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چرا روحاني سايه جنگ و 
تحريم را دور كرد!

مهدى دادويى نژاد
ــبه به گوهر! توسط  ــر مش در بياناتى سراس
يك كارشناس اصولگرا با تخصص اقتصاد 
ــى  در مورد تمام جنبه هاى حقوقى و سياس
ــر فرمودند كه  ــادى برجام اظهار نظ و اقتص
ــوربختانه دولت كه بايد تمام فعاليت هاى  ش
ــدام به اين  ــرد، اق ــر بگي ــته اى را از س هس
ــذرش به فضاى  ــى گ كار نمى كند! اگر كس
ــتى مردم در سال  اقتصادى و عمومى و زيس
1384 مى افتاد متوجه اين موضوع مى شد كه 
خاتمى كشورى را روى ريل مثبت شكوفايى 
ــت كه  ــل مى دهد و انتظار اين را داش تحوي
ــال محمود احمدى نژاد، ايران به  بعد از 8 س
نزديكى هاى قدرت هاى بزرگ صنعتى برسد. 

اما اگر همان فرد در سال 92 گذارش به فضاى 
ايران مى افتاد دقيقا آن چيزى را مشاهده مى كرد 
ــس خواب چند قرنه  ــه اصحاب كهف از پ ك
مشاهده كردند. پول ملى بى ارزش شد، روابط 
بين المللى ايران در حد ارتباط با چند جزيره 
دور افتاده شده بود، تورمى كه تمام سينه كش ها 
ــع را در مى نورديد و قيمت مواد غذايى  و موان

مانند طال به روز قيمت مى خورد و...
حسن روحانى با تمام ضعف هايى كه دارد اما 
با حضور خود و تيمش دوباره توانسته فضا 
ــه نفع ايران برگرداند.   را در عرصه جهانى ب
ــار گسيخته تورم را بكشد و  ترمز قطار افس
ــت به سراشيبى هدايتش  بعد از مدتى توانس
ــته در  ــه آنچنان كه بايد نتوانس كند، البته ك
عرصه رشد اقتصادى درخشان عمل كند ولى 
اقتصاد را روى ريل و مدار عقالنيت برگرداند 
و افق هاى مثبتى را در برابر ايرانيان گشود و 
اكثر اين امور را بدون برجام انجام داده است.
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*توجه به رضايت مشتريان
 محمد رضا نيك پى اظهار كرد : از ابتداى شروع فعاليت ،مبناى كار را كسب رضايت 
مندى از سوى مشتريان قرار داده ايم و اين مهم همچنان از سوى مديريت و پرسنل پخش 

نيك پى رعايت مى شود.
وى افزود : اين مركز پخش اعتقاد دارد رضايت مشتريان، زمينه رونق كسب و كار را 
فراهم مى سازد و زمينه اشتغال زايى بخشى از جوانان شهر ها را فراهم مى آورد بر همين 
اساس همواره سعى نموده ايم با ايجاد ارتباط مستقيم با مشتريان،نيازهاى انان را شناسايى 

و خدمات خود را به آنان ارايه دهيم. 

*توجه به استانداردها 
از آنجا كه نشان استاندارد به كاال هويت و اعتبار خاصى مى بخشد اين مركز پخش همواره 
تالش نموده با احساس مسووليت نسبت به مشتريان و مصرف كنندگان خود كاالهاى استاندارد 

عرضه نمايد .
 به گفته نيك پى ، مشتريان با مشاهده نشان استاندارد ، عالقه بيشترى به خريد نشان مى دهند 

كه اين مهم مورد توجه ما نيز هست . 

*نيك پى ،مشاور فرهنگى ،تبليغاتى شركت هاى توليدى
محمدرضا نيك پى افزود :اين مركز در حال حاضر عالوه بر عرضه محصوالت ساختمانى 
،بعنوان مشاور فرهنگى و تبليغاتى شركت هاى توليدى فعاليت دارد . به گزارش سازه 
نيوز اين مجموعه اقتصادى پس از گفت وگو با شركت ها ى توليدى اقدام به برند سازى 

محصوالت آنان نموده و زمينه را براى جانمايى توليدات را آنان فراهم مى نمايد. 

*لوله و اتصاالت پويش 
نيك پى با اشاره به اين كه در اين مركز انواع لوله و اتصاالت ،پلى پروپيلن پى وى سى 
و سيفون عرضه مى شود گفت : يكى از محصوالت عرضه شده در اين مركز ،لوله و 

اتصاالت پلى پرو پيلن «پويش بسپار»است .
 وى توضيح داد :اين شركت در سال 1376 و با هدف توليد لوازم و اتصاالت خودكفايى 
و ا شتغالزايى، شروع به فعاليت نموده است ،پويش بسپار در تمام سالهاى فعاليت خود 

تالش نموده بهتربن و مطلوب ترين محصوالت را ارايه نمايد .
 نيك پى خاطر نشان ساخت :مقاومت باال در برابر ضربه و حرارت و همچنين انعطاف 

پذيرى زياد از جمله ويژگى هاى محصوالت پويش بسپار هستند.
 

*حضور «پويش» درمسكن و كشاورزى كشور 
شركت پويش بسپار با توليد محصوالت متعدد و كاربردى نقش مهمى در تامين وسايل 
و تجهيزات مورد نياز مسكن و كشاورزى ايفا مى كند . اين شركت ساالنه محصوالت 
متنوع خود را در براى توسعه شبكه هاى آب رسانى مراكز صنعتى ،كشاورزى ، انتقال مواد 
شيميايى و تاسيسات سرمايشى و گرمايشى ارايه مى نمايد ،محصوالتى كه رعايت اصل 

كيفيت با نظارت كارشناسان با تجربه و متخصص تضمين مى نمايد.
 

*كسب نشان استاندارد و گواهينامه مركز تحقيقات 
ديدگاه هاى مشتريان خود ، با بهره  پاسداشت نظرات و  شركت «پويش» بسپار ضمن 
گيرى از كارشناسان زبده و متخصص خود موفق به كسب نشان استاندارد و گواهى نامه 

كيفيت از مركز تحقيقات راه و شهر سازى شده است .

مدير پخش لوازم ساختمانى و بهداشتى نيك پى تاكيد كرد:

 عرضه كاالى  با كيفيت و كسب رضايت مندى مشترى 

پخش لوازم ساختمانى بهداشتى نيك پى 
استان خوزستان 061-32261300      09125005062
استان گيالن      0133-3592978     09125005062
استان اصفهان     95014805- 031    09125005062

Nikpey.com      nikpeyco@yahoo.com

شركت پويش بسپار  ضمن پاسداشت  نظرات و ديدگاه هاى مشتريان خود ، 
با بهره گيرى از كارشناسان زبده و متخصص خود موفق به كسب  نشان استاندارد 

و گواهى نامه كيفيت از مركز تحقيقات راه و شهر سازى شده است

روزگار تك صدايى گذشته است
 وزيـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى تاكيد كرد امروز روزگار تك صدايى گذشـته و صـدا و سـيما بايـد زبـان همـه ملـت ايـران

 با اقوام، احزاب و ميل هاى مختلف سياسـى و دينى در سراسـر كشـور باشـد.

پخش لوازم ساختمانى بهداشتى نيك پى ،هدف گذارى خود را بر مبناى كسب رضايت از مشتريان و در قالب ارايه كاالى با كيفيت و رعايت عدالت در قيمت فروش  ترسيم كرده است 
اين مركز پخش كه فعاليت اوليه خود را از استان خوزستان آغاز نموده ،هم اكنون داراى دو شعبه ديگر در استانهاى گيالن و اصفهان نيز مى باشد.يكى ديگر از فعاليت هاى پخش 

لوازم ساختمانى بهداشتى نيك پى ،برند  سازى محصوالت ايرانى است كه در  زمينه كسب نشان استاندارد و رعايت حقوق مصرف كنندگان موفق بوده اند
گفت وگوى سازه نيوز را با محمدرضا نيك پى ،مديريت اين مركز پخش را بخوانيد:
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روزگار تك صدايى گذشته است
اختتاميه  در  اميرى  صالحى 
ــوزدهــمــيــن جــشــنــواره  ن
ــدات راديـــويـــى و  ــي ــول ت
استان هاى  مراكز  تلويزيونى 
«امــروز  گفت:  ملى  رسانه 
روزگار تك صدايى گذشته و 
همه  زبان  بايد  سيما  و  صدا 
ملت ايران با اقوام، احزاب و 
و  سياسى  مختلف  ميل هاى 
دينى در سراسر كشور باشد. 
اين موضوع از اين جهت مهم 
است كه رويكرد چندصدايى 
ميزان  مى تواند  سيما  و  صدا 
گرايش مخاطبان به رسانه هاى 

بيگانه را كاهش دهد.»
«به  كرد:  اظهار  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
مقابل  در  بتواند  بايد  سيما  و  صدا  كلى  طور 
نسل  خصوصا  جامعه  نيازهاى  و  پرسش ها 
باشد.  داشته  نو  و  جديد  پاسخ هاى  جوان، 
پاسخ هاى كهنه به سواالت جديد جوانان باعث 
مى شود  سيما  و  صدا  مخاطبان  دادن  دست  از 
چرا كه مخاطب محورى مساله اى مهم در ادامه 

حيات صدا و سيما است.»
بايد  سيما  و  صدا  اينكه  بيان  با  اميرى  صالحى 
فضاى نقد و گفت وگو را گسترش دهد، گفت: 
گفت وگوى  به  ديگر  زمان  هر  از  بيش  «ما 
چرا  داريم  نياز  جامعه  اقشار  ميان  در  فرهنگى 
افزايش  و  ياس  اثر  كاهش  باعث  گفت وگو  كه 

درك  تا  مى كند  كمك  و  مى شود  آگاهى  سطح 
تعالى  و  توسعه  مسير  در  حركت  براى  بهترى 

به وجود بيايد.»
در  بايد  سيما  و  صدا  «امروز  شد:  يادآور  او 
جهت مفاهيمى چون اقتصاد مقاومتى، استقالل، 
ملى  همدردى  و  هم نوايى  اجتماعى،  سازگارى 
منظور  اين  براى  و  بردارند  موثرى  قدم هاى 
عمومى  فرهنگ  حوزه  در  بايد  سيما  و  صدا 
اين  به  باشد  داشته  موثرترى  اقدام هاى  جامعه 
به  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  امروز  كه  معنا 
هم نوايى  و  معنويت  معرفت،  فضيلت،  اخالق، 
و همدردى و انسجام ملى نياز داريم و اين مهم 
اساسى  محورهاى  از  يكى  عنوان  به  مى تواند 

صدا و سيما باشد.»

ــاد  ارش و  فرهنگ  ــر  وزي
اسالمى با بيان اينكه صدا و 
زندگى  سبك  به  بايد  سيما 
داشته  ويژه  توجهى  مردم 
كرد:  خاطرنشان  باشد، 
در  انتقال  ــان  زب ــروز  «ام
زبان  از  و  كرده  تغيير  دنيا 
به  مستقيم  گفت وگوى 
ادب  موسيقى،  شعر،  زبان 
كرده  پيدا  تغيير  هنر  و 
خاطر  همين  به  و  است 
با  جامعه  جديد  زبان  درك 
زبان  از  حداكثرى  استفاده 
و  شعر  موسيقى،  هنرى، 
مفاهيم  انتقال  براى  ادب 

بود.» خواهد  موثر  شدت  به 
سيما  و  صدا  كه  مى رود  افزود:  »انتظار  او 
انجام  بيشترى  سرمايه گذارى  هنر،  حوزه  در 
دهد چرا كه هنر باعث دميدن روح همگرايى 
از  مى توانند  هنرمندان  و  شد  خواهد  ملى 
روح  جامعه  به  سيما  و  صدا  آنتن هاى  طريق 

« ببخشند.
صالحى اميرى با اشاره به برگزارى نوزدهمين 
تلويزيونى  و  راديويى  توليدات  جشنواره 
مراكز استان هاى صدا و سيما گفت: «اينكه اين 
برگزار  خوزستان  استان  در  ملى  بزرگ  مراسم 
ايران  خوزستان  دارد.  تقدير  جاى  است  شده 

كوچك و نماد ايثار و مقاومت است.»

بايد از فرصت روز جهانى تاالب ها
 براى خوزستان استفاده كرد

ــم  ــاره به اهميت برگزارى مراس ــتان با اش ــتاندار خوزس ــاون عمرانى اس مع
ــوى در اين زمينه  ــتان، گفت: بايد به نح ــا براى خوزس ــى تاالب ه روز جهان

ــود. ــود، منتفع ش ــتان از فرصتى كه فراهم مى ش عمل كنيم تا اس

ــمى زاده  مراسم روز جهانى تاالب ها را فرصت خوبى براى معرفى  فرامند هاش
ــتان در سازمان دهى چنين  ــتان و اثبات توان مديريتى اس توانمندى هاى خوزس
ــه برگزارى  ــن ضرورت دارد ك ــرد:  بنابراي ــت و اظهار ك ــى دانس همايش هاي
ــرد و تأكيد مى كنم  ــورد توجه جدى قرار بگي ــش روز جهانى تاالب ها م هماي
ــتگاه هاى ذى ربط به جد نسبت به انجام تمهيدات الزم براى اين مراسم  كه دس

ــد. ورود كنن
ــبت به برگزارى مراسم روز جهانى  ــتگاه هاى ذى ربط بايد نس  وى افزود:  دس
ــند و هر كدام در حيطه كارى مربوط به خود،  ــته باش ــيت داش تاالب ها حساس
ــز مديريتى و فرماندهى در زمينه  ــات الزم را انجام دهند. بايد يك تمرك اقدام
ــزارى صحيح اين  ــد و همه براى برگ ــته باش ــم وجود داش برگزارى اين مراس

ــد. ــكارى كنن ــش هم هماي
ــتان  ــتاندارى خوزس ــتان با اعالم آمادگى اس ــتاندار خوزس  معاون عمرانى اس
ــم روز جهانى تاالب ها، عنوان كرد: بايد  ــت همكارى براى برگزارى مراس جه
ــن فرصت كه در برگزارى  ــر كرد كه چگونه مى توان از اي ــه اين موضوع فك ب
ــتان چگونه  ــد و اس ــود، بهره مند ش ــى تاالب ها ايجاد مى ش ــم روز جهان مراس
ــن زمينه  ــد از صاحب نظران در اي ــود. باي ــت منتفع ش ــن فرص ــد از اي مى توان

ــم. ــد كني ــت بهره من ــن فرص ــتان را از اي ــم اس ــا بتواني ــرد ت ــى ك نظرخواه
ــمى زاده بيان كرد: حتمًا در روزهاى آتى از امكانات سازمان آب و برق   هاش
ــكل براى برگزارى همايش  ــتان بازديدى خواهيم داشت تا از نبود مش خوزس

ــم. ــل كني ــان حاص ــا اطمين ــى تاالب ه روز جهان
ــى، معاون  ــت حميدرضا خدابخش ــنا، همچنين در اين نشس ــزارش ايس ــه گ  ب
ــازمان آب و برق خوزستان،  ــبكه هاى آبيارى و زهكشى س ــعه ش طرح و توس
ــازمان حفاظت محيط  ــاله با س ــازمان تفاهم نامه اى 10 س ــن س ــار كرد:  اي اظه
ــتان منعقد كرده  ــا و رودخانه هاى اس ــور در زمينه احياى تاالب ه ــت كش  زيس

ــت تا بتوانيم به صورت مشترك  اس
ــتان را احيا كنيم. تاالب هاى خوزس

ــارهايى   وى افزود: با توجه به فش
ــر در زمينه  ــال هاى اخي ــه در س ك
و  ــتان  خوزس آب  ــال  انتق ــائل  مس
ــت وجود  ــارف آب در باالدس مص
ــن فعاليت و  ــت، تاكنون چندي داش
ــت هايى را در زمينه  برگزارى نشس

ــم روز جهانى تاالب ها  ــته ايم و برگزارى مراس ــا داش ــت آب و تاالب ه مديري
ــده است با همكارى  ــال جارى مقرر ش ــت كه در س از مهم ترين كارهايى اس

ــترك انجام دهيم. ــور به صورت مش ــت كش ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــالن هاى همايش  ــازى و نوسازى مجموعه و س ــاره به بازس ــى با اش  خدابخش
ــتار برگزارى مراسم روز جهانى تاالب ها  ــازمان  آب و برق خوزستان خواس س
ــه گونه اى كه  ــى داريم تا ب ــرد:  ما آمادگ ــد و تصريح ك ــه ش ــن مجموع در اي
ــم روز جهانى  ــتان براى برگزارى مراس ــت خوزس اداره كل حفاظت محيط زيس

ــت، همكارى كنيم. تاالب ها  برنامه ريزى كرده اس
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــان، رييس س ــرو نش ــت خس ــن نشس ــن در اي همچني
ــود، اظهار  ــد ثروت مى ش ــازى باعث تولي ــان اين كه برندس ــا بي ــتان، ب خوزس
ــل كنيم، نمى توان  ــود را به برند تبدي ــته هاى خ ــرد:  تا زمانى كه نتوانيم داش ك
ــا بايد ويژگى ها و  ــت. م ــول نتيجه آن چنانى از اين دارايى ها داش ــار حص انتظ
ــپس اين  ــتان را تبديل به رويداد و س ــاى منحصر به فرد خوزس خصوصيت ه

ــمگير كنيم. ــته و چش رويدادها را برجس
ــال يك  ــتان تصريح كرد:  از ابتداى س ــازمان ميراث فرهنگى خوزس ــس س رئي
ــزى كرده ايم  ــتان برنامه ري ــاى مختلف در اس ــداد را در زمينه ه ــه روي مجموع
ــخص و در حوزه  ــد موضوع را مش ــتى چن ــراى مثال در حوزه صنايع دس و ب
ــى فكر كرديم كه چگونه مى توان  ــگرى عالوه بر تقويت رويدادهاى قبل گردش
ــر منجر به برنامه ريزى براى برگزارى  ــازى كرد. اين ام در اين حوزه رويدادس

ــد. ــن آب يا آبان ش جش
ــان با اشاره به وجود بحران كم آبى در خوزستان عنوان كرد: زمينه آب در   نش
ــت و جاى كار دارد. اولين سند دريانوردى  ــتان فوق العاده گسترده اس خوزس
ــد بنابراين  ــف ش ــتانى چغاميش كش ــتان و در محوطه باس در جهان در خوزس

ــتان كارهاى زيادى انجام داد. مى توان در اين زمينه در اس

برنامه ريزى براى ميزبانى از
 7 ميليون زائر راهيان نور

ــور گفت: امسال براى  ــتضعفين كش ــيج مس ــازمان بس ــين فرمانده س  جانش
ــور برنامه  ــتان كش ــون زائر راهيان نور در هفت اس ــت ميلي ــى از هف ميزبان

ــت. ــده اس ريزى ش
ــردار على فضلى در آئين افتتاح   س
ــا و رونمايى از  ــى راديو نم آزمايش
ــيماى  ــاى توليد صدا و س پروژه ه
ــتان در يادمان شهداى  مركز خوزس
ــن انقالب و  ــزه اظهار كرد: اي هوي
دوران  در  و  دارد  ــب  صاح ــام  نظ
از  ــى  خيل ــى  حت ــدس  مق ــاع  دف
ــن گلوله خود را به  ــدگان اولي رزمن
ــتن نظام در خط  خاطر صاحب داش

ــيارى دارد. ــليك كردند. انقالب اسالمى و پيروزى آن فراز و نشيب هاى بس مقدم ش
ــرد، لر، ترك، بختيارى،  ــتفاده از قوميت هاى ك ــمن به دنبال اس وى تصريح كرد: دش
عرب، بلوچ و غيره است ولى حربه ضدانقالب و منافقان راه به جايى نبرده و قوميت 

ــمندانه با آن برخورد كردند. ها به صورت هوش
ــگ تحميلى گفت: در  ــات هاى مختلف جن ــان خاطراتى از عملي ــردار فضلى با بي س
ــتند كه  ــاع مقدس، جبهه جنگ داخلى يا همان گروهك ها هم فعاليت داش دوران دف

ــور در اين جبهه حضور پيدا كردند. فرماندهان به خوبى براى دفاع از كش
ــهيد فهميده و ساير شهدا  ــهيد علم الهدى و ش وى عنوان كرد: فرهنگ مقاومت از ش
ــوريه  ــطين، لبنان، غزه، عراق و س ــود. اگر امروز مقاومت در فلس ــو گرفته مى ش الگ

ــهداى ما را آنجا پياده كرده اند. جريان دارد همين مقاومت ش
ــازمان بسيج مستضعفان كشور يادآور شد: شهداى مدافع حرم نيز  جانشين فرمانده س
ــه هاى مقاومت نيز از  ــاير جبه ــهداى دوران دفاع مقدس الگوبردارى كرده و س از ش
اين سرداران الگوبردارى كردند. امروز در مراسم شهيد مدافع حرم تقوى فر در اهواز 
ــود. ــهيدى كه به عنوان الگو در بلد عراق از وى ياد مى ش حضور پيدا كردم، همان ش

ــردار فضلى ادامه داد: اميدوارم توفيق پيدا كنيم تا فرهنگ متعالى فرزندان امام را به  س
ــعه دهيم. ــيجيانى كه در معامله با خدا قرار گرفته اند، توس عنوان بس

ــور به  ــهداى هويزه اولين نماد يادمان دفاع مقدس در كش وى تصريح كرد: يادمان ش
ــت. ــده اس ــيارى در هم تنيده ش ــهداى بس ــمار مى رود كه با خون ش ش

ــور تأكيد كرد: راهيان نور امروز يك  ــين فرمانده سازمان بسيج مستضعفان كش جانش
ــتفاده معنوى همه امت است. امسال براى ميزبانى از  ــترى براى اس حج بصيرتى و بس

ــم. ــرده اي ــزى ك ــه ري ــور را برنام ــان ن ــر راهي ــون زائ ــت ميلي ــش از هف بي
ــال باالى يك ميليون نفر از زائران راهيان نور دانش آموزان  ــردار فضلى بيان كرد: امس س
ــهر و  ــتان زمينى و بوش ــتان كه پنج اس ــود. راهيان نور با حركت در هفت اس ــد ب خواهن

هرمزگان دريايى هستند به يك فرهنگ غنى تبديل در كشور تبديل شده است.

استاندار خوزستان با بيان اينكه آيت اهللا 
ــى، صالبت و  ــاد اقتدار، بزرگ جمى نم
ــتادگى مردم آبادان در برابر دشمنان  ايس
ــت، گفت:  ــز اس ــالم عزي ــن و اس ميه
ــت آيت اهللا جمى، بزرگداشت  بزرگداش
غرور و صالبت و اقتدار مردم ايران و به 

ويژه مردم آبادان است. 
غالمرضا شريعتى در حاشيه گراميداشت 
هشتمين سالگرد درگذشت آيت اهللا جمى 
ــالوه بر دارا  ــار كرد: آيت اهللا جمى ع اظه
ــمى در آبادان همچون  بودن مناصب رس
ــام جمعه و نماينده امام خمينى(ره)، به  ام
ــتادگى و ايثار  ــوه مقاومت، ايس عنوان اس

است.
ــه داد: آيت اهللا جمى نماد اقتدار،  وى ادام
مردم  ــتادگى  ايس و  ــت  صالب ــى،  بزرگ

ــالم عزيز  ــمنان ميهن و اس ــادان در برابر دش آب
ــان هميشه بايد  ــت و به همين دليل ياد ايش اس

ــته شود. از سوى ديگر گراميداشت  گرامى داش
ــت آيت اهللا جمى بزرگداشت غرور  و بزرگداش
ــت و اقتدار مردم ايران و به ويژه مردم  و صالب

ــت موجب  ــت و اين پاسداش آبادان اس
ــه و اعتماد به نفس مردم  افزايش روحي

ــود. اين منطقه مى ش
ــت ها  ــت: اينگونه گراميداش ــريعتى گف ش
هميشه بر روحيه ايستادگى واستقالل كشور 
و اين منطقه مى افزايد و ما وظيفه داريم اين 
مراسم را سال به سال گرم تر برگزار كنيم تا 

اين روحيه به نسل هاى بعدى منتقل شود.
ــهبازى  ش عزيزاهللا  ــنا،  ايس ــزارش  گ به 
ــز در جمع  ــادان ني ــژه آب ــدار وي فرمان
ــيه برگزارى مراسم  خبرنگاران در حاش
ــت آيت اهللا جمى، اظهار كرد:  بزرگداش
ــالم و  ــان در صف اول دفاع از اس ايش
ارزش هاى انقالب اسالمى قرار داشت.

