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ضرورت استفاده از 
متخصصان در امور شهرى

*فيروز غالمى :در زمان هاى دور با توجه به 
جمعيت كم در شهر ها عمده ساختمان ها به صورت 
وياليى با يك سقف و گاهى دوبلكس با دو سقف 
توسط معماران قديمى بدون انجام محاسبات و به 
صورت تجربى انجام مى گرديد ولى به مرور زمان 
با مهاجرت به شهر ها  و پر جمعيت شدن كالن 
شهر ها عمال ساخت خانه هاى وياليى نمى توانست 
توزيع  چون  باشد  جمعيت  همه  آن  گوى  جواب 
امكانات از قبيل آب ، برق ، گاز، فاضالب ، تلفن و ... 
امكان پذير نبود و نياز به گسترش شهر ها به صورت 
عمودى احساس شد و نيازمند به حضورمهندسان 
طراح ، محاسب و ناظر در ساخت و ساز روز به روز پر 
رنگ تر شد ، به طورى كه امروزه بدون حضور بدون 
حضور  مهندسات در رشته هاى هفتگانه ساختمان 
(عمران ، معمارى ، نقشه بردارى ، برق ، مكانيك ، 
شهرسازى ، ترافيك) در عمل ساخت و ساز غير 

ممكن گرديده ، 
البته مهندسان نه تنها در مطالعات طراحى نظارت 
در  بلكه  كنند  مى  ايفا  را  كليدى  نقش  اجرا  بر 
تعمير و نگهدارى ساختمان تحت عنوان معاينه 

فنى ساختمان ايفاى نقش مى نمايند .
قوانين  ساز  و  ساخت  حوزه  در  امروزه  متاسفانه 
و مقررات اجرا نمى گردد كه اين به نوبه خود 
باعث خسارت هاى سنگين براى مردم و سرمايه 
گذاران مى گردد ، يكى از موارد قانون قانون كه 
بسيار مهم و حياتى است بحث شناسنامه فنى 
ملكى ساختمان ها مى باشد كه در درون اين 
شناسنامه كليه مشخصات فنى و بيوگرافى ملك 
درج مى گردد و در تمام معامالت ملكى فروشنده 
موظف است شناسنامه فنى ملكى را به خريدار 

ارائه نمايد. 
ادامه در صفحه 2
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نماينده اهواز با اشاره به قطعى آب و برق در برخى از شهرستان هاى استان خوزستان در پى 
بروز پديده ريزگردها گفت كه اين اتفاق دومين بار به فاصله كمتر از دو هفته رخ داده كه با 
توجه به انجام نشدن تمهيدات الزم براى مقابله با آن ما به دنبال تحقيق و تفحص از بخش 

آب وزارت نيرو هستيم.
ادامه  در صفحه 2

صبح اولين روز هفته از خواب بيدار مى شويد تا به فعاليت هاى روزمره بپردازيد اما 
آنچه خواهيد ديد آنست كه زمان براى شما متوقف شده است!

 صبح اولين روز هفته از خواب بيدار مى شويد تا به فعاليت هاى روزمره بپردازيد 
اما آنچه خواهيد ديد آنست كه زمان براى شما متوقف شده است! پيش از هر چيز 
آب،  نبود  متوجه  آن  از  پس  اما  كند  مى  خودنمايى  مطلق  تاريكى  و  برق  قطعى 
اينترنت و تلفن نيز خواهيد شد. با اين اميد كه قطعى برق موقت است فرزند خود 
را راهى مدرسه مى كنيد اما دانش آموزان نيز با درب هاى بسته مدارس رو به رو 
مى شوند. به هر سختى كه هست راهى براى نگه دارى فرزندانتان تا بازگشت از 
محل كار پيدا و راهى مى شويد اما درنيمه راه مطلع مى شويد كه تمام ادارت نيز 
تعطيل اعالم شده اند. حكايت اين روزهاى خوزستان براى بسيارى يادآور اتفاقات 

دوران جنگ تحميلى در پى موشك باران هاى دشمن است با اين تفاوت كه اين 
روزها كوچكترين باد ، باران و يا خاكى زندگى در كالنشهرى همچون اهواز را 

مختل مى سازد بى آنكه مسئوالن مردم را از اين امر مطلع سازند.
مسأله بى برنامگى مسئوالن ارشد استان در اعالم تعطيلى از يكسو، تعطيلى هاى 
موجه و غيرموجه مدارس استان از سويى ديگر صداى والدين را درآورده است. 
مى  گفته  سخن  استان  آموزان  دانش  علمى  رتبه  تنزل  از  دائما  كه  شرايطى  در 
شود بازهم با بى تدبيرى برخى سازمان ها در فراهم كردن حداقل شرايط زندگى 
شهروندى به ناچار مدارس تعطيل مى شوند. بعيد نيست با ادامه اين وضعيت تعداد 
روزهاى تعطيل مدارس در سال تحصيلى بيش از ايام تابستان شود؛ شايد در آن 

زمان بايد از مردم پرسيد تعطيالت زمستان خود را چگونه گذارنديد؟

از  يكي  و  دارند  مطالبه  برق  و  ب  آ  حوزه  در  مردم   : گفت  اهواز  نماينده  يوسفي 
داليل ريزگردها موضوع انتقال آب است. براي قطعي برق سه دليل داريم؛ افزايش 
رطوبت، گرد و غبار و ولتاژ باالى برق . وقتي رطوبت زياد شود با كاهش ولتاژ 
مي توان از آسيب به شبكه هاى برق جلوگيري كرد و اگر كنترل مي شد شاهد 

اين شرايط نبوديم. 
 وى  افزود:متاسفانه پيش بيني درستي از شرايط اضطراري نداريم. شايد يكي از 
سياسي ترين وزارتخانه ها وزارت نيرو است. خيلي از اوقات پيگيري هاي ما در 
اين وزارتخانه منجر به نتيجه نمي شود و عالوه بر بحث برق بايد موضوع آب 

هم بررسي شود. امروز عالوه بر بحث هاي ظاهري عوارض جانبي زيادي براي 
مردم استان ايجاد كرده است. مريض هايي بودند كه در خانه حبس شدند و نمي 

توانستند تماسي برقرار كنند.

يوسفى تاكيد كرد : موظف هستيم جوابگوي مردم و فشارهاي مردمي باشيم. ما به 
عنوان نماينده مردم بايد بحث برق كه يك موضوع امنيتي است را بررسي كنيم 
و هر 18 نماينده خوزستان از فردا به جد اين مسئله را از طريق مجاري قانوني در 

مجلس و با طرح سوال پيگيري مى كنند.

 در پى قطع آب و برق در 11 شهرستان در خوزستان وزير نيرو از مشكالت به وجود آمده براى 
مردم خوزستان، عذرخواهى كرد. حميد چيت چيان اظهار كرد: از صبر و تحمل مردم در ايجاد 
مشكل به وجود آمده تشكر مى كنم. وى كه ساعتى پيش براى بازديد و بررسى مشكالت به 
وجود آمده در 11 شهرستان وارد اهواز شده، با اشاره به اينكه دستگاه و تجهيزات برق استان 
داراى باالترين استانداردها هستند گفت: به علت همزمان شدن رطوبت باال و وقوع گرد و 
خاك پنج نيروگاه استان و حدود يك هزار و 400 مگاوات برق درجنوب و جنوب شرق استان 
از مدار خارج شد.  وزير نيرو ادامه داد: هم اكنون چهار نيروگاه وارد مدار شده است و فقط نيروگاه 

رامين خارج از مدار است ولى تا قبل از غروب برق وصل مى شود. 
چيت چيان افزود: هم اكنون 90 درصد برق شهرها و بيش از 20 درصد برق اهواز وارد مدار 

شده است و تا ساعت 16 برق تمام شهر اهواز متصل مى شود. 
وى اظهار كرد: 100 ميليارد تومان براى نوسازى تجهيزات برق استان و خريدارى دستگاه 
شستشوى مقره ها براى ايستگاه و پست هاى برق خوزستان اختصاص يافته است.  به گفته 
مديران استانى، مه گرفتگى شديد بعد از گرد و خاك اخير باعث قطع برق در 11 شهرستان 

شده كه اين مساله نيز موجب قطع آب در اين شهرستان ها شد

نماينده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى گفت:  جلوگيرى از سدسازى غيركارشناسى و 
رهاسازى آب در تاالب ها راه حل نهايى حل مشكل ريزگردها است.

سيدراضى نورى ، با اشاره به قطعى برق و آب در شهرهاى استان خوزستان متذكر شد: حل 
كردن مشكل ريزگردها به اين آسانى نيست؛ رهاسازى آب تاالب ها بايد برنامه و زمان بندى 
خاصى داشته باشد. در كوتاه مدت نيز مى توان از آب مقطر براى شستشوى اتصاالت برق 
استفاده كرد تا برق جريان پيدا كند. يك راه ديگر اين است كه وسايل حفاظتى روى اتصاالت 

برق قرار داده شود تا ريزگردها روى آن ها ننشيند.

او تاكيد كرد:  البته راه حل دراز مدت و درمان اصلى اين مسئله جلوگيرى از ريزگردها است كه 
بايد جلوى سدسازى غيركارشناسى گرفته شود و آب كافى در تاالب ها رهاسازى شود. در 

حال حاضر تاالب هايى مثل هورالعظيم، آب كافى ندارند.
نورى متذكر شد:  با آزمايشاتى كه انجام شده مشخص شده در ريزگردهايى كه جديدا گريبان 
گير خوزستان شده قطعاتى از مالچ پاشى و نمك در ريزگردها بوده است كه اين نشان مى 
دهد 90 درصد مسئله ريزگردها داخلى است و ما نبايد فرافكنى كنيم و آن را به خارج ربط دهيم 

بلكه مى توانيم با اتخاذ يكسرى از راهكارها مشكل را برطرف كنيم.

مردم اهواز زمستان خود را چگونه گذراندند؟

متاسفانه مديران پيش بينى درستى از شرايط اضطرارى ندارند

عذرخواهى وزير نيرو از مردم خوزستان

سد هاى غير كارشناسى نسازيد 

سركار خانم مرضيه اميرى
انتصاب شايسته ى شما را به عنوان مشاور فرماندار اهواز

 در امور بانوان وخانواده تبريك مى گوييم.
پويا حشمتى، عادل اعطا، فرزاد ملك شيرآبادى، على اعطا
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ضرورت استفاده از  متخصصان در امور 
شهرى

ادامه از صفحه 1
دليل  به  و  زمان  مرور  به  ها  ساختمان  اينكه  به  توجه  با 
هاى مختلف از قبيل اعمال بار و شرايط جوى مستهلك 
مى شوند و ديگر استحكام اوليه را نخواهند داشت نياز 
وجود  اى  دوره  صورت  به  فنى  هاى  بازرسى  به  مبرم 
دارد كه متاسفانه در شرايط فعلى نه شناسنامه فنى ملكى 
در معامالت رد و بدل مى شود و نه بازرسى هاى فنى 
پارامتر  چنين  رعايت  عدم  كه  گيرد  مى  انجام  اى  دوره 
هاى مهمى كه در قانون هم به آنها اشاره گرديده باعث 
بروز حوادث ناگوار از جمله از دست دادن هموطنانمان 
در چنين حوادث تلخى و تحميل خسارت هاى مالى ، 

روحى و روانى به جامعه مى گردد 
 نمونه بارز آن حادثه تلخ ساختمان پالسكوى تهران -كه 
ساخنمانى نمادين و جزء اولين ساختمان هاى بلند مرتبه 
و مستحكم در خاورميانه بوده است -كه بدون بازرسى 
فنى دوره اى و در صورت نياز مقاوم سازى و فشار و بار 
هاى نا متعارف طى دوره هاى مختلف باعث شده بود كه 
چنين ساختمان مستحكمى كه برابر استانداردها بنا نهاده 
مقاومت  و  گرديده  تضعيف  زمان  مرور  به  نيز  بود  شده 
سوزى  آتش  حادثه  بروز  ضمنا    ، باشد  نداشته  را  الزم 
در ساختمان پالسكو و دماى بسيار باال در جريان آتش 
سوزى كه باالتر از توان  و مقاومت مصالح بوده نيز يكى 

از داليل مهم فرو ريزى پالسكو بوده است.
اكنون نگرانى هاى عميقى كه در بين متخصصين وجود 
در  مشابهى  و  تلخ  حوادث  چنين  آمدن  بوجود  دارد 
بايست  مى   ، اساسى  مشكل  اين  كه  بود  خواهد  كشور 
از  پتانسيلى  كه در متوليان امر خصوصا كميسيون عمران 
با  بتوانند  تا   شده  استفاده  دارد  وجود  ها  شهر  شوراى 
ارتباط بسيار نزديك با متخصصين مربوطه مشكالت ياد 

شده را به حداقل برسانند 
*رييس انجمن مهندسان ساختمان خوزستان

خبر

ديدار با جانبازان بيمارستان 
روانپزشكى خوزستان

در بازديد مشترك رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خوزستان و فرماندهى بسيج مهندسان استان از بيمارستان 
روانپزشكى بوستان، با جانبازان و يادگاران دفاع مقدس 
نظام  سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به  شد.  ديدار 
مجموعه  از  ديدار  در  خوزستان،  ساختمان  مهندسى 
درمانى،  پزشكى،  خدمات  آخرين  شده،  ياد  پزشكى 
ديدار،  اين  حاشيه  در  شد.  تشريح  فرهنگى  و  اجتماعى 
دفاع  سال  هشت  جانبازان  كرد:  اظهار  برومندزاده  بهنام 
مقدس، پشتوانه افتخارآميز و الگوى ارزشمند جامعه ما 
هستند كه بايد بيش از پيش به نيازهاى آنان توجه شود. 
گفت:  خوزستان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  رئيس 
نظام مهندسى ساختمان خوزستان، بعنوان يك مجموعه 
تخصصى در امور مهندسى ساختمان اين آمادگى را دارد 
كه در زمينه طراحى و نظارت طرح توسعه ساختمان اين 

مركز درمانى همكارى هاى الزم ارائه نمايد.

 آقاى وزير ! مديران
 ناكارآمد استانى را بركنار كنيد!

ناكارآمد  مديران  برخى  بركنارى  وزير  از  ما  درخواست 
در  اهواز  نماينده  الباجى  نسب  كاظم  است.جواد  استانى 
قطعى  و  امروز  بحران  پى  در  اسالمى  شوراى  مجلس 
جريان آب و برق و فلج شدن زندگى عادى شهروندان و 
تعطيلى مراكز آموزشى و ادارى گفت : در روزهاى گذشته 
كه مردم اهواز و استان با بحران ناشى از قطعى برق و آى 
مواجه شدند بطور صريح چه در جلسه علنى مجلس چه 
در گفتگو با رسانه و همچنين در نشست هاى ادارى از 
مديران استان و كشور خواستيم برنامه اى تدوين و تهيه 
مردم  سرگردانى  و  مشكالت  اين  تكرار  شاهد  كه  كنند 
مديران  بكارگيرى  رهگذر  از  غيرعامل  پدافند  و  نباشيم 
باتجربه و داراى برنامه مقابله با بحران در دو حوزه آب 

و برق تقويت گردد
الباجى سپس افزود : اما متأسفانه با كم توجهى مسئولين 
مركز و بى تفاوتى آنان در رابطه با گسترش اين بحران 
و  بحران  اين  حل  براى  اى  اراده  گويا  و  هستيم  مواجه 
امروز  بطوريكه  نيستيم  اهواز  در  آن  تكرار  از  جلوگيرى 
به 11 شهرستان ديگر نيز سرايت كرده است.نماينده مردم 
نه  شهروندان   : افزود  اسالمى  شوراى  مجلس  در  اهواز 
در منزلشان آب هست و نه برق؛ بانك ها و مدارس نيز 
تعطيل است و اين مسأله اثر مستقيمى بر حيات روزمره 

مردم دارد.
وى در پايان اظهار داشت : اميدواريم فورا نشست ستاد 
مقابله با بحران با حضور اعضاى موثر هيات دولت در 
خوزستان برگزار و وزيران از نزديك در جريان علل و 
جمهور  رئيس  آقاى  گيرند  قرار  بحران  اين  هاى  ريشه 
و وزيران محترم بدانند بحران امروز خوزستان محصول 
اجراى طرح هاى ظالمانه انتقال آب ، مرگ هور و تداوم 
سياست غلط سدسازى است. همچنين درخواست ما از 
بى  است.  استانى  ناكارآمد  مديران  برخى  بركنارى  وزير 
شك ما ناگزير از تقديم طرح استيضاح وزير نيرو به هيات 

رئيسه مجلس هستيم

نبايد مسايل اصلى و  اساسى و خدماتى مردم اهواز، 
قربانى كارهاى سليقه اى شود. استاندار خوزستان با 
بيان اين كه مركز شهر اهواز بايد دوباره مهندسى شود 
و طرح جامعى در ابعاد مختلف براى مركز اين شهر 
و  و  اساسى  اصلى  مسايل  نبايد  گفت:  كرد،  تدوين 

خدماتى مردم اهواز، قربانى كارهاى سليقه اى شود.
 غالمرضا شريعتى در آيين كلنگ زنى پروژه تقاطع 
غيرهمسطح جانباز(زردشت) و تعريض پل كيان آباد 
مرور  و  عبور  و  تردد  بودن  روان  قطعا  كرد:   اظهار   ،
به ويژه در يك كالنشهر از حقوق اصلى و اساسى 
مردم است. روان بودن بار ترافيك عالوه بر مزاياى 
كاهش  سوخت،  اتالف  از  جلوگيرى  مانند  اقتصادى 
آلودگى هوا و تردد روان و افزايش سرعت جابه جايى 
مردم در شهر، از نظر روانى نيز آثارى بر روح مردم 

مى گذارد و التيام بخش است.
سبب  ترافيك  در  شدن  معطل  كرد:   تصريح  وى 
انسان  اعصاب  به  رسيدن  آسيب  و  روان  ناآرامى 
در  را  غيرمعقول  رفتار  بروز  آن  تبع  به  كه  مى شود 
ابعاد مختلف به دنبال دارد.  بنابراين ترافيك روان تر، 
تمدد اعصاب و آسايش بيشتر را براى مردم به ارمغان 

خواهد آورد.
حوزه  در  استانداردها  ارتقا  افزود:  خوزستان  استاندار 
شهرى و اجتماعى به سالمت شهر كمك مى كند و 
اين سالمت تنها مربوط به جسم نيست بلكه سالمت 
روح و روان را نيز كه از اساسى ترين شاخص ها و موارد 
سالمت است، نيز شامل مى شود. موضوع ترافيك از 
مواردى است كه سبب افزايش درجه خشونت در فرد 

و جامعه مى شود.
تقاطع  احداث  پروژه  كلنگ زنى  به  اشاره  با  شريعتى 
اين  احداث  براى  كرد:  بيان  جانباز  غيرهمسطح 
تقاطع با درخواست جانبازان ساكن در كوى زردشت 
مواجه بوديم. اين جانبازان در گذشته براى بحث راه 
دسترسى به مسئوالن مراجعه كرده بودند. با توجه به 
آينده  سال  تيرماه  يا  خرداد  تا  نهم  پل  پروژه  اين كه 
افتتاح خواهد شد، اين پل به تنهايى موجب افزايش 

بار  ترتيب  بدين  و  مى شود  كيانپارس  در  ترافيك  بار 
رفت؛  خواهد  باال  اصلى  مراكز  از  يكى  در  ترافيك 
كليد  جانباز  غيرهمسطح  تقاطع  پروژه  اگر  بنابراين 
نمى يافت  اهميت  نهم  پل  پروژه  تنها  نه  نمى خورد، 

بلكه بر ترافيك شهرى نيز اثر زيان بارى مى گذاشت.
تقاطع  اين  احداث  پروژه  بنابراين  داد:  ادامه  وى 
پيگيرى شد تا به روان سازى رفت و آمد و ترافيك در 
منطقه كمك كند. احداث تقاطع غيرهمسطح به علت 
درخواست جانبازان كوى زردشت هم دليل معنوى و از 
سوى ديگر به منظور تسهيل تردد در اهواز، دليل فنى 

و مهندسى داشته است.
استاندار خوزستان بيان كرد:  اگر بنا است پس از برجام 
سرمايه گذارى هايى در كشور صورت گيرد، حوزه نفت 
و گاز يكى از جاذبه ها جهت سرمايه گذارى است كه 
شركت ها  دارد.  وجود  خوزستان  در  بيشتر  حوزه  اين 

و سازمان هاى مختلفى كه قرار است در اهواز 
سرمايه گذارى كنند، موظف به داير كردن دفاتر 
مركزى خود در اهواز هستند و بنابراين خدمات 
پتانسيل هاى  با  متناسب  بايد  اهواز  در  شهرى 

شهرى ارايه شود و جلو برود.
حوزه هاى  در  نمى توان  داد:  ادامه  شريعتى 
سرمايه گذارى كار كرد اما از حوزه هاى خدمات 
شهرى عقب ماند؛ اهواز بايد متناسب با نيازها 
و سرمايه گذارى هايى كه در آن صورت مى گيرد 
رشد كند و در اين زمينه از زيرساخت هاى الزم 
برخوردار شود. ايجاد تقاطع هاى غيرهمسطح و 
به حداقل رساندن زمان تردد شهروندان در شهر 
يكى از زيرساخت هاى مدرنيته و به روز بودن 
شهر است، بنابراين همه همه بايد فعال باشند 
پتانسيل،  با  متناسب  اهواز  در  الزم  خدمات  تا 
جمعيت و سرمايه گذارى هايى كه در آن صورت 

مى گيرد، ارايه شود.
شهر  حاشيه اى  مناطق  در  اين كه  بيان  با  وى 
بايد  گفت:  دارد،  وجود  زيادى  مشكالت  اهواز 
كنند  رشد  هم  تناسب  به  اهواز  مختلف  نقاط 
برخوردار  پايدار  و  متوازن  توسعه  از  اهواز  و 
سرطان گونه  مناطق  برخى  در  توسعه  نبايد  شود. 
صورت بگيرد و بنابراين الزم است كه مركز شهر را 
حوزه  در  شهرى  برنامه  يعنى  كنيم.  مهندسى  مجددا 
مركز اهواز بايد انجام شود و تمام مسايل اجتماعى، 
گردشگرى و فنى، خدماتى و اقتصادى در اين برنامه 
لحاظ شود و در اين زمينه بايد طرحى جامع ارايه شود.

