيه منتشر
شده بود، با تمام وجود براى من دعا كردند وبدانند كه من افتخار مى كنم
خوزستانى وسوسنگردى هستم و هيچوقت خودم را از آنها جدا نمى دانم،

اميدوارم نماينده خوبى براى فوتبال خوزستان باشم.
منصوريان: بين يك تا سه بازيكن

 جذب مى كنيم
  عليرضا منصوريان در خصوص آخرين وضعيت نقل و انتقاالت باشگاه
استقالل توضيحاتى را ارائه كرد. منصوريان در خصوص اينكه اين باشگاه
چه فعاليتى در نقل و انتقاالت انجام داده گفت: ما با يكى دو گزينه صحبت
كرديم و احتماال بين يك تا سه بازيكن را جذب خواهيم كرد. وى افزود:
حتى اگر بازيكنان جديد هم جذب كنيم باز هم تمركزمان روى جوانان
خودمان است چون ما بازيكنان جوان بسيار خوبى داريم و اميدوارم هستيم
كه شايد حتى نياز نباشد بازيكنان جديد زيادى جذب كنيم. بعضى از
بازيكنان جوان ما اين روزها در تمرينات فوق العاده كار مى كنند،بازيكنانى
كه تا امروز كمتر فرصت بازى پيدا كردند درست مثل اميد نورافكن، ما
خوشبين هستيم آنها را به تركيب اصلى اضافه كنيم. منصوريان تاكيد كرد:
احتمال اينكه بين يك تا سه بازيكن جذب كنيم زياد است ولى با شرايط
ليگ برتر كه دست روى هر بازيكنى مى گذاريم يا ترانسفر مى شود يا
باشگاهشان بازيكن را به ما نمى دهد به احتمال فراوان تا دو سه روز آينده

قطعا يك بازيكن جذب مى كنيم.
تيموريان خريد اول استقالل  در زمستان 

سرمربى آبى ها با دنبال كردن مبعلى و تيموريان در بازار نقل و انتقاالت
زمستانى هدفى متفاوت از جذب يك بازيكن را دنبال مى كنند؛ هدفى كه با

آن استقاللى متفاوت شكل خواهد گرفت.
 آندرانيك تيموريان بازيكنى است كه در روزهاى گذشته نام او بيش از ساير
بازيكنان ليست منصوريان در حوالى اين تيم شنيده مى شود. سرمربى آبى
ها در حالى براى جذب تيموريان وارد عمل شده كه استقالل به حضور اميد
ابراهيمى و فرشيد باقرى با توجه به بازگشت روزبه چشمى در پست هافبك
دفاعى، سه بازيكن آماده در اختيار دارد و در نگاه اول به نظر مى رسد خريد
او با توجه به ترافيك در اين منطقه از زمين، دليلى متفاوت از آنچه انتظار
داريم، دارد. سرمربى استقالل در ليست اوليه خود نيز نام ايمان مبعلى را
به عنوان اولويت اصلى قرار داده بود و نبايد فراموش كرد كه منصوريان
همين حاال بختيار رحمانى، فرشيد اسماعيلى و البته مجتبى حق دوست
را در اين منطقه از زمين دراختيار دارد تا با بررسى اين دو خريد مشخص
شود سرمربى جوان آبى ها با دست گذاشتن روى هافبك هاى با تجربه
كه در انتهاى مسير فوتبالى خود حضور دارند، هدفى متفاوت را دنبال مى
كند. منصوريان در توضيح جذب اين بازيكنان مى گويد كه براى خط
هافبك استقالل در نيم فصل دوم به دنبال يك رهبر است. يك رهبر
مانند رهبران اركستر كه مى توانند از هنر انفرادى نوازنده هاى چيره دست،
موسيقى متفاوت بسازند. منصوريان بازيكنان نامدارى مانند اميد ابراهيمى،
بختيار رحمانى، فرشيد اسماعيلى را در خط ميانى و البته كاوه رضايى، جابر
انصارى، حيدرى و غيره را در ديگر خطوط در اختيار دارد و مطابق برنامه
هاى او مبعلى يا تيموريان قرار است تا با توانايى هاى خود از تركيب اين
بازيكنان در ميانه ميدان، استقالل متفاوتى بسازند. استقاللى كه برخالف
تيم نيم فصل اول بتواند برترى خود را در بازى هايى مانند صنعت نفت
آبادان، ماشين سازى، گسترش فوالد و غيره حفظ كند و البته در ديدارهاى
ديگر نيز در طول 90 دقيقه نمايشى قابل قبول داشته باشد و از نوسانات
هميشگى دور باشد. رهبر اركستر مورد نظر منصوريان، تيموريان يا مبعلى
يا هر بازيكن ديگرى كه باشد مديران استقالل بايد براى جذب آن هر چه
سريعتر اقدام كنند زيرا آبى ها در نيم فصل اول از نداشتن يك رهبر در
ميان ميدان بارها لطمه خوردند و سرمربى آبى ها نمى خواهد تجربه تلخ

نيم فصل اول براى او در نيم فصل حياتى دوم تكرار شود.
در اين بين  گفته مى شود توافق اين بازيكن با استقالل انجام شده و آندو با

جلب رضايت ماشين سازى به جمع آبى ها خواهد پيوست .

خبر
: زه

خبر

9 دى) حسرت نداشتن جهان پهلوان كشتى ايران 49 ساله مى شود تا بار ديگر با  77روز جمعه (17
فرارسيدن اين ايام، ياد و خاطره غالمرضا تختى به عنوان نماد اخالق و مردم دارى بيش از پيش 

زنده شود.
تاكنون رسانه هاى مختلف بارها سراغ دوستان و هم دوره اى هاى تختى رفته اند تا بلكه هربار زواياى 

جديدى از زندگى و منش آقا تختى را براى مردم منتشر كنند.
اما يكى از دوستان نزديك تختى كه روزهاى زيادى با او بوده و اطالعات ارزشمندى از آن دوران 
دارد، كسى نيست جز «پرويز عرب». او از جمله رفقاى صميمى تختى است كه خاطرات زيادى 
0را به يادگار دارد، خاطراتى كه مى گويد با وجود گذشت 50 سال هيچگاه از ذهنش بيرون نمى رود. 
عرب خود را يكى از مريدان و دوستداران واقعى تختى مى داند و مى گويد خود تختى هم به اين 
امر واقف بود و در برخى محفل هاى خصوصى من نيز از جمله كسانى بودم كه تختى همراه خود 
مى برد. در جريان راه افتادن تختى در بازار تهران براى جمع آورى كمك هاى نقدى و غيرنقدى به 
زلزله زدگان بويين زهرا، پرويز عرب به همراه حسين پور و يكى دو نفر ديگر پشت سر تختى راه 