ــت اهللا جمى زندگى  ــرد: آي وى بيان ك
ــف حفظ ارزش هاى انقالب  خود را وق
ــدارى، نام  ــرد و با واليت م ــالمى و دين ك اس

ــت. جاودانه اى از خود بر جاى گذاش

ــوراى ادارى خوزستان   ــنوند در ش  فريدون حس
اظهار كرد: كاركرد در خوزستان سه هويت دارد؛ 
ــت هويت ايرانى است، هويت دوم  هويت نخس
ــالمى است و هويت سوم هويت دفاع  هويت اس
مقدس است. در دفاع مقدس، هم به آب و خاك 
عشق داشتيم و هم به مكتب و مذهب خود ايمان 
داشته ايم و زيبايى هاى خوزستان از اين هويت 

شكل گرفته است.
ــه از نداشته ها  وى افزود: اگر هميش
ــكلى حل نخواهد  ــم قطعا مش بگويي
ــتيم كه  ــئول هس ــه ما مس ــد. هم ش
ــتان را از اين وضعيت خارج  خوزس
ــته هاى زيبا و چهره  كنيم و بايد داش
زيباى خوزستان را به ايران و خارج 

از ايران معرفى كنيم.
ــك در مجلس  نماينده مردم انديمش
ــرد: نرخ  ــالمى عنوان ك ــوراى اس ش
ــدر رفت  ــى دانيم، ه ــكارى را م بي
ــودى پروژه ها را مى  اعتبارات و ناب
دانيم و ما اگر با اين ادبيات جامعه را 

افسرده كنيم، به هيچ جا نمى رسيم.
حسنوند ادامه داد: در استان اصفهان 
ــد و همه  خطوط قرمزى تصويب ش
به آن خطوط توجه كردند و خروجى 

ــرفت بود. در خوزستان جناح  ــعه و پيش آن توس
ــيارى وجود دارد اما آيا اين جناح ها به  هاى بس
ميزان جناح هاى موجود در اصفهان است؟ مگر 
در خوزستان شخصيت هاى جناحى شناخته شده 
ــه اينگونه بحث هاى  ــدازه اصفهان داريم ك به ان

جناحى مطرح مى شود؟
ــچ گاه نگاهم جناحى نبوده  ــا بيان اينكه هي وى ب
ــتاندارى  ــت، عنوان كرد: در زمانى كه در اس اس
ــژاد دو تن از  ــهر بودم و در زمان احمدى ن بوش

ــراد اصالح طلب  ــود را از طرف اف ــن خ معاوني
ــتفاده  ــردم. بايد از همه ظرفيت ها اس انتخاب ك
ــى  ــتان جناح هاى سياس ــود. اكنون در خوزس ش

يكى از چالش هاى استان است.
ــان اينكه چالش  ــك با بي ــده مردم انديمش نماين
ــائل قومى است، عنوان كرد:  ــتان مس ديگر در اس
ــائل مطرح بود  آيا در دوران دفاع مقدس اين مس

ــود؟ چرا اكنون اگر  ــه اين فرد عرب يا عجم ب ك
يك مديركل عرب يا لر باشد دعواهايى انجام مى 
ــت؛ آنچنان  ــود؟ اينها واقعيت هاى موجود اس ش
تند و تيز در مسايل قومى پيش مى رويم كه فردا 

بايد حكومت هاى خودمختار ايجاد كنيم.
ــنوند چالش ديگر استان را نگاه هاى منطقه  حس
ــت و عنوان كرد: امروز رقابت منطقه اى  اى دانس
ــكل گرفته است و هر  ــتانى در استان ش و شهرس
ــتان خود  كس تنها به فكر منطقه خاص يا شهرس

ــتانى در نظر گرفته شود.  ــت. بايد توسعه اس اس
قطعا توسعه استان به شهرستان ها مى رسد. نگاه 
ــعه را  ــره اى عمل كردن، توس ــه اى و جزي منطق

محقق نمى كند.
وى با بيان اينكه همه در عقب ماندگى خوزستان 
سهم داريم، عنوان كرد: من اگر سه دوره نماينده 
ــتان  بودم به همان ميزان در عقب ماندگى خوزس
ــه دو دوره يا هر  ــر نماينده اى ك ــهم دارم و ه س
ــهم دارد و همچنين هر  ــوده، آن هم س دوره اى ب
ــئول يا مديرى در استان، در اين  ــتاندار يا مس اس

عقب ماندگى سهم دارد.
ــه اينكه  ــاره ب ــك با اش ــده مردم انديمش نماين
ــر كند، عنوان  ــتان بايد تغيي ــات در خوزس ادبي
ــتان  ــگاه ها را عوض و فضاى اس ــرد: بايد ن ك
ــف كرد كه اين امر با ايجاد گفتمان بين  را تلطي

ــود. ــتان ايجاد مى ش ــى اس جريانات سياس
ــده رامهرمز و  ــال محمديان، نماين ــن اقب  همچني
ــالمى عنوان كرد:  ــير در مجلس شوراى اس رامش
ــت تحقق  ــار دولت و جه ــم در كن ــس ده مجل
ــجام و همدلى  اهداف دولت عمل مى كند و انس

در مجلس بى نظير است.
ــعه در حال تكميل  ــم توس وى افزود: برنامه شش
ــيارى ماده ها را  ــدگان با دقت بس ــت و نماين اس
ــكالت فرهنگيان،  ــل مش ــى كنند؛ ح ــى م بررس
ــر جامعه،  ــيب پذي ــار آس ــانه، اقش اصحاب رس
جانبازان و بازنشستگان دنبال مى شود و همچنين 

توجه ويژه اى به اشتغال شده است.
نماينده مردم رامهرمز و رامشير در مجلس شوراى 
ــتان رامشير در  ــالمى عنوان كرد: تمام شهرس اس
ــت و در خصوص حل مشكل،  اختيار اوقاف اس
اقدامات خوبى انجام شده است اما نيازمند اهتمام 
ــوى مديران كشورى اوقاف براى حل  ويژه از س

اين مشكل است.

گراميداشت آيت الـله جمى،
 بزرگداشت  اقتدار مردم ايران و آبادان است

شام می توانید پیام  های خود را 
به شامره تلگرام  ٠٩١٦٥٣٤٥٧٠٠ ارسال منایید

 تا در ستون الو بامداد منترش شود 

* امر به خوبى ها در مراسمات 
دوستى مى گفت در ايين خواستگارى از يكى از بستگان در 
اهواز  ،پدر عروس جداى از رسوم  معمول خواستگارى از 
عاقد خواست كه در مهريه ثبت شده ،هزينه تامين نوشت افزار 
20 دانش اموز  را به مدت20 سال (هرسال يك دانش اموز ) 
از طرف زو جين نيز ثبت شود كه مورد اسقبال همه حاضرين 
هم قرار گرفت . به نظر من اين كار مى تواند مصداق عينى 

امربه معروف باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .
*افت فشار آب در كيانپارس

در مناطقى از كيانپارس / بين خيابان هاى 5 تا هفت غربى / 
مردم منطقه با افت فشار آب در مجتمع هاى مسكونى مواجه 

هستند ،  لطفا آب و  فاضالب   اهواز پيگيرى نمايد.

 چرا روحاني سايه
 جنگ و تحريم را دور كرد!

مهدى دادويى نژاد
ادامه از صفحه 1

مشكل اصلى افرادى كه براي بازگشت تحريم ها ثانيه شماري مي كنند 
اين است كه مفاهيم و آمار تا جايى به كارشان مى آيد كه بتواند بنيادهاى 
تندروى آنها را پوشش دهد، از نظريات و تئورى ها، آنهايى را دوست 

دارند كه منويات از پيش تعيين شده آنها را پوشش دهد.
اگر افرادى هزاران كتاب مى خوانند و روى آنها تاثير ندارد و هم چنان 
بر طبل خود مى كوبند به اين علت است كه آنها قبل از خواندن هر 
كتابى ريشه هاى فكرى خود را مستحكم كرده اند و از علم قسمت هايى 
را بر مى گزينند كه مماس با ريشه هاى فكرى آنها باشد و بتواند آنها را 
قدرتمند تر كند. افرادى كه هنوز هم ريشه هاى فكرى خود را در تامالت 
فكرى ماركس مى جويند و قوام مى بخشند و رنگ و بويى از اسالميت 
بر آن مى افشانند و به اسم گفتمان هاى ضد امپرياليستى  ترويج مى كنند 

در حالى كه به تحول در معانى واژه ها كمترين التفاتى ندارند.
تقليل برجام به كنشى ميان ايران و امريكا و ناديده گرفتن بازيگران تاثير 
گذار ديگر، يك شگرد و روش براى نشان دادن ناتوانى اين دولت است. 
قبل از تحريم هاى هسته اى، ايران همواره ذيل موارد تحريمى گوناگون 
از سوى امريكا قرار مى گرفت ولى همچنان فعاليت هاى اقتصادى خود 
را با استفاده از روش هايى مانند صادرات و واردات مجدد انجام مى داد. 
نفت خود را مى فروخت و در عرصه بين المللى مراودات خود را انجام 
مى داد. برجام همان قدر كه بتواند ايران را در عرصه اقتصادى به جايگاه 

قبل از تحريم هاى ناجوانمردانه برساند كارى كرده كارستان. 
امروز عده اى دولت را متهم مى كنند كه چرا مى گويد سايه جنگ را از 
سر كشور دور كرده است. اين ويژگى آنها امروزى نيست. اين افراد تا 
روزى كه دشمن زهرش را به كام مردم نريزد باور نمى كنند. آنها در 
ظاهر باور نمى كردند تحريم ها تاثيرى روى ايران داشته باشد و وقتى 
هم اثراتش را ديدند دست به فرافكنى زدند و مى زنند. گره زدن تمام 
مشكالت كشور به برجام قطعا كار اشتباهى است ولى نديدن اثرات 
تحريم ها و پيش بينى نتايج آن كارى به مراتب غلط تر بوده است.  
اندكى تفكر و انتخاب راه هاى راحت تر و عقالنى تر در دوران يكه تازى 
اين آقايان قطعا ايران را به كارزار برجام وارد نمى كرد. روزهايى كه 
محمود احمدى نژاد تمام رشته هاى على الريجانى را حالجى مى كرد 
و با لبخند هايى زجر آور تحريم هاى پياپى را كاغذ پاره مى ناميد حاال 
دوستانش ناراحتند كه چرا احتمال برگشت به قطعنامه هاى ذيل بند 42 
فصل هفت منشور سازمان ملل همچنان پا برجاست؟ اين ناراحتى ها 

بايد در آن روز ابراز مى شد. در روزهايى پر از شعار و عوام فريبي!

فرودگاه دزفول ظرفيت
 پروازهاى خارجى را دارد

مدير عامل شركت هواپيمايى عقاب و عسلويه با بيان اينكه فرودگاه 
دزفول ظرفيت پروازهاى خارجى را دارد گفت: صدور مجوز مرز هوايى 

فرودگاه دزفول ضرورى است.
 عبداله كاشانى فر در آئين معارفه مدير جديد فرودگاه دزفول افزود:امسال 
30 ميليارد ريال اعتبار براى فرودگاه دزفول هزينه شده است كه با وجود 
كارهايى كه در جهت توسعه پروازها انجام شده نياز به پروازهاى خارجى 

نيز احساس مى شود.
ارتش  گفت:تاكنون  عسلويه  و  عقاب  هواپيمايى  شركت  عامل  مدير 
وسازمان هواپيمايى كشور با مرز هوايى فرودگاه دزفول موافقت كرده اند 
كه بايد اين امر از سوى مسئوالن محلى پيگيرى شود تا به نتيجه برسد.

وى گفت:مى توان با انتقال فروشگاه اتكا به مركز شهر دزفول و استفاده 
از فضاى اين فروشگاه سالن هاى انتظار و ترانزيت فرودگاه دزفول را 

افزايش داد تا فرودگاه توسعه يابد.
كاشانى فر با تاكيد بر اينكه در سالهاى اخير نشست هاى فراوانى در 
جهت بررسى نقاط ضعف و مشكالت فرودگاه دزفول برگزار شده است 
گفت:با وجود فعاليت هاى انجام شده و صرف چهار ميليارد ريال هزينه 
فعاليت هاى عمرانى در يكسال گذشته در فرودگاه دزفول بايد كارهاى 
بيشترى انجام شود كه فرماندار و شهردارى مى توانند در اين راستا 

ياريگر باشند.
وى بيان داشت:از ستاد اجرايى فرمان امام خمينى (ره) نيز مى توان براى 
توسعه فرودگاه دزفول و راه اندازى مرز هوايى كمك گرفت ضمن اينكه 
فرودگاه دزفول در حال حاضر 37 نفر پرسنل دارد كه امسال بايد 14 

نيروى انسانى به آنها اضافه شود .
 90 سال  گفت:از  دزفول  فرودگاه  پروازهاى  آمار  به  اشاره  با  وى 
ايران  هواپيمايى  شركتهاى  توسط  پرواز  و 227  هزار  شش  تاكنون 
دزفول  فرودگاه  طريق  از  ،سپاهان  ايرتور،نفت،آسمان،معراج،كاسپين 

انجام شده است كه ميانگين اين پروازها 80 پرواز در هفته مى باشد .
كاشانى فر با بيان اينكه پروازهاى هفتگى فرودگاه دزفول از 2 پرواز در 
هفته به 20 پرواز در هفته رسيده است گفت:انجام اين پروازها بدون 
هيچگونه رويداد خاصى نشانه استاندارد بودن پروازها و موفق بودن 

نيروهاى نظارت،امنيتى و عملياتى بوده است كه قابل تقدير است.
وى گفت:از يكم ديماه سال گذشته تا يكم ديماه امسال 157 هزار و 
522 مسافر از طريق هفت هزار و 931 پرواز فرودگاه دزفول جابجا شده 
اند كاشانى فر افزود: از سال 88 شركت عقاب و عسلويه فرودگاه دزفول 
را تحويل گرفت كه با وجود مشكالت و كمبودهاى فراوان اين فرودگاه 

به اينجا رسيده است.

 وزيـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى تاكيد كرد امروز روزگار تك صدايى گذشـته و صـدا و سـيما بايـد زبـان همـه ملـت ايـران

 با اقوام، احزاب و ميل هاى مختلف سياسـى و دينى در سراسـر كشـور باشـد.

نماينده انديمشك: 

وجود جناح هاى سياسى، از چالش هاى استان است
نماينده مردم انديمشـك در مجلس شـوراى اسـالمى گفت: اكنون در خوزسـتان،

 جناح هاى سياسـى يكى از چالش هاى اسـتان هسـتند.
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نيروهاي نهاد رياست جمهوري فقط جدول حل مي كنند
فارس نوشت: اكبر هاشمى رفسنجانى در نشست با فعاالن اجتماعى و اقتصادى 
استان بوشهر اظهار داشت: از زمان دولت هاى نهم و دهم شاهد ورود تعداد 
زيادى نيرو در نهاد رياست جمهورى بوده ايم كه هم اكنون بخش عمده اى از آنها 
كار خاصى براى انجام دادن ندارند و فقط جدول حل مى كنند. وى اضافه كرد: 
در شروع فعاليت دولت يازدهم، شرايط خوبى براى كار كردن به دليل اقدامات 
دولت هاى نهم و دهم وجود نداشت. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
اعالم اين كه دولت نهم و دهم شيره جان اقتصاد كشور را گرفته بود عنوان كرد: 
در آن دولت ها با ورود تعداد 500 هزار نفر نيروى جديد به ساختار ادارى، كشور 
دچار لطمه هاى فراوانى شد كه فقط در ذوب اصفهان شاهد افزايش كاركنان از 6 

هزار نفر به 18 هزار نفر با مشكالت جدى پس از آن بوده ايم. 

انتقاد تند آيت اهللا يزدى از منشور حقوق شهروندى
خبرگزارى بسيج منتشر كرد: رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: 
منشور حقوق شهروندى نه طرح بوده نه اليحه بلكه «تبليغات انتخاباتى» است. 
من تك تك 120 بند تنظيم شده در اين منشور را خواندم اما متأسفانه يك كلمه 
از اصل 4 قانون اساسى، سخنى به ميان نيامده است. اگر اين منشور، اليحه 
است بايد به مجلس برود و آنگاه در شوراى نگهبان بررسى شود و اگر مصوبه 
دولت است، بايد طبق قانون به رئيس مجلس بدهند تا بررسى شود كه مفاد آن 
بر خالف قانون اساسى نباشد. براى اولين بار است كه در انقالب اسالمى چنين 
منشورى در كشور به طور مستقيم به مردم ابالغ مى شود و متأسفانه قيد و بندها 

را برداشته و به قانون اساسى توجه نكرده اند. 

پرونده شكايت مطهرى از مقام قضايى به جريان افتاد
اصالحات نيوز منتشر كرد: وكيل مدافع على مطهرى گفت كه پرونده شكايت 
موكلش از مقام قضايى به دادسراى ويژه روحانيت ارسال شده است. مصطفى 
ترك همدانى گفت: هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، كت و شلوارى 
و بدون عبا و عمامه است، اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسراى ناحيه 28 
تهران، به دليل اينكه وى تحصيالت حوزوى دارد، قرار عدم صالحيت رسيدگى 
پرونده به شايستگى دادسراى ويژه روحانيت صادر شده است. اين نكته قابل 
تامل است كه موكل در اين دادسراى ويژه، نمى تواند از حق وكيل تعيينى بهره 
ببرد و ناچار از گرفتن وكيل روحانى مورد نظر دادسراى ويژه است. به هر 
حال و با اين وجود تمام تالشم را براى اعاده صالحيت رسيدگى به پرونده به 
دادسراى عمومى و كاركنان دولت به كار خواهم بست. همچنين ترك همدانى 
وكيل مدافع على مطهرى گفت: پرونده مقام قضايى در مشهد كه مانع از حضور 
و اقامت موكلم در محل دعوت شده بود، در حال پيگيرى و رسيدگى قضايى 
در دادسراى كاركنان دولت است. حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى 
سخنگوى قوه قضاييه نيز در نشست خبرى با خبرنگاران گفته بود كه گزارش 

لغو سخنرانى در مشهد را به رييس قوه قضاييه ارائه كرده است . 

افشاى حقوق مديران براى همه مردم تا پايان سال
تسنيم نوشت: رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم با اشاره به اينكه سامانه حقوق 
و دستمزد تا پايان امسال راه اندازى مى شود،گفت:در اين سامانه هر شخص با 
هر مقامى در همه دستگاهها بايد بايك فيش،حقوق خود را دريافت كند و اين 
سامانه بايد در اختيار دستگاه هاى نظارتى و مردم باشد. حميدرضا حاجى بابايى 
با حضور در بخش خبرى 21 شبكه يك سيما افزود: در برنامه ششم توسعه 20 
محور تعريف شده كه يكى از آن ها رفع تبعيض ها و مبارزه با مفاسد و يكى از 
آن ها، حقوق هاست. وى گفت: ماده 76 قانون مديريت خدمات كشورى مقرر 

مى دارد كه حداكثر حقوق بايد 7 برابر حداقل حقوق باشد اما طرح ما مبتنى بر 
اين است كه همه مديران كشور در هر مقام و جايگاهى تا بيشتر از سقف 10 
و نيم برابر حداقل حقوق نمى تواند دريافت كند و فقط برخى كه در مناطق 
محروم و پرخطر كار مى كنند مى توانند تا 17 و نيم برابر حداقل حقوق دريافت 
كنند. حاجى بابايى افزود: البته اين بايد در سامانه حقوق و دستمزد دولت مطرح 
و بر اساس فرمول و شاخص ها مشخص شود. وى گفت: اين مديران دريافت 
ديگرى تحت عناوين مختلف از جمله پاداش نمى توانند داشته باشند. رئيس 
كميسيون تلفيق اليحه برنامه ششم توسعه افزود: اگر كسى تخلف كند بر اساس 

ماده 598 قانون مجازات اسالمى مجازات مى شود. 
نظر دختر صدام درباره دونالد ترامپ

ايسنا؛ منتشر كرد.: رغد صدام، دختر بزرگ صدام، ديكتاتور سابق عراق در 
مصاحبه تلفنى اش با شبكه تلويزيونى سى ان ان گفت: هرگز لحظه اعدام پدرم 
را نديدم. جزئيات مرگ پدرم زشت و دردناك بود اما مرگى شرافتمندانه داشت. 
هرگز فكر نمى كنم كه او مرگى ساده تر از اين نيز مى توانست داشته باشد اين 
مرگى بود كه براى من فرزندانم، خواهرانم و فرزندانشان و براى تمام كسانى كه 
او را دوست داشتند، باعث افتخار است. رغد صدام كه آمريكا را مقصر ناآرامى هاى 
كشورش مى داند، اميدوار است دونالد ترامپ، رئيس جمهور منتخب آمريكا با 
روساى جمهور سابق كشورش تفاوت داشته باشد. وى گفت: درست است كه 
ترامپ تازه وارد عرصه سياسى شده اما مشخص است كه از سطح باالى درك 
سياسى برخوردار است و با روساى جمهور پيشين آمريكا تفاوت زيادى دارد. او 
اشتباهات ديگران به ويژه در رابطه با عراق را افشا كرد كه نشان مى دهد از اشتباهات 

صورت گرفته در عراق و آنچه براى پدرم رخ داده مطلع است. 

آيا شريعتمدارى بازجو بود؟
حسين  سياسى  عملكرد  بررسى  به  خود  سياسى  صفحه  در  شرق  روزنامه 
شريعتمدارى پرداخته در بخشى از گزارش اين روزنامه راجع به شايعاتى كه 
در خصوص بازجو بودن حسين شريعتمدارى مطرح بوده نوشت: در كنار 
شهرت او به  خاطر يادداشت هاى روزنامه كيهان، شائبه بازجو بودن او بازتاب 
گسترده اى در رسانه ها داشت. اولين بار فرهاد بهبهانى در كتاب «مهمانى حاج آقا» 
از شريعتمدارى به عنوان بازجوى خود نام برد كه در زندان «برادر حسين» ناميده 
مى شده  است. در مناظرات انتخاباتى سال 88 اين بحث باز هم در صدر اخبار 
قرار گرفت. به  دنبال مطرح  شدن مجدد اين شائبه، شريعتمدارى در سرمقاله اى 
در سيزدهم ارديبهشت سال 88 در روزنامه كيهان بازجوبودنش را تكذيب كرد 
و نوشت: «بنده هيچ گاه بازجو نبوده ام ولى بارها ابراز تأسف كرده و مى كنم كه 
چرا ثواب بازجو بودن در نظام جمهورى اسالمى ايران در نامه اعمال من ثبت 
نشده  است.» اين ماجرا چنان خبرساز شد كه حتى روزنامه نيويورك تايمز در 
مصاحبه اى كه 9 سال پيش با او انجام داد، از او در  اين  باره پرسيد و نوشت: «او 
در موارد خاصى كه از او براى صحبت با زندانيان درخواست شده، همكارى 
كرده است و مى گويد البته، اين موضوع كه من بازجو نبوده ام، به اين معنى نيست 
كه كار بازجويان را تأييد نمى كنم و متأسفم كه موفق به چنين خدمتى نشده ام.»

پرويز فتاح: فقط افراد شكم سير در فتنه 88 حضور داشتند
انتخاب منتشر كرد: پرويز فتاخ، رئيس كميته امداد امام خمينى از فقرا به عنوان 
فريادهاى خاموش نام برد و يادآور شد: امداد فرهنگى به معناى داشتن تفكر، 
ايمانى و اخالقى است چراكه امداد بخش مهمى از پيكره انقالب است و امام 
خمينى(ره) و شهدا براى حفظ عزت مستضعفان مقابل دشمن ايستادگى كردند؛ 
در فتنه 88 يك نفر از مددجويان امداد حضور نداشتند و فقط افراد شكم سير 

در اين فتنه حضور يافتند. 

نگاه كنايه اى وزير احمدى نژاد 
به آقازاده بودن على مطهرى

خبرآنالين نوشت: سيد محمد حسيني وزير ارشاد دولت احمدي ن ژاد در بخشى از 
گفتگوى خود در رابطه با حضور آقازاده ها در فضاي سياسي كشور،  گفت: برخى 
از آقازاده ها هم از موقعيت پدرانشان سوء استفاده كردند و به دليل وجاهتى كه بين 
مردم داشتند واعتماد مردم، آنها در جايگاه نمايندگى يا ديگر مسئوليت ها قرار گرفتند.  
سخنگوي جبهه يكتا ادامه داد: البته برخى واقعا افراد اليقى بودند و هيچ ترديدى نبايد 
در اين زمينه داشت. اما برخى هم بيشتر از اين رانت، محبوبيت يا موقعيت استفاده 
كردند و گاهى هم تصور كردند يا مى كنند كه خودشان هم همان ويژگى هاى پدرشان 
را دارا هستند. درحالى كه واقعا اينگونه نيست. چون آن بزرگان از نظر علم و دانش، 
زهد ، وارستگى، مبارزه و روحيه انقالبى افراد ممتاز و متمايزى بودند. اما فرزندانشان 
تصور ميكنند كه بدون رنج و زحمت آنچنانى از فضل پدر به طور كامل بهره مند 
هستند!  حسيني در لفافه به علي مطهري طعنه اي زد و گفت: حتى يكى از اين آقايان 
گفته بود كه شايد در آينده نگويند كه من فرزند فالنى هستم بگويند فالن شهيد، پدر 
اين آقا بوده! گاهى اوقات چنين تصورات و توهماتى هم به اين افراد دست مى دهد 
كه زيبنده و شايسته نيست. اميدواريم كه مردم خودشان دقت كنند. صرف حسب 
و نسب كافى نيست بلكه به سابقه و مواضع خود آقازاده نگاه كنند كه اگر واقعا افراد 

مناسبى هستند به عنوان گزينه هاى مردم انتخاب شوند. 

راى باهنر از حداد در مجلس هفتم براى رياست بيشتر بود
اعتماد نوشت: كوهكن، عضو جبهه پيروان در خصوص كانداتورى باهنر گفت: 
دو هفته پيش با يكي از دوستان صحبت مي كردم كه مي گفت آقاي باهنر را براي 
انتخابات سال 1400 بگذاريد. من پاسخ دادم كه فرض محال كه محال نيست. 
چنانچه در انتخابات 96 دو گزينه يعني آقاي باهنر و آقاي روحاني را رو در 
روي هم داشته باشيم، بحث هاي بسيار داغ مناظره اي در مي گيرد كه به دور از 
هر گونه هيجان و جو سازي است و مردم به واقعيت خيلي از مسائل پي مي برند. 
تسلط آقاي باهنر در اين گونه بحث ها به حدي است كه مناظره اخالقي و جدي 
كه به نفع مردم باشد، شكل مي گيرد و نگراني امنيتي وجود نخواهد داشت. 
ديگر ويژگي آقاي باهنر كه آن را در كمتر كسي ديده ام اين است كه عاشق 
پست و مقام نيست و از آن فرار مي كند. در دوره هفتم مجلس اگر آقاي باهنر 
مي خواست رييس مجلس شود، رايش از آقاي حداد عادل بيشتر بود. بنده جايي 
اين مطلب را گفتم آقاي حداد عادل، برادر محترم مقداري دلخور شده بودند. 
نبايد ايشان دلخور شود؛ من واقعيت را عرض مي كنم. آقاي باهنر آن زمان الاقل 
20 راي بيشتر داشت. با اينحال آقاي باهنر ايستاد و گفت كساني كه مي خواهند 

به من راي دهند به آقاي حداد عادل راي دهند. 
صاحبان حقوق هاى نجومى مى گويند:
 «اين حق و سهممان از انقالب» است 

تسنيم منتشر كرد: حسن رحيم پور ازغدى در همايش «نظارت و بازرسى از 
ديدگاه اسالم و شاخص هاى يك بازرس در جامعه اسالمى» كه در محل تاالر 
شهر مشهد، با بيان اينكه صاحبان حقوق هاى نجومى توجيه مى كنند كه اين حق 
و سهممان از انقالب است  گفت: اين حق مادرى است كه چهار فرزند شهيد 
دارد و در خانه هاى مردم كار مى كند؛ طبق روايات اگر در شهرى كودكان يتيم و 
بى پناه باشند، آن شهر ملعون و نفرين شده بنابراين مديريت و حكومت اسالمى 
كار بسيار سختى است.رحيم پور ازغدى افزود: درباره وام هاى چند ميلياردى 
گفتند 20 تا 30 بار بانك ها را نظارت و بازرسى كردند و متوجه نشدند كه 
چندين هزار ميليارد جابه جا مى شود؛ اين همان مديريت سفيه و احمق است كه 

متوجه سندسازى و كاغذبازى ها نمى شوند.