استاندار خوزستان اظهار كرد:  هيچوقت مسايل اساسى 
قربانى  نبايد  را  اهواز  مردم  به  خدماتى  و  اصلى  و  
اين  به  بايد  همه  كنيم.  روبنايى  و  سليقه اى  كارهاى 
در  نيز  قدمى  اگر  و  باشند  داشته  اصرار  و  اهتمام  امر 
كرد.  عقب نشينى  سريعا  بايد  شد  برداشته  زمينه  اين 
داده  قرار  ما  اختيار  در  را  الزم  پايه  و  امكانات  دولت 
است و با همكارى و همگامى مى توان از اين منابع 

استفاده بهينه كرد.

مركز شهر اهواز بايد دوباره مهندسى شود
سرمقاله

ضضرورت

خبر
يك وبالگ نويس خوزستاني

 برگزيده مسابقه وبالگ نويسى تعاون شد
حبيب  شدن  برگزيده  از  تحليلي  خبري-  پايگاه  يك 
در  خوزستاني  نويس  وبالگ  بيرگاني  بهرامي  اله 
گزارش  به  داد.  خبر  تعاون  نويسى  وبالگ  مسابقه 
نويسى  وبالگ  مسابقه  برگزيدگان  آنالين،  تعاون 
اتمام  با  شد.  اعالم  داوران  هيات  سوى  از  تعاون 
مراحل داورى نخستين مسابقه وبالگ نويسى تعاون، 
سوى  از  فرهنگى  علمى–  ماراتون  اين  برگزيدگان 

هيات داوران معرفى شدند.
و  بيرگانى»  بهرامى  اهللا  «حبيب  فرد»-  رييسان  «على 

«رضا محمودى درخش» به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند. گفتني 
است: اين مسابقه كه با هدف ارتقا و ترويج فرهنگ تعاون در ميان عموم مردم 
و گسترش رويكرد اقتصادى و ا جتماعى به امر تعاون هم زمان با هفته تعاون 
در سال جارى آغاز شده بود كه پس از دريافت آثار ارسال شده و اتمام مرحله 

داورى امروز با اعالم برگزيدگان به پايان رسيد.
خبرى  پايگاه  تعاون،  معاونت  از  نمايندگى  به  عضو  توسط 3  آثار  اين  داورى 

تعاون آنالين و مجموعه پرشين بالگ و يك عضو بى طرف انجام شده است.
تحليلى تعاون  زمان و شيوه دريافت جوايز به زودى از طريق پايگاه خبرى– 

آنالين به نشانى اينترنتى www.taavononline.ir اعالم مى شود.
كشور  مطبوعات  پيشكسوتان  از  كه  بيرگاني  بهرامي  اله  حبيب  است:  گفتني 
و  ها  جشنواره  در  كنون  تا  است-  اسالمي  جمهوري  اقتصاد  تعاوني  بحش  و 

مسابقات فرهنگي و ادبي مقام هاي ارزنده اي كسب كرده است.

شرايط خوزستان بحرانى است
ادامه از صفحه 1

شاهد  خوزستان  استان  به  ريزگردها  ورود  به  توجه  با  كرد:  اظهار  سارى  على 
برق  انتقال  خطوط  روى  بر  ريزگردها  چون  هستيم،  مردم  زندگى  شدن  مختل 
نشسته و در وهله اول باعث قطعى برق و بعد از آن قطعى شبكه آب شده است 
و بحرانى اساسى را به وجود آورده است. وى با بحرانى توصيف كردن شرايط 
صبح  اما  بود  مناسب  استان  اين  وضعيت  گذشته  شب  گفت:  خوزستان  استان 
امروز با ورود ريزگردها وضعيت بحرانى شد. طبيعى است كه اگر در ساعات 
آينده نيز شاهد هجوم ريزگردها باشيم اين شرايط حتى تا فردا نيز ادامه پيدا 

خواهد كرد.
نماينده اهواز راهكار مقابله با اين بحران را انتقال آب از سر شاخه ها دانست و 
گفت: در همين رابطه در كميسيون كشاورزى تحقيق و تفحصي از بخش آب 
وزارت نيرو به تصويب رسيده تا دليل رخ ندادن انتقال آب از سرشاخه هايى 
كه ارتباط مستقيم با ريزگردها دارند مشخص شود. سارى در پايان با تاكيد بر 
لزوم اقدامات بيشتر دولت براى مقابله با اين پديده گفت: اين وضعيت بر زندگى 
مردم تاثير مستقيم داشته است و اگر انتقال آب هر چه سريعتر رخ ندهد شرايط 

نامطلوبى به وجود مى آيد.

افتتاح 72 پروژه كشاورزى خوزستان  در دهه فجر 
:رئيس  اميرى  شهرزاد   - زاگرس  بامداد 
سازمان جهاد كشاورزى خوزستان از افتتاح 
شهر   20 در  امسال  فجر  دهه  در  پروژه   72
خوزستان خبر داد و گفت : بيشترين پروژه 
وانديمشك  انديكا   ، اميديه  شهرهاى  در  ها 

افتتاح مى شوند .
به گزارش خبرنگار هفته نامه بامداد زاگرس 
كه  خبرى  درنشست  چنگلوايى  كيخسرو   ،
اين  در سالن جلسات  فجر  دهه  به مناسبت 
سازمان برگزار شد اظهار كرد : ميزان اعتبار 
تومان  ميليارد  بر 166  بالغ  را  ها  پروژه  اين 

مستقيم  وغير  مستقيم  بصورت  را  نفر  و74  هزار  چهار  اشتغال  زمينه  كه  است 
فراهم مى كند . چنگلوايى ،  پروژه هاى افتتاحى دهه فجر را  شامل 43 پروژه 
آب وخاك ،  17 پروژه دام وطيور ، 5 پروزه تعاون روستايى ،  4 پروژه باغبانى 

،  2 پروژه صنايع كشاورزى و1 پروژه شيالتى خواند .
وى افزود:  ميزان اعتبارات پروژه هاى امسال نسبت به سال گذشته افزايش رشد 
داشت به گونه اى كه سال گذشته ميزان اعتبارات پروژه هاى افتتاحى دهه فجر 

109 ميليارد تومان بود ولى امسال بالغ بر 166 ميليارد تومان است .

نگرانى رييس جهاد كشاورزى خوزستان نسبت به كاهش بارندگى ها 
رييس جهاد كشاورزى خوزستان در نشست با اصحاب رسانه اظهار كرد : امسال 
يك سال استثنايى از جهت خشكسالى است ؛چراكه ميزان بارندگى هاى موثر 
كل استان كم بوده است وبراى كشت هاى ديم  و 120 هزار هكتار اراضى آبى 
استان نگران هستيم . كيخسرو چنگلوايى گفت : سد مارون بايد 80 متر مكعب 
ورودى آب داشته باشد ولى درحال حاضر دبى آن كمتر از 40 متر مكعب  است 
واميدواريم دريك ونيم ماه باقى مانده بارندگى داشته باشيم ؛ وگرنه با خسارات 
جدى محصوالت كشاورزى مواجه مى شويم . چنگلوايى افزود: در حوزه كرخه 
ودز وكارون نگرانى براى كشت تابستانه نداريم ولى در حوزه زهره ومارون بايد 
منتظر بارندگى باشيم  .  وى درباره طرح انتقال آب به ديگر استان ها هم گفت : 
مزيت وجود آب در استان ،بسيار بيشتر از اين است كه به استان هاى ديگر انتقال 
داده شودچرا كه هزينه انتقال آب نيز 5 برابر هزينه اضافى توليد مى شود.بنابراين 
اگر آبى براى غير شرب انتقال داده شود، در طرح توسعه اى بخش كشاورزى 

استان دچار مشكل مى شويم. 

افتتاح شهرك هاى صنعتى كشاورزى در خوزستان
چنگلوايى درباره احداث شهرك هاى كشاورزى گفت : قرار است 16 شهرك 
كشاورزى با اولويت 5 شهرك دراستان احداث شود كه متولى آن شركت شهرك 
هاى كشاورزى است و70 درصداعتبارات را استان و 30 درصد آن را شركت 

شهرك هاى كشاورزى تامين مى كند .
و  كرد  اشاره  لهستان  كشور  در  شده  منعقد  هاى  نامه  تفاهم  به  ادامه  در  وى 
گفت : احداث كارخانه كود شيميايى و تراكتورسازى در منطقه آزاد ، صادرات 
محصوالت كشاورزى به ميزان يك ميليون تن از جمله دستاودرهاى اين سفر 

بود كه اميدواريم شاهد عملياتى شدن اين تفاهم نامه ها باشيم

دريافت مجوز تخصيص آب فاز دوم طرح 550 هزار هكتارى 
 رييس جهاد كشاورزى خوزستان با اشاره به اينكه  فاز دوم طرح 550 هزار 
مجوز  نيرو  وزارت   : كرد  نشان  خاطر  است  هكتار  هزار  شامل 244  هكتارى 
تخصيص آّب براى 116 هزار هكتار آن را حذف كرده بود اما با پيگيرى هاى 
انجام شده  ، مجوز آب براى تمام اراضى داده شد. چنگلوايى گفت : طبق گفته 
رييس جمهور ، طرح 550 هزار هكتارى يك طرح كامل است و فاز اول و دوم 

ندارد.
 اين مقام مسئول تصريح كرد : يكى از مشكالت طرح 550 هزار هكتارى در 
ارتباط با زهكش هاى اصلى آن است كه سازمان آب و برق اجرايى كرده و متولى 

كانال هاى درجه 2 و 3 وزارت جهاد كشاورزى است.
از  بخشى  و  زهكش ها  اين  ساماندهى  براى  تومان  ميليارد    440 افزود:  وى 
شبكه هاى اصلى آبيارى پيش بينى شده كه اين اعتبارات قرار است در اعتبارات 

12 هزار و 800 ميليارد تومانى فاز دوم ديده شود تا مشكالت حل شوند.

ــت آباد، كوهرنگ 3   طرح هاى انتقال آب بهش
ــبزكوه و... فاقد مجوزهاى زيست محيطى  و س
ــاس قانون داشتن ارزيابى هاى  هستند و بر اس
ــام پروژه هاى بزرگ  ــت محيطى براى انج زيس
ــف بودجه براى  ــت و بدون آن ردي الزامى اس

ــد اجراى آنها درنظر گرفته نخواهد ش

تاكنون  يازدهم  دولت  و  زيست  محيط  سازمان 
مجوزى براى برداشت و انتقال آب از سرشاخه هاى 
كارون صادر نكرده است و نقل قول ها و مطالبى كه 
در خصوص اجراى اين طرح ها بيان مى شود، براى 

دور شدن از فضاى كارشناسى است
در حال حاضر استان خوزستان با مجموعه اى از 

مشكالت ريز و درشت زيست محيطى 
دست به گريبان است كه خشك شدن 
رطوبت  كاهش  رودخانه ها،  تاالب ها، 
پديده  وقوع  و  گتوند  سد  خاك، 
ريزگردها از جمله مهم ترين آنها است، 
مسائلى كه زندگى را به كام مردمان جلگه 
خوزستان تلخ كرده و براى حل آنها نياز به 
عزم ملى و توجه دولت بشدت احساس 
مى شود. به همين روى دكتر معصومه 
محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  ابتكار 
جهانى  روز  مناسبت  به  كشور  زيست 

تاالب ها براى هشتمين بار به استان خوزستان سفر كرد 
تا بار ديگر از نزديك به بررسى مشكالت محيط زيستى 
آبگيرى  در خصوص  ابتكار  بپردازد.معصومه  استان 
تاالب هورالعظيم گفت: متأسفانه تاالب هورالعظيم 
به دليل جاده كشى و فعاليت هاى وزارت نفت براى 
بود  شده  خشك  كامًال  نفت  استخراج  و  حفارى 
كه با پيگيرى هاى دولت و بارندگى هايى كه سال 
قبل داشتيم، توانستيم حدود 70 درصد تاالب را 
آبگيرى كنيم. وى افزود: خوشبختانه در حال حاضر 
آب وارد تاالب مى شود و نسبت به گذشته شرايط 
بهترى داريم، اما الزم است حقابه تاالب ها درنظر 
گرفته شود چرا كه تاالب ها عالوه بر تأمين معيشت 
مردم منطقه، از لحاظ اقتصادى و محيط زيستى نيز 
بسيار حائز اهميت هستند. ابتكار همچنين با اشاره به 
طرح انتقال آب شيرين از رودخانه كارون به تاالب 

شادگان نيز گفت: طبق هماهنگى هاى صورت گرفته 
با سازمان آب و برق استان خوزستان بناست در 
فصولى كه شركت توسعه كشت و صنعت نيشكر 
زهاب ندارد، آب شيرين از كارون به وسيله پمپاژ 
وارد تاالب شادگان شود. ابتكار افزود: سال قبل 90 
ميليون متر مكعب آب از كارون به تاالب شادگان 
به  جارى  سال  در  رقم  اين  كه  است  شده  منتقل 
و  يافت  خواهد  افزايش  مكعب  متر  ميليون   120
تمام تالش مان را براى تأمين حقابه و احياى تاالب 
شادگان به كار خواهيم بست.رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست به كاهش 60 تا 70درصدى ميزان 
گفت:  و  كرد  اشاره  خوزستان  استان  در  بارندگى 
آينده  در  دما،  افزايش  و  بارندگى  كاهش ميزان  با 

شرايط سختى را پيش رو خواهيم داشت و متأسفانه 
بشدت  خوزستان  استان  تاالب هاى  و  رودخانه ها 
تحت تأثير تغييرات اقليمى، سدسازى ها و طرح هاى 
انتقال آب قرار گرفته اند، پس الزم است با مصرف 
بهينه و اصالح الگوى كشاورزى در سراسر كشور 

در حفظ منابع آب دقت نظر بيشترى داشته باشيم.
ابتكار در خصوص اجراى طرح 500 هزار هكتارى 
كشاورزى مقام معظم رهبرى اظهار كرد: اين طرح، 
توليد  ميزان  افزايش  سبب  كه  است  مهمى  پروژه 
استان  در  اشتغالزايى  و  كشاورزى  محصوالت 
پروژه  اين  كه  است  الزم  ولى  مى شود  خوزستان 
ارزيابى زيست محيطى داشته باشد، چرا كه در غير 
اين صورت در آينده اى نه چندان دور شاهد تبعات 
و آثار منفى طرح 500 هزار هكتارى بر رودخانه 

كارون و تاالب هاى استان خوزستان خواهيم بود.

وى در ادامه درباره وقوع پديده ريزگردها گفت: 
خوزستان  استان  غبارهاى  و  گرد  از  بخشى  منشأ 
است  سدهايى  ساخت  آن  دليل  و  است  داخلى 
كه بدون داشتن ارزيابى هاى زيست محيطى ساخته 
از  بسيارى  خشكى  سبب  آنها  ساخت  و  شده اند 
زمين ها، تاالب ها و رودخانه هاى استان شده است.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
طرح هاى انتقال آب از سرشاخه هاى كارون بزرگ 
گفت: طرح هاى انتقال آب بهشت آباد، كوهرنگ 3 
و سبزكوه و... فاقد مجوزهاى زيست محيطى هستند 
و بر اساس قانون داشتن ارزيابى هاى زيست محيطى 
براى انجام پروژه هاى بزرگ الزامى است و بدون 
گرفته  درنظر  آنها  اجراى  براى  بودجه  رديف  آن 
سازمان  داد:  ادامه  ابتكار  شد.  نخواهد 
محيط زيست و دولت يازدهم تاكنون 
مجوزى براى برداشت و انتقال آب از 
سرشاخه هاى كارون صادر نكرده است 
و نقل قول ها و مطالبى كه در خصوص 
اجراى اين طرح ها بيان مى شود، براى 
دور شدن از فضاى كارشناسى است، 
ارزيابى هاى  بدون  پروژه اى  هيچ  ولى 
وى  ندارد.  اجرا  امكان  زيست محيطى 
مشكالت  و  مسائل  تمامى  افزود: 
رودخانه كارون بررسى شده اند و طرح 
احياى اين رودخانه در دستور كار شوراى عالى آب 

قرار گرفته است.
دكتر ابتكار همچنين در خصوص ساخت سد گتوند 
دستور  يك  با  متأسفانه  افزود:  نيز  آن  آبگيرى  و 
سياسى و با وجود مخالفت سازمان حفاظت محيط 
زيست، سد گتوند آبگيرى شد و اين سد مشكالت 
بسيارى را براى منابع آب و مردم استان خوزستان 
يك  گفت:  پايان  در  وى  است.  آورده  وجود  به 
تيم كارشناسى ويژه جهت بررسى مشكالت سد 
گتوند تشكيل شده است و پس از تكميل مطالعات 
اطمينان  درصد  هيچ كدام  كه  شد  مطرح  گزينه   3
كافى براى تصميم گيرى نهايى را نداشتند و بنا شد 
به طور موقت مديريت مخزن صورت گيرد و به 
طور مستمر ميزان آلودگى ها سنجش و بر اساس آن 

چاره انديشى شود.