مى رفتند و با در دست داشتن كيسه هاى بزرگ، پول ها را جمع آورى مى كردند.
با پرويز عرب كه اكنون 80 ساله است و با خوشرويى و مهمان نوازى پذيراى ما شد، همكالم 
شديم تا بيشتر از روش و مسلك جهان پهلوان بدانيم. عرب در اين گفتگوى دو ساعته خاطرات 

بسيار جالب و شنيدنى از تختى برايمانگفت كه آن را به رشته تحريردرآورديم.
حوض  مدرسه را از برگ و پوشال پر مى كرديم و 

كشتىمى گرفتيم
در گذشته رشته هايى مانند وزنه بردارى، كشتى و بوكس خيلى 
مورد توجه بود و مانند امروز نبود كه انواع و اقسام رشته ها 
مطرح باشد. به همين دليل نوجوانان و جوانان بيشتر به سمت 
اين سه رشته مى آمدند. ورزش هاى رزمى هم كه اصال مطرح 

نبود. به همين خاطر ما نيز به سمت كشتى كشيده شديم.
منزل پدرى ما پامنار بود و االن هم هست. من به همراه 
درس  رودكى  دبستان  در  دوستان مان  از  يكى  و  برادرم 
مى خوانديم. معلم ورزش ما هم كيومرث ابوالملوكى اولين 
مربى تيم ملى و داور بين المللى كشتى بود. در حوض حياط 
مدرسه، پوشال و برگ مى ريختيم و يك برزنت هم روى 
آن ها مى كشيديم و همان جا بر روى آن كشتى مى گرفتيم. 
مهندس توفيق هم در همان مدرسه رودكى درس مى خواند. 

او كالس ششم بود و ما كالس دوم.
پس از رفتن به دبيرستان مروى آلوده كشتى شدم!

5پس از آن به دبيرستان مروى رفتيم كه يك دبيرستان تازه تاسيس بود كه در سال 1325 افتتاح 
شده بود. در آنجا مكانى داشتيم كه تشك كشتى  در آن پهن كرده بودند و دقيقا آن چيزى بود كه 
ما مى خواستيم. فعاليت كشتى را در آنجا جدى تر شروع كرديم و سه چهار ماه بعد در مسابقه هاى 
2آموزشگاه ها كه آن زمان به صورت خيلى گسترده برگزار مى شد توانستم در وزن 42 كيلوگرم 
به عنوان قهرمانى برسم. بعد از آن هم در مسابقه هاى آموزشگاه هاى تهران عنوان نخست را به 
دست آوردم. ديگر به طور كامل به سمت كشتى گرايش پيدا كردم و به قول معروف آلوده آن 

شدم.
فدراسيون كشتى نمى گذاشت در سالن دارالفنون تمرين كنيم

آن زمان فدراسيون كشتى در دبيرستان دارالفنون بود كه فقط  يك اتاق داشت. مدرسه دارالفنون 
پست و داشت كه در قسمت شمالى مدرسه بود و با ساختمان ورزشى هميك حياط و سالن

تلگراف مجاور بود. ما بعد از مدرسه مروى به دبيرستان دارالفنون آمديم. فدراسيون كشتى هم 
همانجا دو تشك برزنتى انداخته بود كه كشتى گيران در آن تمرين مى كردند. رييس فدراسيون 
2هم آقاى جهانبانى بود كه فكر مى كنم به سال 1332 برمى گشت. آقاى مسعودنيا مربى ورزش 
ما در دبيرستان مروى بود. او به ما پيشنهاد داد كه به دبيرستان دارالفنون برويم. وقتى سيكل را 
در مدرسه مروى گرفتم به دارالفنون رفتم و به كمك مسعودنيا توانستم ثبت نام كنم. در آنجا 
محدوديت هايى برقرار بود چرا كه فدراسيون كشتى نمى گذاشت هر كسى در سالن دارالفنون 
تمرين كند مگر اينكه در كشتى عنوان داشته باشد. اما مسعودنيا با صحبت هايى كه انجام داد در 
نهايت آن ها قبول كردند كه ما دو سه نفر كه من به همراه برادرم و يكى از كشتى گيران به نام 

گالبى بود در سالن آنجا تمرين كنيم.
بلور گفت چون عنوان نداريد نمى توانيد با ما تمرين كنيد

وقتى تمرين هايمان را در دارالفنون شروع كرديم يك روز مرحوم بلور كه مربى دارالفنون بود از 
تمرين ما جلوگيرى كرد و به ما گفت شما هنوز مقام تهران هم نداريد آن وقت چطور مى خواهيد 
اينجا تمرين كنيد؟ درست است كه مسعودنيا سفارش شما را كرده اما اگر مى خواهيد در اينجا 
5تمرين كنيد فقط از ساعت 5 بعدازظهر به بعد مى توانيد به اين سالن بياييد چرا كه اينجا از ساعت 

5 تا 5 بعدازظهر در اختيار كشتى گيران است. 2
اولين برخورد با تختى

وقتى بلور اين حرف را به ما زد، يك دفعه ديدم يك آقاى خوش اندام و خوش قد و قواره كه همه 
از او حساب مى بردند جلو آمد و گفت آقاى بلور چرا نمى گذاريد اين ها تمرين كنند.  اين ها هم 
محصل همين مدرسه هستند و حق دارند كه از اين سالن استفاده كنند. بلور هم بالفاصله جواب 
داد اگرشما مى گوييد من هيچ مخالفتى ندارم وبه اين صورت بود كه او قبولكرد ما در آن سالن
تمرين كنيم. بعد از آن فهميدم آن شخص غالمرضا تختى بود. خالصه ما خيلى خوشحال شديم 
و از تختى تشكر كرديم و خيال مان راحت شد كه تختى از ما حمايت كرده است. من از همان جا 
و از مدرسه دارالفنون با تختى آشنا شدم و هميشه دلم به اين قرص بود كه يك پشتيبان مهم دارم. 
البته اين را بگويم كه تختى پشتيبان همه بود و تا جايى كه مى توانست به همه كمك مى كرد و 

اين موضوعى است كه هيچ وقت از يادم نمى رود.