روند پيگيرى رفع حصر را مثبت ارزيابى مى كنم
محمدرضا عارف در گردهمايى كانون صنفى اساتيد دانشگاه در خصوص 
آخرين وضعيت محصوران گفت: درمورد بحث پيگيرى، من هميشه گفته ام 
جزو  اين  كه  مى كنم  تاكيد  اما  نداريم  آن  شدن  رسانه اى  به  عالقه اى  كه 
بيان  با  است.او  دانشگاهيان  و  دانشگاه  ويژه  به  جامعه  از  بخشى  مطالبات 
اينكه در هر محفل دانشگاهى كه مراجعه مى كنم مساله آينده حصر و رفع 
حصر جزو مطالبات مردم است، گفت: از اين رو پيگيرى ها در حال انجام 
است و اميدوارم با تدبير و حوصله اين مساله حل شود.عارف در خصوص 
اينكه آيا حضور خانواده هاى محصوران در كنار آنها در شب يلداى امسال 
ارتباطى  شده  انجام  پيگيرى هاى  به  گذشته  سال  هفت  در  بار  اولين  براى 
مثبت  من  را  پيگيرى  روند  من  تفاسير  همين  با  گفت:  نيز  خير  يا  داشته 
ارزيابى مى كنم و روند خوبى است. اميدوارم اين روند مثبت به نتيحه خوبى 
خصوص  در  خبرنگارى  سوال  به  پاسخ  در  عارف  رضا  برسد.محمد  هم 
منشور حقوق شهروندى كه هفته گذشته توسط رييس جمهور رو نمايى 
شد گفت: ضرورت حقوق شهروندى بديهى است. اوال كه جزو مطالبات 
مردم و وعده هاى روحانى بود و اينكه دغدغه حاكميت و اجراى فصل 

سوم قانون اساسى است.

احتمال تغيير رئيس ستاد انتخاباتى حسن روحانى
بانك  مرتضى  و  ستاد  رئيس  نجفى  على  محمد  تاكنون  نوشت:  پارس 
مديريت اجرايى ستاد انتخاباتى حسن روحانى را بر عهده داشت.با فشار 
شوراى مشورتى اصالح طلبان چند وقتى است كه نجفى از حضور در 
اختيارات  خواستار  نيز  بانك  مرتضى  عين  در  كند  مى  خوددارى  ستاد 
على  بوده  آن  خواستار  اجرايى  مقام  است.يك  ستاد  اداره  براى  كامل 
ولى  باشد  داشته  را  ستاد  رياست  اجتماعى  رفاه  و  تعاون  وزير  ربيعى 
يك  بركنارى  براى  اى  پروژه  اين  كه  اند  كرده  تصور  طلبان  اصالح 
اصالح طلب از دولت بوده و لذا مانع اين تغيير شده اند.تاكنون اسامى 
رئيس  معاون  تركان  اكبر  و  ارتباطات  وزير  واعظى  حسن  چون  افرادى 
شده  مطرح  روحانى  ستاد  اداره  براى  نيز  آزاد  مناطق  رئيس  و  جمهور 
اند اين هر دو عضو حزب اعتدال و توسعه(حزب حسن روحانى) نيز 
هستند. هر چند برخى معتقدند شانس تركان براى تصدى اين پست از 
بقيه بيشتر است.در عين حال كه بانك هم نمى خواهد نفر دوم باشد و در 

برخى از قهر او خبر مى دهند.

باج گيرى از دانش آموزان در يكى از مدارس دخترانه
دانا منتشر كرد: شنيده ها حاكى از برخوردى شبيه به باج گيرى در يكى 
از مدارس شهر سى سخت با دانش آموزان دختر در اين مدرسه حكايت 
دارد.خبرها حكايت از آن دارد كه روز گذشته مسئوالن دبيرستان دخترانه 
از  ممانعت  به  اقدام  شان  از  خارج  رفتارى  با  سخت  سى  زهرا  فاطمه 
خروج آن دسته از دانش آموزانى كرده اند كه تا كنون موفق به پرداخت 
آموزان  دانش  اين  اوليا ى  گفته  اند!به  نشده  مدرسه  به  هزينه  كمك 
،مسئوالن دبيرستان در شرايطى اقدام به بستن درب خروجى مدرسه بر 
روى دانش آموزان كردند كه در اوج سرماى روز گذشته دامنه هاى دنا 
دانش آموزان 15 دقيقه اى در محوطه مدرسه در انتظار رسيدن اولياى 
خود براى تعيين تكليف بدهى از مدرسه ماندند!گفته شده مدير آموزش 
از  بعد  بوده  اطالع  بى  اقدام  اين  از  گويا  كه  دنا  شهرستان  پرورش  و 
اعتراض اولياى دانش آموزان دستور به باز كردن درب مدرسه و پايان 

دادن به اين حركت زننده را داده است.

ــر امورخارجه را  ــت وزي ــخنان محرمانه نشس ــك نماينده دلواپس س ي
ــل قول هايى كه  ــر كرد. نق ــد جمله اى منتش ــورت گزيده و چن ــه ص ب
ــوى  ــكاران او در مجلس كه از س ــوى هم ــط از س ــرعت نه فق ــه س ب
ــه  ــب به ظريف در جلس ــخنان منتس ــد. س وزارتخارجه هم تكذيب ش
ــت. ظاهرا در ابتداى جلسه قيد  ــده اس ــيون امنيت ملى بيان ش كميس
ــى در  ــا كريمى قدوس ــت كه اساس محرمانه بر آن خورده و جالب اس
ــت. ماجراى حضور نداشتنش را  ــته اس ــده حضور نداش ــه يادش جلس
ــگاران گفتند و جالب تر  ــيون امنيت ملى به خبرن برخى اعضاى كميس

ــت. ــى نيز نبودنش را تاييد كرده اس اينكه خود كريمى قدوس

شرح ماجرا
خارجى  حسين نقوى حسينى، سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست 
مجلس كه هم مسلك كريمى قدوسى نيز هست، در توضيح سخنان مطرح 
شده در نشست كميسيون با مقامات وزارت خارجه به بيان كليات بسنده 

كرد و گفت كه جلسه محرمانه بوده است. 
پس از گذشت دو روز نماينده مردم مشهد چند جمله از اين نشست را 
رسانه هاى اصولگرا و  از  شده به خبرنگاران معدودى  چاپ  در برگه هاى 
مخالف دولت داد. اين جمالت بريده بريده هستند و تماما حكايت از آن 
دارند كه ظريف از انجام مذاكرات هسته اى پشيمان شده است. "اين اشتباه 
بزرگى بوده كه من كردم/  مسئوليت آن را مى پذيرم/  به حرف جان كرى 
وزير امور خارجه آمريكا اعتماد كردم" از جمله عباراتى است كه كريمى 

قدوسى مدعى است در جلسه اى كه او حضور نداشته، بيان شده است.
استراتژى سكوت

اين اقدام اين نماينده منتسب به جبهه پايدارى در حالى صورت گرفت كه 
حتى هم مسلكان او استراتژى سكوت را پى گرفته اند. نقوى حسينى باوجود 
اصرار خبرنگاران پارلمانى براى موضع گيرى درباره مطالب منتشر شده از 
عنوان  به  اين  از  پيش  گويد  مى  و  كرده  خوددارى  قدوسى  كريمى  سوى 
سخنگوى كميسيون گزارش جلسه را منعكس كرده و اظهار نظر در اين 

خصوص غيراخالقى است.
مجتبى ذوالنور نيز در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا اظهارات كريمى 
قدوسى در مورد سخنان وزير امور خارجه در كميسيون امنيت ملى صحت 

دارد، اظهار كرد: در اين مورد نفيا و يا اثباتا پاسخى نمى دهم.

كريمى قدوسى سخنانى را شنيده
 كه حاضران نشنيده اند

كريمى قدوسى حتى آنجا كه دربرابر عالمت تعجبى درخصوص غيبتش در جلسه 
كميسيون و اطالع داشتن درباره محتواى مذاكرات روبرو شده است، اينگونه توجيه 
كرده كه «فايل صوتى نشست را شنيده است.» جالب تر اما آن است كه اين نماينده 
دلواپس در فايل صوتى سخنانى را شنيده كه اعضاى حاضر در جلسه آنها را نشنيده اند. 
اين سخن را عليرضا رحيمى، عضو كميسيون امنيت ملى به خبرنگاران پارلمانى گفته 
است. او انتشار اظهارات منتسب به وزارت امور خارجه در جلسه كميسيون امنيت را 

غيرمسئوالنه، غيراخالقى و كذب محض عنوان كرد.
اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با اشاره به انتشار اظهارات 
منتسب به وزير امور خارجه از سوى يكى از اعضاى كميسيون امنيت گفت: 
اوالً كميسيون سخنگو دارد و ايشان گزارش جلسات را مطرح مى كند. كما اينكه 
گزارش اين جلسه را نيز سخنگو به رسانه ها داده و خالصه آن از طريق سيما به 
اطالع مردم رسيده است و اينكه يكى از اعضاى كميسيون كه در جلسه حضور 
نداشته بخواهد نقل قول غيرمسئوالنه اى از جلسه داشته باشد غيراخالقى و 
خالف پروتكل كميسيون است زيرا وقتى كميسيون سخنگو و رئيس دارد جايى 

براى اظهار نظر اعضا باقى نخواهد ماند. نماينده مردم تهران در مجلس تصريح 
كرد: آنچه به نقل از آقاى دكتر ظريف مطرح شده كذب محض است و مطلقًا 
در كميسيون مطرح نشده است. سخنگوى وزارت امور خارجه نيز بر صحيح 
نبودن اين اظهارات تاكيد دارد. بهرام قاسمى مى گويد:«نقل قول ايشان از سخنان 
وزير امور خارجه كامال نادرست، مخدوش و گزينشى است و به منظور بهر ه 

بردارى هاى خاص تحرير و تنظيم شده است.»
قاسمى تاكيد كرده است: «نقل قول هاى منتشره وارونه جلوه دادن واقعيات و 
اظهارات وزير امور خارجه بوده و اين ناراستى در بيان و نقل قول با راستى 

سخنان وزير امور خارجه در تضاد كامل قرار دارد.»

ماجرا مسبوق به سابقه است
اما روايت كردن «محرمانه» ها به درست يا غلط دربين نمايندگان دلواپس 
مسبوق به سابقه است، چه در مجلس نهم كه از قضا كم تعداد هم نبود، چه در 
مجلس دهم كه اهدافشان را به سختى پيش مى برند. بهترين دستاويز براى 

آنها نيز سخن گفتن درباره برجام و مذاكرات است.
در اوايل دولت يازدهم، يعنى در مهر ماه سال 92، جواد ظريف به كميسيون 
امنيت ملى رفته بود. او در ابتداى آن جلسه هم قيد كرده بود كه سخنانش 
محرمانه است اما سخنگوى كميسيون يعنى حسين نقوى حسينى چندن به 
اين قيد توجه نكرده و سخنان ظريف به بيرون درز كرده بود. در آن زمان 
وزير امور خارجه در فيس بوك فعال بود. او در نوشته اى درباره ناراحتى 

اش از درزكردن مذاكرات محرمانه اش با نمايندگان مجلس نوشت. ناراحتى 
ظريف آنقدر جدى شد كه كمردردش عود كرده و او راهى بيمارستان شد. 
اين ماجرا سبب شد كه على الريجانى در نشستى به نمايندگان تذكر بدهد 
كه مناسبات و شأن نمايندگى را حفظ كنند. اما جواد ظريف تا مدتى به 
علت دلخورى به مجلس نمى رفت و به نمايندگان گفته بود كه تنها توقع 
اظهارنظر رسمى در جلسات علنى از او داشته باشند. ظريف در فيس بوكش 
نوشت: «روز تلخى بود ولى براى من بسيار آموزنده. ياد گرفتم كه هرچه 
مى خواهم بگويم علنى و عمومى بگويم و گرنه بازار سوءاستفاده بسيار 
داغ است.»او تاكيد كرده بود كه نقل هايى كه از او شده با آنچه كه گفته بوده 

مطابقت نداشته است.
براى  خارجه  امور  وزير  وقتى  دهم،  مجلس  همين  در  نيز  قدوسى  كريمى 
پاسخ به سوالش به جلسه علنى مجلس آمده بود، از سخنان محرمانه سرمدى 
و اميرعبداللهيان سخن گفت. سخنانى كه ظريف را سخت برآشفت و باعث 
شد صدايش را باال ببرد. نماينده مردم مشهد سوالى درباره تغيير اميرعبداللهيان 
داشت و در توضيح سوالش گفت: «آقاى سرمدى معاون آقاى ظريف به آقاى 
اميرعبداللهيان مى گويد ما مى خواهيم يك شو اجرا كنيم،  تا به اين وسيله به 
منطقه پيغام بدهيم كه سياست هاى ما در منطقه مورد بازنگرى واقع مى شود. اين 
حرف مستند است.» و پاسخ شنيد: «چه كسى از صحبت خصوصى سرمدى و 
اميرعبداللهيان به شما گزارش داده است؟ چگونه به خودتان جرات مى دهيد در 
صحن مجلس خالف بگوييد؟ من براى حفظ احترام همكارانم سكوت مى كنم 

و اجازه نمى دهم هيچ كدام از همكارانم مورد سوال قرار بگيرند. هيچ كسى حق 
ندارد در مورد يك كارگزار سياست خارجى جمهورى اسالمى به ما توصيه 

بكند، به شما هم اجازه نمى دهيم چنين تهمتى را به سياست خارجى ايران بزنيد.»

اظهار پشيمانى، فصل مشترك محرمانه ها
دلواپسان كه با برگزارى همايش «ما دلواپسيم» به طور علنى مخالفت خود 
را با روند مذاكرات هسته اى مطرح كرده بودند، بازوهايى در مجلس داشته 
و دارند. آنها در مجلس قبل از هر اقدامى در اين زمينه دريغ نكردند و از 
موفقيت هاى هسته اى دولت به وضوح عصبانى بودند. تا حدى كه روح اهللا 
حسينيان به على اكبر صالحى گفت كه اگر كاره اى بود او را در رآكتور اراك 
دفن مى كرد. آنها براى رسيدن به اهدافشان از بيان محرمانه ها ابايى نداشتند 
كما اينكه چند بار اين كار را كرده اند و به صورت گزينشى سخنانى را از 
يك جلسه مبسوط به رسانه ها داده اند تا واقعيت را ديگرگونه نشان دهند. 
حتى گاهى از موضوعاتى ابراز اطالع كرده اند كه اساسا نسبتى با حقيقت 
از  نقل  به  علنى  جلسه  يك  حاشيه  در  زاده  كه كوچك  زمانى  مثل  ندارد، 
رهبرى،  ظريف را «خائن» توصيف كرد و انتشار فيلم سخنان او در رسانه ها 

جنجال زيادى به پا كرد.
برگ برنده دولت يازدهم، توافق هسته اى است و مخالفان دولت تاكنون 
شده  نحوى  هر  به  و  نكرده اند  فروگذار  آن  تخريب  در  اقدامى  هيچ  از 
آنها  سخن  لحن  در  شادى  دهند.  جلوه  بزرگ  شكستى  را  آن  مى خواهند 
پس از تصويب داماتو در كنگره آمريكا مشهود بود. در روزى كه روحانى 
كه  منتقدى  هر  كرد،  توصيف  برجام  نقض  را  داماتو  تصويب  مجلس  در 
خود  باالخره  كه  مى كرد  شكر  را  خدا  نحوى  به  مى شد  باز  ميكروفونش 
رئيس جمهور هم اعتراف كرد برجام توفيقى نداشته است. اينكه سخن از جانب 
دولتى ها باشد برايشان شيرين تر است و شايد براى همين در هر دو بارى كه 
سخنان محرمانه نشست كميسيون امنيت ملى را منتشر كرده اند به نوعى به نقل از 
ظريف ابراز پشيمانى كرده اند. در آن زمان از قول ظريف گفتند: «مكالمه روحانى 
با اوباما و ديدار طوالنى من با جان كرى نابجا بود» و اين بار هم از قول او ابراز 

پشيمانى مى كنند.
آنها وقتى دولت به دستاوردى در حوزه سياست خارجى مى رسد با چنين شايعاتى 
فضاى داخلى را آشفته و سرخط خبرها را عوض مى كنند. حاال كه ظريف به مسكو  
رفته و نشست سه جانبه با روسيه و تركيه داشته تا درباره سوريه بعد از آزادى 
حلب رايزنى كند،حاال كه ظريف براى توسعه روابط با روحانى به آسياى ميانه رفته 
است، طرح چنين موضوعاتى مى تواند مقاصد يك جريان خاص را بهتر پيش ببرد، 
مخصوصا وقتى چند ماهى بيشتر تا انتخابات رياست جمهورى باقى نمانده باشد.

واكنش مجلس چه باشد؟
اولويت دادن منافع سياسى و حزبى بر منافع ملى براى اولين بار از سوى دلواپسان 
اتفاق نمى افتد. برخى نمونه هايش را در سطرهاى بااليى مى توانيد ببينيد. اما به 
ندرت واكنش درخورى به آنها نشان داده شده است. فاطمه سعيدى، عضو 
هيات رئيسه فراكسيون اميد در اين باره و در گفت و گو با خبرنگار ايلنا پيشنهاد 
مى دهد:  «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اگر باالخره بررسى موضوع توييت 
يك نماينده را به پايان برد، در اين موارد نيز ورود كند تا نشان دهد به دنبال انجام 

وظايف ذاتى خويش است.»
 شايد وقتى حسين نقوى حسينى محرمانه ها را منتشر كرد، مجلس با او برخوردى 

مى كرد، امروز ديگر شاهد تكرار اين ماجرا نبوديم.

استراتژى نخ نما شده
 و تكرارى  براى حمله به ظريف
آيا قرار نيست هيات نظارت بر نمايندگان به ماجراى انتشار محرمانه هاى مذاكرات ورود كند؟
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نبود آماردقيق اززنان معتاد دراهواز

نبود آمار دقيق از زنان معتاد در اهواز از جمله مواردى بود 
كه فرماندار اهواز در نشست شوراى مبارزه با مواد مخدر 
با  مبارزه  ستاد  شست  كرد.  تاكيد  آن  آورى  جمع  لزوم  بر 
مواد مخدر شهرستان اهواز عصر امروز در فرماندارى اهواز 
برگزار و آخرين راهكارهاى مبارزه با اين پديده و عملكرد 

دستگاه هاى اهواز در اين زمينه مورد بررسى قرار گرفت.
 29 كرد:  اظهار  نشست  اين  در  بهزيستى  سازمان  نماينده 
آسيب  مركز  سه  (كمپ)،  اعتياد  ترك  روزى  شبانه  مركز 
شناسى و 30 مركز درمان سرپايى با خدمات دارويى داريم.

زن  معتاد  واقع  در  معتادان  كل  از  درصد  سه  افزود:  وى 
خيابانى هستند. مركز اقامتى سرپناه شبانه روزى براى بانوان 
معتاد داريم كه از هشت شب تا هشت صبح خدمات رسانى 
مى كند و در منطقه چهارصد دستگاه اهواز واقع شده است. 

در اين مركز، توزيع پوشاك و غذاى گرم هم داريم.
وى توضيح داد: مركز ترك اعتياد بانوان در منطقه سعدى 
قرار دارد كه اين مركز ظرفيت 30 تخت را دارد. سه هزار 
و 845 نفر بيمار سرپايى را در مراكز آسيب شناسى داشتيم. 
همچنين دو هزار و 144 نفر هم در مراكز اقامتى ترك اعتياد 
حضور پيدا كردند. براى 41 نفر از بهبود يافتگان نيز كارگاه 

آموزشى مشاغل مختلف را برگزار كرديم.

كننده توزيع  دستگيرى 70 
سرهنگ عبداهللا ويسى شيخ رباط كارشناس ارشد انتظامى 
اظهار  اهواز  شهرستان  انتظامى  فرمانده  پيشگيرى  پليس 
كرد: در هشت ماه نخست امسال تعداد 493 نفر دستگيرى 
داشتيم كه 70 نفر توزيع كننده و مابقى نيز مصرف كننده 

مواد مخدر بودند.
وى افزود: هفت كيلو و 900 گرم ترياك، 460 گرم سوخته 
يك  كرديم.  دستگير  نيز  را  نفر  هشت  و  كشف  را  ترياك 
كيلوگرم ترياك را با دو نفر، يك كيلو و 35 گرم حشيش و 
در عملياتى ديگر پنج كيلوگرم حشيش به صورت يك جا 
كشف كرديم. در زمينه مبارزه با منازل توزيع موادمخدر نيز 

تالش هاى الزم انجام شده است.

اعتياد ترك  مركز  فعاليت 60 
مژگان حبيبى كارشناس مسئول اداره نظارت بر مراكز درمان 
و سوء مصرف مواد مخدر خوزستان نيز اظهار كرد: از 60 
مركز فعال ترك اعتياد در خوزستان، 29 مركز داراى مجوز 

بهزيستى و مابقى از معاونت درمان مجوز گرفته اند.
وى در خصوص فعاليت هاى صورت گفته نيز گفت: توزيع 
زمينه  در  عمومى  و  پرتردد  اماكن  در  آموزشى  پوسترهاى 
آشنا كردن افراد در خصوص عواقب مصرف مواد مخدر، 
بيمارستان  در  سرب  با  مسموميت  واحد  يك  اندازى  راه 
ها  كارگاه  برگزارى  آموزشى،  هاى  مصاحبه  اهواز،  رازى 
و سمينارهايى به منظور آشنايى افراد مختلف در خصوص 
مسموميت با سرب از جمله اقدامات صورت گرفته است.

نبود آمار دقيق از زنان معتاد
اسماعيل ارزانى بيرگانى فرماندار اهواز نيز در اين جلسه با 
اشاره به نبود آمار دقيق از تعداد بانوان معتاد در اهواز گفت: 
تعداد دقيقى از بانوان معتاد بايد داشته باشيم چون تعداد آنها 

تقريبا رو به افزايش است.
وى افزود: مراكز ترك اعتياد خصوصى معموال پيگيرى هاى 
اعتياد  سمت  به  ديگر  بهبوديافتگان  آيا  اينكه  براى  خاصى 
برنگشته اند يا خير، ندارند. البته آنها چون هيچ مسئوليتى 
ندارند قاعدتا پيگيرى هم نمى كنند. بهزيستى بايد عملكرد 
بيشتر  خيلى  و  داشته  موجود  وضعيت  از  بيشترى  و  بهتر 

درگير شود.
فرماندار اهواز با تاكيد بر لزوم آموزش دانش آموزان گفت: 
بايد همه دانش آموزان را از خطرات استعمال مواد مخدر 

آگاه و آموزش هاى الزم را به آنان ارائه داد.
خواستار  نيز  دانشجويى  هاى  خوابگاه  نمايندگان  از  يكى 
كه  بود  موادمخدر  انواع  شناخت  براى  الزم  هاى  آموزش 
در اين جلسه مصوب شد تا آموزش هاى مورد نياز براى 
مسئوالن خوابگاه هاى دانشجويى به منظور ايجاد پيشگيرى 

الزم از استعمال دانشجويان برگزار شود.

توزيع بسته هاى آموزشى بين دانش آموزان
نشست  اين  در  اهواز  دو  ناحيه  پرورش  و  آموزش  رئيس 
اظهار كرد: براى برگزارى مانور هيچ بودجه اى اختصاص 
نيافته ولى كارهاى الزم را انجام و نصب بنرهاى حاوى پيام 

هاى آموزشى در مدارس از ديگر كارهاى انجام شده بود.
بين  آموزشى  هاى  بسته  توزيع  كرد:  بيان  رئيسى  نورعلى 
بنر،  و  پوستر  توزيع  بهداشتى،  مراقبان  طريق  از  مدارس 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى، برگزارى جشنواره نوجوان 
سالم، نواختن زنگ مبارزه با اعتياد و آسيب هاى اجتماعى، 
انتخاب هميار پيشگيرى از بين دانش آموزان با صدور حكم 
و كارت و همچنين تقدير از فعاالن آنها از ديگر كارهاى 

انجام شده توسط آموزش و پرورش بود.
وى اظهار كرد: توزيع كيت هاى آموزشى شناساندن انواع 
موادمخدر به دانش آموزان نيز يكى از كارهاى ويژه اى بود 

كه در مدارس اجرايى شد. 
رئيسى افزود: گردهمايى با حضور يك هزار و 300 دانش 
آموز را برگزار و به تعداد تمام آنها بسته اى به منظور مبارزه 
با مواد مخدر توزيع كرديم. هر كدام از اين بسته ها هزينه 
آن  هزينه  نفت  شركت  كه  بردارد  در  تومانى  هزار  اى 26 
را متقبل شد و امروزه نيز دانش آموزان و اولياء متقاضى 

دريافت آن هستند.

خبر
ثروت هاى تاريخى خوزستان را

 برند سازى نكرده ايم
ــتعدادهاى بى  ــتان اس ــتان گفت: اين اس ــراث فرهنگى خوزس ــركل مي    مدي
ــم آنها را  ــته اي ــى و طبيعى دارد ولى نتوانس ــه آثار تاريخ ــمارى در زمين ش

ــازى كنيم. برند س

خسرو نشان در جلسه هماهنگى روز جهانى تاالب ها اظهار كرد: استان هاى فارس و 
اصفهان جايگاه ارزنده اى در جذب گردشگر و ميراث فرهنگى پيدا كرده در حالى كه 

برخى از آثار خوزستان يك هزاره از آثار ميراث آنها جلوتر است.
وى افزود: برندسازى يك تخصص است و وقتى نتوانيم ثروت هاى ميراث فرهنگى و 
داشته هاى خوزستان را به يك برند كنيم نمى توان انتظار نتايج مثبت را داشته باشيم. 
بايد ويژگى هاى منحصر به فرد خوزستان را به يك رويداد تبديل و با برجسته كردن 

آنها اقدام به نشان دادنشان كنيم.
نشان عنوان كرد: به يك مجموعه رويدادها در ميراث فرهنگى خوزستان فكر كرديم كه 
منتهى به پيشنهاد «جايزه جهانى ميراث خوزستان» شد. به فكر رويدادسازى هستيم كه 
يكى از آنها طرح جشن آب و ديگرى جشنواره نيشكر و يا طرح هايى در مورد خرما 

بود.
مديركل ميراث فرهنگى خوزستان گفت: مهترين طرح همين جشن آب بود چون استان 
خوزستان ويژگى هاى جغرافيايى و طبيعى متعلق به آب و وجود سازه هاى آبى از 
جمله سدها و پيدا شدن اولين نشانه هاى صنعت دريانوردى جهان كه در منطقه باستانى 

چغاميش يافت شده را در خود دارد.
نشان افزود: ميراث فرهنگى پيشنهاد برگزارى جشن آب را در آبان، محيط زيست در 
بهمن ماه و در نهايت هم آب و برق نيز اسفند ماه را ارائه داده بودند كه انتظار مى رود 
تا به يك تقويم مشترك دست پيدا كنيم. البته با توجه به سابقه تاريخى جشن آبانگان 

پيشنهاد مى شود اين جشن در آبان برگزار شود.