وزارت  اينكه  يادآورى  با  همچنين  چيان  چيت   
نيرو براى سال جارى متعهد بوده است كه 1800 
مگاوات نيروگاه حرارتى جديد وارد مدار كند، گفت: 
تا اين لحظه 1995 مگاوات نيروگاه افتتاح شده و 
حدود 200 مگاوات نيز تا پايان سال به بهره بردارى 
خواهد رسيد كه اين يعنى ما از اهداف تعيين شده 

جلوتر هستيم.
نظر  از  نخست  استان  را  خوزستان  استان  وى 
نظر  از  گفت:  و  كرد  معرفى  برق  توليد  ظرفيت 
مصرف برق نيز استان خوزستان به دليل وجود 
صنايع بزرگ و طول دوره گرما، پس از تهران 

دومين استان است و از نظر ميزان صادرات برق هم 
در جايگاه نخست كشور قرار دارد.

وزير نيرو با بيان اينكه استان خوزستان در جايگاه دوم كشور 

از نظر انتقال برق قرار دارد، اظهار داشت: در كنار توليد 
برق بايد به توسعه شبكه انتقال هم توجه كنيم چرا كه 
نياز قطعى به بازسازى و افزايش ظرفيت شبكه انتقال در 
كشور وجود دارد و براى اين منظور، 5 مناقصه بزرگ 
برگزار شده كه تاكنون برنده 2 مناقصه تعيين و قريب به 

400 پست جديد احداث خواهد شد.
چيت چيان درخصوص آب استان خوزستان نيز تصريح 
كرد: بزرگترين سرمايه گذارى ها براى استحصال آب در 
استان خوزستان انجام شده و زير كشت بردن 550 هزار 
هكتار از اراضى استان خوزستان و ايالم، از تالش هاى 
جهادى براى مدرن سازى شبكه هاى آبيارى است كه 

در دست اجرا قرار دارد./ ايلنا

خوزستان رتبه ى نخسِت توليد و صادرات برق در كشور را دارد
وزير نيرو  در مراسم بهره بردارى ازنيروگاه تركيبى برق بهبهان با بيان اينكه نيمى از كل نيروگاه هايى كه امسال

 به بهره بردارى رسيده و به بهره بردارى خواهد رسيد در استان خوزستان خواهد بود، گفت: 
استان خوزستان از جايگاه بااليى در مجموعه شبكه برق كشور برخوردار است.

 طرح هاى انتقال آب كارون مجوز زيست محيطى ندارد
نگار نخلى/ ايران
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ايران آماده گفت وگو با عربستان است
رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس گفت: آمريكا نخواهد توانست از خطوط 
قرمزى كه ايران براى اين كشور در منطقه وضع كرده، عبور كند. امروز، ايراِن 
زمان شاه نيست و در مقابل هر تهديد آمريكايى خواهد ايستاد اما اين بدان 
معنا نيست كه تهران خواهان جنگ است. رويارويى نظامى ميان ايران و آمريكا، 
ضعيف ترين احتمال است و واشنگتن بخوبى به توانايى هاى ايران آگاه است. 
ايران هيچ مشكلى با عربستان ندارد و آماده گفت وگو با رياض است. فارس اين 

خبر را منتشر كرد.

انقالب اسالمى از جريان نواب صفوى جداست
سيد حسن خمينى گفت: امام خمينى به نوعى انقالب اسالمى را از جريان نواب 
صفوى جدا مى داند. انقالب ما انقالبى است كه بنيانگذار آن شخصى فرهنگى 
است. عالوه بر خود امام خمينى، بقيه رده هاى مديريتى و رهبرى انقالب نيز 
همچون آيت اهللا مطهرى، مرحوم شريعتى، شهيدان بهشتى، مفتح و باهنر و مرحوم 
بازرگان همگى از عناصر فرهنگى و دانشگاهى هستند. ايلنا اين خبر را منتشر كرد.

هاشمى براى مجوز كدام كتاب به جنتى نامه نوشت؟
چند روزي است ويرايش جديد كتاب زندگي و زمانه ايت اهللا هاشمي رفسنجاني 
به بازار كتاب امده است. در اين كتاب به نكته جالبي درباره صدور مجوز كتاب 
اشاره شده است و دستخطي از ايت اهللا هاشمي رفسنجاني براي اولين بار 
منتشر شده است. در توضيح آن از زبان جعفر شيرعلي نيا نويسنده كتاب آمده 
است: «حدس مى زديم مرحله ى بررسى و صدور مجوز خيلى طوالنى شود و 
كتاب به نمايشگاه كتاب تهران نرسد، 8 فروردين نامه اى براى آيت اهللا نوشتم و 
خواستم در گرفتن مجوز كتاب ياريمان دهد. دستخط را همان روز در حاشيه ى 
نامه ى نگارنده براى وزير ارشاد نوشتند: «جناب دكتر على جنتى، زحمت زيادى 
كشيده اند كه به نمايشگاه كتاب برسد لطفا دستور بدهيد با اولويت و سرعت 

مجوز صادر شود.» انتخاب اين خبر را منتشر كرد.

روايت عارف از استراتژى اصالح طلبان
محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد در ديدار با آيت اهللا سيد حسن خمينى 
اظهار كرد: در شرايط حساس كنونى و با توجه به وضعيت ويژه اى كه در منطقه 
حاكم است هيچ راهى جز وحدت در داخل خانواده انقالب نداريم و جمهورى 
اسالمى ايران بايد براى كاهش تنش ها در منطقه نقش موثرى ايفا كند و براى اين 
كار نيازمند همبستگى در داخل كشور داريم. اگرچه در ابتدا با تشكيل كارگروهى 
در داخل فراكسيون اميد «گفت وگوى ملى» را در داخل پارلمان دنبال كرديم اما 
اكنون به صورت جدى موضوع گفت وگوى ملى را در سطح ملى براى رسيدن 
به اهدافى كه ترسيم كرده ايم دنبال مى كنيم. گفتمان اصالحات از حق خود به نفع 
منافع ملى عبور مى كند و انتظار داريم بزرگان كشور در عملياتى شدن گفت وگوى 

ملى به فراكسيون اميد كمك كنند. جماران اين خبر را منتشر كرد.

در حكومت على خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد
على مطهرى در مراسم بزرگداشت دهه فجر در پژوهشگاه علوم انسانى و 
مطالعات فرهنگى ضمن گراميداشت سالروز پيروزى انقالب اسالمى و دهه فجر 
به بررسى ريشه ها و ماهيت انقالب اسالمى پرداخت و اظهار كرد: اگرچه امروز 
بعد از گذشت 38 سال از پيروزى انقالب اين موضوع براى ما روشن است اما 
در روزهاى آغازين پيروانقالب اين بحث ها مطرح بود و طرح دوباره آنها در 
امروز بى فايده نيست. مطهرى تصريح كرد: اينطور نيست كه ما هيچ نمونه اى از 
دموكراسى در اسالم نداشته باشيم حكومت على (ع) حاكى از دموكراسى است. 

شهيد مطهرى در كتاب جاذبه و دافعه على مى گويد بزرگترين دشمنان حضرت 
امير (ع) خوارج بودند اما آزاد بودند كه حرف خود را بزنند زندان نكرد شالق 
نزد حقوق شان را از بيت المال قطع نكرد تا زمانى كه سالح به دست گرفتند. 
يعنى خط قرمز ما اقدام مسلحانه است نه انتقاد. وى گفت: نمونه دموكراسى در 
اسالم است كه خليفه اى كه حيطه زعامتش از غرب ايران تا شمال آفريقا تحت 

تسلط او بود اينطور با مخالفانش برخورد مى كرد. ابتكار اين خبر را منتشر كرد.

پديده كولبرى ربطى به دولت ندارد
حشمت ا... فالحت پيشه، نماينده مردم اسالم آباد غرب، درباره كولبران و اقداماتى 
كه بايد براى توقف يا فعاليت قانونى آنها انجام داد، به گفت وگو پرداخت، وى 
در بخش از اين گفت و گو اظهار داشت: پديده كولبرى به يك دولت و يك 
رئيس جمهور برنمى گردد. اينكه بگوييم آقاى روحانى در اين حادثه مقصر است، 
حرف غلطى است. بار هم تاكيد مى كنم پديده كولبرى حاصل عمكرد يك دولت 
نيست. موضوع اين افراد ربطى به دولت خاصى ندارد. كولبران، جمعيت فراموش 
شده اى هستند. به جاى اينكه اين افراد از مزاياى مرزنشينى بهره مند شوند، دچار 
چنين وضعيتى شده اند كه بسيار ناراحت كننده است. كولبران افرادى هستند كه 
سخت ترين و پرريسك ترين شغل در حوزه قاچاق را بر عهده دارند. واقعيت 
اين است تا زمانى كه مقررات خاص، اجرايى و عملياتى در مرزها براى مبارزه 
با قاچاق شكل نگيرد، مشكل كولبران قابل حل نيست. قاچاق در كشور ساليانه 
قاتل 2 ميليون شغل است. وقتى چنين قوانينى نداريم، پس نبايد انتظار حل اين 
معضالت را داشته باشيم. آسيب قاچاق به اقتصاد كشور بسيار جدى و مهلك 
است. در خوشبينانه ترين حالت ساليانه پانزده ميليارد دالر كاالى قاچاق به كشور 
وارد مى شود. بخشى از اين كاالها توسط كولبران و بخش عمده آن به صورت 
سيستماتيك از سوى قاچاقچيان وارد مى شود. اينكه اين موضوع به دولت ربط 
داده مى شود، عجيب است. با توجه به آمار ارائه شده، موضوع مبارزه با قاچاق در 
طول 2 سال گذشته با روند قابل قبولى پيگيرى شده است و من كارنامه دولت 
را در اين زمينه قابل قبول مى دانم. در اين 2 سال تا حدى بحث مبارزه با قاچاق، 
سريع تر و موثرتر از گذشته پيش رفته است. البته راه زيادى براى ريشه كن شدن 
قاچاق كاال و ارز در كشور وجود دارد، اما معتقدم زحمات زيادى براى مبارزه با 

قاچاق شكل گرفته است. آرمان اين خبر را منتشر كرد.

ستاره سابق پرسپوليس 
و يك داستان ديگر جنايى-عاشقانه

ناصر محمدخانى، ستاره سابق پرسپوليس توسط اقوام همسر موقتش در فرودگاه 
ربوده شد و سپس با پيگيرى هاى پليس آزاد شد. آدم ربايان تصور مى كردند تمام 
امكانات ارتباطى اين فرد را از دسترس او خارج كردند اما اين فوتباليست توانست 
از يك فرصت كوتاه براى تماس با بستگانش استفاده كند. بستگان اين فوتباليست 
هم فورا با پليس تماس گرفتند. ماموران پليس در كوتاهترين زمان مكان نگهدارى 
اين فوتباليست را شناسايى كردند و موفق شدند ضمن آزاد كردن اين فوتباليست، 

آدم ربايان را دستگير كنند.

مكان مجمع تغيير نمى كند
پس از انتشار اخبارى مبنى بر تغيير محل مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اداره 
كل روابط عمومى و اطالع رسانى اين نهاد ، بيانيه اى صادر كرد و اين ماجرا را 
تكذيب كرد.در اين بيانيه آمده است:در روزهاى گذشته، شايعاتى مبنى بر تغيير 
محل مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقل مكان اين نهاد به ساختمان يكى از 
زير مجموعه هاى آن بازتاب يافت كه قويا رد و تكذيب مى شود. همچنين تأكيد 
مى گردد اخذ هر گونه تصميم و اعمال هرگونه تغيير در موضوعات مشابه از قبيل 

انتصابات ، انتقاالت يا جابه جايى اماكن و ساختارهاى مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در اختيار رهبر معظم انقالب اسالمى بوده و اخبار آن جز از ناحيه دفتر معظم 

له مفيد وثوق و اطمينان نيست.

حرف هاى ترامپ از روى نافهمى است
وزير دادگسترى گفت: بى ترديد امسال مردم عزيز ما در راهپيمايى روز 22 
بهمن حضور گسترده و دشمن شكن دارند.حجت االسالم والمسلمين مصطفى 
پورمحمدى وزير دادگسترى 22 بهمن امسال و راهپيمايى اين روز را از لحاظ 
زمانى، حائز اهميت بسيار دانست و اظهار داشت: مردم ما هميشه ثابت كرده اند كه 
پاى ارزش هايشان ايستاده اند و 22 بهمن هم يكى از مهم ترين عرصه هايى است 
كه پايمردى و وفادارى مردم به انقالب و نظام اسالمى مبتنى بر واليت فقيه در 
آن مشهود مى شود.وى افزود: بى ترديد امسال هم مردم عزيز ما در راهپيمايى روز 
22 بهمن حضور گسترده و دشمن شكن دارند.وزير دادگسترى خاطرنشان كرد: 
22 بهمن، عرصه و صحنه پاسخ قاطعانه به ياوه گويى ها و گستاخى ها به ويژه 
حرف هايى است كه اخيراً رئيس جمهور آمريكا به زبان رانده است.پورمحمدى 
تصريح كرد: البته اين قبيل حرف ها از روى نافهمى سياسى است و نبايد چندان 

آن ها را جدى گرفت.

خريد هواپيما پز دادن ندارد
صديقى امام جمعه موقت تهران با انتقاد شديد از عملكرد مسؤوالن در مسائل 
اقتصادى، اظهار كرد: بايد در اقتصاد به استقالل برسيم و الزمه آن اجراى طرح 
اقتصاد مقاومتى است، خريد يك هواپيما پُز دادن ندارد، آيا برجام تنها همين يك 
هواپيما بود؟ شعارهايى كه مسؤوالن دولتى براى رفع ركود و اقتصاد مردم مى 

دادند، عملى نشده است.

حكم رهبر انقالب درباره استفاده روحانيون
 از ماشين هاى گران قيمت

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در ابتداى درس خارج فقه پس از بيان حديثى 
اخالقى، با اشاره به «حرام بودن استفاده از ماشين هاى گران قيمت براى روحانيون 
و طالب» فرمودند نامه اى دريافت كرده اند كه در آن نوشته شده بعضى از افراد 
حاضر در درس، با ماشين هاى گران قيمت دويست ميليونى تردد مى كنند.ايشان 
در اين باره افزودند: حرمت اسراف براى همه است، هر كسى در هر حّدى چه 
غنى، چه متوسط يا فقير ممكن است اسراف كند و اسراف، عمل حرام است. 
اين ماشين هاى گران قيمت حرام است.ربر انقالب با اشاره به وجود برخى جهات 
امنيتى و حفاظتى براى استفاده از ماشين گران قيمت فرمودند: توجه كنيد! عمل، 
ورع، اجتهاد، زهد، بى رغبتى، نرفتن به دنبال زخارف مادى و زيبائى هاى ظاهرِى 

زندگى، وظيفه ى اصلِى ماست.

توان استخدامى دولت 100 هزار نفر در سال است
انصارى، رئيس سازمان امور ادارى و استخدامى كشور گفت در حال حاضر 
دولت داراى 2 ميليون و 350 هزار نفر نيروى انسانى استخدامى، قراردادى، پيمانى، 
كارمندى و كارگرى است، در مقابل ما حدود 3 ميليون فارغ التحصيل دانشگاهى 
داريم كه اگر همه نيروى انسانى دولت را بيرون كنيم و اين افراد را به كار بگيريم 
باز هم يك ميليون فارغ التحصيل بيكار خواهيم داشت.عالوه بر فارغ التحصيالن 
حدود 5 ميليون نفر نيز در دانشگاه ها در حال تحصيل هستند، اين در حالى است 
كه توان استخدامى دولت در سال 100 هزار نفر است، بنابراين بايد دانشجويان فكر 
استخدام در دولت را كه به يك آرزوى محال تبديل شده است را از سر بيرون كنند 

و به فعاليت هاى ديگر در واحدهاى توليدى و خدماتى روى بياورند.

درآمد نفت در سال 96 چند خواهد بود؟
بي  ژن نامدار زنگنه در برنامه تيتر اادامه داد : در اسفند ماه امسال با حضور رئيس 
جمهور فاز هاى 19 - 17 - 20- 21 پارس جنوبى افتتاح مى شود كه 50 ميليارد 
متر مكعب گاز در سال به توليد كشور اضافه مى شود و دست كم 10 ميليارد به 
سرمايه كشور اضافه مى كند. زنگنه گفت: ارزش صادرات ما در سال آينده 
بين 45 تا 50 ميليارد دالر خواهد بود، ما مطالباتمان را وصول مى كنيم زيرا 

امروز مشتريان زيادى داريم و عمال محدوديتى هم در فروش نداريم.

حزب گرايى موجب گم شدن شايسته ساالرى مى شود
مردمى  جبهه  مؤسس  هيأت  رئيس  رحيميان  محمدحسن  حجت االسالم 
عصر  كه  جبهه  اين  ايثارگران  كميته  نشست  در  اسالمى  انقالب  نيروهاى 
كردن  مردمى،محو  جبهه  هدف  گفت:  سخنانى  طى  شد،  برگزار  امروز 
مرزبندى هاست، گفت: متأسفانه گاهى دچار بت حزب گرايى و جناح گرايى 

هستيم كه اين موجب گم شدن شايسته ساالرى مى شود.

دو پيام جديد بشار اسد براى مخالفان
ميزبانى بشار اسد رئيس جمهورى سوريه در دمشق از هيأت هاى پارلمانى و 
رسانه اى كشورهاى مختلف طى چند روز گذشته افزايش يافته است.در واقع 
اين ديدارها براى داخل و خارج  از سوريه حامل پيام هايى است؛نخست؛ 
بشار اسد سالم است و هر چه در شبكه هاى اجتماعى درباره سكته قلبى 
وى گفته مى شد، كامال نادرست است. يكى از كسانى كه به آتش شايعات 
اخير مى دميد، فيصل قاسم مجرى شبكه قطرى الجزيره است؛ شبكه اى كه 
نقشى انكارناپذير در شعله ور كردن آتش اختالف و دشمنى در سوريه از 
سال 2011 داشته است.دوم؛ بشار اسد به مذاكره با گروه هاى مسلح سوريه 

باور دارد؛ مذاكره اى كه روسيه آن را بر وى تحميل نكرده است.

جزئيات جديد از پشت پرده
 تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان

محمداسماعيل سعيدى در نشست بانوان فرهنگى منتخب نواحى تبريز اظهار 
زمينه  در  شفاف سازى  فرهنگيان  و  مردم  مطالبات  مهم ترين  جمله  از  كرد: 
صندوق ذخيره فرهنگيان است. نماينده مردم تبريز در مجلس از وام 5 هزار 
ميليارد تومانى به يكى از افراد فعال در فوتبال از صندوق فرهنگيان بدون 
ضامن خبر داد و گفت: كدام فرهنگى مى تواند به راحتى از صندوق فرهنگيان 

وام بدون ضامن بگيرد.

توصيه سعيد جليلى به ترامپ
جليلى با بيان اين كه امروز ما در اوج قدرت و توانايى هسيتم و شخصى 
در مقام رياست جمهورى امريكا قرار گرفته كه عنوان كتاب و مانيفست 
راى  شعار  اين  به  امريكا  مردم  و  بود  افليج»  «امريكاى  اش  انتخاباتى 
خواند  مى  افليج  را  امريكا  پيش  ماه  يك  كه  ترامپ  آقاى  افزود:  دادند، 
بداند با پيكر فلج نمى تواند رجز بخواند. بهتر است به جاى رجزخوانى 
كند.  درمان  خواهد  مى  را  فلج  امريكاى  چگونه  بگويد  امريكا  مردم  به 
رجز  با  است  گرفته  تحويل  كه  را  افليجى  موجود  باشد  مواظب  ترامپ 
خوانى هاى بيجا به مرگ نكشاند.جليلى اظهار داشت : امروز كشور ما 
در موقعيتى است كه خود امريكايى ها مى گويند كه بسيارى از مسائل 
منطقه بدون حضور ايران حل شدنى نيست. دشمنان 5 سال تمام توانشان را 
گذاشتند كه يكى از كشورهاى دوست ما را با تروريزم و جنگ از پا دربياورند 

اما نتوانستند.