تختى با همه فرق داشت
كارهاى تختى استثنايى بود و او كامال با ديگران فرق داشت. طرز رفتار، گفتار و همه چيزش با 
ديگران متفاوت بود. تختى به قدرى خوش برخورد بود كه همه نوجوانان هر سوالى كه داشتند 

خيلى راحت با او مطرح مى كردند و از او راهنمايى مى گرفتند از جمله خود من.
سه بار قهرمان كشور شدم، اما عنوانى در تيم ملى بدست نياوردم

مدرسه دارالفنون از روبرو به محله عرب ها و پامنار مى رسيد كه منزل ما در آنجا قرار داشت. دو سه 
ماه بعد در مسابقه ى انتخابى تهران بود كه عنوان سوم را به دست آوردم كه ابوالفضل حسين پور 
هم به عنوان قهرمانى رسيد. ديگر  به صورت جدى وارد كشتى شده بودم و اجبارا تمرين هاى 
سنگين را پشت سر مى گذاشتم تا از قافله عقب نمانم. بعد در مسابقه هاى مختلف همچون 
قهرمانى كشور شركت كردم كه توانستم سه مرتبه به عنوان قهرمانى كشور برسم. اما در تيم ملى 

به عنوان خاصى در نهايت نرسيدم.

سالن توفيق محل تمرين ملى پوشان بود
دارالفنون را تحويل مدرسه داد و محل فدراسيون به خيابان پس از آن فدراسيون كشتى سالن

فردوسى منتقل شد. ساليان بعد سالن هاى بيشترى ايجاد شد مثل سالن جهانبخت توفيق كه 
در زمان رياست دكتر غفورى فرد بر سازمان تربيت بدنى زمانى كه من دبير فدراسيون بودم و 
آقاى صنعت كاران رييس فدراسيون كشتى بود ساخته شد. غفورى فرد براى ساخت اين سالن 
خيلى كمك كرد. كم كم سالن توفيق مركزيت پيدا كرد و تيم هاى ملى كشتى هم آنجا تمرين 

مى كردند.
تختى هيچوقت حتى در صف غذا از ديگران جلو نمى زد

در مسافرت ها تختى هميشه سعى مى كرد پشت سر همه حركت كند. من سه سفر به كشورهاى 
شوروى، بلغارستان و تركيه در كنار تختى حضور داشتم و هميشه مى ديدم او سعى مى كند از 
ديگران جلو نزند. حتى موقع غذا خوردن هميشه ديرتر از سايرين غذا مى گرفت و هميشه حق 
تقدم را به ديگران مى داد. اين موضوع نشان دهنده ادب و مرام تختى بود. او هيچ وقت دنبال اين 

نبود چيزى را براى خود به دست بياورد اما ديگران حسرت آن را بخورند.
راه افتادن تختى در بازار براى جمع كردن كمك به زلزله زدگان

وقتى كه در بوئين زهرا زلزله رخ داد و بسيارى از هموطنان كشته شدند با پيشنهاد و پيگرى تختى 
براى كمك به زلزله زدگان، من به همراه ابوالفضل حسين پور و تختى در بازار تهران راه افتاديم و 
در حالى كه كيسه هاى بزرگ شكر براى جمع كردن پول دست من و حسين پور بود از اول سبزه 
ميدان تا چارسو بازار با كمك هاى مردم و بازاريان اين كيسه ها پر شد. يك وانت هم همراه ما بود 
كه پتو و ديگر اقالم غيرنقدى را جمع آورى مى كرد. نكته جالب اين بود كه مردم وقتى تختى را 
مى ديدندبى نهايت به او احترام مى گذاشتند. مردم اصال نگاه  نمى كردند كه در جيب شان چقدر 
پول دارند بلكه دست در جيب شان مى كردند و هرچه داشتند داخل كيسه ها مى انداختند كه اين 

موضوع نشان دهنده ميزان احترام و عشق مردم به تختىبود.  
تختى گفت پول ها را شمارش نكنيد

پس از آن به بانك ايرانيان در خيابان حافظ آمديم اما 
وقتى مى خواستيم پول را شمارش كنيم، تختى به ما گفت 
نيازى به شمارش نيست. اصال كيسه را باز نكنيد. ما هم 
همان طور كيسه ها را تحويل يكى از كارمندان بانك 
كه خودش معرفى كرد داديم. وقتى تختى اين حرف را 
زد من با تعجب به حسين پور نگاه كردم اما حسين پور 
گفت تختى دقيقا اين ها را مى شناسد و بى حساب حرفى 
نمى زند. خالصه ما همان طور آن پول را به آن كارمند 
بانك تحويل داديم كه دو روز بعد رفتيم پول را گرفتيم و 
به سمت بوئين زهرا حركت كرديم. دقيقا مبلغ جمع آورى 
شده يادم نمى آيد اما به قدرى زياد بود كه با آن پول 
مى شد يك دهكده خريد. كما اينكه با پولى كه جمع آورى 
شد و از جاهاى ديگر مثل خانى آباد كه محله تختى بود و 

عده اى ديگر از بازاريان جمع كردند بسيارى از مردم زلزله زده توانستند خانه هاى خود را بسازند و 
زندگى شان سروسامان دوباره بگيرد.

ماشين تختى بارها در راه بويين زهرا خراب شد!
وقتى مى خواستيم به بوئين زهرا برويم من ماشين خوبى داشتم اما تختى قبول نكرد و گفت با 
ماشين خودم مى رويم. يك بنز مشكى رنگ داشت كه چند بار در طول راه خراب شد و ما مجبور 
9شديم راه سه ساعتى را 9 ساعت طى كنيم. جواد زاده هم همراه ما بود كه خيلى بيشتر از ما به 
تختى نزديك بود. جوادزاده كارمند ثبت احوال بود و در قهرمانى كشور در شيراز نيز به عنوان 

سومى رسيده بود.
تختى خودش پول ها را بين زلزله زدگان پخش كرد

به بوئين زهرا كه رسيديم چندين نفر به تختى گفتند پول ها را تحويل شهردارى بدهيد. يكى ديگر 
گفت به استاندارى بدهيد بهتر است اما تختى گفت نيازى به اين كارها نيست و بهتر است پول 
است. باور كنيد يك صف  تحويلمردم بدهم اين جورى خيالم راحت تر ها را بى واسطه خودم
كه نمى دانم انتهاى آن كجا بود تشكيل شد و تختى خودش در جلوى صف ايستاد و پول را بين 