تجمع كارگران نى بر كشت و صنعت هفت تپه
ــكر هفت تپه در مقابل  ــركت كشت و صنعت نيش جمعى از كارگران نى بر ش

ــركت تجمع كردند. اين ش

اين كارگران معترض كه از نى بران بومى منطقه مى باشند در اين تجمع اعالم داشتند 
حقوق و مطالبات آنها به درستى از سوى اين شركت پرداخت نمى شود.

يكى از اين كارگران تعداد تجمع كنندگان را بيش از 500 نفر عنوان كرد و گفت:شركت 
نيشكر هفت تپه حقوق كارگران نى بر بومى را ناقص و كم پرداخت كرده و اين امر 

موجب اعتراض آنها شده است.
وى افزود: برخى كارگران نى بر كه در شرايط بسيار سخت در مزارع نيشكر مشغول 

كار هستند بابت يك ماه كار رقم ناچيزى بعضا هشت ميليون ريال دريافت كرده اند.
در پى تجمع كارگران نى بر در ورودى شركت نيشكر هفت تپه نيروى انتظامى در محل 
حاضر شده و چند تن از مسئوالن ادارى شركت نيز در حال گفت و گو با آنان هستند.

اواخر مهرماه نيز پيمانكاران طرف قرار داد اين شركت در اعتراض به پرداخت نشدن 
مطالبات خود اعتراض كردند.

تعداد افراد شاغل در اين واحد بزرگ كشت و صنعت حدود چهار هزار نفر اعالم شده 
است كه در بخش هاى مختلف به صورت رسمى ، پيمانى ، قراردادى و نيز موقت 

مشغول بكار هستند.
كشت و صنعت هفت تپه ، قديمى ترين كارخانه توليد شكر از نيشكر در كشور است كه 

نيم قرن پيش با ظرفيت اسمى 100 هزار تن شكر سفيد راه اندازى شد.
اين كارخانه طبق اصل 44 قانون اساسى اواخر پارسال از سوى سازمان خصوصى سازى 

از چرخه دولتى خارج و به بخش خصوصى واگذر شد.
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در 15كيلومترى شهر شوش در شمال استان 

خوزستان واقع است.

كانون برخى ريزگردها در خوزستان 
در منطقه منتهى به شهرستان رامشير است

ــيرهاى  ــده كه چندين نقطه آن در مس ــايى ش ــه كانون ريزگردها شناس نقش
ــد. ــير مى باش ــتان رامش منتهى به شهرس

مدير كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان گفت: نقشه كانون ريزگردها شناسايى 
شده كه چندين نقطه آن در مسيرهاى منتهى به شهرستان رامشير مى باشد.

احمد رضا الهيجان در شوراى ادارى شهرستان رامشير بيان كرد: در برنامه پنجم توسعه 
وظايف هريك از دستگاهها در حوزه محيط زيست مشخص شده است و انتظار مى 

رود با توجه به اهميت موضوع دستگاه ها وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.
الهيجان زاده گفت : در حال حاضر 70درصد از تاالب ها خشك شده اند كه زيست 
گاههاى بسيار با ارزشى بودند و معيشت بسيارى از جوانان محلى را نيز تامين مى كردند.
وى ادامه داد : عليرغم اينكه در اسفند 93 مصوبه اى به تصويب رسيد كه در آن مقرر 
گرديد 50 هزار هكتار از اراضى كه در اختيار نفت مى باشند و كانون ريزگرد هستند 
مالچ پاشى شده و درختكارى شوند ولى متاسفانه هيچگونه اقدامى از سوى وزارت نفت 

صورت نگرفت.
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان در ادامه با بيان اينكه تا سال 92 عوارض ناشى 
از آالينده هاى نفتى توزيع شهرستانى نمى شد اظهار داشت : وزارت نفت اصل عوارض 
را نمى دهد و اين در حالى است كه سهم كل استان از عوارض آالينده هاى نفتى استان 

باالى 10 هزار ميلياردريال در سال مى باشد.
وى گفت: اين در حالى است كه وزارت نفت كمتر از يكصد ميلياردريال پرداخت مى 
كند كه اگر حق واقعى استان داده شود مى تواند اتفاق بزرگى در توسعه شهرستان ها 

رقم بخورد.
الهيجان زاده در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه اعتبار الزم جهت راه اندازى 
ايستگاه سنجش آلودگى در شهرستان را تامين خواهيم كرد اظهار اميدوارى كرد كه اين 

ايستگاه در دى ماه و در هفته پاك مورد بهره بردارى قرارگيرد.
در ادامه اين نشست فرماندار رامشير گفت: مهم ترين عامل ايجاد آلودگى هاى زيست 
محيطى ناشى از فعاليت واحدهاى نفتى تابعه شركت هاى نفت و گاز آغاجارى و مارون 

و همچنين فعاليت سنگ شكن ها در بستر رودخانه جراحى است.
سعيد فيوضى افزود : در چندين مرحله از طريق مقام قضايى و اداره محيط زيست 
شهرستان اخطارهاى الزم به مديران ذيربط داده شده كه باعث گرديد تا حدودى معضل 

آلودگى ها ى زيست محيطى در شهرستان كاهش يابد.
فيوضى در ادامه خواستار تامين اعتبار جهت راه اندازى دستگاه سنجش آلودگى هوا در 

شهرستان شد.
شهرستان رامشير در جنوب شرق استان خوزستان قرار دارد.

باند تيراندازى به منزل بازپرس آبادانى دستگير شدند
ــه منزل بازپرس  ــتگيرى باند تيراندازى ب ــادان از دس ــترى آب  رئيس دادگس

ــهر خبر داد. اين ش

سيروس محمدى زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه دوم آذرماه امسال منزل 
بازپرس دادسراى عمومى و انقالب شهرستان آبادان توسط باند ناشناسى مورد اصابت 

شليك گلوله قرار گرفت.
وى افزود: با تالش هاى شبانه روزى و تدابير دادستان عمومى و انقالب آبادان، سربازان 
گمنام امام زمان (عج) و ناجا، دو نفر از عامالن اين تيراندازى دقايقى پيش در پليس راه 

اهواز- انديمشك دستگير شدند.
محمدى زاده اظهار كرد: قوه قضائيه در راستاى امنيت و آسايش مردم آبادان به صورت 

شبانه روزى تالش مى كند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: پاسخ هاى كهنه 
به سئواالت جديد باعث از دست رفتن و ريزش 

مخاطبان مى شود.
اختتاميه  مراسم  در  اميرى  صالحى  رضا  سيد 
نوزدهمين جشنواره راديويى و تلويزيونى در محل 
سالن امام رضا (ع) اظهار كرد: صدا و سيما بايد در 
مقابل موج پرسش ها و نيازهاى جامعه به ويژه نسل 
جوان، پرسش هاى جديد و نو داشته باشد. پاسخ 
هاى كهنه به سئواالت جديد باعث از دست رفتن و 

ريزش مخاطبان مى شود.
وى افزود: روزگار تك صدايى گذشته و صدا و سيما 
بايد زبان همه ملت ايران، اقوام، احزاب، نهضت هاى 
مختلف در سراسر كشور باشد. اين نكته از اين جهت 
مهم است كه با رويكرد صدا و سيما ميزان گرايش 

مر دم به شبكه هاى بيگانه كاهش پيدا كند.
صالحى اميرى تاكيد كرد: امروز صدا و سيما بايد در 
راستاى مفاهيم اقتصاد مقاومتى، استقالل، سازگارى 
اجتماعى و همدردى ملى قدم هاى بلندى بردارد. 
صدا و سيما بايد در حوزه فرهنگ عمومى جامعه 
حركت هاى موثرى داشته باشد چون امروز بيش از 
هر زمان ديگرى به اخالق، فضيلت، معنوت، وفاق و 

انسجام ملى نياز داريم.
داد:  ادامه  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
صدا و سيما بايد به سبك زندگى مردم 
در زمينه خوراك، پوشاك، مسكن، تجارت 
و تمامى بخش هاى ديگر توجه ويژه اى 
داشته باشد. ايران نيازمند طرح الگوهاى 
جديد براى سبك زندگى ايرانىـ  اسالمى 

است.
گفتگوى  زبان  كرد:  بيان  اميرى  صالحى 
مستقيم به زبان شعر، فيلم، انيميشن و هنر 
تغيير كرده است بنابراين استفاده از ظرفيت 
هاى هنرى، شعر و ادب براى مفاهيم به 

شدت داراى اهميت خواهد بود.
وى عنوان كرد: صدا و سيما بايد در حوزه 
هنر بيشتر سرمايه گذارى كند چون روح 
جامعه را لطيف تر مى كند و باعث دميدن 
روح همگرايى ملى مى شود و هنرمندان 
روح  سيما  و  صدا  طريق  از  توانند  مى 

همگرايى را به ملت منتقل كنند.
از  شد:  يادآور  پايان  در  اميرى  صالحى 
برگزارى اين همايش و جشنواره در استان 
خوزستان بايد تقدير و تشكر كرد چون 
خوزستان ايرانى كوچك و نماد مقاومت، 

جهاد و شهادت است. خوزستان زنده است و ايران 
را زنده نگه داشته است.

رسانه هاى استانى اثر گذار شده اند
رئيس سازمان صدا وسيماى كشور گفت: رسانه هاى 
استانى اثر گذار شده اند به همين دليل بايد حامى 
استان هاى خود باشند تا رشد و توسعه اتفاق بيافتد.

على عسكرى گفت: شبكه هاى راديويى وتلوزيونى 
استانى اهميت ويژه اى دارند و در مواقع حساس بايد 

به نفع استان خود اثرگذار باشند.
وى افزود: صدا وسيماى هر استان بايد ارتباط موثرى 
با دستگاه هاى اجرايى داشته باشد و براى تقويت 
توليدات كاالهاى داخلى تبليغ كااليى ايرانى را در 

برنامه كارى خود داشته باشد.
كرد:  بيان  كشور  سيماى  و  صدا  سازمان  رييس 
معرفى  در  بايد  استانى  وسيماى  صدا  همچنين 

گردشگرى به كشور و دنيا تالش كنند زيرا كشور 
ما يك كشور متمدن و با پيشينه تاريخى باالئى است.

در  وسيما  صدا  فعاليت  اهميت  به  اشاره  با  وى 
نمونه  استان  يك  خوزستان  كرد:  عنوان  خوزستان 
و بهشت فرصت هاست و بهترين موقعيت سرمايه 
استان  اين  در  بيكارى  درصد  اما  دارد  را  گذارى 
باالست كه صدا وسيما بايد در رفع اين مشكل تالش 

مضاعفى انجام دهد.
صدا  سازمان  هاى  برنامه  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
و سيما افزود: معرفى كارآفرينان، نخبگان، فعاليت 
بسيجيان،معلمان در اولويت برنامه كارى اين سازمان 
است كه الزم است استان ها نيز در اين زمينه فعاليت 

كنند.
عسكرى بيان كرد: حضور فعال در فضاى مجازى و 
توليد در اين فضا يكى ديگر از برنامه هاى سازمان 
صدا و سيما است تا بتوانيم از اين طريق نياز نسل 

جوان را تامين نماييم.
همچنين در ادامه اين جشنواره دبيرمجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: خوزستان متعلق به ملت ايران 

است و ملت ايران متعلق به خوزستان است.

سازمان صدا وسيما در كشور عراق و 
سوريه واقعيت ها را بيان مى كند

در  كرد:  بيان  رضايى  محسن  سرلشگر  سردار 
خوزستان يك رويداد تاريخى رخ داد كه مردم آن 
با مقاومت نشان دادند كه هيچگاه مردم ايران زير بار 

ظلم نمى روند.
وى در ادامه با اشاره به فعاليت صدا وسيما در دوران 
دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس دوربين 
همپاى  رسانه  اين  خبرنگاران  و  وسيما  صدا  هاى 

رزمندگان اسالم جانفشانى كردند.
سردار رضايى عنوان كرد: در حال حاضر سازمان 
صدا وسيما در كشور عراق و سوريه هم واقعيت 

ها و مظلوميت مردم را به گوش جهان مى رساند.
وى افزود: بسيارى از كشورهايى كه ادعاى حمايت 
از حقوق بشر دارند صدا و سيماى خود را در برابر 
واقعيت ها وظلم هايى كه مى شود خاموش كرده اند.

حفظ و جذب مخاطبان جديد راهبرد 
صدا و سيما در مراكز استانهاست

 معاون امور استان هاى صدا و سيماى كشور گفت: 
حفظ و جذب مخاطبان جديد، راهبرد صدا و سيما 
در مراكز استانهاست كه اثرگذارى بيشتر را به همراه 

دارد.
على دارابى اظهار كرد: اين جشنواره دو سال برگزار 
براى  كه  شد  ايجاد  آن  در  اى  وقفه  و  بود  نشده 
برگزارى آن از رئيس سازمان صدا و سيماى كشور 
و همچنين مسئوالن اجرايى استان به ويژه استاندار 
خوزستان و نماينده ولى فقيه تقدير و تشكر مى كنم.

وى افزود: اين جشنواره 18 دوره را پشت سر گذاشته 
و امروز نوزدهمين دوره آن هم به اتمام مى رسد و از 
فردا وارد برنامه ريزى و تدارك برگزارى باشكوه ترن 

آن در دوره بيستم خواهيم شد.
معاون امور استان هاى صدا و سيماى كشور تصريح 
كرد: از ميان يك هزار و 500 اثرى كه از 100 نمره 
باالى 75 نمره را كسب كردند در فاصله 45 روز 
توسط 60 خبره و صاحب نظر مورد داورى سخت 
بسيار  ها  رقابت  براى  شرايط  گرفتند.  قرار  گيرانه 
تنگاتنگ بود و از تمامى داوران نيز براى بررسى آثار 

صميمانه تقدير و تشكر مى كنم.
و  جوان  استعدادهاى  كرد:  بيان  دارابى 
خالق در اين جشنواره ها قدرت ظهور 
و بروز دارند. در فضاى همدلى، همكارى 
و دوستى، ميان هنرمندان، برنامه سازان و 
مديران يك ارتباط ايجاد مى شود كه از 
نقاط قوت برگزارى اين جشنواره ها است.

فاصله  كه  مراكزى  كرد:  عنوان  وى 
معنادارى با توليد آثار با تراز باال گرفته 
اند نيز با برگزارى اين جشنواره ها كمتر 
تكيه  با  ها  استان  كه  زمانى  شوند.  مى 
كنار  در  انسانى  نيروى  و  امكانات  بر 
تالش  با  بزنند  حرف  بيشتر  اعتبارات 
شده  مناطق  برخى  در  كه  زيادى  هاى 
است، عدم موفقيت ها ديگر رو به افول 

است.
سيماى  و  صدا  هاى  استان  امور  معاون 
در  بانوان  موفقيت  به  اشاره  با  كشور 
زيادى  بخش  كه  جشنواره  نوزدهمين 
دادند،  اختصاص  خود  به  را  جوايز  از 
يادآور شد: جشنواره فرصتى براى استان 
ميزبان است كه به كشور و دنيا بهتر معرفى 
شود. با برگزارى اين جشنواره توانمندى 
ها، ظرفيت ها و مديريت اجرايى استان معرفى مى 

شود و به حل مشكالت ميزبان نيز كمك مى كند.
سريال،  و  فيلم  انيميشن،  توليد  كرد:  بيان  دارابى 
مستندسازى، توليد بر پايه پژوهش و تحقيق، اهتمام 
بايسته در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى براى 
حضور هوشمندانه، تحكيم وفاق اجتماعى با عنايت به 
ويژگى هاى هر استان از ديگر برنامه هاى در دستوركار 
است. وى در پايان گفت: حفظ ارزش هاى اسالمى 
مبتنى بر گفتمان مقام معظم رهبرى و امام راحل، ايجاد 
روحيه نشاط و اميدوارى، تعامل و ارتباط گسترده با 
ـ پژوهشى به ويژه جبهه فرهنگى استان ها  مراكز علمى 

از ديگر اهداف برنامه ريزى شده است.    
بخش  در  نژاد  صالحى  مصطفى  جشنواره  اين  در 
در  محمودى  مهدى  و  راديو  خبر  حوزه  موضوعى 
موضوع مقاومت و بيدارى اسالمى   در بخش جنبى  
مشاركتى از صدا و سيماى خوزستان برگزيده شدند.

اگرچه حجم باالى فعاليت هاى كاركنان، كمبود نيرو و 
عدم اجراى كامل طرح دولت الكترونيك سبب افزايش 
دغدغه هاى شغلى كارمندان شده است، اما بى شك 
هيچ كدام توجيهى براى رفتار ناشايست و برخورد بد با 

مراجعه كنندگان نخواهد بود.
در دنياى امروز بارها لزوم تكريم ارباب رجوع و دارا 
بودن اخالق حرفه اى به كارمندان و افراد شاغل در 
دستگاه هاى دولتى گوشزد شده است با اين وجود 
در استان خوزستان اسم كار ادارى كه پيش مى آيد 
كوهى از مشكالت، دوندگى ها، بى توجهى كارمندان 
يك  در  كنيد  تصور  كند،  مى  خطور  ذهن  به  و… 

روز گرم و شرجى هواى خوزستان كه گاه دما به بيش 
اى  اداره  به  كارى  انجام  براى  رسد  مى  هم  از 50درجه 
مراجعه و بيش از يك هفته معطل شويد و در روز هشتم 
نيز به شما بگويند كه مدير تا 4 روز ديگر مرخصى است و 
بايد آخر هفته مراجعه كنيد. با شنيدن اين جمله و انبوهى 
از گرفتارى هاى روزانه تان كه به شما در هر لحظه فشار 
وارد مى كند، چه خواهيد كرد؟ اگرچه حجم باالى فعاليت 
هاى كاركنان، كمبود نيرو و عدم اجراى كامل طرح دولت 
الكترونيك سبب افزايش دغدغه هاى شغلى كارمندان شده 
است، اما بى شك هيچ كدام توجيهى براى رفتار ناشايست 

و برخورد بد با مراجعه كنندگان نخواهد بود.
طرح تكريم ارباب رجوع را شوراى عالى ادارى در نودمين 
جلسه خود در 25 فروردين ماه سال 81  بنا به پيشنهاد 
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به منظور تكريم و 
واحدهاى  عملكرد  به  نسبت  رجوع  ارباب  رضايت  جلب 
موسسات،  همه  و  رساند  تصويب  به  كشور  اجرايى 
شركت هاى دولتى، وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت ها و 
موسساتى را كه از بودجه عمومى استفاده مى كنند، ملزم به 

اهتمام جدى و اجراى دقيق آن كرد.

در  شاغل  پرسنل  كارمندان،  از  اى  عده  برخورد  نوع  اما 
بيمارستان ها و ساير مراكز استان خوزستان گوياى آنست 

كه اين طرح تاكنون در حد شعار باقى مانده است.
محمود طرفى شهروندى كه به يكى از شعب بيمه تأمين 
اجتماعى استان مراجعه كرده در همين خصوص گفت: 
هفته گذشته از روستاهاى اطراف شهر براى حل مشكلى 
به شعبه بيمه مراجعه كردم اما با پاسكارى ها و عدم ارائه 

اطالعات دقيق وقت ادارى تمام و كار من نيمه تمام ماند.
وى با اشاره به اينكه كارمندان با وجود آنكه مى دانستند 
آخرين روز كارى هفته است نيز تالشى براى حل مشكلم 
نكردند، ادامه داد: امروز هم براى انجام كار يكبار ديگر 
مرخصى گرفته و به اداره مراجعه كردم اما متأسفانه كارمند 
شعبه بيش از آنكه توجهش به ارباب رجوع باشد به گوشى 

كنار دستش است!
تكريم يا تنبيه؟

امروز در تمام ادارات، اطالعيه هايى را با اين مضمون نصب 
كرده اند كه هرگونه توهين به كارمندان اين اداره مى تواند از 
3 تا 6 ماه حبس به دنبال داشته باشد! نصب اين اطالعيه ها 
واكنش هاى گوناگونى را در بين شهروندان و افرادى كه به 
عنوان ارباب رجوع به اين ادارات مراجعه مى كنند، داشته 

است تا جايى كه نصب اين اطالعيه ها باعث شده ارباب 
رجوع همواره واهمه برخورد از سوى مديران يك اداره را 
داشته باشد و آن طور كه بايد پيگير كار ادارى خود نباشد! 
اين در حالى است كه بسيارى از كارشناسان اجتماعى 
نصب اينگونه اطالعيه ها را توهين مستقيم و در تضاد با 
طرح تكريم ارباب رجوع مى دانند. به نظر مى آيد اين جمله 
بيشتر از آن چه كه دو سوى اين رابطه را به فضاى دوستانه 
با يكديگر نزديك كند عمدتا باعث ناراحتى و دلزدگى يك 
طرف و احساس باالتر بودن سوى ديگر را در ذهن متبادر 
مى كند به اين معنا كه ارباب رجوع نه تنها كارش گير آن 
اداره است بلكه اگر كوچك ترين بى احترامى در اثر دهها 
بار رفت و آمد و طى بروكراسى پيچيده و زائد ادارى نيز از او 
سر بزند، 3 تا 6 ماه حبس خواهد شد و تا 72 ضربه شالق 
نيز در انتظار اوست. بى شك قانون در جاى خود بسيار با 
ارزش و ضامن حفظ نظم در جامعه است اما يادآورى مكرر 
اين جمله تهديد آميز و دستاويز قرار دادن اين بند از قانون براى 
جلوگيرى از اعتراض ارباب رجوع به چرائى طوالنى شدن انجام 
كارها در يك اداره كه البته ممكن است با چاشنى اندكى از 
بى احترامى نيز همراه باشد، عمال نه تنها كمكى به تقويت رابطه 
ميان كارمند و ارباب رجوع نمى كند بلكه به اين رابطه در موارد 

متعدد و پرشمارى ضربه نيز زده است.
بايد اين باور را در درون خود زنده كنيم كه نشاط و شادمانى 
در جامعه نه فقط با برگزارى جشن و كنسرت بلكه با رشد 
رضايت مندى مردم از زندگى خود در اجتماع پيرامونى شان 
همه  كه  است  بالنده  و  سرزنده  جامعه اى  مى آيد.  بوجود 
و  باشند  داشته  دلسوزى  حس  هم  به  نسبت  آن  اجزاى 
بخواهند گره از مشكالت يكديگر بگشايند از همين رو 
توصيه مى شود مسئوالن عالى استان نه فقط در حد شعار 
بلكه در عمل نيز، در جهت ايجاد تعامل بيشتر در اين راه 

گام بردارند./ هورنيوز 

افتخارآفرينى خوزستانى ها در نوزدهمين جشنواره راديويى و تلويزيونى

خوزستان ايرانى كوچك 
و نماد مقاومت، جهاد و شهادت است

تكريم ارباب رجوع در خوزستان با طعم
 تهديد به شالق و جزاى نقدى
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يادداشت
بى توجهى مسئوالن

به جوالن قاچاقچيان دارو

آنچنان كه برخى نمايندگان مجلس مى گويند، شرايط كنونى بازارِ داروى 
كشور به شدت آشفته است و در آن قاچاقچيان آزادنه به فعاليت مشغول 
هستند؛ قاچاقچيانى كه به گفته مسئوالن، داروهاى خود را در كارگاه 
هاى بى كيفيت كشور پاكستان توليد و با كيفيتى پايين و قيمتى باال به 

مصرف كنندگان ايرانى مى فروش ند.
سال هاست كه خبرهاى فراوانى با موضوع قاچاق گسترده دارو به داخل 
و فعاليت آزادانه قاچاقچيان دارو در فضاى سياسى و رسانه اى كشور 
منتشر مى شود و متخصصان و صاحب نظران اين حوزه نيز با هشدارهاى 
مستمر خود تالش مى كنند، مسئوالن را براى مبارزه با اين تخلفات 
ترغيب كنند؛ تالشى كه البته به نظر مى رسد موفق نبوده و دولت و 

مجلس سال هاست، بنايى براى ورود قاطع به اين حوزه ندارند.
قوانين كشورى موجود در رابطه با مبارزه با قاچاق دارو متعلق به 50 
سال پيش است و بر همين اساس در آن روزنه هاى فرار فراوانى براى 
قاچاقچيان وجود دارد؛ موضوعى كه عمًال زمينه براى تسهيل فعاليت 
متخلفان در اين حوزه فراهم و ساالنه ميلياردها تومان گردش مالى را 

براى ذينفعان ايجاد كرده است.
مهم ترين دليل وجود روزنه هاى فرار و آزادى غير قابل وصف قاچاقچيان 
كه  دانست  حوزه  اين  به  مربوط  قوانين  در  بايد  را  فعاليت  براى  دارو 
كارشناسان آن را مربوط به 50 سال گذشته و فاقد هرگونه بازدارندگى 

مى دانند.
البته در دهه ها و به ويژه سال هاى گذشته مسئوالن دولتى و مجلس 
شوراى اسالمى تالش هايى براى ارائه طرح و اليحه هاى به روز و وضع 
قوانينى بازدارنده در اين رابطه انجام دادند و در هر دوره تالش كردند 
موضوع مبارزه با قاچاق دارو را به صورت جدى مورد بررسى و اقدام قرار 

دهند؛ اما هر بار بنا به داليلى اين موضوع به سر انجام نرسيد.
«دكتر عباس كبريايى زاده»؛ رئيس سنديكاى صاحبان صنايع داروهاى 
انسانى ايران، پيشتر در مورد اوج گرفتن فعاليت قاچاقچيان دارو ضمن 
تأييد فعاليت شبكه هاى رسمى توزيع داروهاى قاچاق در كشور، گفته 
بود: در شرايط كنونى بازار داروهاى قاچاقى كه به اسم برند اصلى توزيع 
مى شود، در كويته پاكستان ساخته مى شوند و چند ده برابر قيمت توليد 

به مصرف كنندگان ايرانى فروخته مى شود.
در همين رابطه و در تازه ترين هشدارها «ناصر رياحى»، رئيس انجمن 
وارد كنندگان دارو، خبر از پوشش 20 درصدى داروهاى قاچاق در بازار 
ايران داد و لزوم مبارزه با اين پديده را مسئوالن ذى ربط خواستار شد؛ 
خبرى كه در مورد آن «اكبر رنجبر زاده» عضو هيأت رئيسه مجلس 
شوراى اسالمى ضمن تأييد آن به «مهر» گفت: موضوع ورود غيرقانونى 
مواد مورد نياز صنعتى، دارويى و خوراكى به كشور و عرضه آن به صورت 
قاچاق ميان مردم در نقطه مقابل توسعه و پيشرفت كشور قرار دارد. 
همچنين اينكه قاچاق كاال در هرحوزه اى نوعى تخريب و تضعيف توليد 