تكانه هاى ترامپ عليه رابطه آمريكا با ايران پايان ندارد، حتى به صورت 
موقت.  پس از ممانعت از ورود اتباع ايرانى به آمريكا و حمالت لفظى تند 
و بى پروا و اعمال تحريم هاى تازه عليه ايران امروز زمزمه هاى به گوش 
مى رسد كه دولت آمريكا به دنبال راهى براى قرار دادن نام سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى در ليست تروريستى است. 
خبرگزارى رويترز به نقل از مقام هاى دولت آمريكا مى گويد از چند سازمان 
و نهاد آن كشور خواسته شده نظر و برآورد خود از طرحى احتمالى براى 
افزودن سپاه پاسداران به فهرست «سازمان هاى تروريستى» را ارائه كنند. 
رويترز تاكيد كرده هنوز نسخه اى از طرح پيشنهادى مربوطه را رويت 

نكرده است.
شمارى از مقام هاى سپاه پاسداران و نيز سازمان ها و شركت هاى وابسته 
به آن، و يا حتى شركت هاى خارجى طرف هم كارى با اين نيروى 
نظامى، در حال حاضر در فهرست تحريم هاى اياالت متحده قرار دارند. 
تحريم هايى كه به تازگى، و در پى آزمايش موشكى ايران با آغاز كار 

دولت ترامپ، افزايش پيدا كرده است.
ايران  و سپاه بارها هرگونه دخالت در فعاليت هاى تروريستى را تكذيب 

كرده اند. 
طرح تازه اى كه رويترز از آن خبر داده است در حالى مطرح مى شود كه 

حمالت لفظى مقامات آمريكايى به ايران افزايش يافته است. 
آخرين اين حمالت از سوى سخنگوى كاخ سفيد مطرح شد. سخنگوى 
كاخ سفيد روز سه شنبه گفت: «ايران خود را دست انداخته است اگر فكر 

مى كند رييس جمهورى جديدى سركار نيامده است.»
اسپايسر افزود: «او (دونالد ترامپ) هر وقت الزم بداند تدابيرى در پيش 
خواهد گرفت. رئيس جمهور همچنين بارها روشن كرده كه پيشاپيش 
نخواهد گفت اين اقدامات چه خواهد بود، و هيچ گزينه اى را ناديده 

نمى گيرد.»
پيش از اين نيز رييس جمهور آمريكا گفته بود: «ايران با آتش بازى 
نكند. ايران متوجه نيست كه رييس جمهور اوباما تا چه حد با آنها مهربان 

بوده است؛ اما من اين طور نيستم.»
ترامپ در توييتر خود نوشت: «به ايران براى شليك يك موشك 
توافق  براى  بايد  است.  شده  داده  اخطار  رسمى  طور  به  بالستيك 

افتضاحى كه آمريكا با آنها كرد ممنون مى بودند!»
مايك پنس، معاون رييس جمهورى آمريكا نيز هشدار داده بود كه كه ايران 

در جديت رييس جمهورى جديد آمريكا ترديد نكند.
وى نيز مانند سخنگوى كاخ سفيد گفته كه بهتر است ايران نگاهى به 
تقويم بيندازد و دريابد كه رييس جمهورى جديدى در كاخ سفيد مستقر 

شده است.
اما مقام معظم رهبرى درباره تهديد هاى اخير آمريكا اظهار كردند: «اين 
آقاى تازه آمده در امريكا با حرفها و اقدامات خود، حرفهاى 38 ساله نظام 
اسالمى را درباره فساد همه جانبه دستگاه حاكم امريكا، علنى و عريان در 
مقابل افكار عمومى قرار داده است و ملت ايران در روز 22 بهمن پاسخ 

اقدامات و تهديدات او را خواهند داد.»
حسن روحانى هم سخنان ترامپ را دليلى براى حقانيت دولت ايران توافق 
هسته اى مى داند و مى گويد: "بعضى ها كه مى گفتند نبايد اصال با اينها 
[اياالت متحده آمريكا] حرف بزنيم. نبايد به آنها نزديك شويم. مى گفتند 

همين كه نشستيم، آنها يك كاله گشاد دارند كه سرما مى گذارند. هر چه 
ما مى گفتيم عمامه داريم، كاله سر ما نمى رود ولى مى گفتند يك كاله 

خيلى گشاد دارند فوق عمامه."
او اظهار كرد: «مذاكرات را به جايى رسانديم كه حاال رئيس جمهور جديد 
آمريكا نمى تواند تحمل كند. اين توافق را مى خواند و نمى تواند تحمل 
كند و مى گويد در تاريخ، اين بدترين توافقى بوده كه آمريكا آن را امضا 

كرده است.»
فرمانده سپاه نيز امروز به اقدامات و سخنان ترامپ و ديگر مقامات آمريكا 
واكنش نشان داد. سرلشكر جعفرى گفت: «يكى از اين تحليل ها اين است 

كه تقابل با ايران خطرات قابل توجه اى دارد و برخى از آنها ترامپ را 
نصيحت مى كنند كه بداند ايران موقعيتى دارد كه آمريكا را "ببر كاغذى" 
مى بيند و برخى معتقدند كه آمريكا بايد اين نيمه ابرقدرت بودن در جهان 

را فراموش كند.»
تهديد علنى ايران از سوى مقامات آمريكايى در حالى صورت مى گيرد كه  
تحليلگران معتقدند ايران بايد اين تهديدات را جدى بگيرد و هوشمندانه 
به آن ها پاسخ دهد. اما سوال اساسى اين است كه حد تهديدات آمريكا 
كجاست؟ آيا ترامپ عليه ايران دست به اقدام نظامى مى زند يا اينكه در 
حد بلوف باقى مى ماند؟ يا ترامپ به دنبال اعمال محدوديت شديد عليه 

ايران است؟
ترامپ نشان داده است در عمل به وعده هايش هيچ مصلحتى را در نظر 
نمى گيرد، او دستور ساخت ديوار در مرز مكزيك را صادر كرد و فرمان 
ممانعت از ورود شهروندان هفت كشور مسلمان را نيز صادر كرد. دو فرمانى 

كه بسيار چالش برانگيز شده است. ترامپ پيش از اين وعده پاره كردن 
برجام را داده بود اما از آنجايى كه برجام يك توافق چند جانبه است و به 

تصويب شوراى امنيت رسيده است او نتوانست كارى از پيش ببرد. 
با اين حال دولت جديد آمريكا به تازگى سخن از مذاكره دوباره بر سر 
پرونده هسته اى ايران مى زند موضوعى كه قويا از سوى ايران و محمد 

جواد ظريف رد شده است. 
ظريف در گفت و گو با روزنامه اطالعات گفت: «ممكن است ترامپ 
براى مذاكره مجدد تالش كند. معلوم است كه نه ايران ونه اروپايى ها 
 مذاكره مجدد را نمى پذيرند .  جامعه بين المللى  هم قبول نمى كند؛ لذا روزهاى 

دشوارى را در پيش رو خواهيم داشت ضمن اين كه در يك سال گذشته هم 
روزهاى آسانى نداشتيم. تمام حقوقمان را يك به يك رفته ايم در صحنه 

مذاكره گرفتيم و انشاء اهللا باز هم همين كار را خواهيم كرد.»
برخى گزارش ها از اين حكايت مى كند كه دولت ترامپ به دنبال دائمى 
كردن محدوديت هاى برجام است با اين حال هنوز هدف دولت آمريكا از 

تالش براى مذاكره مجدد مشخص نيست. 
در همين حال اخبارى نيز از تالش آمريكا براى ايجاد شكاف ميان ايران 
و روسيه حكايت دارد. روزنامه وال استريت ژورنال در اين باره نوشته است: 
«ترامپ با هدف پايان دادن به جنگ سوريه و تقويت مبارزه با داعش، به 
دنبال راهكارهايى براى شكستن پيوندهاى نظامى و ديپلماتيك روسيه با 

ايران است.»
اين روزنامه به نقل از منبع آگاه خود با اشاره به اينكه آمريكا به دنبال مهار 
ايران است، مى نويسد: «اگر اختالفى بين روسيه و ايران وجود داشته باشد، 

مايليم آن را كشف كنيم.»
به اين ترتيب به نظر مى رسد گام بعدى دولت ترامپ منزوى كردن ايران 
و ايجاد فاصله ميان متحدان قدرتمند اش است. پيش از اين نيز اوباما در 
دوران رياست جمهورى خود تالش هاى فراوانى را براى شكاف ميان 
ايران و شركاى سياسى اش به كار برد و در مواردى هم موفق بود. از 
جمله توانست چين و روسيه را قانع كند تا تحريم هاى سخت عليه ايران 

اعمال شود. 
شايد از همين منظر است كه تحليلگران معتقدند كه ايران با گسترش 
روابط با كشورهاى اروپايى خصوصا كشورهايى كه اكنون با دولت 
جديد آمريكا روابط مناسبى ندارند سعى در خنثى كردن اقدامات 

ترامپ داشته باشد. 
على خرم در اين باره معتقد است: «حاال تازه اول كار است و ترامپ 
مانند كوه يخ تنها يك هشتم سياست هاى خود را نشان داده است و اگر 
سياست هاى خود را ادامه دهد، وضعيت بسيارى خصمانه اى به وجود 
خواهد آمد. بنابراين كسانى كه شادى مى كردند حاال بايد جوابگو باشند، 
در حالى كه اگر كلينتون بر سر كار آمده بود، تنها كارى كه مى كرد اين 
بود كه در مورد حقوق بشر سرسخت تر از اوباما برخورد مى كرد اما در 

ساير موارد مانند او بود.»
او نسخه چينى را براى مقابله با ترامپ مى پيچيد و مى گويد: «ما 
بايد از سياست چينى ها الگوبرادارى كنيم و سرمان را به زير انداخته و 
كار خودمان را به خوبى انجام داده و مطمئن باشيم كه هم در داخل 
آمريكا و هم در اروپا، روسيه و چين به حساب ترامپ خواهند رسيد و 
نيازى نيست كه ما زره و شمشير برداشته به جنگ وى برويم. اگر ما 
اين كار را بكنيم باالفاصله ديگران ما را پس زده و تهاجم ترامپ عليه 

ما مشروع خواهد شد.»
مطهرى نيا ديگر تحليل گر مسائل بين الملل نيز سياست "سالم و 
سكوت" را براى ايران پيشنهاد مى كند و مى گويد: «به طور مشخص 
ما در نظام بين الملل بايد هر چه سريع تر، مسائل خود را به خصوص 
با كشورهاى اروپايى حل كنيم و زمينه ايجاد هم گرايى بيشتر با اين 
كشورها را نه به عنوان يك استراتژى بلكه به عنوان يك محيط 
ميانى براى حركت جهت حل وفصل مسائل خود با نظام بين المللى 

فراهم كنيم.»
گزارش  يك  در  آمريكا  فاكس نيوز  خبرى  شبكه  اخبار  اين  ميانه  در 
اختصاصى مدعى شد: «شواهد نشان مى دهد جمهورى اسالمى در چند 
روز گذشته از پرتاب يك موشك پرقدرت خود از محلى در شرق تهران (در 
محدوده استان سمنان) منصرف شده و اين موشك را «به نقطه نامعلومى 

انتقال داده است.»
اگر اين ادعا درست باشد نشان مى دهد كه ايران سعى دارد واكنش 
معقولى به تهديد هاى آمريكاى ترامپ نشان دهد. واكنشى كه بسيارى 

از تحليلگران به ايران توصيه مى كنند. 
به هر ترتيب سياست ترامپ در قبال ايران انقدر تهاجمى است كه اين 
گمانه را تقويت مى كند كه حتى ممكن است كه ترامپ دست به اقدامى 
نظامى هم بزند. با اينحال ترامپ نشان داده است سياستمدارى غير قابل 
پيش بينى است بايد ايستاد و ديد كه او چه مى كند؟ شايد هم تمام اقدامات 

و سخنان اخير او لفاظى بيش نباشد.

ايران با مرد ديوانه چه بايد كند

آمريكا تا كجا عليه ايران پيش مى رود؟ 
التماس براي عذرخواهى!

 محمد توكلي
آن  شاهد  مى گذرد  پالسكو  فاجعه  از  كه  هفته اى  سه  اين  در 
هستيم كه اكثريت قابل اعتنايى از مردم حاضر در متن جامعه، 
نمايندگان  از  نيمى  حداقل  و  رسانه ها  از  توجهى  قابل  كسر 
شهردار  عذرخواهى  خواهان  تهران  شهر  شوراى  در  مردم 
تهران و ديگر مسئوالن مرتبط با آنچه در ساختمان پالسكو 
رخ داد بودند. اين اصرار بر عذرخواهى كه با بى اعتنايى از 
سوى ديگر ماجرا روبه رو شده است آهسته آهسته دارد تبديل 

به نوعى التماس مى شود. 
مديران شهرى اگر ذره اى با مديريت حرفه اى آشنا بودند قطعا 
در همان ساعات اوليه وقوع آن فاجعه هولناك عذرخواهى 
كرده و با ارائه اطالعات صحيح، دقيق و به موقع در خصوص 
اصل واقعه و حواشى و بحران پس از آن از گسترش ابهامات 
و پرسش ها جلوگيرى مى كردند. نتيجه «التماس عذرخواهى» 
كه با وجود رنگ و لعاب صراحت نوعى انفعال در آن موج 
امروز  شهردار  و  ديروز  سردار  كه  است  شده  چنين  مى زند 
عذرخواهى»  عذرخواهى «نمايش  بهانه  به  شورا  صحن  در 
راه بيندازد. نمايشى كه در آن نه به واسطه  بى تدبيرى ها و 
اهمال كارى هاى منجر به فاجعه پالسكو بلكه از آن جا كه 
جانش را در راه مردم نداده است عذرخواهى مى كند و پس 
از اين جمالت احساسى و بى ارتباط به موضوع جلسه نوبت 
به تهديد منتقدان از موضع باال مى رسد و منتقدان مطابق 
معمول افرادى ضد انقالب معرفى مى شوند كه نيت و قصدى 

جز تخريب نظام ندارند.  
چنينى  اين  موارد  اغلب  مثل  هم  ماجرا  اين  در  آنكه  خالصه 
جاى طلبكار و بدهكار عوض شده است. اگر اعضاى شوراى 
به  رسانه ها  و  ديگر  نهادهاى  در  گيران  تصميم  ديگر  و  شهر 
براى  اختيارشان  در  اهرم هاى  از  عذرخواهى»  جاى «التماس 
پاسخگو كردن شهردار استفاده كرده بودند كار به اينجا نمى رسيد 
كه آقاى شهردار به جاى پاسخگويى به ابهامات فراوان اطراف 
فاجعه پالسكو از قهرمانى هايش در مهار بحران سخن بگويد و 

منتقدانش را تخريب گران نظام معرفى كند.
سوى  از  شده  مطرح  مطالب  حاشيه  در  مسائل  اين  بر  عالوه 
فراگير  مديريتى  بيمارى  يك  تهران  شهر  شوراى  در  قاليباف 
در كشور را هم شاهد بوديم. به اين معنا كه مديران  از مدير 
يك باشگاه ورزشى گرفته تا مسئوالن  ديگر به جاى پذيرش 
مسئوليت، عذرخواهى و ارائه توضيحات شفاف براى رفع ابهامات، 
خود را برابر با نظام سياسى معرفى مى كنند و منتقدان را مخالفان 
نظام مى خوانند. بايد براى اين بيمارى مديريتى كه لزوما فقط در 
اين مورد خاص نبوده است و اختصاص به يك جريان فكرى - 
سياسى هم ندارد و شوربختانه به شدت فراگير شده است نيز تا 

ديرتر از اين نشده فكرى اساسى كرد.

يادداشت

حاال تازه اول كار است و ترامپ مانند كوه يخ تنها يك هشتم سياست هاى خود را نشان داده است و اگر سياست هاى خود را ادامه دهد، 
وضعيت بسيارى خصمانه اى به وجود خواهد آمد. بنابراين كسانى كه شادى مى كردند حاال بايد جوابگو باشند، در حالى كه اگر كلينتون بر 
سر كار آمده بود، تنها كارى كه مى كرد اين بود كه در مورد حقوق بشر سرسخت تر از اوباما برخورد مى كرد اما در ساير موارد مانند او بود.»
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 يك ريال اعتبار به توسعه
 فاضالب خرمشهر تزريق نشد

سرپرست اداره آب و فاضالب خرمشهر گفت: از سال 1392 كه فروش 
اوراق مشاركت به پايان رسيد، يك ريال اعتبار براى توسعه فاضالب 

خرمشهر تزريق نشده است.
غالمرضا پور جاللى با يادآور شدن تفاوت پروژه هاى توسعه اى 
و تأسيساتى آبفا، بيان كرد: پروژه هاى تأسيساتى توسط اداره آب و 
فاضالب خرمشهر و از محل اعتبارات جارى انجام مى شود اما پروژه 
هاى توسعه اى زير نظر استان و به عنوان توسعه طرح ملى قرار مى 

گيرند و تعرفه ها و پيمانكار مجريشان را نيز استان تعيين مى كند.
وى افزود: در مدت اخير و با اعمال فشارها و از طريق فروش اوراق 
خزانه، يك تا دو طرح توسعه حوزه آب و فاضالب در خرمشهر درحال 
انجام است. سرپرست آبفاى خرمشهر ابراز اميداورى كرد: در سال 96، 
130ميليارد تومان اوراق خزانه به خرمشهر اختصاص يابد تا اين مبلغ به 
40درصد شبكه باقى مانده فاضالب و 60 درصد شبكه آب باقى مانده 

تعميم داده خواهد شد.
جاللى، به اجرايى شدن برخى طرح ها از محل اعتبارات جارى امور آب 
و فاضالب خرمشهر اشاره كرد و گفت: در كمتر از پنج ماه اخير كارهايى 
تحت عنوان سياست هاى كوتاه مدت تعريف شده است كه از اين ميان 

مى توان به اليروبى شبكه فاضالب اشاره كرد.
وى در ادامه ياد آور شد: براى اليروبى انهار، دو پيمانكار در دو فاز 
مشغول فعاليت هستند و اعتبارى بالغ بر پنج ميليارد ريال براى انجام 

اين كار هزنيه شده است.
جاللى، بازسازى ايستگاه هاى پمپاژ منطقه كوى بهروز، كوت شيخ، 

ديزل آباد را از ديگر پروژه هاى در دست اقدام برشمرد.
سرپرست آبفاى خرمشهر در پايان همچنين ازنوآورى در تأسيسات 
تصفيه آب خرمشهر خبر داد و اظهار كرد: تاسيسات تصفيه خانه شهداى 
خرمشهر براى اولين مجهز به سيستمى شد كه باعث پايين آمدن 

كدورت و گرفتن بوى آب مى شود.

سينما كانون در شهرستان سوسنگرد افتتاح شد
 سينماى كودك و نوجوان (كانون) هم زمان با دهه فجر انقالب اسالمى 

در شهرستان سوسنگرد راه اندازى شد.
به همت كانون پرورش فكرى استان، سينماى كودك و نوجوان 
شهرستان سوسنگرد عصر امروز و  هم زمان با دهه فجر سى و هشتمين 

سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در شهرستان سوسنگرد افتتاح شد.
در اين مراسم كه با حضور مديركل كانون استان خوزستان، فرماندار، 
شهردار و جمعى از ديگر از مسئوالن و كودكان و نوجوانان شهرستان 
كانون  نوجوان  و  كودك  سينماى  ششمين  شد؛  برگزار  سوسنگرد 
خوزستان اكران توليدات سينمايى، كوتاه، نيمه بلند و پويانمايى كانون 
را آغاز كرد. سينما كانون شهرستان سوسنگرد 200 مترمربع مساحت 
زيربنا دارد و ظرفيت اين سالن 150 نفر است و دانش آموزان مدارس، 
اولياى تربيتى و خانواده ها مى تواند در دو سانس صبح و دو شانس 
بعدازظهر فيلم هاى آموزشى و تربيتى مرتبط با كودكان و نوجوانان را 
مشاهده كنند. سينماى كانون سوسنگرد در خيابان شهيد غيورى اصل 
در فضاى پارك شهر واقع شده است و همه روزه در دو سانس پذيراى 

دانش آموزان و خانواده هاى سوسنگردى خواهد بود.
به همت كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان خوزستان 
در دهه فجر چهار سينما در شهرهاى آبادان، خرمشهر، انديمشك و 
سوسنگرد افتتاح شدند و با آغاز به كار اين چهار سينما تعداد اين مراكز 
در استان خوزستان به عدد 6 رسيده است و با اعالم مسئوالن اين 
نهاد فرهنگى به زودى اين سينماها در ديگر شهرهاى استان گسترش 

مى يابند.