مردم تقسيم كرد. وقتى  پول ها تمام شد مردمى هم كه در صف ايستاده بودند تقريبا تمام شدند.
اقدام جالب تختى در حضور رييس سازمان برنامه

آن زمان مسابقه هاى مختلف كشتى برگزار مى شد كه يكى از آن مسابقه ها مخصوص ادارات 
7بود كه در سالن 7 تير كه اولين سالن ورزشى مخصوص واليبال، بسكتبال، كشتى، بوكس و... بود 
برگزار شد و قرار بود تيم برتر به تركيه برود. در آنجا تيم سازمان برنامه مقام اول را به دست آورد 
كه در آن تيم مرحوم حسين نورى، جهانبخت توفيق، تختى، حبيبى، من و عباس حبيبى كه االن 
1در كانادا زندگى مى كند و 91 سال سن دارد و غالم زندى حضور داشتيم و توانستيم اين تيم را به 
عنوان قهرمانى برسانيم. وقتى اين تيم قهرمان شد رييس سازمان برنامه كه آقاى ابتهاج بود، ما را 
به اين سازمان دعوت كرد و به صورت مفصل در اتاقش از ما پذيرايى كرد. بعد به همه ما جايزه 
0نقدى داد. اما به صورت جداگانه به خاطر عشق و عالقه اى كه به تختى داشت يك بسته 10 هزار 
تومانى كه آن زمان پول بسيار زيادى بود جلوى تختى گذاشت و گفت اين مال شماست اما تختى 
بالفاصله آن بسته را برداشت و كاغذ دور پول را پاره كرد و همه آن پول را بين بچه ها تقسيم كرد. 
ابتهاج از اين كار تختى جا خورد اما چيزى نگفت. ابتهاج خيلى از اين كار تختى خوشش آمديك 
0دسته ديگر 10 هزار تومانى از كشوى ميز خود درآورد و به تختى داد اما اين بار با خنده به او گفت 
اين بار ديگر اين پول را تقسيم نكن چون ديگر پولى ندارم! همين قبيل كارها بود كه تختى را از 

ديگران متمايز مى كرد او هيچ وقت دنبال منافع شخصى نبود.
ماجراى كمك تختى به پسر دانشجو

هميشه بعد از تمرين كشتى رسم بر اين بود كه در جايى جمع مى شديم و مهمانى مى گرفتيم. 
معموال تابستان ها بعد از تمرين به شميرانمى رفتيم. يك روز به رستورانى در خيابانجعفرآباد 
66-6 نفر بوديم. حسين  5شميران به نام رويال تهران كه فكر مى كنم االن هم هست رفتيم كه 5
عرب كه دوست خيلى صميمى تختى بود و خدابيامرز شد و جواد زاده كه او هم به رحمت خدا 
رفت، عبدالكريمى كه رفيق تختى بود و كار آزاد انجام مى داد، روح اهللا خان قناد كه او هم دوست 
تختى بود و در ميدان انقالب كاسبى داشت، به همراه من و برادرم حضور داشتيم. وقتى بساط 
شام را پهن كردند به يكباره تختى به من اشاره كرد و گفت حواست به آن جوانى باشد كه كنار 
دخل ايستاده ببين كسى آيا به او غذا مى دهد يا نه! من آن جوان را زير نظر گرفتم اما ديدم كسى 
به او غذا نداد. آمدم و به تختى گفتم. او هم گفت يك قابلمه پر از غذا بگير و به آن جوان بده. 
اين كار را كردم و پسر جوان هم خوشحال شد و رفت اما تختى به من گفت دنبالش برو به 
گونه اى كه متوجه نشود ببين خانه شان كجاست. خالصه من رفتم و پس از طى كردن كوچه 
پس كوچه هاى باريك ديدم كه به يك خانه رسيد كه به سمت پايين چند پله مى خورد و آن 

جوان وارد آن خانه شد.
وقتى برگشتم تختى گفت خانه را ياد گرفتى كه من هم گفتم  بله. موقع برگشت با ماشين 
به جلوى خانه رفتيم و آن خانه را نشانش دادم. به تختى گفتم براى چه مى خواستى كه 
او هم در جواب گفت به نظرم آن فرد آشنا آمد. بعد اين موضوع گذشت و كسى از قصد 
و نيت تختى باخبر نشد تا اينكه پس از فوت تختى و در مراسم شب هفت او در ابن باويه 
حضور داشتيم كه يك سرى دانشجويان كه شعار مى دادند نيز در حمايت از تختى و براى 
سوگوارى او به آنجا آمده بودند. از ميان آنان يك جوان دانشجو پيش من آمد و گفت آيا من 
را مى شناسى كه من گفتم نه بجا نمى آورم. او گفت من همانى هستم كه سه سال پيش در 
رستوران رويال تهران شمار را ديدم و براى من غذا خريديد. سه سال است آقاتختى هزينه 
نيت تختى كه ما قصد و را دارد. آنجا بود تحصيل من را مى دهد و هواى خودم و خانواده ام

را فهميديم. در حالى كه او اصال اهل تظاهر نبود و ما كه رفقايش بوديم نيز از كارهايش 
خبر نداشتيم چه برسد به بقيه افراد. تختى واقعا براى خدا كار مى كرد. امثال اين افراد زياد 
2بودند مثال يك كشتى گير 52 كيلوگرم در كرمان بود كه اوضاع مالى خوبى نداشت اما تحت 

نظر تختى بزرگ شد و در نهايت افسر شد و به مدارج باال رسيد.