داخل و خيانت به كشور است.
وى با اشاره به اينكه مجازات هاى فعلى مقابله با قاچاقچيان كاال و دارو 
كافى و بازدارنده نيست، افزود: متأسفانه متناسب با اين جرم مجازات هاى 
الزم و كافى لحاظ نمى شود؛ بنابراين، انتظار مى رود كه دستگاه هاى 
اجرايى اليحه اى متناسب با شدت جرم يعنى قاچاق در تمامى بخش 

ها به مجلس ارايه كنند.
جدا از اشاره چند ماه گذشته «رنجبرزاده» به بازدارنده نبودن قوانين 
مبارزه با قاچاق دارو و لزوم ارسال اليحه اجرايى توسط دولت به مجلس، 
امروز «حسينعلى شهريارى» عضو كميسيون بهداشت و درمان به «خانه 
ملت» از 50 ساله بودن قانون مبارزه با قاچاق دارو گفت و افزود: جرايمى 
كه در آن زمان پيش بينى شده اكنون بازدارندگى خود را از دست داده 

است.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به مجموعه 
اقدامات ناقصى كه در سال هاى گذشته در اين باره انجام شده است، 
اضافه كرد: در دولت قبل دو مرتبه مسئوالن وزارت بهداشت تصميم 
گرفتند تا اليحه اى در اين زمينه به مجلس ارايه كنند، ولى اين اتفاق 

صورت نگرفت و اليحه اى به مجلس نرسيد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: در دولت قبل تصميم 
گرفته شد از سوى نمايندگان طرحى در زمينه مبارزه با قاچاق دارو به 
مجلس ارايه شود؛ اما با توجه به اينكه اين قانون بيش از 150 ماده 

داشت، عمًال چنين امكانى ازسوى مجلس وجود نداشت.
وى با بيان اينكه انتظار بر آن بود تا دولت قبل حداقل مجازات قاچاق 
دارو را اصالح مى كرد و قوانين مرتبط با آن را مورد بازبينى قرار مى داد، 
يادآور شد: متأسفانه اين اقدام صورت نگرفت؛ ضمن آنكه قانون مبارزه با 
قاچاق موجود بازدارنده نيست و همين عامل سبب سوء استفاده بسيارى 

از قاچاقچيان شده است.
آنچنان كه رنجبرزاده و شهريارى دو نماينده مجلس و نيز ساير مسئوالن 
مرتبط با واردات صنايع دارو اشاره دارند، شرايط كنونى بازار داروى كشور 
به شدت پر تالطم است و قاچاقچيان اين حوزه با توسل به قانون فرسوده 
50 ساله پيش، آزادانه به جوالن در بازار داروى كشور مشغول هستند؛ 
قاچاقچيانى كه به استناد گفته مسئوالن، داروهاى خود را در كارگاه هاى 
توليدى بى كيفيت كشور پاكستان توليد و با كيفيتى پايين و قيمتى باال به 

مصرف كنندگان داخلى عرضه مى كنند.
خسارت هاى سنگين توزيع داروى غير استاندارد و قاچاق در بازار بر 
كسى پوشيده نيست و اين موضوع لزوم بررسى هر چه سريع تر آن را از 
سوى مسئوالن اجرايى كشور طلب مى كند. با اين حال در مورد مماشات 
هايى كه در همه سال هاى گذشته با قاچاقچيان دارو از سوى مسئوالن 

صورت گرفته است، ذكر چند نكته ضرورى به نظر مى رسد.
نخست اينكه چرا در دولت هاى گذشته، هيچ گاه اين قانون نتوانست به 
تصويب نهايى برسد و اساساً چه دست هاى پشت پرده اى، اجازه امكان 
به روز كردن قانون فرسوده و 50 ساله مبارزه با قاچاق دارو از مسئوالن 

اجرايى كشور گرفته است؟
اكنون كه دولت يازدهم اكنون در ماه هاى پايانى عمر خود است و بيش 
از سه سال فرصت داشته تا با ارائه اليحه اى جامع به روز كردن قوانين 
مبارزه با قاچاق دارو را پيگيرى كند، ولى نكرده است، آيا نمى توان همان 
سؤال ابهام بر انگيزى كه در مورد بى ميلى دولت قبل طرح شد، در مورد 

اين دولت نيز مطرح كرد؟
به راستى صنعت داروسازى و قاچاق دارو در كشور چه پشت پرده و 
مسائل سربسته اى دارد كه در دولت هاى مختلف عزمى جدى براى آغاز 

مبارزه با آن ديده نمى شود؟

اهدافى  با  غيراصولى  تاتوهاى  گفت:  پوست  متخصص  يك 
تعريف نشده، كه به سختى و با صرف هزينه  اى گزاف مى   توان 

وجود آن را قابل  قبول تر كرد.
حتما بارها و بارها داستان شير بى يال و دم را كه از داستان هاى 
افراد  زمان  آن  در  داستان  اين  براساس  ايد.  شنيده  است  مثنوى 
يا  عكسى  كنند،  ثابت  را  خود  پهلوانى  و  شجاعت  اينكه  براى 
نوشته اى را كه آنها را از ديگران متمايز كند، بر روى قسمتى از 
بدن خود خالكوبى مى كردند. به عنوان مثال، لوتى ها، پهلوانان 
اژدها  و  شير  نقش  سينه  يا  بازو  بر  معموال  قديم  شبه پهلوانان  و 
مى كشيدند. در دوره هايى هم زنان براى زيباترشدن يا به داليل 
خرافى مثل افزون شدن مهر شوهر، سپيدبختى يا دوركردن چشم 

بد، از خالكوبى استفاده مى كردند.
يا  گلودرد  براى  درمانى  روش  يك  به عنوان  گاهى  خالكوبى  از 
پيام هاى  اهداف  با  قديم  در  كار  اين  مى شد.  استفاده  نيز  ترس 

عاطفى استفاده مى   شد.
اما امروزه، خالكوبى ديگر مختص لوتى ها و پهلوانان نيست بلكه 
و  داشته  همراه  به  شخص  براى  كالس  نوعى  رسد  مى  نظر  به 
بيشتر به منظور زيبايى انجام مى شود. جوانان و نوجوانان و حتى 
ورزشكاران نيز اقدام به خالكوبى طرح هايى مانند گل و ستاره و 
پروانه و يا خالكوبى برندهايى مانند نايك و آديداس بر بدن خود 
يك  از  برخوردارى  براى  خانم ها  از  بسيارى  همچنين  مى   كنند. 

آرايش دائمى اقدام به اين كار مى   كنند.

روش انجام خالكوبى و هزينه هاى آن
ابتدا  مى شد،  شناخته  گوشتى  خالكوبى  نام  به  كه  خالكوبى  قديمى  روش  در 
نقش را با سوزنى بر پوست حك مى كردند تا اندكى خون بيايد. سپس ماده 
رنگى را بر اين زخم قرار مى دادند تا به تدريج جذب پوست شود. ماده رنگى 
مى توانست شامل نيل، سرمه، دوده چراغ، آب تره يا هر رنگ طبيعى ماندگار 
ديگر به صورت مايع يا جامد باشد. در روش هاى جديد ازسوزن هاى معروف 
به سوزن سرطاليى استفاده مى شود، در ابتدا طرح خالكوبى را با خودكار روى 
بدن مى كشند، سپس سوزن سرطاليى را درون جوهر مى زنند و به آرامى به زير 

پوست بدن وارد مى كنند كه بدون درد و خونريزى است.  
انجام  مردانه  و  زنانه  آرايشگاه هاى  در  هم  اغلب  كه  تاتو  و  خالكوبى  قيمت  
در  تاتو  قيمت  است.  متفاوت   طراحى،  محل  و  طرح  نوع  نسبت  به  مى   شود، 
ناحيه هاى حساس بدن به نسبت باالتر است. مثال قيمت تاتوى طرحى بزرگ بر 
روى بازو چيزى در حدود 200 هزار تومان مى شود. عالوه بر اين، قيمت هاى 
تاتوى دائم از 50 هزار تومان شروع شده و تا دو ميليون تومان باال مى رود. البته، 
قيمت تاتو و خالكوبى و تاتو ممكن است در هر محله با تغيير روش كار يا با 

توجه به موادى كه به كار مى   برند متفاوت باشد.

مثال قيمت تاتوى ابرو در سالن آرايشى كه در جنوب شهر تهران قرار دارد بين 
90 تا 100 هزار تومان است اما همين كار در آرايشگاه شمال تهران قيمتى بين 

250 تا 400 هزار تومان دارد.
عالوه بر اين، بسيارى از زنانى كه اقدام به تاتو مى كنند، حداكثر تا 5 سال بعد 
به داليل مختلف از كار خود پشيمان مى شوند، پاك كردن تاتو با ليزر، مواد و 
كرم هاى خاص پاك كننده و يا با روغن هاى مخصوص انجام مى   شود كه قيمت 
پاك كردن آن بسته به اندازه و نوع كار، بين 50 هزار تا يك ميليون تومان هزينه 
دارد. درحال حاضر هيچ يك از آرايشگاه هاى كشور مجوز انجام چنين كارى را 
ندارند چراكه، وزارت بهداشت به صنف آرايشگران اجازه تاتوكردن نمى دهد و 
مى گويد اين كار حتما بايد تحت نظارت پزشك انجام شود. اين اقدام وزارت 
بهداشت به اين خاطر است كه تاتو كاربردهايى پزشكى در زمينه پوشاندن و از 
ميان بردن نقايص مختلف مانند نقايص مادرزادى يا اكتسابى دارد كه دليل خوبى 

براى سپردن آن به دست پزشكان است.

عوارض تاتو
به تازگى محققان آلمانى اعالم كرده اند يك سوم جوهرهايى كه براى تاتوكردن 
مورد استفاده قرار مى گيرند، حاوى مواد غيرمجاز و سمى است كه به هيچ عنوان 
نبايد به داخل پوست انسان تزريق شود چراكه، عوارضى مانند التهاب، تحريك 

پوستى، حساسيت و حتى سرطان به همراه دارد. نتايج اين تحقيق نشان مى دهد 
رنگ هاى  و  پرينتر  جوهرهاى  در  كه  است  تركيباتى  حاوى  مواد  اين  دوسوم 

صنعتى مورد استفاده قرار مى گيرند.
لزوم نظارت دولت بر انجام كار

حوادث  شاهد  روز  هر  پزشكى  جامعه  گويد:  مى  پوست  متخصص  يك 
جبران ناپذير اين عمل است؛ تاتوهاى غيراصولى با اهدافى تعريف نشده، كه به 

سختى و با صرف هزينه  اى گزاف مى   توان وجود آن را قابل  قبول تر كرد.
مريم ملكى افزود: انجام اين كار با درد زياد و با خونريزى همراه است و در 
صورتى كه در هنگام تاتو بهداشت رعايت نشود احتمال ابتال به بيمارى هاى 
خطرناكى مانند هپاتيت B ، C و ايدز وجود دارد. بيمارى هاى عفونى ديگرى 
مانند سفليس، سل، تبخال، تغيير رنگ پوست و تحريك بيمارى هاى زمينه   اى 

نيز ممكن است از طريق خالكوبى رخ بدهد.
او تصريح كرد: مواد رنگى زيادى در تاتو استفاده مى   شود كه ممكن است به 
بافت اپيدرم رفته و به غدد لنفاوى راه يابد. از اين رو اين عمل در افراد با سابقه 
با  افراد  انعقادى،  اختالالت  قلبى،  هموفيلى،  ديابت،  بيمارى هاى  حساسيت ها، 
سابقه بيمارى هاى ايمنى، افراد داراى بيمارى هاى چشمى و افراد زير 18 سال 

نبايد انجام شود.
ملكى اظهار كرد: مشكل اينجاست كه اكثر كسانى كه اين كار را انجام مى   دهند، 
اطالعات الزم پزشكى به ويژه در زمينه عصب شناسى ندارند و ممكن است 
خسارات جبران ناپذيرى را به فرد وارد كنند بنابراين، الزم است اين نياز ناديده 
گرفته نشود و با كنترل شاغلين اين حرفه و علمى كردن اطالعات آنها با برگزارى 
كالس ها و دوره هاى آموزشى مربوطه اعم از نكات بهداشتى، تكنيك اجرا و 
انتخاب علمى مواد مصرفى، مانند بسيارى از كشورهاى توسعه يافته، خدمتى 

نظارتى به مردم ارائه شود.
اين در حالى است كه يك روانشناس نيز در رابطه با منشا و تبعات روانى اين 
اقدام از سوى جوانان، گفت: خالكوبى موضوعى است كه در سطح دنيا و در 
اغلب كشورها در بين جوانان مطرح است و مشكل و ضرر خاصى را هم متوجه 

كسى نمى كند.
اميرهوشنگ مهريار ادامه داد: در كشور ما اين موضوع تا حدى دچار تبليغات 
منفى شده است اما، در هر حال بايد متوجه باشيم كه دنيا در حال كوچك شدن 
است و در اين دهكده جهانى فرهنگ كشورى كه پيشرفت علمى كرده سريع تر 
فراگير مى   شود و از اين روست كه بسيارى از فرهنگ هاى غربى وارد جامعه ما 
شده است ضمن اينكه پديده خالكوبى به هيچ وجه به معناى غرب زدگى نيست 

و از ديرباز سابقه چنين عملى در كشور ما وجود داشته است.
او تاكيد كرد: اين اقدام از سوى جوانان بيشتر يك نوع بازى جوانى است كه 
بعد  شود  گرفته  ناديده  اگر  چراكه،  كند  سختگيرى  آن  به  نسبت  نبايد  جامعه 
از مدتى فروكش مى   كند. تنها مشكل اين موضوع مربوط به موارد پزشكى و 
بهداشتى است كه دولت بايد بر اين موضوع نظارت داشته باشد تا عوارض منفى 

در اين زمينه به وجود نيايد.

تاتو عملى قبيح يا اقدامى موجه؟

 زيبايــى كه مجــوز ندارد 

يادداشت
عوامل بروز «غم» در جامعه

خنديدن و شاد بودن نياز به بهانه هاى بزرگ ندارد، اما اين صورت ها كه پر از 
خط هاى صاف است و سخت مى شود كمى تابشان داد تا لبخندى گوشه آنها 

بنشيند دنبال بهانه هاى بزرگ براى شادى هستند.
خنديدن و شاد بودن نياز به بهانه هاى بزرگ ندارد، اما اين صورت ها كه پر از خط هاى صاف 
است و سخت مى شود كمى تابشان داد تا لبخندى گوشه آنها بنشيند دنبال بهانه هاى بزرگ براى 
شادى هستند. مى گويند بيشتر ساكنان كالنشهرها غمگين هستند؛ مردمانى كه احساس غالب 
آنها روزمرگى است و تفريح اصلى آنها رفتن به رستوران و قدم زدن در پاساژهاى بزرگ. اين مردم 
براى از ته دل خنديدن و احساس خوشبختى كردن دنبال بهانه هاى بزرگ هستند، اما مى توان 
به بهانه هاى كوچك شاد بود. بهانه هايى كه هزينه اى هم ندارد. برخى از كارشناسان تغيير سبك 
زندگى را دليل اين غم كشدار مى دانند و گروهى هم معتقدند تصميم گيران و مسئوالن حوزه 
فرهنگى  و اجتماعى كشور بايد براى شاد بودن مردم برنامه ريزى هاى طوالنى مدت داشته باشند.

محمد شريفى جامعه شناس با بيان اينكه موضوع نشاط و شادابى از مقوله هاى فرهنگى است كه 
طى سال هاى اخير بسيارى از جوامع و كشورها را به صورت جدى به خود مشغول ساخته است 
مى گويد: در كشور ما متاسفانه اتفاقات مختلف در حوزه هاى گوناگون باعث كم رنگ شدن نشاط 
و شادابى در زندگى افراد شده است. تقريبا اكثر مردم دچار يك روزمرگى و افسردگى هستند 
و صميميت ها در حال كاهش است. نشاط هر جامعه اى موتور محركه آن است؛ به طورى كه 
توسعه يافتگى هر جامعه با ميزان نشاط اجتماعى اندازه گيرى مى شود. نشاط در زندگي، احساس 
خوشبختي، اعتماد ميان مردم و احساس تعهد و موارد مشابه همه بيانگر ميزان توسعه يافتگى يك 
جامعه هستند. طبيعتا براى اينكه شاهد يك جامعه با نشاط باشيم بايد ببينيم مردم چه قدر در آن 
جامعه احساس امنيت روانى مى كنند. وى ادامه مى دهد: مسئوالن هر جامعه  بايد بتوانند شادابى 
و نشاط را به صورت يك ويژگى با ثبات در جامعه طراحى كنند و اين طور نباشد كه فقط در برخى 
ايام سال برنامه هايى را براى شاداب سازى مردم اجرا كنند. حال بايد ديد ما چه قدر در ايجاد 

نشاط و شادابى پايدار موفق بوده ايم.
نقش اقتصاد در شادى جامعه

غروب كه مى شود اتوبوس پر است از چهره هاى در هم و فكورى كه منتظر هستند زودتر به خانه 
برسند تا خستگى دو شيفت كار روزانه را به در كنند. اگر در ابرهايى كه باالى سر هر كدام جمع 
شده تمركز كنى چرتكه هايى را مى بينى كه در حال حساب و كتاب رساندن دخل و خرج زندگى 
تا پايان ماه است. «نداشتن پول، نارضايتى ايجاد مى كند اما الزاما پولدارى شادابى و خوشبختى 
توليد نمى كند». اين را مريم رضايى روانشناس مى گويد: هند يكى از شادترين كشورهاى جهان 
است. اين به آن معنا است كه كسانى هستند كه سرانه يك دالر در روز درآمد دارند در صدر افراد 
شاد هستند. پول نداشتن و عموما نداشتن امكانات فيزيكى و مادى نارضايتى ايجاد مى كند اما 
داشتن آن الزاما رضايت توليد نمى كند. مثال ديگر اينكه اگر حقوق كارمندان را به موقع در سر برج 
بدهيم هيچ كارمندى تشكر نمى كند كه به موقع به من حقوق داديد ولى اگر چند روز حقوق او دير 

بشود بالفاصله ناراحتى خودش را اعالم مى كند كه حقوق من چه شد.
نقش فضاى مجازى در شادمانى

مى توان در شادابى جامعه سهم زيادى به فضاى مجازى داد. در يك پژوهش دانشگاهى از جامعه 
آمارى پرسيده شده بود «آخرين بارى كه خنديديد از چه طريق بود؟»  70 درصد شركت كنندگان 
اين نظرسنجى اعالم كرده بودند از طريق پيامك و شبكه هاى اجتماعى. لطيفه ها و شوخى هايى 

كه به شوخى هاى سياه معروف هستند بيشتر از لطيفه هاى معمول مردم را مى خندانند.
رضايى به نقش عوامل محيطى در شادى آفرينى يا افزايش حس غم در جامعه اشاره مى كند و 
مى گويد: آلودگى آب و هوا، ترافيك، شرايط اقتصادى و آلودگى هاى صوتى به خودى خود انرژى 
منفى ايجاد مى كند. همچنين نوع شهرسازى و استفاده از رنگ در فضاهاى شهرى هم به ايجاد 

حس غم در جامعه كمك مى كند.
اين روانشناس خانواده توضيح مى دهد: در هندوستان 300 باشگاه خنده وجود دارد اما اگر يكى از 
اين باشگاه ها در ايران تاسيس شود به نظر مسخره مى آيد. هنگام خنديدن آندروفين در خون آزاد 

مى شود كه سبب نشاط خواهد شد و در هنگام گريه آدرنالين مغز را فريز مى كند.
محمد پيروى خامنه روانشناس هم بر فراگيرى عوامل استرس زا در سطح جامعه تاكيد دارد و 
مى گويد: بايد شرايط شادى را در جامعه فراهم كرد. سالمت جسم به شادى روح ختم مى شود. 
وقتى ما روح شادى داريم كه جسم سالمى داشته باشيم يعنى از تفريحات خوب، غذاى سالم و... 

بهره مند شويم.
او ادامه مى دهد: كمتر در رسانه ملى ديده ايم كه نكات مفيد براى سالمت جسم را به عنوان 
زيرنويس در برنامه هايشان استفاده كنند و اطالعات مفيدى در خصوص چگونگى تغذيه يا نكات 

ورزشى به مخاطب ارائه شود و بيشتر تاكيد بر مسائل سياسى است.

شهروندى  حقوق 
جديدى  اصطالحى 
براى  اما  نيست 
نظر  ناآشنابه  برخى 
براى  و  مى رسد 
آن  جزئيات  بسيارى 
خيلى  است.  نامانوس 
چه  از  نمى دانند  ها 
برخوردارند  حقوقى 
آن  استيفاى  براى  و 
چه بايد بكنند. منشور 
شهروندى  حقوق 
كارشناسان  گفته  به 
شامل  است  سندى 
سوم  فصل  اصول  
قانون اساسى و قوانين 
است  كشور  موجود 
كه در قالب يك سند 
منتشر  و  آورى  جمع 

شده است.
آگاهى شهروندان از حق و حقوق خود

ما به عنوان عضوى از جامعه حقوق مسلمى نظير 
بهره مندى از يك محيط سالم چه از نظر اجتماعى، 
بهداشتى، روانى، فرهنگى و...داريم.  همه ما انتظار 
داريم تا محيط براى ما مكانى پر از آرامش روانى 
و فكرى باشد. اين در حالى است كه به كسانى كه 
قانون را زير پا مى گذارند و يا ارامش و زندگى 
حق  كنند،  مى  تنش  دچار  را  ما  مادى  و  روانى 
اعتراض داريم. حق داريم  شغلى براى تامين معاش 
داشته باشيم. از طرفى حق داريم از امكانات رفاهى، 
شهرى و بهداشتى بهره مند باشيم. مى دانيم الزم 
در  طرفى  از  و  بگذاريم  احترام  ديگران  به  است 
پس  براى  مدافعى  حقوقمان  شدن  ضايع  صورت 
گرفتن آن داشته باشيم. اينها مختصرى از حقوق 
اجتماعى و شهروندى ما بود كه چه قديمى ها و 
چه امروزى ها با آن آشنايى دارند. متن كامل حقوق 
شهروندى نيز چيزى غير از اين مواردى كه شايد 

همه ما به نوعى حق خود مى دانيم نيست.
حقوق شهروندى فقط روى چند برگه كاغذ

درحالى  شهروندى  حقوق  متن  اينجاست  جالب   
در آخرين سال رياست جمهورى روحانى رونمايى 
شد كه دولت تا كنون نتوانسته به ابتدايى ترين و 
ضرورى ترين حقوق شهروندان پاسخ دهد؛ اشتغال 
كماكان به عنوان دغدغه اصلى جوانان و سد راه آنها 
براى رسيدن به يك زندگى آرام است. نرخ بيكارى 
تحصيلكرده  اقشار  درميان  ميليون  شش  باالى  به 
رسيده و آمار تعداد سرطانى ها كه سالى90 هزار 
نفر برآورده شده و همچنين رتبه چهارم كشور در 

سرطان نشان مى دهد تحقق ماده 2 قانون شهروندى 
شايسته  زندگى  حق  از  شهروندان  گويد«  مى  كه 
و لوازم آن همچون آب بهداشتى، غذاى مناسب، 
مناسب،  درمان  محيط،  بهداشت  سالمت،  ارتقاى 
خدمات  و  كاالها  تجهيزات،  دارو،  به  دسترسى 
پزشكى، درمانى و بهداشتى منطبق با معيارهاى دانش 
روزو استانداردهاى مّلى، شرايط محيط زيستى سالم 
و مطلوب براى ادامه زندگى برخوردارند» در حد 

يك خيال است.
خروج  و  جوان  زنان  بيكارى  10درصدى  رشد   
ساالنه 50هزار زن از بازار كار نيز با ماده83 منشور 
حقوق شهروندى تعارض جدى دارد كه مى گويد: 
«حق زنان است كه از فرصت هاى شغلى مناسب 
وحقوق و مزاياى برابر با مردان در قبال كار برابر، 

برخوردار شوند.»
از طرفى به گفته كارشناسان، اقتصاد نفتى و رانتى نيز 
علنا  ماده 78 قانون شهروندى را نقض مى كند. اين 
ماده  مى گويد: «شهروندان از حق فرصت برابر در 
دسترسى به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر 
خود طبق موازين قانونى به گونه اى كه قادر به تأمين 
معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، 
برخوردارند.» به طور كلى دست روى هر ماده اى 
از اين منشور حقوقى كه مى گذاريم مشكالتى سر 
باز مى كند كه حل  آن به گفته كارشناسان  نياز به 
گذشت زمان هاى طوالنى دارد و يا حداقل اينكه 

بايد يك سرى ساختارها را اصالح كرد.
بر اساس آمارهاى منتشر شده 8 درصد مردم فقيرند، 
11 ميليون نفر از مردم كشور زندگى حاشيه نشينى 
دارند، 14,5 ميليون ايرانى مجردند، بيش از 220 هزار 

نفر در زندانها محبوس 
اند و بيش از 4 ميليون 
نفر در كشور بيكارند. 
البته بايد گفت كه در 
واقعيت، آمارها فراتر از 
اين مى رود و وضعيت 
نشان  را  ترى  بحرانى 

مى دهد.
دچار تورم قوانين 
ناكارآمد شده ايم

پرور  وطن  عباس 
بازرگانى  اتاق  عضو 
در اين رابطه مى گويد: 
«تنها چيزى كه در اين 
و  بوده  بلد  ها  سال 
قانون  ايم  داده  انجام 
تجربه  است.  نويسى 
نشان  نيز  ها  سال  اين 
داده ما براى اقتصاد و 
كشور جز برنامه نويسى، تدوين بخشنامه، نوشتن 
منشور قانون و حقوق اجتماعى كار ديگرى انجام 
نداده ايم. روز به روز قوانين تازه اى  نوشته مى شود 
بدون اينكه دولت به قوانين قبلى عمل كرده باشد. 
دفاتر و مراكز ادارى پر است از بخشنامه هايى كه 
حتى خود تدوين كنندگان آن از محتوا و جزئيات 
كامل آنها بى خبرند و يا مطلع شدن از آنها به دليل 
اينكه حجم انبود و تبصره هاى زيادى دارد، دشوار 
است. شايد خود دولتى ها هم از خيلى از اين قوانين 

بى خبر باشند.»
مشكل اجرا است نه تدوين قانون

اين  «همه  دهد:  مى  توضيح  اقتصادى  فعال  اين 
قوانين در حالى تنظيم شده كه دولت براى اجراى 
است.  نداشته  بر  جدى  گام  آنها  از  بخشى  كامل 
مشكل ما قانون نيست. مشكل ما عدم اجرايى شدن 
قوانين است. مشكل اين است كه ما نتوانسته ايم 
به طور كامل شرايط را براى تحقق برنامه هايى كه 
اين  و  كنيم  اماده  آوريم،  مى  در  قانون  صورت  به 
شرايط هم با شعار، كاغذ و تدوين يك قانون تازه 
فراهم نمى شود. دولت ها به اجراى قوانين متعهد 
نيستند و حتى اگر تعهدى هم باشد موانعى هست 
كه نمى گذارد اين تعهد پذيرى مردم كشور را به 
حقوق واقعى خود برساند. ما فقط حرف مى زنيم و 
شعار مى دهيم اما وقت عمل كه مى رسد هيچ كارى 

انجام نمى دهيم!
حقوق  «منشور  گويد:  مى  پايان  در  پرور  وطن   
شهروندى نيز يكى از همه اين منشورها است كه 
تا كنون تدوين شده و فقط در مراكز دولتى و دفاتر 

قانونگذارى خاك مى خورد.»