خسارت محض در كشت گندم در هنديجان 
به دليل برداشت بى رويه آب از باالدست

مدير جهاد كشاورزى هنديجان گفت:كاهش 80 درصدى برداشت 
گندم در زمين هاى كشت شده اين شهرستان، ناشى از برداشت بى 
رويه آب رودخانه در شهرستان هاى باالدست و خشكسالى هاى اخير 
است. جمشيد اسالميان  اظهار كرد:بررسى انجام شده بيانگر كاهش 
چشمگير محصول گندم و خسارت جدى به كشاورزان هنديجان در 

سال زراعى جارى است.
وى گفت: در حالى كه محصول گندم تا اين تاريخ بايد در پنج نوبت 
آب دريافت كرده باشد، زمين هاى هنديجان تنها يك بار و آن هم به 

واسطه باران آبيارى شده است.
اسالميان با بيان اينكه كشاورزى هنديجان در وضعيت مناسبى قرار 
ندارد، افزود:امسال 25 هزار هكتار در سطح اراضى هنديجان كشت 
شده است كه حدود 10 هزار هكتار آن به دليل دريافت نشدن به موقع 
آب به مرحله سبز شدن نيز نرسيد و با خسارت 100 درصدى مواجه شد.
مدير جهاد كشاورزى هنديجان گفت: سال گذشته در اين شهرستان 
56 هزار تن گندم برداشت شده است ولى امسال پيش بينى مى شود در 
بهترين حالت تنها يك پنجم سال گذشته برداشت گندم داشته باشيم. 

وى گفت: در حالى كه سامانه بيمه محصوالت كشاورزى بسته بود با 
رايزنى مسئوالن و نماينده مردم ماهشهر،اميديه و هنديجان در مجلس 
شوراى اسالمى توانستيم 15 هزار هكتار را زير پوشش بيمه قرار دهيم 
ولى بيمه مابقى سطح زير كشت را به دليل جوانه نزدن گندم كشت 

شده، زير پوشش قرار نداد.
وى گفت:به دنبال تمديد تسهيالت كشاورزان، يا بازپرداخت با تعويق 
بدون سود و جريمه هستيم تا بتوانيم بدين طريق از كشاورزان حمايت 
كنيم. اسالميان با بيان اينكه بايد جلوى كشاورزى بى رويه در شهرستان 
هاى باالدست گرفته شود، گفت:نبايد با توزيع نامتعارف آب در زمين 
هاى باالدست كشاورزى را شهرستان هنديجان در معرض نابودى قرار 
داد. وى افزود:رهاسازى آب در چندين مرحله براى هنديجان نيز به علت 
نبود مديريت و برداشت هاى بى رويه در باالدست نتوانست به آبيارى به 

موقع زمين هاى كشاورزى هنديجان كمك كند.
وى ادامه داد:به علت برداشت بى رويه، رودخانه خشك شده و هيچ آبى 
در آن سرازير نمى شود و كاهش بارندگى هاى امسال در اين حوزه نيز 

بر بحران كشاورزى هنديجان افزود.
مدير جهاد كشاورزى هنديجان گفت:در حالى كه از ماه آينده مقدمات 
الزم براى برداشت محصول گندم در استان فراهم مى شود، زمين هاى 

هاى ما در نوبت آب اول هم مانده اند.
اسالميان افزود: اميد ما به زمين هاى ناحيه R2 بود كه بررسى هاى روز 
گذشته نشان داد محصول مناسبى از آن بخش نيز برداشت نخواهد شد.

وى گفت: روزانه كشاورزان زيادى به اين مديريت مراجعه كرده و به 
دليل مشكالت عديده به خصوص در حوزه آب خواهان تغيير كاربرى يا 
فروش زمين خود مى باشند و اين مسئله براى شهرى كه سابقه ديرينه 

در كشاورزى دارد به هيچ وجه مناسب نيست.
وى با بيان اينكه هنديجان با مجموعه اى از مشكالت در حوزه 
كشاورزى درگير است گفت:برخى اقدامات مانند اليروبى سد آسك، 
احداث سد هاى الستيكى براى حفظ آب و تخصيص مناسب و به موقع 
آب براى كشاورزى بايد براى حفظ كشاورزى هنديجان به انجام برسند.

خبر

خبر
همه دولت ها قابليت خوزستان را 

ناديده مى گيرند 

ــاله  ــت س دولت ها تخصص و قابليتى جز ابعاد دفاعى به دليل دوران هش
ــاهده نكرده اند ــتان مش دفاع مقدس در اين اس

به  را  خود  ورود  رسما  پيش  چندى  كه  خوزستان  سابق  استاندار  مقتدايى 
انتخابات رياست جمهورى و كانديداتورى اعالم كرده بود ، در مورد وضعيت 
استان و همچين سهم خوزستان در كابينه دولت ها گفته است : نه تنها استان 
خوزستان بلكه كل استان هاى مرزى و محروم به ندرت سهمى در كابينه دولت 
هاى مختلف داشته اند. همان افراد انگشت شمارى هم كه از استان هاى محروم 
و مرزى طى دوره هاى مختلف به كابينه ها راه يافته اند فاصله زيادى با مناطق 
افرادى هستند كه مدت هاى مديدى قبل از تصدى  خود گرفته اند و بعضاً 

مسئوليت مركز نشين بوده اند.
 در رابطه با خوزستان نيز ظاهراً دولت ها تخصص و قابليتى جز ابعاد دفاعى به دليل 
دوران هشت ساله دفاع مقدس در اين استان مشاهده نكرده اند و توانمندى هاى 
كشاورزى، صنعتى، نفت و ... را ناديده گرفته اند بدين ترتيب تنها سهم خوزستان 

در كابينه دولت هاى ادوار گذشته وزارت دفاع بوده است.
مقتدايى همچنين در رابطه با انتصاب اقليت هاى مذهبى به عنوان مدير موافق گفته 
است كه اقليت هاى دينى و مذهبى ساكن در ايران هيچ گونه تفاوتى با مردم كشور 
ندارند و اگر در جايگاهى باشم كه بتوانم از اقليت هاى مذهبى استفاده كنم حتماً بر 

حسب ضرورت اين اقدام را انجام خواهم داد.
وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه احزاب اصالح طلب به مردم و بخصوص 
خوزستان بيشتر خدمت كرده اند يا احزاب اصول گرا؟ ، اين گونه پاسخ داده است:  
براى پاسخ به اين پرسش نخست بايد بررسى نمود كه احزاب دولت ها را بر سر 
كار آوردند يا دولت ها احزاب را تشكيل دادند؟! در هر دو حالت چه اصول گرا و 
چه اصالح طلب همواره سهم مناطق و استان ها را كمتر در نظر گرفته اند و توجيه 
آنها اين بوده است كه اگر در سطح ملى پروژه اى اجرا شود خود به خود منطقه نيز 
برخوردار خواهد شد در حالى كه تشخيص و تعيين معيارهاى بهره بردارى اصولى 
نيست! به طور كلى در دوران مختلف سبد سهم مردم از پروژه هاى ملى كه در 

استان اجرا شد ناچيز بوده است.

سرقت اطالعات از سايت فروش
 خودرو منطقه آزاد اروند

ــايت فروش  ــت: فردى كه به س ــتان گف ــتان خوزس ــس پليس فتا اس رئي
ــده  ــى پيدا كرده بود و اطالعات ثبت ش خودرو منطقه آزاد اروند دسترس
ــتگير و به  ــط پليس فتا دس ــرقت كرده بود توس ــداران خودرو را س خري

ــد. مراجع قضايى تحويل داده ش

سرهنگ حسنوند ضمن اشاره به ارجاع پرونده شاكى به كارآگاهان و كارشناسان 
فنى پليس فتا، تصريح كرد: چندى پيش شخصى با در دست داشتن مرجوعه قضايى 
به پليس فتا مراجعه و بيان داشت كه سايت فروش خودرو منطقه آزاد اروند مورد 

حمله هكر يا هكرها قرار گرفته است. 
 وى افزود: پس از اخذ پرونده و رسيدگى هاى الزم و گرفتن اطالعات از شاكى 
كه بيان داشت سايت منطقه آزاد اروند مورد حمله هكر يا هكرها قرار گرفته و 
كردن  مختل  با  آن كه  ضمن  است،  رفته  سرقت  به  خودرو  خريداران  اطالعات 
سيستم هاى موجود در سرور باعث اختالل در سايت شده اند.  اين مقام انتظامى 
ادامه داد: با بررسى ها و تحقيقات ميدانى كه توسط كارشناسان فنى انجام شد متهم با 
وارد كردن نام كاربرى و پسورد خود در ابتدا باج افزارى را وارد سرور اصلى شركت 
مى كند  كه اطالعات خريداران خودرو  را كدگذارى  مى كند و باعث شده بود هيچ 

فايلى در سامانه ترخيص خودرو قابل دسترسى نباشد.  
سرهنگ حسنوند  در ادامه بيان كرد: با بررسى تجهيزات رايانه اى و سرور توسط 
كارشناسان و نيز بررسى الگ ورود به سيستم و گرفتن استعالم هاى مورد نياز متهم 
شناسايى گرديد كه در همين راستا و در اجراى دستور مقام قضايى متهم به اين 
پليس احضار گرديد، متهم در بازجويى هاى اوليه همه چيز را انكار مى كرد ولى با 
توجه به  ادله و مستندات كافى كه در طول تحقيقات جمع آورى شده بود به بزه 

انتسابى معترف گرديد پرونده تكميل و به همراه متهم روانه دادسرا گرديد.
 رئيس پليس فتا استان خوزستان خاطرنشان كرد :  مديران وب سايت ها بايد دقت 
الزم را در باالبردن امنيت لحاظ نمايند و شركت هايى كه مسئوليت  راه اندازى 
وب سايت را دارند بايد آنتى ويروس و يا نرم افزار هاى حفاظتى را مرتب به روز 
رسانى كنند و از روش هاى ساده براى انتخاب رمز استفاده نكنند زيرا مسئوليت 
وب سايت  مدير  عهده  بر  داده ها،  به  غيرمجاز  دسترسى  و  سوء استفاده  هرگونه 
مى باشد و براساس قانون جرايم رايانه اى هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا 
سامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى كه به  وسيله تدابير امنيتى حفاظت شده  دسترسى 
پيدا كند، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاى نقدى محكوم خواهدشد.

 سرهنگ حسنوند در پايان گفت: اگر به هر نحوى  سايت شركت تجارى شما دچار 
حمله هكرها گرديد براى رسيدگى و طرح شكايت به پليس فتا مراجعه نمايند.

طلبكارى 200 ميليارد تومانى
 آموزش و پرورش خوز ستان

ــتان در مراسم افتتاح سه مدرسه در رامهرمز  مديركل آموزش  و پرورش خوزس
گفت: تعداد 10 هزار نفر در آموزش وپرورش استان كمبود نيرو داريم

محمد تقى زاده اظهار كرد: هيچ تغيير و تحول و تكاملى در جامعه اى به وجود 
نخواهد آمد مگر اينكه آموزش وپرورش آن جامعه دچار تغيير و تحول شود.

وى ادامه داد: جامعه ما زمانى حال خوبى پيدا خواهد كرد كه حال آموزش  و پرورش 
خوب باشد كه متأسفانه امروزه آموزش  و پرورش به ويژه خوزستان حال خوبى 
ندارد. مديركل آموزش  و پرورش خوزستان تصريح كرد : تمام زيرساخت هاى 

فرهنگى اجتماعى و فنى جامعه ما در استان خوزستان دچار ركود شده است.
وى افزود: در شرايط فعلى در بحث نيروى انسانى تعداد 10 هزار نفر كمبود داريم 
و ساالنه 7 هزار و500  نفر متقاضى انتقال داريم و شرايط زيست را در اين استان 

نمى پسندند.
تقى زاده يادآور شد: در طول سال تحصيلى گذشته تمام پولى كه براى نگهدارى 
يك ميليون دانش آموز بوده و در اختيار آموزش  و پرورش استان قرارگرفته يك 
ميليارد و 400 ميليون تومان بوده است يعنى سهم هر دانش آموز يك هزار و400 
تومان كه بسيار ناچيز است. وى تأكيد كرد: در صورتى كه ذهن مردم و مسؤوالن درگير 

مسائل و مشكالت آموزش  و پرورش شود مى توانيم از اين بحران عبور كنيم.
مديركل آموزش  و پرورش خوزستان اظهار اميدوارى كرد: بيش از 200 ميليارد تومان 

مطالبات آموزش  و پرورش از شركت ها، كارخانه ها هر چه سريع تر پرداخت شود. 

به گفته نماينده اهواز، قسمت هايى از تاالب هورالعظيم كه در 
اثر استخراج نفت توسط وزارت نف ت خشك شده، از كانون هاى 

ريزگردها به شمار مى روند كه آبگيرى نشده اند.
آدم خاكى، حاال جديدترين دست ساخته آدم هاى خاكى اهل 
خوزستان است كه هم خودشان آدم هاى خاكى و با معرفتى 
هستند و هم آنقدر خاك تنفس كرده اند كه روزهاى فراوان، 
سرفه مى كنند و چشم بر آسمان دارند كه زيرگردها كى مى 

روند و نعمات آسمانى كى جارى مى شود.
 ديگر گفتن از خوزستان و ساير استانهاى غربى كه سال هاست 
درگير باليى طبيعى شده اند، آنقدر تكرارى است كه خودشان 
هم از پيگيرى اش خسته شده اند، البته اگرچه اين بال را طبيعى 
مى دانند چون خاك جزئى از طبيعت است اما اين بال نه از 
جانب طبيعت بلكه به واسطه سوء مديريت برخى مسئوالن، 
گريبان ميليون ها انسان را گرفته است و فقط حدود 5 ميليون 
نفر در غرب كشور را سال هاست كه به خود درگير كرده است.

اگرچه بحران ريزگردها هر ساله با شروع فصل گرما دامن مردم 
خوزستان و جنوب غرب كشور را مى گيرد اما در طول 10سال 
گذشته، هر بار بين منابع داخلى و خارجى دست به دست مى 
شود تا شايد باران و باد به داد مسئوالن برسد و با فروكش كردن 

گرد و غبار بازهم براى خود زمان بخرند.
دست به دست شدن منشا ريزگردها درخوزستان، بين عوامل 
داخلى و خارجى شايد ساده ترين راه براى مسئوالن دولتى به 
ويژه مسئول مستقيم آن يعنى رئيس سازمان حفاظت محيط 
زيست باشد، راهكارى كه با اتكا به آن مى توان تقصير را 
به گردن كشورهاى همسايه به ويژه همسايه هاى درگير با 
مشكالت داخلى خود همچون عراق انداخت و افكار عمومى را 
از مسير اصلى خود يعنى سومديريت و بى توجهى مديران داخلى 

به حذف منشا داخلى ريز گردها منحرف كرد.
تا جائيكه هر بار و با شدت گرفتن ميزان ريزگردها در آسمان 
خوزستان، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست توپ را به زمين 
عراق و ديگر كشورهاى همسايه مى اندازد و تنها راه غلبه بر اين 
بحران طبيعى را رايزنى با كشورهاى ديگر عنوان كند، چيزى 
مثل سفرهاى دوست داشتنى به كشورهاى ديگر براى رايزنى 

جهت حل اين معضل!
مقصرهاى خارجى و پاك كردن 

صورت مساله در داخل 
اگرچه خشكسالى در منطقه و درگير شدن كشورهايى مانند 
عربستان و عراق با پديده ريزگردها مى تواند به عنوان يكى از 
چند دليل بروز گرد و غبار در منطقه قلمداد شود اما نبايد از كانون 
هاى توليد گرد و غبار در داخل كشور نيز غافل شد و به نوعى 

دست به پاك كردن صورت مساله زد.
 از كم كارى هاى صورت گرفته در داخل كشور و عدم رعايت 
اصول زيست محيطى و سد سازى هاى غير اصولى تا خشك 
كردن بزرگترين تاالب كشور توسط وزارت نفت در خوزستان. 
اگرچه شواهد حكايت از خشك شدن تاالب بزرگ هورالعظيم 
به واسطه حفارى هاى صورت گرفته توسط وزارت نفت دارد، 
اما معصومه ابتكار بارها با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم بيش 
از 63درصد از تاالب هور العظيم را احيا كرده است سعى در 

گنجاندن نكات مثبت در كارنامه كارى خود دارد.
 اما گاليه ها در خصوص نحوه آبگيرى هورالعظيم درحالى 
به  اقدامى عجيب، دست  كه دولتى ها در  مطرح مى شود 
تصويب طرح هاى كوتاه مدت زده و بر اساس آن زهاب ها 
يا همان فاضالب حاصل از واحدهاى كشت و صنعت نيشكر 
اميركبير و ميرزاكوچك خان به منطقه هور العظيم منتقل شده 
اند تا از وقوع ريزگردها جلوگيرى شود. اين اقدام عجيب كه 
البته با تاخير فراوان نيز همراه بوده باعث وجود 2 ابهام بزرگ در 

عملكرد مسئوالن اجرايى شده است.
 نخست آنكه چرا با وجود اطالع از ضرورت اين كار، با تاخيرى 
فراوان نسبت به اجرايى كردن موضوع آبگيرى هورالعظيم اقدام 
كرده اند و حال كه بناى عمل دارند، چرا اين كار با فاضالب 

هاى نيشكر انجام شده است؟ 
 نكته عجيب آن است كه اين اقدام حتى با مخالفت سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز مواجه نشده تا به عنوان گامى از سوى 
رئيس اين سازمان در جهت حفظ و احياى هورالعظيم تلقى شود. 
تا جاييكه در مصوبات بيست و پنجمين جلسه شوراى عالى آب 

در 19خرداد ماه سال جارى، دولتى ها به دنبال علت اصلى 
متوقف شدن انتقال فاضالب به هورالعظيم بودند تا اگر وزارت 
نفت به نحوى جلوى اين كار را گرفته است با آن برخورد شود!

 اين سند خود حكايت از اين موضوع دارد كه تا پيش تصويب 
طرح انتقال آب فاضالب به هورالعظيم، دولت يازدهم اقدام 
عملى ديگرى براى احياى اين تاالب ملى انجام نداده و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست با افتخار از اقدامى دم مى زند كه 

نابودى باقيمانده حيات در هورالعظيم منجر شده است.
در اين مصوبه كه نسخه اى از آن نيز در اختيار مشرق قرار 
گرفته، توقف اجراى طرح مصوب در دبيرخانه شوراى عالى 
امنيت ملى توسط چند دستگاه اجرايى مورد اشاره قرار مى گيرد؛ 
طرحى كه بر انتقال زهاب هاى حاصل از واحدهاى كشت و 
صنعت نيشكر امير كبير و ميرزا كوچك خان و انتقال آنها به 
مخزن شماره 5هورالعظيم تاكيد دارد تا درنهايت با اينكار منابع 

داخلى توليد ريزگرد به كنترل درآيد.