ــتن  ــتى ايران، باز هم گفتن و نوش ــت نيم قرن از رفتن مرد خوب، محجوب و ماندگار كش با وجود گذش
ــوان ــان پهل ــه اى كاش جه ــد ك ــازه مى كن ــان ت ــر دل م ــن داغ را ب ــش اي ــروت او تمامى ندارد و مرور خاطرات ــى و م از مردانگ

ــدگارى. ــن مان ــت اي ــه زيباس ــى رود و چ ــرون نم ــا بي ــچ گاه از قلب ه ــى هي ــد تخت ــتيم، هرچن ــان داش  را در كنارم

به روايت «پرويز عرب»

ناگفته هايى خواندنى از زندگى و مرگ تختى
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

تن دادن به انتشار كتابى كه شعله
 دو جنگ بزرگ را برافروخت

ــتر اوقات به  ــته بيش ــال گذش ــاب نبرد من در يك س كت
ــپيگل» راه يافته است  ــت پرفروش هاى مجله «اش فهرس
ــين پرفروش هاى  و حتى دو هفته در ماه آوريل صدرنش

ــود. ــان ب ــاب آلم ــازار كت ب
انتشار دوباره كتاب «نبرد من» به قلم آدولف هيتلر در  آلمان با 

استقبال چشمگير مخاطبان روبه رو شد.
استقبال از اين كتاب به حدى بود كه هم اكنون به چاپ ششم 

رسيده است.
به گفته موسسه تاريخ معاصر مونيخ 85 هزار نسخه از كتاب 
هيتلر از زمان انتشار به فروش رسيده است. «نبرد من» پس از 

پايان جنگ جهانى دوم ديگر در آلمان منتشر نشده بود.
ناشر «نبرد من» اعتقاد دارد كه اين كتاب سال ها پس از دوران 
تبليغ ايده هاى راست افراطى در اروپا، باعث تقويت گفتمان 
جامعه  در  استبداد  طرفدار  سياسى  ديدگاه هاى  خيزش  درباره 

غرب مى شود.  
در آغاز امر قرار بود تنها چهار هزار نسخه از اين كتاب چاپ 
اين  ششم  چاپ  شد.  چاپ  دوباره  تقاضا  افزايش  با  اما  شود 

كتاب چندى ديگر به بازار كتاب آلمان عرضه مى شود.
فهرست  به  اوقات  بيشتر  گذشته  سال  يك  در  كتاب  اين 
پرفروش هاى مجله «اشپيگل» راه يافته است و حتى دو هفته 

در ماه آوريل صدرنشين پرفروش هاى بازار كتاب آلمان بود.
يك  كتاب  انتشار  با  همزمان  مونيخ  معاصر  تاريخ  موسسه 
سلسله جلسات گفت وگو درباره «نبرد من» در آلمان و ديگر 
امكان  جلسات  اين  است.  كرده  برگزار  اروپايى  كشورهاى 

برآورد تاثير كتاب بر مخاطبان را فراهم مى كند.
در  مونيخ  معاصر  تاريخ  موسسه  مدير  ويرشينگ  اندرياس 
از  كه  ترسى  شد،  مشخص  جلسات  اين  «در  گفت:  باره  اى 
انتشار كتاب بابت تبليغ ايده هاى هيتلر وجود داشت از اساس 
بى پايه بود و اين كتاب به پلتفرمى براى تبليغ ايده هاى نئونازى 
تبديل نخواهد شد. گفت وگو درباره جهان بينى هيتلر شانسى 
براى بررسى داليل و عواقب ايدئولوژى هاى استبدادى فراهم 
و  استبدادى  سياسى  ديدگاه هاى  كه  زمانى  در  آن هم  مى كند؛ 

شعارهاى راست  افراطى فرصت ظهور پيدا كرده اند. 
هيتلر كتاب «نبرد من»  را سال 1924 در زندان نوشت. او به 
اتهام خيانت پس از كودتاى نافرجام مونيخ زندانى شده بود. 
در حدود 12 ميليون و 400 هزار نسخه از اين كتاب در آلمان 

نازى منتشر شد.

در روز رستاخيز نزديك ترين شما به من راستگوترين شماست 
در قول . . . و وفادارترين شماست در پيمان و نيكوترين شماست 

حضرت محمد(ص)در خلق و خو.

دريغ مدت عمرم كه بر اميد وصال
 بسر رسيد و نيامد بسر زمان فراق
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امشب بيا يك سر به خوابم ماه تابان
حالى بپرس از مادر پيرت پسر جان
ديگر سراغ از ما نمى گيرى، كجايى؟

شايد كه يادت رفته قول زير قرآن
دست تو از وقتى به دست حوريان است

كمتر مى يفتى ياد اين دستان لرزان
تو همنشينى با جوانان بهشتى
لطفى ندارد ديدن ما سالمندان

شرمنده ام مادر دلم خيلى گرفته
ناراحت از حرفم نشو رو برنگردان
پيش سماور رو به رويايش نشسته
مادربزرگ پير من با چشم گريان

چيزى نمى گويد ولى از چشمهايش
ميشد بفهمى در اتاقش هست مهمان

دارد برايش چاى مى ريزد ولى او
مثل هميشه لب نخواهد زد به فنجان
عطر عجيبى خانه را پر كرده شايد
عطر گلى باشد كه مانده زير باران

دل نوشته

دمى با حافظ

كتابخانه

بهمن كاظمى 

Climax منبع   

حساب حساب است، كاكا برادر 
Bargain is bargain

فرهنگ

حجت  عدالت پناه كه فيلم «داد» او در بخش مسابقه 
هفتمين جشنواره فيلم عمار حضور دارد درباره اين 
اثر گفت: «داد» يك اثر جستجوگر اجتماعى با نگاه 
انتقادى درباره مسائلى است كه در چند سال اخير 
اتفاق افتاده است. اعتراضات صنفى اقشار مختلف كه 
با آنها برخوردهاى ناروايى مى شود ما را كنجكاو كرد 
تا ببينيم علت اعتراض آنها چيست و اينكه حكومت 
چگونه با آنها برخورد مى كند  علت برخوردى كه 
مديران با اين اعتراض ها در جاهاى مختلف مى 

كنند، چيست.
وى افزود:  اين موضوع همچنان براى ما سوال بود تا 
اينكه در فضاى مجازى با اتفاقاتى كه در پايانه باربرى 
بندرعباس رخ داده بود مواجه شديم. ما ديديم كه 
راننده كاميون ها اعتراض كرده بودند و متوجه شديم 
كه متاسفانه سردسته اين معترضان به يك سال حبس 

محكوم شده است. اتفاقات اين چنينى ديگر را 
هم پيگيرى كرديم مثال اعتراضات كارگرى در 
آق دره شهرستان تكاب را كه نسبت به محل 
داشتند  اعتراض  طال  معدن  يعنى  خود  كار 
مورد بررسى قرار داديم كه متوجه شديم اين 
اعتراض ها منجر به شالق زدن معترضان شده 
اتفاقى  سوال بود كه چه  است. اين براى من 