حقوق شهروندى از واقعيت تا خيال 
حقوق شهروندى اصطالحى جديدى نيست اما براى برخى ناآشنابه نظر مى رسد و براى بسيارى

 جزئيات آن نامانوس است. خيلى ها نمى دانند از چه حقوقى برخوردارند و براى استيفاى آن چه بايد بكنند.
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بخشنامه امنيت شغلى كارگران؛ 3 ماه پس از ابالغ
موادى كه نقض شد!

 بخشنامه امنيت شغلى كارگران در حالى 3 ماه پيش از سوى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
ابالغ شد كه به نحوى چهار بند اين بخشنامه نقض شده و امكان اجراى آنها در حال حاضر 

وجود ندارد.
 اواخر شهريورماه امسال بود كه على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى «بخشنامه امنيت 
شغلى همراه با امنيت سرمايه گذارى و توليد» را به مديران ستادى و اجرايى وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى ابالغ كرد.
شكنندگى قراردادهاى كار و فقدان امنيت شغلى، كاهش سطح بهره ورى، كاهش ضريب 
رضايت مندى و تعلق سازمانى، افزايش تبعيض، نابرابرى هاى درآمدى و استرس هاى شغلى 
كارگران از اصلى ترين اهداف تدوين و ابالغ اين بخشنامه 11 بندى از سوى شخص وزير بود.

بر اساس اين بخشنامه، ادارات كل اجرايى و ستاد «موظف» شدند، گزارش اقدامات و 
فعاليت هاى صورت گرفته در راستاى اجراى مفاد اين بخشنامه را طبق شاخص هاى كّمى 
تدوين و هرسه ماه يكبار جهت جمع بندى و ارزيابى عملكرد خود را از  طريق معاونت روابط 

كار به دفتر وزير ارائه كنند.
اما اكنون بعد از گذشت 3 ماه از ابالغ بخشنامه امنيت شغلى، مشاهده مى شود به نحوى امكان 

اجراى 4 بند آن فراهم نيست.
نخستين بند اين بخشنامه مرتبط با «منع تبعيض پرداخت دستمزد براى كارهاى هم ارزش با 
شرايط يكسان» بود، كه دستورالعمل هاى آن، آبان ماه امسال با حكم ديوان عدالت ادارى ابطال 

شد تا عمال امكان اجراى آن نباشد!
در بند نخست بخشنامه ياد شده، بر اجراى كليه بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى 
اجرايى صادره از سوى معاونت روابط كار، بويژه دستورالعمل هاى شماره، 35، 36 و 38 و 
بخشنامه هاى شماره2 و 3 اين معاونت با هدف رعايت اصل تساوى دستمزد درقبال كار 
هم ارزش و رفع هرگونه تبعيض و نابرابرى تاكيد شده؛ همچنين تضمين حق ايجاد تشكل، 
منع تبعيض درپرداخت دستمزد در بند پنجم اين بخشنامه مورد تاكيد قرار گرفته شده است. 
البته شنيده ها حاكى از آن است كه عالوه بر تشكل هاى كارگرى، حتى وزارت كار هم به اين 

حكم اعتراض دارد اما به هر روى به نوعى اين بند نقض شده است.
بند سوم بخشنامه امنيت شغلى در خصوص، «ساماندهى و توانمندسازى تشكل هاى كارگرى 
و كارفرمايى در راستاى فراهم كردن بسترهاى الزم به منظور الحاق به مقاوله نامه هاى87 
(آزادى انجمن ها و حمايت از حق تشكل) و 98 (حق تشكل و مذاكره جمعى) است.» اين 
بند در حالى تدوين و در بخشنامه امنيت شغلى بر آن تاكيد شده كه در اليحه اصالح قانون 
كار، نه تنها تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى تقويت نمى شود بلكه بر اساس ماده 167 اين 
اليحه نمايندگان دولت در شوراى عالى كار از 3 نفر به 6 نفر افزايش يافته در حالى كه اعضاى 
كارگرى و كارفرمايى اين شورا همان 3 نفر ثابت مانده است و تغيير تركيب اين شورا با اكثريت 

نمايندگان دولت، مى تواند آراء را به نفع دولت سوق دهد.
توسعه و تقويت آموزش هاى فنى حرفه اى با توجه به نيازهاى بازاركار و آموزش و مهارت 
افزايى پيوسته نيروى كار در بند ششم بخشنامه مذكور تاكيد شده كه البته اين بند در اليحه 
برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته تا مهارت آموزى در بين نيروى كار به ويژه فارغ 
التحصيالن دانشگاهى ارتقا يابد. بر اساس برنامه ششم توسعه از سال سوم برنامه (1398) 
استخدام و به كارگيرى افراد فاقد گواهينامه مهارت براى آن دسته از افرادى كه در طول برنامه 

مدرك تحصيلى اخذ كرده باشند، ممنوع است.
دهمين بند بخشنامه امنيت شغلى كارگران نيز بر «ساماندهى قراردادهاى موقت در مشاغلى 
كه ماهيت مستمر دارند و همچنين ضابطه مند كردن قراردادهاى كار پاره وقت» تاكيد كرده 
در حالى كه در اليحه اصالح قانون كار، تبصره مربوط به تعيين تكليف مدت قرارداد براى 

كارهاى با جنبه مستمر، حذف شده كه مورد اعتراض گروه هاى كارگرى قرار دارد.
ساير بندهاى بخشنامه امنيت شغلى در بخش هاى سياست گذارى اشتغال، حمايت از كارگران 
درقبال خاتمه غيرمنصفانه كار، تهيه اطالعات جامع آمارى در زمينه اشكال غيراستاندارد كار 
(انواع قراردادهاى موقت)، اصالح قوانين و مقررات مناطق آزاد تجارى- صنعتى و ويژه 
اقتصادى با هدف صيانت از نيروى كار، نظارت برعملكرد شركت هاى پيمانكارى و طراحى 
و ايجاد سامانه الكترونيكى ثبت قرارداد هاى كار است كه بايد منتظر ارائه عملكرد وزارت كار 

در اين حوزه ها ماند.
آمارهاى رسمى وزارت كار حاكى از آن است كه در حال حاضر حدود60 درصد از 
دادخواست هاى ثبت شده درمراجع حل اختالف كار مربوط به كارگرانى است كه طول مدت 

قرارداد آنها درآخرين كارگاه محل فعاليت، كمتر از يك سال است.
بر اساس اين گزارش، هر چند بخشنامه امنيت شغلى كارگران با هدف صيانت از حقوق كار 
تدوين و تهيه شده اما ابطال يكى از بندهاى آن توسط ديوان عدالت ادارى يا تناقض برخى از 
بندهاى اساسى آن با اليحه اصالح قانون كار جاى تامل دارد كه انتظار مى رود با وجود گذشت 
3 ماه از ابالغ آن، گزارش عملكرد ادارات كل اجرايى و ستادى اين وزارتخانه براى اجراى 

تمام 11 بند اين بخشنامه منتشر شود تا به فراموشى سپرده نشود.

قرارداد خريد هواپيما از سوى ايران اير نهايى شد
قرارداد نهايى خريد يكصد فروند هواپيماى ايرباس از سوى فرهاد پرورش، مديرعامل هما و 

فابريس برژيه، مدير شركت هواپيماسازى ايرباس امضاء شد.
 پس از توافق حاصله از مذاكرات برجام و در پى امضاى توافق نامه خريد هواپيما بين ايران اير و 
شركت ايرباس در بهمن ماه سال گذشته(ژانويه سال 2016 ميالدى) در پاريس و به دنبال انجام 
مذاكرات طوالنى وفشرده تيم هاى كارشناسى» هما» با نمايندگان ايرباس و نيز تعهد شركت 
فرانسوى مذكور به اخذ مجوزهاى الزم، سرانجام در روز دوم دى ماه سال جارى قرارداد خريد 

100 فروند هواپيماى ايرباس نهايى شد.
بر اساس  قرارداد منعقده، هواپيماها از اوايل سال2017 ميالدى در يك پروسه زمانى 10 ساله، 

طبق مفاد قرارداد تحويل  ايران اير خواهند شد.
 A330 38 فروند هواپيما از خانواده  ،A320 اين هواپيماها شامل 46  فروند هواپيما از خانواده
و 16 فروند از خانواده A350  هستند.گفتنى است پيش قرارداد خريد هواپيما توسط ايران اير 
از شركت ايرباس در حضور روساى جمهور دو كشور  ايران و فرانسه در پاريس، به امضاى 

مديرعامل ايران اير و مدير شركت ايرباس رسيده  بود.

يادداشت
نگاه فراگير به اقتصاد ايران

*دكتر موسى غنى نژاد:
داده هاى آمارى اقتصاد كالن كشور ظاهرا 
چشم انداز اميدبخشى را پيش روى آينده 
اقتصاد ايران گشوده است. تحقق نرخ 

رشد اقتصادى 7/4 درصدى شش ماهه 
سال جارى و بيش از 9 درصد در فصل 
دوم سال در كنار دستاورد بزرگ تورم 
تك رقمى از منظر اقتصاد كالن و به طور 
كلى بسيار دلگرم كننده و اميدبخش

 به نظر مى رسد.
جدا از بهانه جويى هاى برخى منتقدان هميشه دلواپس و هرگز خشنود، 
الزم است اين آمار و ارقام واقع بينانه تر و در چارچوب نگاهى فراگير 
مورد بررسى و تحليل قرار گيرند تا شبهه هاى گمراه كننده اى درباره 
واقعيات اقتصادى كشور ايجاد نشود. همچنان كه خود مراجع اعالم كننده 
نرخ رشد 7/4 درصدى متذكر شده اند اين رشد كم سابقه در سال هاى 
اخير عمدتا ناشى از افزايش صادرات نفتى و رشد نسبتا باالى بخش 

كشاورزى بوده است.
الزم به توضيح بيشتر نيست كه براى تداوم اين رشد در سال و سال هاى 
آتى نبايد روى اين دو بخش حساب كرد. مقدار صادرات نفتى ايران 
به سقف قراردادى و حتى فنى خود از لحاظ امكان توليد نزديك شده 
است و افزايش قيمت هاى بين المللى نفت خام نيز به عقيده بسيارى از 
كارشناسان ذى ربط نمى تواند خيلى بيشتر از رقم هاى فعلى ادامه يابد، 
چراكه موجب ورود رقباى جديد به جريان توليد و در نتيجه افزايش 
عرضه و نهايتا كاهش قيمت خواهد شد. به عالوه، وابستگى به درآمدهاى 
برون زاى نفتى و نوسانات آن كه هميشه عامل بى ثباتى رشد اقتصادى بوده 

و نمى تواند در آينده تضمينى براى رشد پايدار تلقى شود.
اما رشد بخش كشاورزى و خودكفايى توليد گندم الزاما خبر خوشى براى 
اقتصاد ملى نيست و بايد از زاويه ديگرى به آن نگاه كرد. اوال اين افزايش 
توليد با دادن يارانه هاى هنگفتى امكان پذير شده كه در واقعيت خود اتالف 
منابع است و به هيچ وجه نشان دهنده باال رفتن بهره ورى توليد نيست. 
در ثانى، با توجه به مشكل بسيار نگران كننده كم آبى در كشور تشويق 
توليدات كشاورزى آب بر به لحاظ استراتژيك در خالف جهت منافع 
ملى است و به شدت بايد از آن اجتناب شود. آنچه منابع آبى، به ويژه 
ذخاير آب هاى زيرزمينى، كشور ما را به باد داده، نبود تفكر استراتژيك 
ناظر بر منافع ملى و غلبه رويكردهاى عوام گرايانه بوده است. دادن انواع 
يارانه هاى بى حساب و كتاب براى بهره بردارى از ذخاير آبى كشور مانند 
ارز ارزان قيمت براى واردات موتورها و تجهيزات، استفاده از آب هاى 
زيرزمينى از يك طرف و انرژى تقريبا رايگان از طرف ديگر، با هدف 
حمايت از كشاورزى و خودكفايى غذايى طى چهار دهه گذشته، كشور 

كم آبى مانند ايران را به وضعيت بحرانى كنونى رسانده است.
طنز تلخ قضيه اينجا است كه باوجود هشدارهايى كه خود مسووالن 
مى دهند اين سياست نادرست به اشكال متفاوت از جمله قيمت خريد 
باالى تضمينى محصوالت كشاورزى هنوز ادامه دارد. حال اگر دو بخش 
نفت و كشاورزى را در وضعيت كنونى اش به عنوان موتور رشد براى 
سال هاى آينده كنار بگذاريم و توجه كنيم كه دولت ديگر آنچنان منابعى 
در اختيار ندارد كه با هزينه هاى عمرانى خود به كمك رونق اقتصادى 
بشتابد، به طور منطقى مى توان نتيجه گرفت رشد اقتصادى باال و با ثبات 

در آينده در گرو رونق گرفتن فعاليت هاى بخش خصوصى خواهد بود.
اما به نظر مى رسد سياست هاى دولت در اين خصوص به هيچ وجه 
در مسير درستى قرار ندارد. مسووالن به تصور اينكه تنها مشكل بخش 
خصوصى كمبود نقدينگى و سرمايه در گردش بنگاه هاى اقتصادى است 
دست به اقدامات غيرمنطقى و متناقضى زده اند كه بى گمان به جاى حل 
مشكالت، بر ابعاد پيچيده آنها خواهد افزود. آنچه دولت عمال انجام 
مى دهد تنبيه بنگاه هاى كارآمد با افزودن بر فشارهاى مالياتى و ساير 
تضييقات بوروكراتيك، از يكسو و تشويق ناكارآمدها با اعطاى تسهيالت 
بانكى يارانه اى است. اين سياست نشان مى دهد مسووالن ذى ربط فاقد 
انديشه استراتژيك هستند و تدابير عوام پسندانه زودگذر را به رويكرد 
منطقى درازمدت ترجيح مى دهند. نتيجه اين سياست تخريب فضاى 
كسب و كار و دادن اين پيام به فعاالن اقتصادى است كه دولت به هزينه 
بنگاه هاى كارآمد و موفق به بنگاه هاى ناكارآمد و مشكل دار كمك مى كند.

طبيعى است در چنين شرايطى رندان و رانتخواران حرفه اى ميدان دار 
سپهر اقتصادى جامعه خواهند شد و رفته رفته عرصه را بر كارآفرينان 
حقيقى تنگ تر خواهند كرد. اگر مسووالن بر اين تصور هستند كه با اين 
سياست هاى متناقض مى توانند رشد اقتصادى كنونى را در آينده تداوم 
بخشند، سخت در اشتباه هستند. دولت بهتر است با اتخاذ استراتژى 
منسجمى هرچه زودتر اين مسير اشتباه را اصالح كند. با تخصيص 
دستورى و يارانه اى منابع مالى بانك ها كه به بهانه حمايت از توليد 
صورت مى گيرد نتيجه اى جز اتالف منابع حاصل نخواهد شد. باوجود 
رشد اقتصادى 7/4 درصدى كه ميانگين وزنى كليه بخش ها است، 
بخش هاى مهم و اشتغال زايى مانند ساختمان، صنعت و خدمات هنوز 
در ركود يا رشد بسيار پايين به سر مى برند. كمك به بنگاه هاى ناكارآمد 
و مشكل دار بايد در چارچوب قانون ورشكستگى روزآمد صورت گيرد 
و راه حل آسان ياب و عامه پسند يارانه  اى راه به جايى نمى برد. دولت 
نيازمند تغيير اساسى استراتژيك در رويكرد اقتصادى خود است تا با 

نگاهى فراگير به اقتصاد ملى نقشه راه آينده را به درستى ترسيم كند.

رشد قارچ گونه فروشگاه هاى پوشاك خارجى
ــد خود ادامه مى دهند ــاك خارجى، به صورت قارچ گونه به رش ــگاههاى زنجيره اى پوش در حالى فروش

ــد. ــته باش ــده نبايد بر فعاليت آنها نظارتى داش ــاك اعالم ش  كه به اتحاديه پوش
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 اين روزها اگر  سرى به هر يك از پاساژها در 
خواهيد  را  فروشگاه هايى  بزنيد،  بزرگ  شهرهاى 
ديد كه عرضه كننده برندهاى خارجى با قيمت هاى 
متفاوتى هستند. عمده اين فروشگاه ها به فروش 
پوشاك خارجى مى پردازند و مشترى هاى زيادى 

هم به نسبت ساير فروشگاه ها دارند.
پيشران  پايتخت،  بزرگ  پاساژهاى  ميان،  اين  در 
مى توان  و  هستند  بزرگ  برندهاى  خودنمايى 
برندهايى را از اقصى نقاط جهان در هر يك از 
اخير  سال هاى  در  كرد.  مشاهده  فروشگاه ها  اين 
هم برخى از اين برندها كه از كشورهاى همسايه 
به ايران آمده اند، اقدام به راه اندازى فروشگاههاى 
خريد  مراكز  اغلب  در  و  اند  كرده  زنجيره اى 

بزرگ، مى توان شعبه اى از آن ها را ديد.
هر چند كه در اوايل امسال، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم كرده بود، برندهاى خارجى براى 
ادامه فعاليت در ايران بايد بخشى از توليدات خود 
اقدام  هنوز  اما  دهند،  انجام  كشور  داخل  در  را 
موثرى براى اجراى اين دستورالعمل انجام نشده 
توزيع  و  توليدكنندگان  اتحاديه  همچنين  است. 
كنندگان پوشاك هم اعالم مى كند كه به ما گفته اند 
نداشته  دخالتى  زنجيره اى  فروشگاه هاى  كار  در 
باشيم و اينها تحت نظارت اتحاديه فروشگاه هاى 

زنجيره اى هستند.
اين در حالى است كه وضعيت نظارت بر عرضه 
فروش هاى  و  فصلى  تخفيف هاى  محصوالت، 
فوق العاده اين فروشگاهها مشخص نيست و آنها 
به  همچنان  صمت،  وزارت  ابالغيه  وجود  با  هم 

كار خود ادامه مى دهند. هرچند كه برخى از آنها به 
صورت صورى، تفاهم نامه اى را با توليدكنندگان 
داخلى بسته اند؛ اما هنوز اين قراردادها به صورت 

رسمى اجرايى نمى شود.
در اين ميان، بازار پوشاك ايران پر شده از واردات 
كاالهاى مختلف از اقصى نقاط دنيا كه البته برخى 
از آنها هم مشخص نيست كه واقعا از كشورهاى 
صاحب برند به ايران آمده باشد. قاچاق پوشاك 
اين  عملكرد  بر  واقعى  نظارت  عدم  كنار  در 
فروشگاهها موجب شده كه بازار تهران به بهشتى 

براى اينگونه فروشگاهها تبديل شود.
مهلت به برندهاى خارجى براى توليد در ايران

ابوالقاسم شيرازى،در خصوص فعاليت برندهاى 
در  برندها  اين  فعاليت  گفت:  ايران،  در  خارجى 
ايران تحت نظر مركز امور اصناف انجام مى شود؛ 
اما براى فعاليت كسب و كار به اتحاديه مراجعه 
مى كنند؛ بنابراين اگر مركز امور اصناف به ما اعالم 
كند كه اينها مجوز ندارند، از طريق نيروى انتظامى 

و اماكن با آنها برخورد مى شود.
اتحاديه  ذاتى  وظايف  در  البته  اينكه  بيان  با  وى 
است كه با متخلفان برخورد كند، افزود: مطابق با 
دستورالعملى كه چندى پيش وزير صنعت، معدن 
و تجارت داده بود، فعال به اين واحدهاى صنفى 
مهلت 3 ماهه داده شده كه شرايط خود را مطابق 

با دستورالعمل تغيير دهند.

فروشندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس 
 20 بايد  واحدها  اين  اينكه  به  اشاره  با  پوشاك 
مى كنند  عرضه  ايران  در  كه  كاالهايى  از  درصد 
داشت:  اظهار  كنند،  توليد  كشور  داخل  در  را 
برخى از اين واحدهاى صنفى تفاهم نامه اى را با 
توليدكنندگان ايران بسته اند؛ اما هنوز هيچ يك از 
اين اقدامات به نتيجه نرسيده است؛ بنابراين منتظر 
هستيم تا دستورالعمل وزير براى اجرا به ما ابالغ 

شود تا با اين واحدها برخورد كنيم.
مجوز  در  دخالتى  ما  اينكه  اعالم  با  شيرازى 
مطابق  و  نداريم  ايران  در  خارجى  برندهاى  كار 
امور  مركز  سوى  از  كه  هايى  دستورالعمل  با 
ما  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اصناف 
اعالم مى شود، اقدام مى كنيم، گفت: تاكنون هم 
بيشترين حمايت را از اتحاديه، نيروى انتظامى و 
امور اماكن داشته است؛ اما نامه نگارى هايى كه با 
رسيدگى  طوالنى  بسيار  داشتيم؛  صمت  وزارت 

مى شود.
برخى برندهاى داخلى واردكننده هستند

از  بسيارى  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  شيرازى 
شهردارى،  با  مرتبط  پاساژهاى  در  برندها  اين 
افزود:  كرده اند،  داير  زنجيره اى  فروشگاههاى 
كه  هم  نمايشگاههايى  در  شهردارى  متاسفانه 
برگزار مى كند، فقط شعار حمايت از توليد داخل 
مى دهد؛ در حاليكه برندهاى خارجى و كاالهاى 

وارداتى در آنها مشاهده مى شود.
وى با بيان اينكه در بسيارى از برندهاى داخلى 

هم كه مدعى توليد داخل هستند، 40 تا 50 درصد 
ما  داشت:  اظهار  است،  وارداتى  آنها  كاالهاى  از 
داريم  زيادى  متوسط  و  كوچك  توليدكنندگان 
گوش  به  را  آنها  صداى  مى كند  سعى  اتحاديه  كه 

مسئوالن برساند.
فروشندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس 
پوشاك با اشاره به اينكه برخى برندهاى داخلى 
اداى وظيفه نمى كنند، افزود: در اين ميان واردات 
مى شود،  انجام  هم  كشور  به  پوشاك  غيررسمى 
غيررسمى  واردات  ميزان  جارى  سال  در  البته 
بسيار كاهش يافته است؛ اما در گذشته به صورت 

انبوه وارد مى شد.
شيرازى با تاكيد بر اينكه ورود غيرقانونى پوشاك به 
كشور حدود 70 درصد كاهش يافته است، اظهار 
داشت: برآورد ما اين است كه در حال حاضر 30 
درصد كاالهاى غيرمجازدر عمده فروشى ها عرضه 
مى شود كه متاسفانه برخى خرده فروشى ها كه اين 
اجناس را تهيه مى كنند در نهايت زيان مى بينند؛ زيرا 

بازرسان نظارت بر مراكز عرضه دارند.
وى با تاكيد بر اينكه بايد موضوع تعرفه واردات 
پوشاك هم حل شود، گفت: متاسفانه تعرفه باالى 
براى  پوشاك  قاچاق  كه  شده  موجب  واردات 
تعرفه  اگر  حاليكه  در  باشد؛  داشته  سود  برخى 
واردكننده  محدودى  تعداد  كند،  پيدا  كاهش  ها 

خواهيم داشت كه قابل شناسايى است.

فروشگاههاى زنجيرهاى؛ 
تافته جدابافته

فروشندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس 
پوشاك با اعالم اينكه در حال حاضر 17 هزار نفر 
پروانه كسب از اتحاديه گرفته اند، گفت: به تازگى 
هستند  افزايش  حال  در  اى  زنجيره  فروشگاه هاى 
كه البته اينها تافته جدا بافته اند و تحت نظارت ما 

نيستند.
شيرازى با بيان اينكه اتحاديه فروشگاه هاى زنجيره 
اى بر اين فروشگاه ها نظارت دارند، اظهار داشت: به 
ما اعالم كرده اند كه شما كارى به اين فروشگاه ها 
نداشته باشيد؛ البته اگر دستورالعملى در اين خصوص 

به ما ارسال شود، اين اقدام را انجام خواهيم داد.
بر  نهادى  چه  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وى 
تخفيف هاى فصلى اين فروشگاه ها نظارت مى كند، 
گفت: در گذشته نظارت بر تخفيف ها و فروش هاى 
فوق العاده اين فروشگاه ها هم بر عهده اتحاديه بود؛  
زيرا اين حراج ها از دو بعد انجام مى گيرد؛ اول اينكه 
يك برند موجودى انبار را به حراج مى گذارد كه در 
اين صورت تخفيف ها تا سقف 70 تا 80 درصد 

اعمال مى شود.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك 
ادامه داد: برخى از فروشگاه هاى داخلى بايد يك 
توليدكننده قرارداد مى بندند و فروش فوق العاده 
تخفيف  درصد   25 با  نهايت  در  و  مى گذارند 
موجودى  بنابراين  فروشند،  مى  را  خود  اجناس 

اينها مرتب شارژ مى شود.