 ادعاى معصومه ابتكار در خصوص رفع مشكالت داخلى و از 
بين رفتن بخش عمده اى از منابع توليد ريز گرد در داخل كشور 
با احياى 63درصدى تاالب هور العظيم درحالى مطرح مى شود 
به گفته رئيس كمسيون كشاورزى مجلس ريزگردهاى اخير در 
خوزستان تنها منشا داخلى داشته اند و بر اساس بررسى هاى 
صورت گرفته ريزگردهاى عربى نقشى درآلودگى هواى اهواز و 

ديگر شهرهاى خوزستان نداشته است.
هجوم ريزگردها؛ بهاى سنگين
 استخراج نفت از هورالعظيم

ميدان نفتى آزادگان را مى توان از بزرگترين ميدان بزرگ نفتى 
جهان بعد از ميادين نفتى چون غوار در عربستان و ميدان نفتى 
بورقان در كويت بر شمرد. پروژه اى عظيم كه اكتشاف نفت 
در آن از سال 76آغاز شد و از سال 89 به بعد با سپردان كار به 

شركت ملى نفت چين جدى تر از گذشته دنبال شد.
 اين ميدان نفتى درست در تاالب هورالعظيم واقع شده است 
و سال هاست كه شركت هاى نفتى با همكارى و مجوزهاى 
سازمان حفاظت محيط زيست  در آن دست به حفر چاههاى 
نفت و گاز زده اند و براى دست يابى به منابع عظيم نفتى اقدام 
به خشك كردن تدريجى اين زيستگاه طبيعى كرده اند تا جائيكه 
كه اين روزها هورالعظيم ديگر رنگ و نشانى از تاالب ندارد و 

بيشتر به بيابان و مردابى راكد بدل شده است.
 به گفته محلى ها، يكى از مناطقى كه به واسطه حفر چاههاى 
نفتى آسيب بسيارى ديده است، بخشى از تاالب است كه از 
سمت روستاى رفيع قابل دسترسى است و تنها ده كيلومتر با 

مرز ايران و عراق فاصله دارد.
 بخشى از تاالب كه به واسطه حفارى هاى صورت گرفته به 
كلى خشك شده و  شركت هاى حفارى براى دسترسى به 
منابع نفتى بخش هاى مختلف تاالب را خشك كرده ند و با 
ايجاد جزيره هاى مختلف حيات را در بخش وسيعى از تاالب به 
نابودى كشيده اند. جزيره هايى كه با هزينه هاى كالن خشك 
شده اند و به هيچ عنوان، حتى با تزريق آب به تاالب نيز قابل 
احياء نيستند و مشخص نيست رئيس سازمان حفاظت محيط 
زيست بر چه اساس و مبنايى دم از احياى تاالبى مى زند كه 

در گوشه گوشه اش دكل هاى استخراج نفت برپا شده است.
 مرگ هورالعظيمى كه ابتكار از احياى آن در طول چهار سال 
گذشته دم مى زند و آن را از نكات مثبت و برجسته كارنامه 
خود مى داند تا جايى پيش رفته است كه  با ورود فاضالب و و 
زهاب مزارع نيشكر به آن حتى امكان زندگى را هم در برخى 
بركه هاى باقى مانده از هورالعظيم گرفته است چراكه شركت 
نفت با جاده كشى و قطع ارتباط آبى بين بخش هاى مختلف 
هور باعث خشك شدن اين زيستگاه طبيعى شده و در مناطقى 
آب را به حالت راكد درآورده كه درنهايت از تاالب مردابى بى 

جان ساخته است. 
استخراج نفت از ميدان نفتى آزادگان البته منافاتى با زنده نگه 
داشتن هور العظيم و جلوگيرى از مرگ اين تاالب و تبديل آن به 
كانون ريزگردها ندارد. بلكه كم كارى مسئوالن وزارت نفت و از 
همه مهمتر سازمان حفاظت محيط زيست است كه باعث شده 
به جاى بهره گيرى از فناورى هاى روز دنيا در استخراج نفت كه 
امكان استخراج نفت بدون نياز به خشك كردن تاالب را فراهم 
مى كند، مجوزهاى الزم براى خشك كردن تاالب صادر شود 
و سازمان حفاظت محيط زيست در لباس حامى محيط زيست 

دست به تخريب آن بزند. 
اصلى ترين علت هم كم بودن عمق آب در اين منطقه از تاالب 
است كه نصب دكل براى استخراج نفت را مقرون به صرفه 
نمى كند و با نگاه اقتصادى، خشك كردن تاالب در اولويت قرار 
مى گيرد. اقدامى كه بايد با مخالفت و ممانعت سازمان حفاظت 
محيط زيست روبرو مى شد كه به دليل كوتاهى برخى مسئوالن 
در انجام وظايف حاكميتى خود نه تنها ممانعتى صورت نگرفت 
بلكه با مقصر اعالم كردن عوامل خارجى كه كسى هم دستش 

به آنها نمى رسد تنها سعى در پاك كردن صورت مساله دارند.
 چنين اتفاقى در حالى رخ مى دهد كه به گفته بسيارى از 
كارشناسان كوچكترين فعاليت عمرانى و حفارى در هورالعظيم 
بدون هماهنگى و اخذ مجوزهاى الزم از سازمان حفاظت محيط 

زيست ممكن نيست.
 ماسه ها ى روان فكه، معضلى
 كه به چشم ابتكار نمى آيد 

يكى ديگر از كانون ها ى ريز گرد در كشور كه البته تا آن سوى 
مرزها در كشور عراق نيز ادامه مى يابد تپه ها ى رملى و ماسه اى 
 سرزمين فكه است. اين تپه ها ى ماسه اى  از فكه تا چزابه عمقى 
45كيلومترى دارند و البته در درون خاك عراق نيز ادامه پيدا 
مى كنند.  جاده اى  باريك و دوطرفه اى كه بستان را به فكه 
وصل مى كند كانون اصلى اين ماسه هاست. ماسه ها يى كه 
با كوچكترين باد به هوا بلند مى شوند و اگر باد كمى شدت پيدا 
كند مى توانند خوزستان و استان ها ى اطراف را زير سلطه مرگ 
آور خود بگيرند.  در اين محدوده نيز كم كارى دولتى ها به عينه 
قابل لمس است. از بين رفتن خط سبز حاشيه جاده و بى تفاوتى 
دولت براى مالچ پاشى منطقه، مشكل را به حدى بحرانى كرده 
است كه هر باد و نسيمى مى تواند خوزستان را غرق در ريزگرد 
و گرد و غبار كند، مثل حاال كه مردمان اين خطه كه سالها در 
مقابل دشمن ايستادگى كردند، حاال چوب بى مسئوليتى و 
كم كارى مسئوالنى را مى خورند كه به پشتوانه ايستادگى 
همين مردم، توانستند درس بخوانند، زندگى راحت داشته 
باشند و هواى خوب تنفس كنند تا حاال بگويند، مشكل از 

همه جا هست اال عملكرد ما!

وقتى منشأ داخلى ريزگردهاى خوزستان
 عمدًا فراموش مى شود

ديوارهاى مات اهواز اسير نوشته هايى 
شدند كه جز آلودگى بصرى ثمرى 

براى شهروندان ندارند.
غار نويسى و ديوار نويسى در زندگى 
انسان هاى اوليه و دوران باستان براى 
انتقال پيام، ثبت كتيبه ها و به تصوير 
كشيدن زندگى و نوع حكومت دارى 
در آن رواج داشت اما حلقه ورود به 
ديوار نويسى در دوران جديد از نوشتن 
صاحب  ديوار  روى  نبوديد“  ”آمديم 

خانه ها توسط ميهمان بود.
بعدها ”لعنت بر پدر و مادر كسى كه 
در اينجا آشغال بريزد“ روى ديوارهاى 

كوچه نقش بست و كم كم تبليغات انواع و اقسام كسب و كارهاى 
بزرگ و كوچك روى در و ديوار مردم جزئى از نگاه شهروندان 
را اشغال كردند. نوشته هاى بى هدف، متلك به شخص و شاخ 
و شانه كشيدن نويسنده روى در و ديوار از جمله ديوار نوشته 
هايى است كه امروز در سطح شهر اهواز ديده مى شود و چشم 

شهروندان را به اين پديده عادت داده است.
پيمانكاران شهردارى
 بايد پاكسازى كنند

رئيس شوراى شهر اهواز نيز در اين باره به رهياب مى گويد: 
چسباندن برچسب هاى تبليغاتى و نوشتن برخى از شعارها و 
محسوب  تخلف  شهر  ديوار  و  در  روى  نامناسب  حرف هاى 
مى شود. هوشنگ شيرمردى مى افزايد: پاكسازى ديوارهاى شهر 
از اين نوشته ها بر عهده پيمانكاران سازمان پسماند شهردارى 
است و در قراردادهاى پاكسازى آنها بر اين مورد تأكيد شده است. 
وى درباره طرح هاى گرافيتى عنوان مى كند: كارهاى گرافيتى و 
هنرى در صورتى كه انتقال پيام فرهنگى به مردم داشته باشد از 

آن استقبال مى كنيم و مى تواند فرهنگ سازى كمك كند.
قانون در اين باره چه مى گويد؟

در برخى از شهرها مانند شيراز و ابركوه شهرداران براى جلوگيرى 
از افزايش نوشته هاى نامناسب يا فاقد پيام  و محتواى خوب اقدام 
به جريمه كردن متخلفان مى كنند و اقدام عملى در اين باره را آغاز 

كردند. در زنجان امسال خط تلفن بيش از 350 نفر قطع شده و 
در تهران نيز براى چند ده نفر پرونده قضائى تشكيل شده است.

براساس ماده 92 قانون شهردارى ها نوشتن هر نوع مطلبي يا 
الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات 
انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه شهرداري 
براي نصب و الصاق اعالنات معين مي كند و در اين محلها فقط 
بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز 
ممنوع است متخلف عالوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت 

پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.

رابطه ديوارنگارى
 و ِميل به ديده شدن در جامعه

مى گويد:  است،  مشغول  ديوارنگارى  به  كه  كسانى  از  يكى 
ديوارنگارى و تبليغات روى ديوارهاى بال استفاده از جمله كارهايى 
خوبى است كه به عقيده بنده بايد در جامعه رواج پيدا كند تا 
ديوارهاى مرده شهر زنده شوند اما روى ديگر اين سكه نوشتن 
شعارها و پيام هاى نامناسب و يا بى هدف است كه فقط آلودگى 

بصرى ايجاد مى كند.
صورت  به  كار  اين  كه  صورتى  در  مى افزايد:  رسولى  عرفان 
حرفه اى دنبال شود مى تواند منبع درآمد باشد و نه تنها آلودگى 
بصرى ايجاد نمى كند بلكه با ديوارنگارى هاى مناسب مى تواند 

جاذبه اى براى شهروندان و گردشگران باشد.
وى بيان مى كند: برخى از اشخاص ِميل به شناخته شدن دارند 

و گمان مى كنند كه با نوشتن اسمشان 
روى ديوار مى توانند در جامعه اسم و 
اين  خوشبختانه  كنند،  پيدا  رسمى 
شبكه هاى  گسترش  با  اشخاص 
اجتماعى كم شدند و به فضاى مجازى 
كوچ كردند. رسولى عنوان مى كند: اما 
بخشى از افرادى كه اقدام به نوشتن 
شعارها، پيام ها و يا به تصوير كشيدن 
نقاشى هاى بى هدف به دليل كمبود 
شخصيت و يا به دليل سرگرمى اين 
كار است كه بايد با فرهنگ سازى و 
اقدام ايجابى جلوى اين كار گرفته شود.

ايجاد محل هايى براى
 ديوارنگارى توسط شهردارى

وى مى گويد: در صورتى كه شهردارى بخشى از ديوارهاى شهر 
را صرفا براى اين كار انتخاب كند مى تواند بخش زيادى از اين 
پيام ها را كنترل و از ضربه وارد شدن به در و ديوار شهروندان 

جلوگيرى كند.
چسباندن  به  اقدام  كه  كسانى  اما  مى افزايد:  ديوارنگار  اين 
برچسب تبليغات خود روى ديوارهاى مردم مى كنند، به دليل 
فعاليت در كارهاى اقتصادى چهره شهر را زشت مى كنند؛ 
به نظر بنده براى جلوگيرى از اين پديده مى توان كسانى 
خانه  ديوار  روى  خود  تبليغات  چسباندن  به  اقدام  كه 
محالت  ديوارهاى  پاكسازى  به  را  مى كنند  شهروندان 
محكوم كرد تا با اين كار از اقدامات بعدى آنها جلوگيرى 
كرد. وى بيان مى كند: اين نكته را هم بايد ببينيم كه خود 
شهروندان هم بايد در پاكسازى كمك كنند و به محض 
چسباندن برچسب و يا نوشتن الفاظ و شعارها بايد اقدام 
به پاكسازى محيط خود كنند تا با اين كار از افزايش اين 

نوع ديوارنويسى جلوگيرى كرد.
در ماه هاى آينده انتخابات رياست جمهورى و شوراها سبب 
افزايش تبليغات محيطى مى شود و دوباره در و ديوار شهر پر از 
تصاوير كانديداها خواهد شد، براى كنترل اين پديده بايد از هم 
اكنون اقدامات الزم در شهردارى ها و شوراهاى شهر انجام شود 

تا زيبايى بصرى شهر مات اين پيام ها نشود./رهياب 

ديوارهاى اهواز اسير ديوارنگارى هاى پوچ
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Bamdadzagros.news@gmail.com5 ی ما ا
رواج عمل «لب شترى» در ايران!

رواج انواع عمل هاى زيبايى در ايران مردم ساير كشورها را نيز به حيرت 
واداشته است. رسانه  روسى اين توهم كاذب را به چالش كشيده است.

 رسانه روسى «اسپوتنيك» نوشت: در گذشته عمل هاى زيبايى مربوط به 
از بين بردن عيب هاى اندامى مى شد، اما با گذشت زمان كم كم اين عمل 

ها فراگير شد و اكنون ديگر محدود به قشر خاصى نمى شود.
يكى از عمل هاى مورد عالقه اقشار مختلف در  ايران، زيبا كردن بينى 
است كه بيشتر بين نوجوانان و جوانان فراگيرى دارد و جراح مى تواند 

اندازه آن را تغيير دهد يا قوز را از بين ببرد.
اين رسانه در گزارش خود افزوده است: دماغ خوكى، لب شترى و گوش 
االغى از نمونه هاى رو به رشد عمل هاى مختلف زيبايى در ايران است.
از ديگر عمل هاى فراگير مى توان به كشيدگى پوست، ليپوساكشن يا 
خارج كردن چربى هاى شكمى و ... نام برد كه ديگر عمل هاى متعارفى 

به شمار مى روند و با توجه به نياز، طرفداران خاص خود را دارد.
در كنار اين جراحى هاى معمول شده، مدتى است عمل هاى به ظاهر 
زيبايى نامتعارفى در ايران رواج پيدا كرده كه بيش از كمك كردن به زيبايى 
فرد، وى را از بقيه متفاوت مى كند و شايد يكى از داليل اين اقدام ها، 

عالقه به متمايز شدن از ديگران است.

معتادان، خانه به خانه شناسايى مى شوند
رييس مركز توسعه پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى كشور 
گفت: از سال آينده طرح پيشگيرى خانه به خانه به منظور شناسايى 

معتادان اجرا خواهد شد.
مجيد رضازاده گفت: سازمان بهزيستى در زمينه پيشگيرى از اعتياد سه 
مرحله پيشگيرى، درمان و حمايت هاى پس از درمان را در دستور كار 

خود دارد.
وى در خصوص پيشگيرى از اعتياد گفت: در زمينه پيشگيرى از اعتياد 
5000 تيم اجتماع محور در قالب شبكه "اترك" در كشور فعاليت مى كنند؛ 
به طورى كه در محله ها در تيم هاى اجتماع محور آموزش و انگيزه ايجاد 
مى شود و اجراى طرح "توانمندسازى محله محور" در بهزيستى نيز بر 

اساس همين رويكرد بوده است.

رضازاده در پايان گفت: در حال حاضر 1150 مركز اقامتى ميان مدت، 
1170 طرح پايه درمان اعتياد، 140 مركز كاهش آسيب، 45 سرپناه شبانه 

و 250 تيم سيار نيز براى درمان اعتياد در كشور فعاليت مى كنند.

ازدواج هم زير چتر بيمه رفت

درمراسم  مى دهد،  رونشان  مردم  به  باالخره  ازدواج  بيمه  امروز 
رسمى رونمايى از بيمه اى كه مدت هاست برايش چانه زنى و وقت و انرژى 
صرف شده است البته ذوق ورود بيمه ازدواج به فهرست خدمات شركت 
هاى بيمه اى زمان درازى است كه پيش خور شده، چون گهگاه خبر از 
برقرارى اين بيمه مى رسيد درحالى كه درعالم واقع ازآن خبرى نبود اما حاال 
بيمه ازدواج در دسترس عموم قرار مى گيرد تا آنهايى كه براى ازدواج، دغدغه 
مالى دارند و قطره قطره جمع كردن را به اميد درياشدن مى پسندند، به سمتش 

چرخش كنند .
به  ازدواج  بيمه  مسئول  كارشناس  موحد،  محمدرضا  ديروز  كه  آن طور 
خبرگزارى مهر و اكبر افتخارى، مشاور اقتصادى و بيمه اى معاونت ساماندهى 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به ايسنا توضيح دادند: بيمه ازدواج قرار 
است فقط چند حوزه را پوشش دهد كه از حق مشاوره هاى مربوط به ازدواج 
آغاز مى شود و تا كمك هزينه عقد و عروسى، خريد جهيزيه و تولد نخستين 

فرزند را دربرمى گيرد .
البته اين با وعده سابق محمدرضا رستمى، معاون ساماندهى امور جوانان 
فرق هاى اساسى دارد كه گفته بود بيمه ازدواج شامل پنج بسته حمايتى ازدواج، 
اشتغال، مسكن، تحصيل و اوقات فراغت و گردشگرى خواهد بود . حاال 
شايد بشود گفت بيمه ازدواجى كه فردا رونمايى مى شود شير بى يال و دم و 

اشكمى است كه مى تواند حرف و حديثى داشته باشد.
مثل يك بده بستان كامل است، مصداق حقيقى اين ضرب المثل كه هرچه قدر 
پول بدهى همان قدر آش خواهى خورد. جزئياتى كه محمدرضا موحد و اكبر 
افتخارى رسانه اى كرده اند، نشان مى دهد اگر كسى بخواهد از بابت بيمه نامه 
ازدواج سودى ببرد، بايد عمر قرارداد بيمه اى اش حداقل ده سال باشد و دراين 
مدت ماهانه حداقل 50 هزار تومان به حساب بيمه واريز كند. آنان كه مرفه ترند 
اما مى توانند اين مبلغ را باال ببرند كه سقف آن ماهانه 500 هزارتومان است و 

در يك قرار داد ده ساله مى شود 60 ميليون تومان .
اين دو مقام مسئول خودشان حساب و كتاب كرده اند و مى گويند اگر فردى 
ماهانه 200 هزارتومان حق بيمه بپردازد بعد از ده سال و تقبل مبلغ 24 ميليون 
تومان مى تواند يك ميليون و 300 هزار تومان بابت حق مشاوره، 20 ميليون 
تومان كمك هزينه عقد و عروسى، بيش از 16 ميليون تومان كمك هزينه 
خريد جهيزيه و هفت ميليون تومان نيز بابت تولد نخستين فرزند دريافت كند.