افتاده كه اينها محكوم به شالق شدند.
عدالت پناه با اشاره به اينكه اينگونه اعتراض ها 
غالبا با برخورد قهرى روبه رو شده اند، عنوان 
كرد: ما متوجه شديم كه در تمامى اين اعتراض 
ها معترضان با برخوردهاى قهرى مواجه شده 
اند يعنى به جاى اينكه مسئوالن بروند و ببينند 
كه علت چيست صورت مساله را پاك كرده 

بودند.
اين مستندساز با اشاره به اينكه در مستند «داد» 
نگاه جستجوگرى وجود دارد، بيان كرد: ما سراغ 
شالق  كارگران  و  پرستاران  كاميون،  رانندگان 
خورده رفتيم و با صاحبنظران عرصه كارگرى، 
پرستارى و حمل و نقل صحبت كرديم كه چه 
از  بالاستثنا  ما  است.  آمده  وجود  به  مشكلى 
همه آنها شنيديم كه مى گفتند ما مى خواهيم 
قانون اجرا شود. من به عنوان يك مستندسازى 

كه در اين كشور زندگى مى كنم و به حكومت و 
نظام واليى اعتقاد دارم برايم سوال بود كه چرا بايد 
مديرى تصميمى اتخاذ كند كه به كليت نظام صدمه 
وارد شود. ما در مستند داد همين مسائل را مطرح 
مى كنيم كه برخورد كردن صرفا قهرى با اعتراضات 
مردمى به فساد دامن مى زند و جمهوريت نظام را 

زير سوال مى برد.
عدالت پناه افزود: اگر به بيانات امام (ره) و مقام 
كه  شويم  مى  متوجه  كنيم  توجه  رهبرى  معظم 
ايشان به اين مساله كه مردم بايد به همه بخش ها و 
مسئوالن نظارت داشته باشند تاكيد دارند اما عمال 
مى بينيم كه با برخوردهاى قهرى كه با اعتراضات 
صنفى مى شود دست مردم از نظارت بر مسئوالن 
بسته مى شود و اين امر دامنه فساد را گسترده تر 
مى كند. در حالى كه ما بايد كسى كه فسادى را 

كشف و نسبت به آن اعتراض كرده تشويق كنيم. 
كنيم كه اين برخوردهاى قهرى  بايد به اين فكر 
چه تصورى را در ذهن مخاطب و كسى كه ما را 
از بيرون نگاه مى كند و دشمن نظام است، ايجاد 

مى كند.
و  كرديم  صحبت  بودند  معترض  كه  افرادى  با  ما 
متوجه شديم آنها دلبسته نظام هستند برخى از آنها 
حضور  جنگ  هاى  جبهه  در  كه  بودند  افرادى  از 
داشتند اما نسبت به آنها بى عدالتى صورت گرفته 
بودكارگردان مستند «داد» تصريح كرد: ما با افرادى كه 
معترض بودند صحبت كرديم و متوجه شديم آنها 
دلبسته نظام هستند برخى از آنها از افرادى بودند 
كه در جبهه هاى جنگ حضور داشتند اما نسبت 
به آنها بى عدالتى صورت گرفته بود. ما در تحقيق 
هايمان متوجه شديم كه اشتباه از سوى مديران و 

يك ارگان كوچك است و اين معترضان هم هرگز 
نكته  اين  بودند.  نبرده  سوال  زير  را  نظام  كليت 
براى من آموزنده بود كه ديدم اين معترضان دنبال 
اين بودند كه در حيطه كارى خودشان اصالحى 
صورت بگيرد و عدالت برقرار و قانون اجرا شود 
ولى با يكسرى موانع رو به رو مى شدند بنابراين 

ما بايد اين موانع را رفع كنيم.
وى ادامه داد: شغل من مستندسازى نيست اما بر 
اساس دغدغه اى كه داشتم وارد اين عرصه شدم. 
دوش  از  را  بارى  يك  خواستيم  مى  ما  واقع  در 
نظام برداريم و كمكى به برقرارى عدالت كنيم و 
كارى كنيم كه نظام به جايگاه واقعى خود نزديك 
تر و برخى بى عدالتى هاى موجود هر چه زودتر 
محو شود. اين موضوع ريشه در اعتقاداتى دارد كه ما 
از رهبرى آموخته ايم. ايشان مدام روى اين موضوع 

مهربان  پناهان  بى  و  مستضعفان  با  كه  دارند  تاكيد 
تر باشيم و انقالب ميراث اين پابرهنه هاست. اين 
موضوع نگاه خوبى است بنابراين اگر قانونى تصويب 
مى شود بايد به دفاع از مستضعفان و افرادى باشد كه 
رسانه اى در اختيار ندارند. اميدوارم اين فيلم توانسته 
باشد داد مظلومان را به گوش همه مسئوالن برساند و 

دلسوزانه برخى مشكالت موجود را رفع كنند.
عدالت پناه عنوان كرد: اگر مشكل قانونى و نظارتى 
داريم و برداشت ما از جمهوريت عدالت و امنيت 
غلط است بزرگان و انديشمندان ما بايد اين موارد را 
اصالح كنند. زيبنده نيست كه يك كارگر به دليل يك 
اعتراض صنفى شالق بخورد و كسى كه اعتراض به 
وجود فساد در سيستم حمل و نقل كرده بازداشت 
شود. يا برداشت ما از قانون اشتباه است يا يكسرى 
از مديران هستند كه توانايى الزم را در جايگاهى كه 
هستند ندارند يعنى فكر مى كنند اگر به كسى 
كه به كشف فساد كمك كرده است، كمك كنند 
ممكن است ميز مديريتى خود را از دست بدهد.
جشنواره  دوره  هفتمين  در  كه  مستندساز  اين 
«عمار» حضور دارد، تاكيد كرد: ما بايد به سمت 
افرادى برويم كه با سوءنيت و سوءقصد و يا 
اشتباه مديريتى اين فضاها را ايجاد كرده اند. به 
نظر من بسيار بد است كه معضالت اجتماعى، 
مسائل صنفى و اعتراضات خودمان را از رسانه 
هاى بيگانه ببينيم و آنها براى ما طرح موضوع 
كنند. اين جاى درد دارد كه شبكه هاى بيگانه 
كه  دلشان براى نظام و مردم ما نمى سوزد اين 
موضوعات  اين  انعكاس  به  ما  از  پيش  چنين 
بپردازند در حالى كه ما در طول تاريخ بارها 