پوشاك در ركود است
وى با اشاره به اينكه صنعت پوشاك در ركود است، 
گفت: االن فرقى بين برند خارجى و داخلى نيست و ركود 
صنعت پوشاك، در كل بازار وجود دارد. شيرازى با بيان 
اينكه تقاضا به نسبت عرضه بيشتر است، افزود: عرضه 
ما بيش از 2 برابر تقاضا است كه شايد يكى از داليل 

ركود در بازار همين باشد.
فروشندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس 
داخلى  توليدكنندگان  اينكه  بيان  با  پوشاك 
انتظار دارند كه دولت دسترسى به مواد اوليه را 
صنعت  داشت:  اظهار  كند،  راحت تر  آنها  براى 
نساجى هم نياز به نگاه حمايتى دارد و اگر اين 
به  نيازى  ديگر  شايد  كند،  پيدا  رونق  صنعت 

واردات مواد اوليه از خارج نباشد.
به  گذشته  در  شايد  اينكه  به  اشاره  با  شيرازى 
حالت نيمه  نساجى به  تقاضا صنعت  دليل نبود 
مواد  براى  تقاضا  االن  اما  گفت:  درآمد،  تعطيل 
اوليه در داخل وجود دارد و دولت با حمايت 
حمايت  را  صنعت  كل  مى تواند  صنعت  اين  از 

كند.
وى ادامه داد: توليدكنندگان انتظار دارند كه قوانين 
خود  كار  تضمين به  با  اينها  و  داشته باشد  ثبات 
باشد،  قوى  داخلى  توليد  اگر  زيرا  دهند؛  ادامه 

جايى براى عرضه اجناس خارجى نمى ماند.
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انتقاد كيهان از عادل فردوسى پور
ــر فرهادى  ــراى فيلم اصغ ــه طور رايگان ب ــيما باز هم ب ــت: صداوس ــان نوش كيه

ــرد. ــغ ك تبلي

بار  «اين  نوشت:  ادامه  در  روزنامه  اين 
يلدا  شب  بهانه  به   90 ورزشى  برنامه 
فيلم  بازيگر  با  گفت وگو  قالب  در  و 
كرد  سعى  حسينى،  شهاب  «فروشنده»، 
قطرى   - فرانسوى  فيلم  تبليغ  به  تا 
است  حالى  در  اين  بپردازد.  «فروشنده» 
طرح  و  خشونت  دليل  به  فيلم  اين  كه 

برخى مسائل حتى در آمريكا نيز براى افراد زير 13 سال منع تماشا دارد.
در برنامه يلدايى 90 گفت وگوى بازيگر اصلى «فروشنده» پخش شد كه در واقع به 
نوعى تبليغ فيلم «فروشنده» به حساب مى آيد. فيلمى كه هم اينك در حال نمايش در 
سينماهاى كشور است. بگذريم از اين كه هم موضوع و محتواى مصاحبه با اين برنامه 
هيچ ربطى نداشت و نه اطالعات مجرى اين برنامه؛ به طورى كه شاهد گفت وگويى 
در حد نشريات زرد و مدرسه اى بوديم! عادل فردوسى پور به خصوص در بخش هايى 
از اين مصاحبه كه سعى داشت كسب جوايز از جشنواره هاى تابلودار غربى را با كسب 

موفقيت هاى ورزشى مقايسه كند.
و  سياسى  حوزه هاى  به  برنامه 90  مجرى  و  تهيه كننده  كه  نيست  بار  اولين  اين  البته 
سيما  مديران  از  برخى  متاسفانه  مى كشد.  سرك  ندارد،  آنها  از  شناختى  كه  سينمايى 
به  مجرى 90  مثال  كه  هستند  چهره ها  برخى  برابر  در  منفعل  و  مرعوب  اندازه اى  تا 
ملى  رسانه  آنتن  رايگان  و  بپردازد  مختلف  حوزه هاى  به  عوامانه  مى دهد  اجازه  خود 
را در اختيار تبليغ فيلمى گذارد كه توسط شركتى قطرى و وابسته به خاندان حامى 

تكفيرى هاى تروريست تهيه شده است!
روزنامه خبر ورزشى هم درباره اين برنامه نوشته است: «مصاحبه عادل فردوسى پور با 
شهاب حسينى بر خالف تبليغات فراوانى كه روى آن شد، به هيچ وجه چنگى به دل 
نزد. نوع مصاحبه طورى بود كه بيشتر از آن كه مخاطب جذب شود خود عادل جذب 
شد. او آشكارا تحت تأثير شخصيت شهاب حسينى قرار گرفته بود. نوع سواالت اصالً  
خوب نبود و مصاحبه ريتم خاصى هم نداشت. عادل هنگام مصاحبه مدام مى جنبيد و 

نتوانست مصاحبه را آن طور كه بايد و شايد درآورد.»
پيش از اين نيز برخى از برنامه هاى صداوسيما از جمله برنامه «هفت» و يك برنامه آشپزى 
براى فيلم «فروشنده» تبليغ كرده بودند و اين بار نوبت به برنامه 90 رسيد. برنامه 90 سابقه 
طوالنى در پرداختن به مسائل غير تخصصى خود دارد. اين برنامه سال گذشته نيز به مناسبت 
شب يلدا گفت وگويى با محمدجواد ظريف ترتيب داده بود كه مسئوالن وقت سازمان 
صداوسيما به علت خارج از چارچوب بودن اين گفت وگو با موضوع برنامه 90 از پخش 
آن خوددارى كردند. حال بايد از مسئوالن فعلى صداوسيما پرسيد چرا اين بار اجازه پخش 

گفت وگويى خارج از موضوع به برنامه 90 داده شده است.»

هفته سوم ليگ برتر وزنه بردارى كشور
 در اهواز برگزار شد

ــم مناطق نفت خيز  ــور به ميزبانى تي ــوم ليگ برتر وزنه بردارى كش ــه س  هفت
ــد. جنوب در اهواز برگزار ش

وزنه  هيات  دبير  رامهرمزى،  فراز   
از  هفته  اين  كرد:  اظهار  استان  بردارى 
رقابت ها  با حضور تيم هاى ذوب آهن، 
ملى حفارى، نيروى زمينى، رعد پدافند، 
مناطق نفت خيز جنوب، عقاب نيروى 

هوايى در اهواز برگزار شد.
 وى گفت: با توجه به حضور تيم هاى 

ذوب آهن، ملى حفارى و نيروى زمينى در جام باشگاه هاى آسيا، اين سه تيم با تمامى 
نفرات خود در اين رقابت ها حضور پيدا نكردند. همچنين آن وزنه بردارانى كه به 
همراه اين سه تيم در مسابقات جام باشگاه هاى آسيا حضور داشتند، ركوردهاى آن ها 

براى هفته سوم ليگ برتر نيز محاسبه شد. 
دبير هيات وزنه بردارى خوزستان در خصوص رده بندى تيم ها تا پايان هفته سوم 
نيز عنوان كرد: تيم هاى ذوب آهن، ملى حفارى و مناطق نفت خيز جنوب به ترتيب 
با 1780، 1696 و 1694 در رده هاى اول تا سوم قرار دارند. همچنين تيم هاى رعد 
پدافند، نيروى زمينى و عقاب نيروى هوايى نيز به ترتيب با 1668، 1625 و 1482 امتياز 

در جايگاه هاى چهارم تا ششم جدول رده بندى جاى دارند. 
وى با مثبت بر شمردن سطح رقابت هاى اين هفته نيز گفت: با وجود اين كه تيم هاى 
ذوب آهن، ملى حفارى و نيروى زمينى با تمامى نفرات خود در اين مسابقات حضور 

نداشتند ولى شاهد رقابت هاى خوبى بوديم.

ايران بهترين تيم قاره كهن در سال 2016
ــاره كهن ادامه  ــازى فوتبال ايران در ق ــى يكه ت ــال متوال ــراى چهارمين س ب
30 تيم برتر جهان  ــال ميالدى را در بين  ــاگردانش س يافت تا كى روش و ش

ــر بگذارند. ــت س پش
جام  مقدماتى   A گروه  صدرنشين 
بار  آسيا  قاره  در  روسيه   2018 جهانى 
ديگر در رنكينگ فيفا عنوان اولى آسيا 
را حفظ كرد تا براى چهارمين سال ميالدى 
متوالى يكه تاز قاره كهن در فوتبال جهان 
لقب بگيرد. ايستادن در پله 29 دنيا آن هم 
در حضور تيم هاى سرشناس فوتبال دنيا 
اتفاق كوچكى نبود اما مربى پرتغالى و شاگردانش به خوبى از عهده آن برآمدند تا درخشش 

ملى فوتبال ايران ادامه پيدا كند و به سال 2017 كشيده شود.
در رنكينگ آخرين ماه ميالدى سال 2016 ايران با 814 امتياز و يك پله صعود نسبت به 
ماه قبلى باالتر از اوكراين، اتريش، ايرلند جنوبى ، سنگال و ... در جايگاه 29 دنيا ايستاد تا 
با حفظ جايگاه اولى قاره آسيا همچنان بهترين تيم قاره كهن معرفى شود. جايگاهى كه از سال 
2012 در دست كى روش و شاگردانش قرار گرفته و تالش ساير مدعيان آسيايى براى بازپس 
گيرى آن بى نتيجه بوده است. در آخرين رنكينگ فيفا تيم هاى قاره آسيا به اين ترتيب 5 جايگاه 
نخست را به خود اختصاص دادند.« 1- ايران  814 امتياز، 2- كره جنوبى 699 امتياز، 3- ژاپن 644 
امتياز، 4- استراليا  636 امتياز، 5- عربستان 589 امتياز كه صعود كره جنوبى به جايگاه دوم مى 
تواند جالب توجه باشد. اصلى ترين رقيب ايران در مقدماتى جام جهانى 2018 كه روزهاى 
پرتنشى را با اولى اشتيليكه بعد از شكست در دور رفت سپرى كرد اما با دو نتيجه خوب 

در آخرين ديدارهاى رسمى بار ديگر از ساير مدعيان آسيايى در رنكينگ سبقت گرفت».
كه  جايى  خوانيد،  مى  را  سال 2016  در  جهان  در زير رده بندى 10 تيم برتر فوتبال 
آرژانتين با ستاره شماره 10 خود يعنى ليونل مسى سال را با صدرنشينى به پايان برد و 

برزيل هم بعد از مدت ها جايگاه دوم را به خود اختصاص داد.

6. كلمبيا 1345 امتياز1. آرژانتين، 1634 امتياز
7. فرانسه 1305 امتياز2. برزيل،  1544 امتياز
8. پرتغال 1229 امتياز3. آلمان 1433 امتياز
9. اروگوئه 1187 امتياز4. شيلى 1404 امتياز
10. اسپانيا 1166 امتياز5. بلژيك 1368 امتياز

سرويس ورزشى: ميترا فيروزى نژاد

همايون يوسفى:

 گره ى مشكالت استقالل خوزستان
 تا حدودى باز شده است

مجلس  ورزش  فراكسيون  رييسه  هيات  عضو 
فراوان  هاى  پيگيرى  به  اشاره  با  اسالمى  شوراى 
جهت رفع مشكالت تيم فوتبال استقالل خوزستان، 
گفت: اكنون تا حدودى گره از مشكالت اين تيم باز 
شده است و اميدوارم نگرانى مردم خوزستان نسبت 

به وضعيت استقالل خوزستان كمتر شود.
همايون يوسفى در خصوص پيگيرى هايش جهت 
رفع مشكالت مالى باشگاه استقالل خوزستان، اظهار 
كرد: تيم استقالل خوزستان قهرمان فصل گذشته ليگ 
برتر است و امسال نيز بايد به عنوان نماينده ايران 
در رقابت هاى آسيايى شركت كند و به همين دليل 
الزم است تمام مسووالن استان و كشور و همچنين 
نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى اسالمى به اين 
تيم توجه ويژه داشته باشند، چرا كه نتايج اين تيم، 

آبروى ورزش ما در سطح آسيا خواهد بود.
رييسه  هيات  عضو  عنوان  به  نيز  من  كرد:  بيان  وى 
كسى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  ورزش  فراكسيون 
كه بيشتر مسايل ورزشى و فوتبالى را پيگيرى مى 
كند، وظيفه خودم دانستم كه از تيم حمايت كامل را 
داشته باشم و پيگيرى ها الزم را انجام دهم. در اين 
خصوص نيز چند اقدام مهم را انجام داديم؛ يكى اين كه 
با مسووالن ارشد بانك ملى كشور آقاى دكتر حسين 
زاده، جلسات متعدد و مهمى را در زمينه وضعيت تيم 
استقالل خوزستان داشتيم تا بتوانند به اين تيم كمك 

كنند.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مجموعه  زير  نيز  كشور  ملى  بانك  كه  جا  آن  از 
وزارت  اين  با  است  دارايى  و  اقتصاد  امور  وزارت 
وزير،  مقام  قائم  موسوى،  آقاى  جمله  از  و  خانه 
ورزش  وزير  با  همچنين  داشتم.  متعددى  جلسات 
و جوانان نيز بارها جلساتى در خصوص وضعيت 
تيم استقالل خوزستان داشتم. همچنين با توجه به 
اين كه استقالل خوزستان تحت حمايت گروه ملى 
فوالد است و از آن طريق نيز بايد به اين تيم كمك 

شود، ما پيگير اين موضوع نيز بوديم.
ملى  گروه  مالكيت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وى 
قضاييه  قوه  توسط  بايد  و  نيست  مشخص  فوالد 
مالكيت آن به بانك ملى كشور واگذار شود تا گروه 

در  را  خود  مالى  مشكالت  بتواند  نيز  فوالد  ملى 
زمينه هاى مختلف از جمله پرسنلى، توليد و كمك 
به تيم استقالل خوزستان حل كند. ما نيز مكاتبات و 
پيگيرى هاى زيادى از طريق قوه قضاييه و آيت اهللا 
الريجانى، رياست محترم اين قوه داشتيم و قرار شد 

كه مالكيت گروه ملى فوالد مشخص شود.
يوسفى گفت: ماحصل اين پيگيرى ها اين بود كه 
قرار شد قوه قضاييه سربع تر وضعيت مالكيت گروه 
ملى فوالد را مشخص كند كه اين نيز بسيار به حل 
استقالل  فوتبال  تيم  و  توليد  پرسنلى،  مشكالت 

خوزستان كمك مى كند.
وى افزود: همچنين با همانگى آقاى موسوى، قائم 
آقاى  همچنين  و  دارايى  و  اقتصاد  امور  وزير  مقام 
حسين زاده، رييس بانك ملى ايران، قرار بر اين شد 
كه از طريق گروه ملى فوالد هفته اى 400 ميليون 
خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  حساب  به  تومان 
اختصاص داده شود كه ظاهرا قسط اول آن نيز يكى 

دو روز پيش به حساب اين باشگاه واريز شد تا به 
اين صورت مشكل اين تيم برطرف شود.

مجلس  ورزش  فراكسيون  رييسه  هيات  عضو 
شوراى اسالمى گفت: از طرفى هم قرار شد بابت 
تبليغاتى كه تيم فوتبال استقالل خوزستان در فصل 
است،  داده  انجام  ملى  بانك  نام  به  اخير  و  گذشته 
مبلغى به اين باشگاه پرداخت شود. در كنار آن نيز 
حامى  و  اسپانسر  كه  اين  بر  مبنى  قراردادى  اخيرا 
باشد،  فوالد  ملى  گروه  كامل  صورت  به  تيم  مالى 

منعقد شد.
وى افزود: با پيگيرى هايى كه با كمك هاى استاندار 
خوزستان داشتم، قرار شد كه پولى از طرف شركت 
ملى نفت به مبلغ يك ميليارد تومان به حساب اين 
مراكز  شد  قرار  نيز  طرفى  از  شود.  واريز  باشگاه 
اقتصادى بزرگ استان از جمله شركت آب و برق 
خوزستان كمك هايى به اين باشگاه داشته باشند تا 

به اين صورت مشكل حل شود.
وزير  با  كه  اى  جلسه  طى  همچنين  گفت:  يوسفى 
ورزش و جوانان داشتم از او خواستم كه به صورت 
ويژه از اين تيم حمايت كنند و از طريق فدراسيون 
داشته باشند كه  كمك هاى مالى و قانونى  فوتبال 
در اين خصوص نيز نامه اى به وزير ورزش ارسال 

كردم و او نيز قول مساعدت هاى الزم را داد.
اين  به  ها  پيگيرى  تمام  نهايت  در  كرد:  بيان  وى 
براى  سرمايه  يك  خوزستان  استقالل  كه  بود  دليل 
استان خوزستان است و بايد حفظ شود. همچنين 
باتوجه به اين كه من ورزش به ويژه فوتبال را يك 
تمام  دانم  مى  استان  براى  امنيتى  و  اجتماعى  نياز 
سعى و تالشم را كردم و خدا را شكر تا حدودى 
گره از مشكالت اين تيم باز شد. به هر حال اگر 
بحث مالكيت گروه ملى فوالد مشخص شود خيلى 
قرار  شود.  مى  حل  نيز  كارخانه  اين  مشكالت  از 
شده است تقريبا تا هفته آينده نيز قوه قضاييه بحث 

مالكيت اين كارخانه را مشخص كند.
مجلس  ورزش  فراكسيون  رييسه  هيات  عضو 
با  اميدوارم  كرد:  عنوان  پايان  در  اسالمى  شوراى 
به  نسبت  خوزستان  مردم  نگرانى  ها،  پيگيرى  اين 

وضعيت تيم فوتبال استقالل خوزستان كمتر شود.

كه  اين  بيان  با  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
نوپا  كار  يك  ورزشى ساز،  خيرين  مجمع  راه اندازى 
است، گفت: قطعا اين كار زمان مى خواهد تا به نتيجه 
برسد ولى آينده اى روشن براى آن پيش بينى مى كنيم، 
البته به شرط اين كه ادامه و استمرار پيدا كند.  فرامرز 
كيانى زاده در سومين جلسه مجمع خيرين ورزشى ساز 
ورزش  اداره كل  در  (سه شنبه)  گذشته  روز  كه  استان 
حضور  از  تشكر  با  شد  برگزار  خوزستان  جوانان  و 
خيرين در اين جلسه، اظهار كرد:  كارى را كه به اسم 
كرده ايم  شروع  خوزستان  ورزشى ساز  خيرين  مجمع 
از  است؛  ارزشمندى  و  مهم  بسيار  اقدام  نظر  همه  از 
در  دارند  تمايل  كه  كسانى  براى  زمينه اى  معنوى  بعد 
داشته  اخروى  و  معنوى  ثواب  و  كنند  هزينه  ورزش 
نيز  مادى  و  مالى  نظر  از  تا  است  شده  فراهم  باشند، 
كمكى به ورزش داشته باشند كه همين باعث توسعه و 

رشد بيشتر ورزش خوزستان مى شود.
تصويب  به  نيز  مجمع  اين  اساسنامه  كرد:   بيان  وى 
رسيده است و اعضاى هيات مديره هم مشخص شده اند 
كه  نفراتى  و  است  جلو  به  رو  گام  يك  اتفاق  اين  كه 
به  هستند،  هيات مديره  عضو  و  پذيرفتند  مسووليت 
اهميت موضوع واقف مى باشند و با اراده و همت، كار 

را پيگيرى مى كنند.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: اداره كل 
را  مختلفى  كارهاى  بايد  استان  جوانان  و  ورزش  
پيگيرى كند كه از جمله آن مى توان به حوزه عمرانى 
كه بسيار گسترده است، اشاره كرد. همچنين اداره كل 
ورزش و جوانان يكى از بزرگترين دستگاه هايى است 
ورزش،  جمله  از  بخش هايى  و  عمرانى  بخش  در  كه 

جوانان، فرهنگى و حقوقى فعاليت دارد.
يكى  گفت:  جلسه  در  حاضران  به  خطاب  وى 
خيرين  مجمع  بيافتد،  اتفاق  بايد  كه  كارهايى  از 
ورزشى ساز است كه ما نيز دست يارى به سوى شما 
دراز كرديم و شما هم پذيرفتيد كه به ورزش خوزستان 

كمك كنيد و با اراده و همت شما است كه اين مجمع به 
سرانجام خواهد رسيد. در اين جلسه نيز دور هم جمع 
استفاده  يكديگر  پيشنهادهاى  و  نظرات  از  تا  شده ايم 
و هم انديشى كنيد تا گام هاى مثبتى در راستاى شرح 
وظايف و مسووليت هايى كه در اساسنامه نوشته شده 
است، انجام دهيم. راه اندازى اين مجمع يك كار نوپا 
است كه قطعا زمان مى خواهد كه به نتيجه برسد ولى 
به  البته  مى كنيم،  پيش بينى  آن  براى  روشن  آينده اى 

شرط اين كه ادامه و استمرار پيدا كند.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست ابراهيم نصيرى، 

و  ورزش  اداره  كل  پشتيبانى  و  منابع  توسعه  معاون 
تاسيس  از  اظهاركرد:  هدف  نيز  خوزستان  جوانان 
مجمع خيرين ورزشى ساز، اشاعه فرهنگ اسالمى در 
جامعه و جذب و بهره گيرى از اشخاص خير در جهت 
توسعه و تكميل اماكن و فضاهاى ورزشى و همچنين 

حمايت از جامعه ورزش است.

افراد  از  بيشترى  تعداد  از  جلسه  اين  در  افزود:  وى 
مصوبات  بر  مرور  ضمن  تا  كرديم  دعوت  خير 
به  توجه  با  مسير  ادامه  براى  همفكرى  قبل،  جلسات 
ظرفيت هاى استان خوزستان، داشته باشيم تا در نهايت 
كار خداپسندانه  و موفقى براى جوانان و ورزشكاران 

استان صورت بگيرد.
ورزش  اداره  كل  پشتيبانى  و  منابع  توسعه  معاون 
در  كه  وظايفى  به  اشاره  با  خوزستان  جوانان  و 
جلب  گفت:   است،  آمده  مجمع  اين  اساسنامه 
در  خيرين  كمك هاى  از  بهره گيرى  و  مشاركت 
ورزشى،  فضاهاى  و  اماكن  توسعه  و  ساخت  جهت 
نگهدارى  و  تجهيز  نوسازى،  بازسازى،  به  كمك 
همكارى  و  مساعدت  ورزشى،  فضاهاى  و  اماكن 
مشاركت  و  ورزشى  فضاهاى  و  اماكن  اداره  در 
و  بهينه  بهره بردارى  راستاى  در  فرهنگى  و  فكرى 
ترويج فرهنگ ورزشى جهت سالمت مردم، كمك به 
تامين منابع مالى مورد نياز براى توسعه و اداره اماكن 
ورزشى، كمك به تامين منابع مالى اماكن و فضاهاى 
ورزشى استان هاى كشور براى تامين منابع مالى جهت 
برگزارى مسابقات توسط مردم خير استان ، دعوت از 
خيرين در زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى، نظارت بر 
حسن اجرايى حصول اهداف شرعى و قانونى خيرين 
ترغيب  و  تشويق  منظور  به  برنامه ريزى  و  طراحى  و 
جوانان به ورزش با كمك رسانه ها و تشويق و تقدير 
از خدمات خيرين، جزو وظايف اساسنامه اين مجمع 

است.
وى بيان كرد:  قرار است 19 بهمن ماه نيز مراسم تجليل 
از خيرين كشور با حضور معاون اول رييس جمهور 
اميدوارم  كه  شود  برگزار  جوانان  و  ورزش  وزير  و 
به  توجه  با  خوزستان  استان  عزيزان،  تمام  همت  به 
اين  در  را  خود  سهم  دارد،  كه  پتانسيلى  و  ظرفيت ها 
تجليل در كنار اجر معنوى كه هدف اصلى ما است، 

داشته باشد.

پارالمپيك  بين المللى  كميته 
معلول  بانوى  پرچمدار 
كشورمان در المپيك 2016 
ريو را يكى از 50 لحظه برتر 
عنوان  ميالدى  جارى  سال 

كرد.
بين المللى  كميته  سايت 
پارالمپيك اقدام به انتشار 50 
 2016 سال  در  برتر  لحظه 

ميالدى كرده است.
يازدهمين لحظه برتر ورزش 
 2016 سال  در  معلوالن 
پرچمدارى  به  اختصاص 
بازى هاى  در  نعمتى  زهرا 

المپيك 2016 ريو دارد.
 ،IPC سايت  گفته  به 

المپيك  در  كشورمان  معلول  بانوى  پرچمدارى 
جنبش  نمادين  صحنه  هاى  از  يكى  ريو،   2016
پارالمپيك در سال 2016 است كه به نمايندگى از 
ايران، پرچمدار كشورمان را در جلوى كاروان در 

اختيار داشت.
باعث  و  كرد  باز  را  بسيارى  چشم هاى  صحنه  اين 
شد آگاهى و توجهى بيشترى به ورزشكاران معلول 
بلكه  مسلمان،  زنان  به  تنها  نه  الهام بخشى  و  شود 

به مردم كشورش كه دچار معلوليت هستند، تداوم 
پيدا كند.

پرچم  كه  است  معلول  ورزشكار  اولين  نعمتى 
حمل  المپيك  بازى هاى  تاريخ  در  را  كشورش 
مى كند و همچنين پس از ليدا فريمان، دومين بانوى 
المپيك  در  كشور  اين  پرچم  كننده  حمل  ايرانى 

محسوب مى شود.
نعمتى در اين باره گفت: اينكه من تنها پارالمپيكى 

بازى  در  توانستم  كه  بودم 
عنوان  به  المپيك  هاى 
داشته  حضور  پرچمدار 
برايم  افتخار  يك  باشم، 
باعث  مسئله  اين  است. 
تغيير افكار بسيارى از مردم 
وجود  با  كه  شد  جهان  در 
چالش هايى كه  ما معلوالن 
داريم، مى توانيم همه چيز را 

ممكن كنيم.
وى با اشاره به اينكه بسيارى 
از مردم انتظار نداشتند شاهد 
ديدن يك زن ويلچرنشين به 
عنوان حامل پرچم ايران در 
افتتاحيه المپيك باشند، ادامه 
داد: آن لحظه يك سورپرايز 
براى دنيا بود. من هميشه از سورپرايز كردن مردم لذت 
مى برم. نمايندگى كشور به عنوان يك پارالمپيكى يك 
پيام مهم را به جهان فرستاد. آن پيام مهم اين بود كه 
يك ورزشكار پارالمپيكى مى تواند سهميه حضور در 
المپيك و رقابت با ورزشكاران سالم و نخبه را كسب 
كند و همچنين به عنوان حامل پرچم كشورش نيز 
حضور داشته باشد. من خيلى خوشحالم كه اين پيام 
با حضور من در بازى هاى المپيك به دنيا فرستاده شد.

خبر
نوشاد با قدرت در سكوى قهرمانى 

نيما عالميان و افشين نوروزى
 در رتبه هاى دوم و سوم

 مسابقات جايزه بزرگ الرستان با قهرمانى نوشاد عالميان به پايان 
افشين  بر   2_4 نتيجه  با  نهايى  نيمه  مرحله  در  كه  نوشاد  رسيد. 
نوروزى غلبه كرده بود ، در فينال اين مسابقات با نتيجه 4_1 نيما 
برادر كوچكتر را از پيش رو برداشته و بر سكوى قهرمانى تكيه زد 
پيروزى  با  نوروزى  افشين  و  ايستاد  دوم  جايگاه  در  عالميان  نيما 
4_3 در مقابل محمد على رويين تن  ، در جايگاه سوم قرار گرفت.

در  منظم  تمرينات  روز  ده  انجام  از  پس  كشورمان  پوشان  ملى 
الرستان ، از روز گذشته در مسابقات جايزه بزرگ آن شهر حاضر 
شده و رقابت هايى ديدنى را به نمايش گذاشتند. محمد على رويين 
تن ، محمد اصلمند ، امين ميرالماسى ، سعيد احمديان و حميدرضا 
طاهرخانى در جايگاه هاى چهارم تا هشتم قرار گرفتند. در پايان 
به نفرات اول تا چهارم به ترتيب جوايز نقدى به ميزان ، سى و پنج 

، بيست ، پانزده و پنج ميليون ريال اهدا شد.