البته پرداخت ماهانه 200 هزارتومان با سطح درآمدهاى امروزى مبلغى نيست 
كه پرداختش در توان همه خانواده ها باشد بخصوص خانواده هاى عيالوار و 

كم درآمد.
با اين حال به گفته مسئوالن وزارت ورزش وجوانان افراد كم درآمد مى توانند 
ماهانه 50 هزارتومان پرداختى داشته باشند و در عرض 10 سال شش ميليون 
تومان حق بيمه بپردازند، اما چه سود كه محمدرضا موحد با صراحت گفته 
است كسانى كه حق بيمه هاى كمتر پرداخت كنند به ذخيره فنى و پوشش 
بيمه اى خوبى نمى رسند، بويژه در شرايط تورمى، يعنى همان ضرب المثل 
كهن كه هرچه قدر پول بدهى همان قدر آش مى خورى .اشتغال، مسكن، 
اوقات فراغت؛ جاى اين واژه ها ميان بيمه نامه هاى ايرانى واقعا خالى است. 
گرچه وعده تحقق اين نوع بيمه ها را قبال شنيده بوديم، اما انگار فعال رغبتى 
براى ورود به اين حوزه ها نيست، يك جور گارد بسته شركت هاى بيمه نسبت 

به اين واژه ها .
سن ازدواج مدت هاست باال رفته چون جوانان بسختى يافتن آب در بيابان، 
كار مى يابند، صاحب مسكن مى شوند و حتى براى جوانى كردن، فرصت 
گذراندن سالم اوقات فراغت را به چنگ مى آورند. جوانى كه كار ندارد و از 
داشتن مسكن قطع اميد كرده، پيداست وقتى نام ازدواج به ميان مى آيد، دست 

و دلش مى لرزد و در حساب و كتاب هاى ذهنى اش قيد تاهل را مى زند.
پس بيمه ازدواج و هر نوع بيمه اى كه هدفش زدودن اليه هاى نگرانى و ترديد 
از ذهن جوانان مجرد است، بايد به اين موضوعات توجه كند و اسكلتش 
طورى بسته شود كه گروه وسيعى از افراد را در برگيرد نه فقط كسانى كه 
دغدغه هاى نان و آبشان كمرنگ است و ذهنشان آن قدر آزاد است كه 

بتوانند به بيمه ازدواج فكر كنند.

مطابق با آمارهاى متعددى كه در رسانه ها منتشر 
شده بين 10 تا 20 هزار كولبر فقط در آذربايجان 
غربى با اين حرفه پرحرف و حديث امرار معاش مى 
كنند، حرفه اى كه بيش از هر چيز يادآور عنوان 
آن ُرمان معروف است كه "مرگ كسب و كار من 
است." شغلى كه  نمى توان در استانداردهاى يك 
حرفه،  نام يك شغل را بر آن گذاشت چون بيشتر 
از آن كه توليد و لذتى در كار باشد، بازى با جان 
آدم هاست، بازى با جان براى 50 تا 100 هزار 

تومان در روز.     
ضرب آهنگ مرگ كولبرها 
در شبكه هاى اجتماعى

اما ضرب آهنگ انعكاس آنچه در كردستان براى 
كولبرها رخ داد در شبكه هاى اجتماعى تند بود و 
خيزاب همين ضرب آهنگ بود كه به رسانه هاى 
رسمى رسيد.  هيوا مالنيا در توييتر اين چنين نوشته 
است: 27 سال قبل در سال 68 تعدادى كولبر در 
منطقه "زن نگه ندول" روستاى درماناوى سردشت 

گرفتار بهمن شدند و 21 نفر از آنان فوت كردنند. اكنون فرزندان 
آن كولبرها بزرگ شده اند اما هيچ گاه يادشان نمى رود كه 
كولبرى يعنى مرگ مظلومانه، ما امروز در بهمن ماه 95 تعدادى 
كولبر در منطقه "قه ردان" روستاى بيوران سردشت گرفتار بهمن 

شدند و 4 نفر از آنان فوت كردند.
كاربرى از عنوان "لقمه اى نان در ميان برف و خون" سخن گفته 
و ديگرى گفته است "كولبرها  مرگ را به دوش مى كشند." 
يكى نوشته است: "روزگارى سخت براى يك لقمه نان، اين 
است سهم مردم كرد از وطن." كاربر ديگرى نوشته است: "تاريخ 
براى كولبرها تكرار مى شود بدون هيچ تغييرى. تاريخ كولبرها 

هميشه به مرگ مظلومانه ختم مى شود. "
اما در بحبوحه اين رخداد عده اى ديگر از كاربران فضاى مجازى 
هم اين سوال را طرح كردند كه "چرا آن ها كه به خاطر پالسكو 
هر روز استعفا، استعفا مى كنند امروز سرشان را در برف فرو كرده 
اند و كولبرهايى كه زير برف مدفون شدند و جان خود را از دست 

دادند نمى بينند و هيچ حرفى از استعفا نمى زنند."
كاربر ديگرى نوشت:  "ما ايرانى ها همه مقصر هستيم، به خاطر 
اين كه براى كولبرها اشك تمساح مى ريزيم اما وقتى قرار است 
كااليى بخريم به جاى كاالى ايرانى، كاالى قاچاق مى خريم 
و اين اتفاق باعث مى شود كه هميشه كسب و كار قاچاق در 
اين كشور رونق بگيرد و عده اى سوداگر و مافيا از كولبرها براى 
مقاصد خود سو استفاده كنند، به اين ترتيب ما هم در مرگ اين 

كولبرها به سهم خود نقشى داريم."
پافشارى كردها بر مطالبه اى از مقام معظم رهبرى

بخشى از مطلباتى كه به ويژه از  زبان كردها در اين رخداد تلخ بر 
آن تأكيد شده بود،  پافشارى بر روى عدالت منطقه اى به عنوان 
يكى از مطالبات مقام معظم رهبرى بود. مقام معظم رهبرى 
در بيانات آغاز سال 93 در حرم رضوى مى فرمايند: "اقتصاد 
مقاومتى، عدالت محور است؛ يعنى تنها به شاخصهاى اقتصاد 

سرمايه دارى ـ - مث -  رشد ملّى، توليد ناخالص ملّى ـ اكتفا 
نميكند؛ بحث اينها نيست كه بگوييم رشد ملّى اينقدر زياد شد، يا 
توليد ناخالص ملّى اينقدر زياد شد كه در شاخصهاى جهانى و در 
اقتصاد سرمايه دارى مشاهده ميكنيد. در حالى كه توليد ناخالص 
ملّى يك كشورى خيلى هم باال ميرود، اّما كسانى هم در آن 

كشور از گرسنگى ميميرند! اين را ما قبول نداريم."
در واقع آنچه در بيان رهبر معظم انقالب و دلسوزان به نظام و 
انقالب برجسته شده تأكيد بر عدالت منطقه اى است. اين كه 
فقط بخش هايى از جامعه توسعه پيدا كند و درآمد ناخالص ملى 
زياد شود اما اين درآمد صرفا متمركز در يك سرى مناطق باشد 
و اكثريت جامعه از منافع آن بى بهره بمانند اين الگويى نيست 
كه مدنظر بزرگان كشور باشد اما متاسفانه وابستگى اقتصاد و 
سيستم هاى بزنامه ريزى و مديريت در كشور به تئورى ها و 
الگوهاى غربى باعث شده كه هنوز با عدالت منطقه اى فاصله 
بسيار داشته باشيم و گاه ما هم درگير همان حاشيه هايى شويم 
كه امروز اقتصاد سرمايه دارى در بى توجهى به عدالت اجتماعى 

دچارش شده است.
فضاى اشتغال،  غايب بزرگ نقاط مرزى

اما پرسشى كه اين روزها بسيار در فضاى رسانه اى كشور بازتاب 
دارد، اين است كه چرا  وضعيت اشتغال در نقاط مرزى به ويژه 
استان هاى كردنشين به گونه اى است كه  امكان اشتغال را از 
مناطق اين استان ها سلب كرده است؟ اگرچه استان هاى مرزى 
به ويژه آذربايجان غربى، كردستان و كرمانشاه سال ها درگير 
حاشيه ها  و تركش هاى جنگ بوده اند اما واقعيت ان است 
كه امروز نزديك به سه دهه از پايان جنگ و ويرانى هاى آن 
مى گذرد و اين انتظار وجود دارد كه با استقرار ثبات و امنيت 
در مناطق مرزى به حجم سرمايه گزارى هاى اشتغال را در اين 
استان ها  افزوده شود اما مطبق با آمارهاى ارائه شده  هنوز 
افراد  از  زيادى  بخش  براى  بتوانند  كه  بزرگ  كارخانه هاى 

بومى ايجاد اشتغال كنند وجود ندارد و كارخانه ها 
و كارگاه هايى كه در اين سال ها در كردستان و 
مناطق كردنشين ساخته شده عموما كارخانه ها و 
كارگاه هاى كوچك هستند بنابراين در اين ميان 
چاره اى جز  مهاجرات يا قاچاق و كولبرى براى 

اهالى مناطق كردنشين نمى ماند.
اقتصاد ضعيف مرزها و سوء استفاده تجزيه طلب ها
اقتصاد  به  توجه  لزوم  كه  ديگرى  مهم  نكته 
استان هاى مرزى به ويژه سيستان و بلوچستا ن 
و استان هاى كردنشين را فورى تر مى كند، اين 
است كه هرچقدر اقتصاد اين استان ها ضعيف تر 
شود به فعاليت گروه هاى قوم گرا  و تجزيه طلب 
افزوده خواهد شد يا دست كم آن ها  از اين فضا 
در جهت بهره بردارى منويات خود استفاده خواهند 
كرد. استدالل آن ها هم اين گونه است كه براى 
حاكميت ايران، استان هاى مرزى مهم نيستند كه 

اگر اين گونه نبود ما را هم به حساب مى آوردند.
رسانه هاى ما مركزگرا هستند 

علمى  هيأت  عضو  و  شناس  جامعه  انتظارى،  على  دكتر  اما 
دانشكده علم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبايى درباره كاركرد 
ضعيف رسانه ها در پوشش خبرى رخدادها در استان هاى مرزى 
مى گويد: ساخت نظام سياسى، اقتصادى، اجتماعى و برنامه 
ريزى ما تمركزگراست و رسانه هاى ما هم قاعدتا متأثر از اين 
ساخت هستند. اين تمركزگرايى هم از زمان قبل انقالب در 
كشور وجود داشته و متأسفانه ما در اين سال ها نتوانستيم از 
اين نظام تمركزگرا رهايى پيدا كنيم. شما نگاه كنيد وقتى نظام 
سياسى به گونه اى چيده مى شود كه تصميمات در مركز اتخاذ 
مى شود و بودجه ها در مركز تصويب و تخصيص داده مى شود، 
بنابراين تورم در مركز بيشتر از جاها ديگر خواهد بود رسانه هم 
بخشى از اين فرايند كارى خواهد بود همچنان كه در مناسبات 
اقتصادى و اجتماعى هم وضعيت اين گونه است و سايه اين 

تفكر در شئون مختلف مى افتد.
 شما نگاه كنيد آيا نظام آكادميك ما تمركزگرا نيست؟ عمال 
وزارت علوم درباره دانشگاه ها تصميم مى گيرد و دانشگاه ها 
استقاللى از خود ندارند و اين نسبت در استان ها در قبال مركز 
وجود دارد.  مركز در رأس نظام تصميم گيرى است،  مثال مى 
بينيد كه كتاب هاى درسى در مركز براى همه نقاط كشور نوشته 
مى شود بدون توجه به اين كه اقتضائات زندگى در يك استان 
مرزى نسبت به آنچه در مركز مى گذرد بسيار متفاوت است اما 
كتاب يكسانى براى همه نقاط كشور نوشته مى شود، در حالى 
كه در توسعه پايدار اين طور نيست كه مركز براى نقاط پيرامونى 
تصميم بگيرد در حالى كه در جريان جزئيات آنچه در اين نقاط 
مى گذرد نيست. البته اين كه چرا وضعيت به اين سمت رفته 
است بايد در مولفه هاى اقتصادى دنبال كرد، از اقتصاد وابسته به 
نفت و اقتصاد تمركزگرا و دولتى كه به نوعى فرهنگ، مناسبات 
و نظام سياسى و اجتماعى را هم تحت تأثير قرار مى دهد و آن ها 

را همگون و هم شكل خود مى كند.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوى   
كشورمان اين مسائل را مهم مى داند و 
تاكيد مى كند براى رفع اين مشكالت 
كارگروه ويژه ديپلماسى آب در وزارت 

امور خارجه شكل گرفته است.
حقابه هامون تامين نمى شود و زندگى 
ايرانيان زيادى در شرق كشور تحت 
هورالعظيم  حقابه  گرفته،  قرار  تاثير 
تامين نمى شود و بحران ريزگردها بر 
سراسر كشور و منطقه سايه انداخته،  
اينها فقط بخشى از مسائلى است كه 
حل و فصل شان را بايد در ديپلماسى 

وزارتخانه هاى  و  دستگاه ها  تمامى  بخشى  بين  همكارى  و  آب 
مسئول جست وجو كرد. آن طور كه بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت 
امور خارجه مى گويد برخى كارشناسان وزارت امورخارجه در حال 

چانه زنى  با افغانستان هستند تا حقابه تاالب هامون را تامين كنند.
اين درحالى است كه با توجه به شرايط ويژه كشورمان مى توان 
گفت ايران اين ظرفيت را دارد كه به قطب ديپلماسى آب منطقه 
نيز بدل شود؛ زيرا با كشورهاى زيادى مرز آبى مشترك دارد و با 
توجه به كمبود منابع آب در منطقه و بحرانى شدن اين مساله در 
آينده نزديك بايد روى اين مساله سرمايه گذارى كرد و كارشناسانى 

مناسب را در اين خصوص تربيت كرد.
قاسمى مى گويد بحث ديپلماسى آب در وزارت امور خارجه به يكى 
از اصلى ترين موضوعات تبديل شده و قرار است تصميماتى ويژه 

دراين خصوص اتخاذ شود.
نقطه عطفى براى ديپلماسى آب

هر روز آب به شكلى مشهودتر به ابزار ى سياسى تبديل مى شود 
آب بيشتر،  منابع  گرفتن  اختيار  در  با  مى كنند  كشورها تالش  و 
نقش خود را در معادالت منطقه اى تقويت كنند؛ به همين خاطر 
سياستمداران كشورمان نيز بايد توجه بيشترى به اين مساله كنند و 
براى تامين حقابه هاى كشور برنامه هايى مشخص در دستور كار قرار 
دهند.  حجت ميان آبادى، پژوهشگر هيدروپليتيك و ديپلماسى آب 
نيز اين موضوع را تائيد و تاكيد مى كند كه براى زنده شدن ديپلماسى 
آب در وزارت امور خارجه تالش هايى جدى و خوب شروع شده 
است. آن طور كه او مى گويد عباس عراقچى، معاون امور حقوقى و 
بين المللى وزارت امور خارجه تيمى متشكل از كارشناسان را دور هم 

جمع كرده تا به شكل خاص روى مبحث ديپلماسى آب كار كنند .
در اين بين بايد توجه داشت كه ديپلماسى آب را نمى توان محدود 
به وزارت امور خارجه كرد، زيرا وزارتخانه هاى نيرو و جهاد كشاورزى 
نيز در اين بين نقش دارند.  به گفته ميان آبادى يكى از ضعف هاى 
كشورمان در بحث منابع آب به حكمرانى آب و ارتباط بين دستگاهى 
مربوط مى شود. براى نمونه او به قرارداد چابهار اشاره مى كند كه 

امسال در كشورمان امضا شد، اما نبود هماهنگى بين دستگاهى 
سبب شد نتوان از اين قرارداد براى تامين حقابه كشورمان استفاده 
شود.  براى عملكرد بهتر در بحث ديپلماسى آب بايد نقشه راه هاى 
مشخص و متفاوتى براى نقاط مختلف كشور داشت. ميان آبادى 
در  كشور  آب  ديپلماسى  راه  نقشه  كردن  مشخص  با  مى گويد: 
حوضه هاى مختلف نقش دستگاه و وزارتخانه هاى مختلف كشور 
مشخص خواهد شد. آن طوركه او مى گويد نقشه راه ديپلماسى آب 
براى رودخانه هايى مانند هيرمند، هريرود و ارس با يكديگر متفاوت 

است؛ زيرا مشكالتى متفاوت در اين حوضه ها وجود دارد.
تمركز بر فرصت ها

براى تامين حقابه هاى كشور بايد برنامه هايى مناسب را دنبال كرد 
و تمركز را در مذاكرات با ساير كشورها روى اشتراكات و فرصت ها 
گذاشت، براى نمونه يكى از اين برنامه ها گسترش همكارى با 
كشورى مانند افغانستان است؛ چراكه  ايران و افغانستان اشتراكات 
زيادى با يكديگر دارند و مى توان از اين فرصت ها استفاده كرد و 
ديپلماسى آب را با اين كشور پيش برد و به ياد داشت كشورى  مانند 
هند به خاطر رقابت با چين و تنشى كه با پاكستان دارد، درحال 
سرمايه گذارى جدى روى منابع آب افغانستان است و  كشورمان 

تحت تاثير اين فعاليت ها قرار خواهد گرفت.
افزون براين بايد يادآور شد كه خشك شدن تاالب هامون فقط 
گريبان  ايران را نخواهد گرفت و منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد. 
درست مثل خشك شدن بخش هايى از هورالعظيم يا اراضى سوريه 
كه اكنون به كانون ريزگردها بدل شده اند و براى كشورهاى منطقه 

مشكل ايجاد كرده اند.
توجه به ديپلماسى آب

ايجاد كارگروه ويژه ديپلماسى آب در وزارت امور خارجه را بايد به 
فال نيك گرفت و اميدوار بود با ديپلماسى پويا بتوان در منطقه 
بحران زاده خاورميانه مشكالت منابع آب كشور را برطرف كرد. به 
اين منظور بهتر است براى تربيت كارشناسان خبره نيز تالش كرد.

ميان آبادى با انتقاد از  اين كه در دانشگاه هاى كشور رشته اى به نام 
ديپلماسى آب وجود ندارد، يادآور مى شود: به دليل چنين غفلتى، 

در  را  زيادى  ظرفيت هاى  و  فرصت 
داده ايم،  دست  از  مرزى  آب  منابع 
آب  موفق  ديپلماسى  با  چراكه 
مى توانستيم قطب ديپلماسى آب در 

منطقه شويم.
به  بايد  كشور  آب  ديپلماسى 
داشته  توجه  نيز  تركيه  فعاليت هاى 
بى رويه  سدسازى هاى  زيرا  باشد؛ 
اين كشور گريبانگير ما و كشورهاى 
همسايه مانند  عراق نيز شده به اين 
شكل كه اراضى زيادى در اين كشور 

به كانون ريزگرد ها تبديل شده است. 
چانه زنى براى آب

اين كه پاى دغدغه بحران آب به وزارت امور خارجه نيز باز شده 
اتفاقى مثبت است، اما دستگاه ها و وزارتخانه هاى ديگر نيز بايد به 
وظيفه خود بدرستى عمل كنند تا بتوان شاهد كمرنگ شدن اين 
بحران بود. تا زمانى كه كشور به قدرتى اقتصادى تبديل نشود، 
نمى توان انتظار داشت قدرت چانه زنى الزم را در منطقه داشته باشد.

حامد نجفى علمدارلو، متخصص اقتصاد آب و عضو هيات علمى 
دانشگاه تربيت مدرس  نيز مى گويد: ايجاد كارگروه ويژه ديپلماسى 
آب قابل توجه است، اما هنوز بحران آب از سوى خيلى از مسئوالن 
گفت  قطع  طور  به  مى توان  زمانى  زيرا  نمى شود؛  گرفته  جدى 
مسئوالن نسبت به بحران كمبود منابع آب آگاه شده اند كه مسائل 

مربوط به آب تصميم هاى آنها را تحت تاثير قرار دهد.
 آن طور كه او مى گويد مسائل زيادى در تامين نشدن حقابه هاى 
كشور نقش دارد؛ از نبود اراده و عزم راسخ برخى مسئوالن گرفته تا 

نبود ثبات سياسى در كشورهاى همسايه .
 ضعف قوانين بين المللى

براى تامين حقابه ها قوانين بين المللى وجود دارد، اما اين قوانين 
ضمانت اجرايى مناسبى ندارند و خيلى از كشورها براحتى آنها را 
دور مى زنند. عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس دراين باره 
مى گويد: قوانين بين المللى وجود دارد، اما نمى توان با استناد به آنها 

عليه كشورى شكايت كرد و حقابه خود را گرفت.
او براى نمونه به تركيه اشاره مى كند كه با دور زدن قوانين بين المللى 

بخش زيادى از آب منطقه را مديريت مى كند.
بنابراين تنها راه قابل توجه براى تامين حقابه كشورمان ديپلماسى و 
مذاكره مناسب است و اين كه خود را براى شرايط بى آبى آماده كرد .