شاهد خيانت هاى آنها بوده ايم.
انقالبى  مستندساز  من  وظيفه  داد:  ادامه  وى 
اين است كه اين معضالت را شناسايى كنم و 
با افرادى كه تريبون ندارند به صحبت بنشينم 
به همين دليل هم در اين مستند طرح موضوع 
كرده ايم و به سمت مسئوالن نرفته ايم و مى 
خواستيم كه قضاوت را به عهده مردم بگذاريم. 
به هر حال ما در حوزه مواجهه با فساد چند نوع 
برخورد داريم؛ يكسرى افراد معاند هستند كه 
قبل، حين و بعد از انقالب هم بوده اند. اينها معاند 
هستند و هر نقطه سياه را به كل انقالب و حكومت 
كار  محافظه  هم  ديگر  عده  يك  دهند.  مى  تعميم 
هستند و به بهانه اينكه انقالب در معرض خطر است 
مى گويند نبايد مسائل را بيان كرد اما يكسرى افراد 
انقالبى هستند كه معتقدند بايد اين فسادها را بيان 
كرد تا اصالح شود كه اين نگاه سازنده است بنابراين 
ما هم با همين رويكرد به طرح مساله در اين مستند 
پرداخته ايم. من سعى كرده ام نگاهى با رويكرد سياه 
نمايى در اين مستند نداشته باشم و معتقدم كه مستند 

من سرشار از اميد است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: طبق صحبت هايى كه 
با نادر طالب زاده دبير جشنواره فيلم «عمار» كرده 
ايم ممكن است اين فيلم مستند در شبكه مستند به 

نمايش دربيايد.

ــتانى «ترمينال غرب» كه از آن به عنوان سياسى ترين  فيلم داس
ــى از انتخابات  ــود با روايت ــينماى ايران ياد مى ش ــال س فيلم س
ــتانى مرتبط با  ــن داس ــال 92 و همچني ــورى س ــت جمه رياس

ــود. ــنواره عمار رونمايى مى ش ــته اى، امروز در جش برنامه هس

فيلم داستانى «ترمينال غرب» كه از آن به عنوان سياسى ترين فيلم سال 
سينماى ايران ياد مى شود با روايتى از انتخابات رياست جمهورى سال 
92 و همچنين داستانى مرتبط با برنامه هسته اى، امروز در جشنواره عمار 

رونمايى مى شود. 
به  اثر  اين  درباره  غرب»  «ترمينال  فيلم  تهيه كننده  بامروت نژاد،  حامد 

خبرنگار كيهان گفت: «ترمينال غرب» يك فيلم داستانى با 75 دقيقه 
زمان است كه با كارگردانى قربانعلى طاهرفر توليد شده است. اين فيلم 
درباره تأثيرات اجتماعى انتخابات رياست جمهورى سال 92 و نگاهى 
است كه در اثر اين انتخابات بر كشور حاكم شده است.وى افزود: اين 
فيلم روايتگر دانشجويى با نام اميد است كه از يك طرف درگير پروژه 
تحقيقات هسته اى است و از طرف ديگر هم يك خواهر نخبه دارد كه 
درگير گرفتن بورسيه براى ادامه تحصيل در خارج از كشور است. بعد 
از انتخابات رياست جمهورى 92 اتفاقاتى مى افتد كه اميد با مشكالتى 

مواجه مى شود.
مدير مدرسه فيلمسازى عمار همچنين درباره ارتباط اين اثر با موضوع 

برنامه هسته اى هم اظهار داشت: قهرمان ما كه يك دانشجوى هسته اى 
است و روى يك پروژه هسته اى كار مى كند كه بعد از انتخابات سال 92 
و آمدن تيم مذاكره كننده هسته اى، پروژه آنها با مشكالتى مواجه مى شود 

و رو به تعطيلى مى رود.
بامروت نژاد درباره رضايت خود از كيفيت فيلم «ترمينال غرب» نيز گفت: 
تمام تالش خود را كرديم كه كارى باكيفيت و استاندارد توليد شود. 
فكر مى كنم كه نتيجه كار تا حدود زيادى اين گونه شده است، اما اولين 
بازخورد را امروز و در رونمايى از فيلم در جشنواره عمار خواهيم ديد. 
گفتنى است، فيلم «ترمينال غرب» امروز ساعت 19:20 در تاالر شماره يك 

سينما فلسطين رونمايى مى شود و به نمايش در مى آيد

«داد» را براى رساندن صداى مردم
 به مسـئوالن سـاختم

ــى  ــات صنف ــاره اعتراض ــم درب ــن فيل ــه اي ــرد ك ــوان ك ــتند «داد» عن ــردان مس ــاه كارگ ــت پن ــت عدال  حج
ــد.  ــئوالن برس ــان به گوش مس ــده صدايش ــعى ش ــت كه در اين اثر س ــرهاى مختلف اس كارگران و قش

 رونمايى از سياسى ترين فيلم سال

در حالى كه آمارها از وضع نحيف بدنه توزيع محصوالت 
فرهنگى به ويژه كتاب در كشور خبر مى دهند، موزعان نيز از 
تمايلشان به سمت توليد به جاى توزيع به دليل حاشيه سود 
بيشتر خبر مى دهند. مساله توزيع كتاب و محصوالت فرهنگى 
در سال هاى اخير همواره يكى از مهمترين كاستى هاى سامان 
توليد محتواى فرهنگى در كشور ما بوده است و بسيارى از 
فعاالن  فرهنگى در كشور از نبود ويترين و نيز نبود كانال هاى 
شنايى و دسترسى به مخاطبان خود رنج مى برند. اين اتفاق در 
حالى رخ مى دهد كه رشد روزافزون توليد محتواى فرهنگى در 
كشور طى اين سال ها، به جاى آنكه منجر به ايجاد شبكه هاى 
تازه براى دسترسى به مخاطب شود، تنها صورت مساله را 
پاك كرده و سعى كرده با روش هاى تازه، ناقص و زودگذر 
تنها به نياز اختصاصى خود پاسخ دهد. اين اتفاق و بسيارى از 
موضوعات مشابه موضوع مجموعه گزارش ها و مصاحبه هايى 
است كه خبرگزارى مهر در روزهاى آينده آنها را مورد توجه 

قرار داده و سعى در واكاوى آن دارد.