درس استاد به شاگرد زرنگ!
پيكانى ها موفق شدند به سومين برد پياپى خود دست پيدا كنند، 
آنها در بازى امروز روند موفقيت فوالدى ها را قطع كردند و خود 
را 25 امتياز كردند.  ، شاگردان مجيد جاللى كه دو بازى اخير خود 
را با پيروزى پشت سر گذاشته بودند در ديدار امروز مقابل فوالدى 
قرار گرفتند كه روند موفقيت آميزى را در ليگ شانزدهم پشت سر 
مانند  به  را  بازى  اول  نيمه  كه  سعداوى  نعيم  ياران  بودند،  گذاشته 
هميشه نبودند در نيمه دوم و عليرغم حمالت زياد نتوانستند از پس 
حريف خود بربيايند و نيم فصل اول را با شكست به پايان رساندند.

 شرح گل ها
ماهان  خودى  به  گل   ،33 (دقيقه   1 خوزستان  فوالد   0 پيكان   
در  را  بازى  نبض  اول  ساعت  نيم  در  كه  ها  پيكانى   : رحمانى) 
ديدند،  شده  باز  را  خود  دروازه  دقيقه  اين  در  داشتند،  دست 
ماهان رحمانى از ميانه هاى زمين در حالى كه قصد داشت توپ 
دروازه  ناگاه  به  خود  ضربه  با  برساند،  خودى  بان  دروازه  به  را 
1 (دقيقه 39،  خوزستان  فوالد   1 پيكان  كرد.    باز  را  خود  تيم 
مرتضى آقاخان) : پاس در عمق براى پيكانى ها آقاخان را در 
اين  روى  فوالد  بان  دروازه  خطاى  اما  داد  قرار  گلزنى  موقعيت 
آقاخان  مرتضى  و  شد  پنالتى  ضربه  يك  اعالم  باعث  بازيكن 
پشت اين توپ ايستاد و گل تساوى پيكانى ها را به ثمر رساند.  
يك   : حمودى)  على   ،43 (دقيقه   1 خوزستان  فوالد   2 پيكان 
حمودى  على  و  آمد  وجود  به  ها  پيكانى  براى  ايستگاهى  ضربه 
پشت اين توپ قرار گرفت و توانست به زيبايى دروازه تيم سابق 

خود را باز كند.

استقالل خوزستان 1- صبا 0؛ شوت به قلب مرفاوى!
حسن بيت سعيد با شوت تماشايى در دقيقه 89 اجازه نداد صبا بعد 

از پنج بازى ناكامى صاحب امتياز شود.
 استقالل خوزستان پس از دو مسابقه ناكامى امروز با نمايش برتر 
شوت  اما  نمى رسيد  گل  به  پايانى  لحظات  تا  قم  صباى  به  نسبت 
استثنايى بيت سعيد در آخرين دقيقه آنها را در اهواز به برترى رساند 
مى كند  سپرى  تلخى  هفته هاى  كه  مرفاوى  صمد  تيم  نداد  اجازه  و 

حداقل به يك امتياز دست يابد تا همچنان در پايين جدول ماند.

پيروزى پتروشيمى و پااليش نفت 
در ليگ برتر بسكتبال

تيم بسكتبال پتروشيمى بندر امام در هفته هشتم ليگ برتر بسكتبال 
يابد.   دست  پيروزى  به  شيميدر  برابر  بر 75  نتيجه 94  با  توانست 
همچنين تيم پااليش نفت آبادان برابر تيم دانشگاه ازاد با نتيجه 68 

بر 65 به برترى رسيد.
ساير نتايج 

شهردارى تبريز 71 _79 شهردارى اراك
نيروى زمينى 74_64 آ.اس شيراز

شهردارى كاشان 72_86 شهردارى گرگان
جدول ليگ برتر بسكتبال 
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بانوى سنگنورد خوزستانى
 مدال برنز رقابت هاى كشورى

 جام فجر را كسب نمود
برنز  نشان  خوزستانى  سنگنورد  حقيقى،بانوى  راحمى   مليكا 

رقابت هاى كشورى جام فجر در رشته سرعت را كسب نمود.
با  استان    ورزشى  صعودهاى  و  كوهنوردى  هيات  رئيس  نايب 
اعالم اين خبر اظهار كرد: هفدهمين دوره رقابت هاى سنگنوردى 
سالن  ميزبانى  به  بانوان  بخش  در  فجر  جام  كشور  قهرمانى 

سنگنوردى فرهاد همدان برگزار شد.
 ليال اديبى فر ادامه داد: در پايان اين پيكارها كه شنبه شب (27 
آذرماه) با حضور 13 فيناليست اين ماده برگزار شد، الناز ركابى 
از باشگاه داوودى تهران به مدال طال دست يافت، محيا دارابيان 
تيم  از  حقيقى  راحمى   مليكا  و  شد  قهرمان  نايب  زنجان  تيم  از 

خوزستان بر سكوى سوم ايستاد.
 وى افزود: اين ورزشكار شايسته استان پس از كسب مدال برنز 
اين دوره از رقابتها به اردوى تيم ملى دعوت شد.  نايب رئيس 
اين  كرد:در  بيان  استان  ورزشى  صعودهاى  و  كوهنوردى  هيات 
مسابقات مائده عليپور،داور خوزستانى در بخش بانوان در كادر 

داورى حضور داشت

مجمع خيرين ورزشى ساز استان آينده روشنى خواهد داشت

پرچمدارى زهرا نعمتى در ميان لحظات برتر سال 2016

شا ن
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

كتابخانه

خبر

تازه ترين كتاب اردشير صالح پور
 رونمايى مى شود

تازه ترين كتاب اردشير صالح پور 
با عنوان «تحليل زيبا شناختى و 
تابلوى  نمايشى  نقاشى  روايت 
عزيمت مسلم از مدينه به كوفه» 

رونمايى مى شود.
مراسم رونمايى از كتاب «تحليل 
نقاشى  روايت  و  شناختى  زيبا 
نمايشى تابلوى عزيمت مسلم از مدينه به كوفه» به قلم اردشير صالح پور، 

روز دوشنبه 29 آذر ماه ساعت 16 برگزار مى شود. 
اين مراسم رونمايى با سخنرانى استاد محيط طباطبايى و داود فتحعلى بيگى 

در مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار خواهدشد.
اين كتاب كه باهمكارى پژوهشگاه ميراث فرهنگى آماده شده است، با 
همكارى اداره كل هنرهاى نمايشى، ايكوم ايران و مجموعه تئاترشهر به 

هنرمندان و پژوهشگران و دانشجويان هنر و تئاتر معرفى مى شود.

دل ديوانه»  كليد خورد 
ــينمايى بهمن فرمان آرا،  ــه»  نهمين اثر س ــردارى «دل ديوان فيلمب
ــنبه دوم دى در شهرستان رامسر استان مازندران آغاز شد. پنجش

 در نخستين روز فيلمبردارى، بهمن فرمان آرا و فاطمه معتمدآريا مقابل 
دوربين فرشاد محمدى حاضر شدند.  بهمن فرمان آرا كه تهيه كنندگى و 
نگارش فيلمنامه آن را نيز خود برعهده دارد ماجراى نويسنده اى است كه پس 
از ترك آسايشگاه روانى متوجه دگرگونى ها و تغييرات جهان اطرافش شده و 
بر پريشانى هاى درونى اش افروده مى شود.  «دل ديوانه» به جز بهمن فرمان آرا و 
فاطمه معتمدآريا، ليال حاتمى، على نصيريان، على مصفا، رويا نونهالى، صابر ابر، 

مريم بوبانى، پانته آ پناهى ها و كاميار فرجاد به ايفاى نقش مى پردازند.

عواملى كه در اين فيلم فرمان آرا را همراهى مى كنند عبارتند از:  جانشين 
تهيه كننده و مجرى طرح: ماهان حيدرى، دستيار اول كارگردان و برنامه 
ريز: مانفرد اسماعيلى، مدير فيلمبردارى: فرشاد محمدى، مدير صدابردارى: 
ساسان نخعى، طراح صحنه: كيوان مقدم، طراح لباس: سارا سميعى، طراح 
چهره پردازى: مهرداد ميركيانى، مدير توليد: وحيد مشارى، تدوينگر: عباس 
گنجوى، آهنگساز: احمد پژمان، مدير تداركات: جواد راهزانى، منشى صحنه: 
غزل رشيدى، طراح تيتراژ و لوگو: ساعد مشكى، عكاس: مسعود اشترى، 
تصوير بردار پشت صحنه: الى حيدرى، دستياران كارگردان: سميه ميرشمسى 
و پرگل هاشم نيا، دستيار اول فيلمبردار: بهمن نادياب، مشاور رسانه اى: عسل 
عباسيان، روابط عمومى در شهرستان رامسر: احسان يكتاپرست، دستياران 
توليد: مينا تيمورى و سعيد مسرور، دستياران فيلمبردار: محسن زهى، مهران 
فتحى، همايون خاكى، آنگينه ايسانيانس و پارسا مجد، مسئول فنى دوربين : 
محمدمحسن هادوى، صدابردار: محمود كاشانى، دستياران صحنه: سيدرشيد 
حسينى، ابراهيم ناصرى، فرشاد مهديادگار، دستيار لباس: سهيال فرهاديانى، 
مجريان گريم: محسن صالحى و ركسانا نيك پور، دستياران تدوين: سينا 
گنجوى و شراره اريس، سينه موبيل: رضا پيروى، حمل و نقل: احسان 
مشكى باف، نواب جعفرى، مصطفى اسرافيل پور، حسين كيانى، احمد قربان 
پور، احسان ميقانى، امير ميقانى، هميار تداركات: ماشاءاهللا ملكى و محمد 

فالح، و آشپز: جالل ليمويى.
 «دل ديوانه» كه در دومين روز زمستان آغاز شده تا نيمه هاى اين فصل ادامه 

يابد. عباس گنجوى به صورت همزمان «دل ديوانه»  را تدوين مى كند.

تخريب سنگ قبر يكى از بزرگان موسيقى 
ــالم اينكه  ــريف با اع ــوم فرهنگ ش ــر مرح ــوره رضايى همس منص
ــده، گفت:  ــنگ مزارش مفقود ش ــريف از روى س ــتاد ش عكس اس
ــفانه مشاهده  ــتاد رفته بوديم متاس ــر مزار اس ديروز عصر كه بر س

ــت. ــده اس ــنگ مزار ربوده ش كرديم عكس از روى س

بدون شك حضور بر سر مزار بزرگان اهل ادب و هنر و ديدن سنگ قبر 
اين افراد يادآور روزهايى است كه اين بزرگان در ميان ما حضور داشتند اما 
متاسفانه هر از چندگاهى شنيده مى شود كه سنگ مزار يكى از اين بزرگان 
تخريب يا مفقود شده است و امروز پس از بزرگانى مانند شاملو، سهراب، 
ايرج افشار و ... نوبت به استاد بداهه نوازى تار ايران فرهنگ شريف رسيده 
است.فرهنگ شريف از نوازندگان سرشناس و برجسته و صاحب سبك  تار 
است كه در هفدهم شهريور ماه سال جارى بعد از تحمل يك دوره بيمارى 
درگذشت متاسفانه پس از گذشت چندماه از فوت اين هنرمند عكسى كه بر 

سنگ مزارش حكاكى شده بود تخريب شده است.
منصوره رضايى همسر مرحوم فرهنگ شريف درباره اين اتفاق گفت: ديروز 
عصر كه برسر مزار استاد رفته بوديم ديديم كه قاب سنگى كه عكس استاد 
روى آن بود و با سيمان به سنگ مزار استاد چسبانده بودند تخريب شده بود.
او با بيان اينكه سنگ ديگرى را براى مزار استاد سفارش داديم، ادامه داد: 
سنگى كه عكس استاد روى آن بود كامال جدا شده و آن را برده اند متاسفانه 
ما نمى دانيم به چه دليلى اين امر صورت گرفته چراكه اين سنگ ارزش 
مادى ندارد. برخى در فضاى مجازى مطرح مى كردند اين كار توسط معتادان 
صورت گرفته تا با فروش آن مواد تهيه كنند كه به عقيده من كامال غيرمنطقى 

است چراكه باز هم تاكيد مى كنم اين سنگ ارزش مادى ندارد.
رضايى افزود: اگر اين اقدام توسط دوستداران استاد هم صورت گرفته باشد 
باز هم غيرمنطقى است چراكه اين عكس هاى زيادى از استاد موجود است 
و نيازى نيست كه عكس مزار را ببرند. همسر مرحوم شريف تصريح كرد: 
متاسفانه ما هميشه شاهد هستيم كه سنگ مزار بزرگان بعد از درگذشت شان 
تخريب مى شود سنگ مزار مرحوم ياحقى در سال اول چندين بار تخريب 
شد و فرزند مرحوم شاملو چندين بار مزار پدرش را بازسازى كرد. او ادامه 
داد: جاى تعجب است كه افرادى قصد تخريب سنگ مزار فرهنگ شريف 
را داشته باشند چرا كه او فردى با اخالق و مورد احترام همه اهالى هنر و 
بدون حاشيه بود. متاسفانه ديروز دفتر بهشت زهرا(س) تعطيل بود اما حتما 
امروز به صورت تلفنى به آن ها اطالع مى دهم و پيگير موضوع خواهم بود.

اى مردم همانا خداى شما يكى و پدر شما يكى است، همه شما از آدم، 
و آدم از خاك است، همانا گراميترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست، 

حضرت محمد(ص)و عرب را بر عجم فضيلتى نيست جز به تقوا.

ما مريدان روى سوى چون آريم چون 
روى سوى خانه خمار دارد پير ما
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از آن جا كه «فروشنده » عالوه بر بازار سينماى ايران در ديگر كشورها هم اكران مى شود، 
انتشار غيرمجاز آن در فضاى مجازى به زيان فروش جهانى اين فيلم است اما به گزارش 
ايلنا، نسخه قاچاق و غيرمجاز فيلم سينمايى «فروشنده» از طريق سايت هاى غيرمجاز كه 
نسخه دانلود غيرقانونى فيلمهاى سينمايى را روى سايت خود قرار مى دهند؛ منتشرشده 

است.
در نسخه اى كه برخى از اين سايت ها عرضه كرده اند فيلم از كيفيت خيلى خوبى 

3/33» درج شده است. 5برخوردار نيست و روى آن عبارت «بازبينى وزارت ارشاد 9/95
«فروشنده» پس از اكران موفق و كسب عنوان پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماى ايران 
همچنان به صورت محدود در برخى سينماها در حال اكران بود و خبرى از عرضه 
زودهنگام اين فيلم در شبكه نمايش خانگى به گوش نمى رسيد. به هر روى پس از انتشار 
اخبارى درباره انتشار غيرمجاز فيلم در اينترنت كانال تلگرامى روزنامه سينما از توزيع 

زودهنگام «فروشنده»  در شبكه نمايش خانگى خبر داد.
فيلم تازه اصغر فرهادى يكى از 9 نامزد دريافت اسكار بهترين فيلم غيرانگليسى زبان 
است. اين فيلم با بازى ترانه عليدوستى و شهاب حسينى جايزه بهترين فيلمنامه و بهترين 

بازيگر مرد را در شصت ونهمين دوره جشنواره كن از آن خود كرد.

«فروشنده» قربانى دزدان آنالين شد 
فيلـم تـازه اصغـر فرهـادى بـا انتشـار غيرقانونـى در فضـاى مجـازى و عليرغـم ادامـه اكـران 

به زودى در شـبكه نمايش خانگى عرضه خواهد شـد. 

 برنامه خندوانه كه مدتى است بدون حضور جناب خان 
- عروسك محبوب اين برنامه - روى آنتن «نسيم» 
و  سازندگان  اختالف  گيرودار  در  همچنان  مى رود 
برخى  پادرميانى  حتى  و  است  عروسك  صاحب 
هنرمندان هم به حل اين مساله كمكى نكرده است. 

برنامه خندوانه كه مدتى است بدون حضور جناب 
آنتن  روى   - برنامه  اين  محبوب  عروسك   - خان 
اختالف  گيرودار  در  همچنان  مى رود  «نسيم» 
حتى  و  است  عروسك  صاحب  و  سازندگان 
مساله  اين  حل  به  هم  هنرمندان  برخى  پادرميانى 

كمكى نكرده است.

رامبد جوان كه شب يلدا «خندوانه» را بدون حضور 
با  است  مدتى  و  فرستاد  آنتن  روى  خان  جناب 
مواجه  برنامه اش  تكرارى  فرم  درباره  انتقادهايى 
است، در توضيحى درباره حضور جناب خان در 
صاحب  ساالرزهى»  «سعيد  است:  گفته  خندوانه 
هيچ  كه  بود  داده  توضيح  خان  جناب  عروسك 
همچنين  و  خندوانه  برنامه  طرف  از  پيشنهادى 
صداوسيما براى نگه داشتن جناب خان به او نشده 
از  درآمدى  هيچ  كه  بود  گفته  همچنين  او  است. 
جناب خان نداشته، اما حاال فرصتى پيش آمده تا 
بگويم من خودم به عنوان رفيِق سعيد ساالرزهى، 
بارها و بارها پيشنهادهاى خيلى خوبى به او دادم. 
صداوسيما هم پيشنهاد خوبى داد، اما مالك جناب 

خان هيچ كدام از آن ها را نپذيرفت.
جوان در ادامه از مرضيه برومند، كارگردان سينما 
و تلويزيون نام برده و اظهار كرده است: شاهد اين 
حرفها هم خانم مرضيه برومند است كه واسط ما 
و سعيد ساالرزهى شد تا جناب خان به خندوانه 

برگردد، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
با توجه به صحبت هاى رامبد جوان به نظر نمى رسد 
جناب خان به اين زودى ها به خندوانه بازگردد. او 
ما  حاال  است:  كرده  اضافه  صحبت هايش  پايان  در 
خندوانه را بدون جناب خان ادامه مى دهيم. شايد هم 
يك روزى با تصميم من و سعيد ساالرزهى جناب 

خان دوباره به خندوانه برگردد.

خان  جناب  شخصيت  خلق  در  كه  فردى  ديگر 
اين  صداپيشه  بحرانى،  محمد  دارد،  همكارى 

عروسك است.
به  نوعى  به  زمينه  اين  در  نظرى  اظهار  در  او 
را  خان  جناب  و  پرداخته  جوان  رامبد  از  حمايت 

بدون حضور او فاقد جذابيت دانسته است.
بينندگان  كه  دارم  اعتقاد  من  است:  گفته  بحرانى 
آن ها  و  هستند  خان  جناب  اصلى  مالك  خندوانه 
چه  خان  جناب  سرنوشت  بگيرند  تصميم  بايد 
و  تلويزيون  چارچوب  از  بيرون  من  اما  شود. 
جناب  كاراكتر  با  سينمايى،  فيلم  قالب  در  حتى 
جذابيت  همه  كه  چرا  كرد.  نخواهم  همراهى  خان 
جناب خان به وجود پارتنرش (رامبد جوان) و اين 

فضاست.
مدت ها  از  كه  هم  ساالرزهى  سعيد  ميان،  اين   در 
قبل مخالفتش را با حضور جناب خان در خندوانه 
كرد،  عملى  را  آن  نهايت  در  و  بود  كرده  اظهار 
درباره داليل اين مخالفت دو نكته را مطرح كرده 
اين كه  يكى  داريم؛  نگرانى  دو  ما  اكنون  است: 
«خندوانه»  مثل  روتين  برنامه  يك  در  خان  جناب 
دو  اين  در  ما  اين كه  دوم  و  برسد  روزمرگى  به 
سال هيچ منفعت مالى به عنوان مالك و خالق اين 
عروسك نداشتيم در حالى كه حضور جناب خان 
در شبكه نسيم و تلويزيون باعث تبليغات و منافع 

زيادى شده است.

 به گزارش  سازه نيوز در  اين مراسم از دكتر معصومه ميرزايى در گروه 
فنى و مهندسى، دكتر سهيل سياحى در گروه علوم پايه، دكتر احمدرضا 
كابلى در گروه معمارى و دكتر بهزاد خواجات در گروه علوم انسانى به 
عنوان پژوهشگر برتر هيات علمى و محسن چراغى زاده دانشجوى مقطع 
دكترى تخصصى برق به عنوان پژوهشگر برتر در گروه دانشجويى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد ماهشهر و همچنين از عبدالحسين ساعدى دانشجوى 
واحد ماهشهر به عنوان پژوهشگر برتر استان خوزستان در رشته فنى و 

مهندسى در گروه دانشجويى تقدير و تجليل به عمل آمد.

 پژوهش ،ضامن توسعه و پيشرفت كشور
پژوهش يكى از محورهاى مهمى است كه ضامن پيشرفت و توسعة پايدار 
در هر كشور به شمار مى آيد. اگر پژوهشى صورت نگيرد، دانش بشرى 

افزايش نخواهد يافت و دچار سكون و ركود خواهد شد . عضو هيات 
اظهار  نيوز  سازه  با  گو  گفت  در  ماهشهر  اسالمى  علمى دانشگاه آزاد 
كرد : بدون انجام پژوهش، امور آموزشى نيز از پويايى و نشاط الزم 
در  پيشرفت  اساسى  عوامل  از  يكى  رو  ازاين  بود.  نخواهد  برخوردار 
كشورهاى توسعه يافته، توجه خاص به امر پژوهش است. احمدرضا 
كابلى افزود:پيشرفت و توسعه، ارتباط مستقيمى با تحقيقات علمى دارد 
و رشد و توسعة كشورهاى پيشرفته در نتيجة سرمايه گذارى در بخش 
پژوهش است. حجم وسيع پژوهش هاى علمى در كشورهاى توسعه 
يافتة صنعتى گوياى اين واقعيت است. وى با تقدير از اقدامات دانشگاه 
ازاد اسالمى ماهشهر در تقدير از پژوهشگران برتر گفت : نقش پژوهش 
بايد  و  است  انكارناپذير  و  برجسته  چنان  پايدار  همه جانبه  توسعه  در 

بيش از پيش به مقوله پژوهش توجه جدى شود.

گراميداشت هفته پژو هش در ماهشهر 

«احمدرضا كابلى » به عنوان
 پژو هشگر  برتر در معمارى تجليل شد

 در آيين  گراميداشت هفته پژوهش از خدمات پژو هشى
 اساتيد دانشگاه ازاد اسالمى ماهشهر تجليل شد.

خبر

مهرناز كرمى 

«قلمم» در دست/  مُهر را بشكستم 
از سر «مهر» تو ؛ من با قلمم پيوستم

هر كجا هستى باش/ من همانجا هستم
نروى از دستم/ نشوى از حالم

تو مرا راهبرى كن/ و هدايت فرما
«قلمم» را رها ؛ هر كجا خواهى بر

هر زمان خواهى ران
هر چه خواهى تو ز «من» خواه و «قلم» را

برمان و بدوان

بازگشت «فيتيله  اى ها»
 به قاب تلويزيون

ــو»،  ــش  بينى ما براى پخش فصل اول «بهترين ش پي
ــراى برنامه  ــت در حال حاضر دكورى ب ــال95 اس س
ــه به  صورت  ــاى اين برنام ــده  ايم و فض ــدارك ندي ت
ــت و تماشاگر در محل اجراى برنامه  آمفى  تئاترى اس

ــت. حضور خواهد داش

 

قرار است به  زودى مسابقه اى تحت عنوان «بهترين شو» از 
شبكه دو سيما روى آنتن برود. 

عليرضا آقايى؛ تهيه  كننده مسابقه «بهترين شو» درخصوص 
ساخ ت اين مسابقه و فضاى آن به «صبا» گفت: «بهترين شو» 
يك مسابقه استعداديابى براى كودكان بين 10 تا 16 سال است 
كه با حضور عمو هاى فيتيله  اى و هيات داوران -كه متشكل از 
اساتيد دانشگاه، پژوهشگران فضاى اجتماعى است- به روى آنتن 
مى رود همچنين در اين مسابقه عالوه بر راى عمو هاى فيتيله  اى 

و هيات داوران مردم نيز حق راى دارند. 
در  حاضر  حال  در  شو»  «بهترين  مسابقه  اين كه  بيان  با  وى 
مرحله پيش  توليد قرار دارد، اظهار داشت: اين برنامه مسابقه  اى 
15قسمتى است و انتخاب شركت  كنندگان برنامه از هفته آينده 
شروع مى شود، سعى ما بر اين است كه فصل اول اين برنامه را 
از نيمه دوم بهمن  ماه95 به روى آنتن ببريم و احتماال اگر همه 
چيز بر اين اساس پيش برود ايام عيد شاهد پخش فينال  هاى اين 

مسابقه خواهيم بود.
آقايى با تاكيد بر اين كه در هر فصل از اين برنامه شركت  كنندگان 
جديدى حضور دارند، بيان كرد: پيش  بينى ما براى پخش فصل 
اول، سال95 است در حال حاضر دكورى براى برنامه تدارك 
نديده  ايم و فضاى اين برنامه به  صورت آمفى  تئاترى است و 

تماشاگر در محل اجراى برنامه حضور خواهد داشت.
اما يكى از نكته هاى جالب اين برنامه حضور كيارش اسدى زاده 
به  عنوان كارگردان در عوامل توليد است؛ هنرمندى كه پيش از 
اين در سينما و در پروژه هاى متفاوتى چون «گس»، «شكاف» و... 
تجربه كارگردانى داشته است. تهيه  كننده اين برنامه درخصوص 
براى  سينما،  كارگردان  زاده؛  اسدى   كيارش  انتخاب  علت 
كارگردانى اين پروژه گفت: اين برنامه نيازمند گروهى بود كه 
دوربين، دكوپاژ و... را به  خوبى بشناسد و بتواند روايت بصرى 
مناسبى را ارايه دهد به همين دليل كيارش اسدى زاده را انتخاب 
كردم و به  خاطر تجربه همكارى با او در پروژه   هايى مثل برنامه 
فيتيله و سواد بصرى او كامال به اين انتخاب اطمينان خاطر 
داشتم. وى درخصوص زمان پخش اين برنامه در فهرست 
پخش شبكه دو گفت: پيشنهاد ما پخش هفتگى اين برنامه 
است ولى همه چيز بستگى به سياست گذارى  هاى مديران 

سازمان صداوسيما دارد.

پادرميانى هم كمكى نكرد، جناب خان آمدنى نيست

Climax فرهنگ   منبع
 حساب حساب است، كاكا برادر 

  Bargain is bargain

دلنوشته