روايت آمارها از توزيع
110 هزار نسخه كتاب. اين رقم، حوالى رقم تقريبى رقم انتشار 
و توزيع و كمابيش فروش يكى از آثارى است كه در سال 
جارى و در قالب يك كمپين و مسابقه در سراسر كشور خود 
را عرضه كرد. در مقابل ناشرى ديگر در بدنه بخش خصوصى 
نيز اين روزها گفته است كه در فاصله زمانى دو ماه توانسته 
11 هزار نسخه از يك رمان قطور آن هم از نويسنده اى كه 
اين روزها نامى در ميان مخاطبان ايرانى دست و پا كرده است 

بفروشد. با اين همه وقتى به سراغ هر 
دوى اين سوژه هاى به نسبت پرفروش 
و موفق اقتصادى در بدنه نشر مى روى، 
سيستم  نبود  مخاطب،  نبود  از  دو  هر 
وجود  البته  و  مناسب  سراسرى  توزيع 
در  فروش  براى  باالتر  ظرفيت هاى 
صورت وجود بسترهاى بيشترى براى 

عرضه اين آثار صحبت مى كنند.
نبود اين بسترها، مشكل هميشگى نبود 
شبكه توزيع استاندارد در شبكه توزيع 
را  كتاب  ويژه  به  فرهنگى  محصوالت 
بار ديگر گوشزد مى كند به ويژه اينكه 
بدانيم در ايران با وجود بيش از 8 هزار 
ناشر فعال و انتشار ساالنه نزديك به 70 
هزار نسخه كتاب، هنوز به تعداد انگشتان 

دست موسسات پخش كتاب فعال وجود ندارد و در ضمن آن 
هيچ كدام از موسسات پخش كتاب در ايران داراى صنف و يا 

مجوز فعاليت رسمى و نيز نظارت قانونى نيستند.
در كنار اين مساله اما آمار كتابفروشى هاى ايران نيز رقمى قابل 
توجه مى تواند باشد. از سويى پايگاه اطالع رسانى موسسه خانه 
كتاب كه مرجع رسمى اعالم آمار مرتبط با نشر در ايران به 
شمار مى رود، در اين زمينه اطالعات خود را در معرض عموم 

قرار نداده و بخش بانك اطالعاتى خود را در اين زمينه از پايگاه 
اينترنتى خود خارج كرده است.

از سوى ديگر بر اساس يكى از آخرين پژوهش هاى انجام 
شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در سال 1382 
با عنوان «طرح آمارگيرى جامع فرهنگى كشور»، تعداد  4141 
كتاب فروشى در سطح كشور وجود دارد كه استان تهران با 
902 واحد داراى بيشترين تعداد و استان هرمزگان با 14 واحد 
داراى كمترين تعداد است، يعنى استان تهران به تنهايى 22/5 

درصد كتاب فروشى هاى كشور را در 
اختيار دارد.

اين آمار در حالى است كه از اين ميان 
كتابفروشى ها ، صرفا 624 كتابفروشى در 
سراسر كشور در پاييز سال جارى حاضر 
به شركت در طرح فروش پاييزه كتاب 
روست  پيش  سوال  اين  حال  بوده اند. 
كه دليل كاهش شديد ويترين كتاب در 
ايران و نيز نبود كانال هاى عرضه كتاب و 
محصوالت فرهنگ را بايد در چه دانست 
و چرا در اين زمينه سرمايه گذارى ويژه اى 

صورت نپذيرفته است؟
شركت  مديرعامل  حسينى،  سيدمحمد 
پخش  شركت هاى  بزرگترين  از  «ترنج» 
كتاب جبهه فرهنگى انقالب اسالمى در 
اين زمينه مى گويد: واقعيت ماجرا اين است كه توزيع كنندگان 
كتاب و محصوالت فرهنگى ترجيح داده اند در وضعيت فعلى 
بازار نشر به سمت توليد متمايل شوند. دليلش نيز آن است 
كه حاشيه سود  ناخالص آن بيشتر است. به عبارت ديگر اگر 
يك موسسه پخش براى توزيع محصوالت خود بين 7 تا 10 
درصد سود به دست بياورد، اين ميزان سود در وضعيت توليد 
به حدود 20 تا 30 درصد افزايش پيدا مى كند. اين را هم در نظر 

داشته باشيد كه ناشر يا توليد كننده با اين حاشيه سود باالخره
از موزع چك يا سندى  مالى دريافت مى كند اما موزع بايد در

انتظار فروش بماند.
وى در همين زمينه با اشاره به اينكه توليد كنندگان محصوالت
فرهنگى اين روزها بر مبناى ذائقه بازار كار توليد و توزيع را
خود به دست گرفته اند، عنوان كرد: در وضعيت موجود  و
طى چند سال آينده عمال موسسات توزيع رو به جمع شدن و
تعطيلى خواهند بود و توليدكنندگان خود به صورت مستقيم با
فروشگاه ها در تماس خواهند بود و اصل فعاليت تخصصى در

اين زمينه را نقض خواهند كرد.
مدير عامل يكى از شركت هاى توزيع كتاب معتقد است طى
چند سال آينده عمال موسسات توزيع رو به جمع شدن و

تعطيلى خواهند بود
حسينى وضعى فعلى توليد و توزيع محصوالت فرهنگى در
كشور را رقابت بر سر بقا ميان توليدكنندگان عنوان كرده و
مى افزايد: با وجود اينكه در شهرستان ها به دليل تجميع چند
فعاليت در يك مركز، صاحبان فروشگاه هنوز ترجيح مى دهند تا
از يك مركز توزيع حجم قابل توجهى از محصول فرهنگى را با
تنوع زياد دريافت كنند اما در شهرهاى بزرگ اين شبكه در حال
شكسته شدن است و موزعان عمال كارايى خود را از دست
داده اند.در يك نگاه كلى مى توان دريافت، وضعيت اقتصادى
نابسامان نشر، توليد كنندگان را به سمت كاهش واسطه گرى
براى رساندن محصوالت خود به دست مخاطب هدايت كرده
است و همين مساله شبكه توزيع در كشور را در وضعيتى قرار

مى دهد كه عمق نفوذ بااليى پيدا نمى كند.

فقر ويترين مشكل اصلى توزيع است