رايزنى براى آب
بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه تاكيد مى كند: وزارت 
امور خارجه براى حل اين مسائل پاپيش گذاشته است، براى مثال با 
افغانستان براى تامين حقابه هامون درحال مذاكره هستيم و به اين 

منظور گروهى در بخش بين الملل وزارت خارجه ايجاد شده است.

نشستن طوالنى مدت 
خطر ديابت را افزايش نمى دهد

نتايج يك تحقيق نشان مى دهد بر خالف يك باور رايج، 
را  ديابت  به  ابتال  خطر  طوالنى  زمان  مدت  براى  نشستن 
رابطه اى  هيچ  است:  آمده  بررسى  اين  نمى دهد.در  افزايش 
بين عادت به نشستن طوالنى مدت در افراد و احتمال ابتالى 
آنان به ديابت وجود ندارد.محققان استراليايى اظهار داشتند: 
خطرات  مورد  در  بسيارى  بحث هاى  اخير  سال هاى  در 
نشستن هاى طوالنى مدت و اثرات منفى كه همچون استعمال 
دليل  همين  به  است.  شده  مطرح  دارد،  سالمتى  بر  سيگار 
در اين مطالعه به طور دقيق بررسى كرديم آيا رابطه اى بين 
عادت به نشستن و خطر ابتال به ديابت وجود دارد يا خير.

در اين مطالعه محققان استراليايى اطالعات مربوط به 4811 
نفر را بررسى كردند. اين افراد در شروع آزمايش ها به ديابت 
و بيمارى هاى قلبى – عروقى مبتال نبودند. همچنين از آنان 
درخواست شد تا به پرسش هايى در مورد مدت زمانى كه 
صرف نشستن مى كنند، پاسخ دهند.پس از گذشت 13 سال 
از زمان شروع بررسى، محققان دريافتند مجموع 402 نفر از 
اين افراد دچار ديابت شده اند. هر چند شواهد كافى براى تاييد 
تاثيرگذارى عادت به نشستن طوالنى مدت و ابتال به ديابت 

وجود نداشت.

حفظ سالمت كبد
 با پرهيز از نوشيدن «آب سرد»

مشهد  پزشكى  علوم  دانشگاه  ايران  سنتى  طب  رزيدنت 
گفت: پرهيز از نوشيدن آب سرد مخصوصاً در حالت ناشتا 
و بالفاصله بعد از آميزش جنسى، استحمام و ورزش شديد 
و پرهيز از تحمل تشنگى به مدت طوالنى از عوامل حفظ 
حفظ  چگونگى  درباره  وحيد  است.حميده  كبد  سالمت 
سالمت كبد اظهار كرد: كبد در مكتب طب ايرانى، از جايگاه 
ويژه اى برخوردار است و همراه با قلب و مغز، 3 عضو اصلى 
بدن را تشكيل مى دهند كه در كتب مرجع طب ايرانى از آنها 

به «اعضاء رئيسه بدن» تعبير شده است.
وى افزود: مهم ترين اصل در حفظ سالمت كبد كه در طب 
ايرانى مورد تأكيد قرار گرفته است، تغذيه و رعايت آداب و 

قوانين صحيح غذا خوردن است.
اين رزيدنت طب سنتى ايران دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
تصريح كرد: پرهيز از نوشيدن آب سرد مخصوصاً در حالت 
ناشتا و بالفاصله بعد از آميزش جنسى، استحمام و ورزش 
شديد و پرهيز از تحمل تشنگى به مدت طوالنى از عوامل 
حفظ سالمت كبد است.وحيد ادامه داد: پرهيز از نوشيدن آب 
بين خواب, پرهيز از انجام فعاليت بدنى شديد بالفاصله بعد از 
خوردن غذا و نيز در حالت خالى بودن معده, پرهيز از مصرف 
گوشت ها و غذاهاى غليظ مانند گوشت گاو، نان فطير، برنج 
كته، حلواهاى چرب، رشته آش و كله پاچه گوسفندى نيز 
از عوامل حفظ سالمت كبد است.وى متذكر شد: پرهيز از 
مصرف نوشيدنيهاى خيلى شيرين و خوردن زياد شيرينيها 
خصوصاً شيرينيهاى غليظ نظير برخى شيرينيهاى چرب و 

خامه اى موجود در قنادى ها نيز از عوامل حفظ كبد است. 
رزيدنت طب سنتى ايران دانشگاه علوم پزشكى مشهد تصريح 
كرد: پرهيز از مصرف شيرينى در حالت سيرى يا نوشيدن آب 
سرد بعد از خوردن شيرينى, پرهيز از نوشيدن آب سرد پس 
از مصرف خوراكيهاى گرم, پرهيز از خوردن كباب هاى خام 

يا سوخته نيز از عوامل حفظ سالمت كبد است.

راه هاى تقويت ناخن ها
يكى از ويژگى هاى ناخن ها اين است كه مى توانند دقيقا مانند 
حفظ  براى  تالش  بنابراين،  شوند.  خشك  دست ها  پوست 
واقعا  آن ها  ازدست رفته  رطوبت  جبران  و  ناخن ها  رطوبت 
ضرورت دارد. خوش بختانه مى توان از كرم هاى دست و انواع 
لوسيون هاى پوست براى مرطوب سازى ناخن ها نيز استفاده 
كرد. با توجه به اهميت موضوع، بايد استفاده از كرم دست 
را به طور منظم جدى بگيريد و اين كار را مخصوصا بعد از 
شستن دست ها انجام بدهيد. فراموش نكنيد كه بايد كرم را 
روى ناخن ها و كوتيكول هاى اطراف ناخن ها نيز ماساژ بدهيد.
تركيبات خاصى مانند آلوئه ورا، روغن درخت قلم و روغن 
و  ناخن ها  مرطوب سازى  براى  تركيبات  بهترين  از  زيتون، 
پوست دست هستند. هميشه يك كرم مرطوب كننده روى ميز 
كنار تخت و يك كرم ديگر داخل كيف همراه تان داشته باشيد 
تا در مواقع الزم (خصوصا شب ها قبل از خواب) بتوانيد از 
آن ها استفاده كنيد. استفاده منظم از كرم هاى مرطوب كننده هم 
ظاهر زيبايى به پوست و ناخن ها مى دهد و هم احساس خوبى 
به خود شما مى بخشد. به ياد داشته باشيد كه خشك شدن 
ناخن ها مى تواند شكنندگى آن ها را افزايش بدهد و درنتيجه 
احتمال آسيب ديدگى ناخن ها در شرايط مختلف را بيشتر كند.

شورى پوست نشانه چيست؟
مطالعات نشان مى دهد ميزان سديم پوست با بزرگ شدن و 
ضخيم شدن ناحيه مشخصى از قلب يعنى بطن چپ مرتبط 
آلمان  ارالنگن-نورنبرگ  دانشگاه  محققان  گزارش  است.. 
براساس نتايج بدست آمده از داده هاى 99 بيمار مبتال به 
بيمارى مزمن كليوى، كه فرد را در معرض ريسك باالى 

مشكالت قلبى و مرگ قرار مى دهد، است.
معموال مصرف سديم از طريق آزمايش ادرار اندازه گيرى 
مى شود، اما در اين مطالعه محققان بر اين باور كه عضالت 
و ساير بافت هاى بدن سديم را ذخيره مى كنند تكيه كرده 
و پوست ماهيچه ساق پا شركت كنندگان و اندازه و حجم 
بطن چپ شان را بررسى كردند.طبق اين يافته ها، آن دسته از 
بيماران داراى ميزان باالى سديم در پوست شان، در صورت 
اقدام به كاهش مصرف ميزان سديم خود با بهبود مشكالت 
قلبى شان روبرو هستند.ضخيم شدن و بزرگ شدن بطن چپ 
در افراد مبتال به فشارخون باال روى مى دهد و فرد را در 
معرض ريسك باالى حمله قلبى قرار مى دهد. مصرف باالى 

سديم با فشارخون باال و بيمارى قلبى مرتبط است.
حال محققان دريافته اند ميزان باالى نمك در پوست مى تواند 

نشانه تهديدى براى سالمت قلب باشد.

وقتى كه يك شغل به قيمت جان تمام مى شود
خانواده

يادداشت

ديپلماســى  آب
ــى ــط برخ ــا فق ــا. اينه ــران ريزگرده ــت بح ــم و مديري ــه هورالعظي ــون، حقاب ــه هام ــن حقاب ــراى تامي ــاال زده ب ــتين هايش را ب ــه آس وزارت خارج

ــتمداران برمى آيد. ــان تنها از عهده سياس ــان زندگى ميليون هاى ايرانى را تحت تاثير قرار  داده و   چاره ش ــت كه حل نشدن ش ــائلى اس  از مس

ــت خبر دادند.  ــتايى در سردش ــدن و جان دادن چهار كولبر در زير آوارى از برف در ارتفاعات  روس ده بهمن ماه بود كه مقامات محلى ُكرد از قربانى ش
ــت  ــت به دس ــده بودند، دس ــال هاى كرد را كه در زير انبوهى از برف مدفون ش ــبكه هاى اجتماعى بالفاصله تصاوير غم بار جوانان و ميانس ش
ــتان بود باز رخدادى ديگر توجه ــل سيس ــكو و سيس ــت در روزهايى كه ايران درگير پالس ــايت ها چرخاندند، درس در گروه ها و كانال ها و س

ــت. ــيارى كه افكار عمومى به دنبال آن ها مى گش ــش هاى بس ــواالت و پرس  افكار عمومى را به خود جلب كرد و باز هم س
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نظام آموزشى كشور به جاى تربيت
 كارآفرين كارگر پرور است 

ــى كشور گفت اين  ــناس اقتصادى با انتقاد از نظام آموزش ــنيم:يك كارش تس
ــتند تا  ــه اى كارگر پرور هس ــگاهى و فنى و حرف ــز دانش ــم از مراك ــام اع نظ
ــعه كار و فعاليت در اقتصاد  ــت كننده كارآفرين و اين يكى از موانع توس تربي

ــت.  ــور اس كش
داود چراغى در  رابطه با پديده شاغالن فقير گفت: وظيفه دولت نظارت و وظيفه بخش خصوصى 
مديريت بنگاههاى اقتصادى است، گاهى اوقات دولت وظيفه اصلى خود را به بخش خصوصى 

واگذار ميكند و به اين ترتيب كسب و كارهاى پر درآمد به عده اى خاص تعلق مى گيرد.
اشتباه  سياستهاى  اين  اتخاذ  داليل  از  يكى  است،  معتقد  اصناف  حوزه  با  مرتبط  فعال  اين 
از سوى دولت اين است كه اساسا مديران تصميم گير با چالش هاى حوزه تحت مديريتشان 

آشنا نيستند.
چراغى در پايان تاكيد كرد، امروز آموزشهاى ابتدايى در كشور براى داشتن فنون مختلف مثل  
فعاليتهاى مرتبط با تاسيسات در دستور كار مراكز آموزشى قرار گرفته است اما متاسفانه حلقه 
مفقوده اين سياست اين است كه به مردم آموزشهاى الزم براى ايجاد بنگاه و درآمد زايى ارائه 
نميشود. نتيجه اين سياست اين ميشود كه فرد همچنان بايد براى استخدام شدن به دنبال كار 
باشد و راسا نتواند بنگاه اقتصادى تشكيل دهد. به عبارت دقيق تر بايد گفت نظام آموزشى كشور 
اعم از مراكز دانشگاهى و فنى و حرفه اى به طور كلى كارگر پرور است تا تربيت كننده كارآفرين. 

نبايد انتظار داشت عالء الدين ها از دل اين نظام بيرون آيد.

مردم يك ششم قيمت تمام شده برق را پرداخت مى كنند 
ــر نيرو با بيان اين كه  ــت و گو: معاون اقتصادى و برنامه ريزى وزي ــو گف رادي
ــت گفت: به  ــاعتى 300 تومان اس ــده توليد برق كيلو وات س ــت تمام ش قيم
ــال  ــاعت 250 تومان يارانه مى دهيم و اين يارانه در س ازاى هر كيلو وات س

ــود.  ــد ب ــان خواه ــارد توم ــزار ميلي ــدود 50 ه ح

عليرضا دائمى با بيان اينكه صنعت برق جزو موارد موفقى است كه بخش خصوصى در آن حضور پيدا 
كرده است، گفت: حدود 55 درصد از توليد برق كشور توسط بخش خصوصى دارد انجام مى شود. 

بخش عمده توليد انرژى تجديد پذير و نو نيز توسط بخش خصوصى سرمايه گذارى و اجرا مى شود.
وى اضافه كرد: مجددا در برنامه ششم در اين جهت برنامه ريزى صورت گرفته تا در پايان برنامه ششم 
به اين هدف برسيم. البته اين بدان معنا نيست كه برق را گران تر كنيم بلكه اگر مصرف كننده برق 

هزينه بيشترى پرداخت كند، آن هزينه تجميع مى شود و به جامعه برمى گردد.
دائمى خاطر نشان كرد: در وزارت نيرو معتقد هستيم، رساندن قيمت تمام شده برق به قيمت واقعى مى 

تواند در اقتصاد موثر باشد يعنى هم بخش خصوصى توسعه پيدا كند و هم بخش دولتى منتفع شود.

توان استخدامى دولت 100 هزار نفر در سال است
ــنا: رئيس سازمان امور ادارى و استخدامى كشور گفت: با توجه به تعداد  ايس
ــتخدام شدن در دولت  ــجويان كشور، اس ــگاهى و دانش فارغ التحصيالن دانش

ــت. ــده اس به آرزوى محال تبديل ش

جمشيد انصارى تصريح كرد: مشكل اشتغال ما در حال حاضر مشكل فرهنگى است تا مشكل اقتصادى 
و اجرايى. امروزه فارغ التحصيالن دانشگاهى انتظار دارند كه در دولت استخدام شوند.

استخدامى،  انسانى  نيروى  نفر  هزار  و 350  ميليون  داراى 2  دولت   حاضر  حال  در  افزود:  وى 
التحصيل  فارغ  ميليون   3 حدود  ما  مقابل  در  است،  كارگرى  و  كارمندى  پيمانى،  قراردادى، 
دانشگاهى داريم كه اگر همه نيروى انسانى دولت را بيرون كنيم و اين افراد را به كار بگيريم باز 

هم يك ميليون فارغ التحصيل بيكار خواهيم داشت.
وى تأكيد كرد: عالوه بر فارغ التحصيالن حدود 5 ميليون نفر نيز در دانشگاه ها در حال تحصيل 
هستند، اين در حالى است كه توان استخدامى دولت در سال 100 هزار نفر است، بنابراين بايد 
دانشجويان فكر استخدام در دولت را كه به يك آرزوى محال تبديل شده است را از سر بيرون 

كنند و به فعاليت هاى ديگر در واحدهاى توليدى و خدماتى روى بياورند.
انصارى افزود: در آن مجلس تصويب شد كه هيچ استخدامى در دولت بدون آزمون انجام نشود، 
امروز جوانان بايد بروند درس بخوانند تا در آزمون قبول شوند و دولت اين توان را ندارد كه جوانى 

را بدون آزمون استخدام كند.
وى با بيان اهميت ورود زنان و جوانان در مشاغل مديريتى گفت: ما بايد براى تصدى مشاغل 
مديريتى توسط زنان و جوانان بايد يارانه دهيم و بايد تفاوت قائل شويم ميان مديريت زنان و 

مردان، تا زنان و جوانان با شرايط سهل ترى بتوانند اين شغل را تصدى كنند.
معاون رئيس جمهور تصريح كرد: دولت در يك فضاى بسيار دشوار كه دائم از دوست و دشمن 
پتك مى خورد دارد فعاليت مى كند، بنابراين براى حضور در دولت كسانى الزم است كه بتوانند در 
مقابل دوست و دشمن بايستد، امروز زمان گله گذارى و طرح هاى برآورده نشده نيست بايد به يك 

مصلحت باالتر و فراهم كردن فرصت تداوم خدمت گذارى دولت طى 8 سال است.

سهم ICT در اشتغال به 20 درصد مى رسد
ــتمزد كارگران، افزايش سهم اشتغال  ــنا،اعالم زمان نهايى شدن رقم دس ايس
ــتغال با اولويت  ــوزه فناورى اطالعات و ارتباطات و اختصاص بودجه اش در ح

ــود. ــارى ب ــه ج ــاى هفت ــن خبره ــاون مهمتري ــش تع بخ

 هفته گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از تخصيص بودجه اشتغال در سال 1396 با رويكرد 
تعاونى ها خبر داد و از شركتهاى تعاونى خواست تا فعاليتهاى خود را به سمت زمينه هاى جذابى همچون 

گردشگرى و فناورى اطالعات و ارتباطات ببرند.
به گفته ربيعى بخش تعاون هم اكنون به بلوغ رسيده و از جايگاه خوبى برخوردار است و دولت يازدهم 

نيز رويكرد مطلوبى نسبت به بخش تعاون دارد.
وى همچنين از برنامه ريزى براى افزايش سهم اشتغال در حوزه ICT خبر داد.

وزير كار گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته بيش از 12 درصد سهم اشتغال كشور در حوزه 
ICT در نظر گرفته شده كه اين رقم پيش بينى اوليه است و قرار است به 20 درصد ارتقا پيدا كند.

جدول كلمات متقاطع شماره20- پاسخ جدول شماره19
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طراح جدول: محمدرضا على زاده

اخبار كوتاه اقتصادى

 بحران بانك ها را دريابيد 
ــبكه بانكى در  ــد منابع ش 55 درص ــى كه  در حال
ــمى  س داراييهاى  و  معوقات  مطالبات،  بخش  ــه  س
صورتهاى  ــازى  استاندارس ــا  ب ــت،  اس ــده  ش فريز 
ــا نيز در حال  ــنگين آنه ــى بانكها، زيانهاى س مال

ــت.  ــدن اس نمايان ش

در برهه زمانى فعلى، نگرانى از سقوط بخش مالى اقتصاد كشور به 
پرتگاه بحرانهاى بزرگ رو به افزايش است. چه شد كه نهادهاى مالى، 
موسسات مالى و اعتبارى، بانكها، بازار سرمايه، شركتهاى اعتبارى، 
صندوقهاى بازنشستگى و بيمه ها در سرازيرى زيان قرار گرفته اند و 
درجهت رسالت اصلى خود، حركت نكردند؟  به نظر مى رسد عامل 
مهم بوجود آمدن وضعيت بغرنج، عدم توجه به فعاليتهاى نهادهاى 

مالى در اقتصاد كشور است.
بايد توجه داشت كه وضعيت نه چندان مناسب بخش مالى كشور، 
به تبع اتخاذ سياستهاى پولى و مالى نامطلوب على الخصوص در 
يك دهه گذشته، مرتبط است. آنچه مسلم است، دولت نمره قبولى 
در مديريت بخش مالى اقتصاد كشور از اواسط دهه 1380 تا كنون 
بدست نيآورده است. در اين بين گره خوردن دولت و بانكها و نگاه 
كردن به بانكها به عنوان صندوق يا خزانه دولت در بسيارى از موارد، 
علت اصلى اين بهم ريختگى و آشفته گى مالى و پولى است. بدهى 
دولت به بانكها، تعادل مالى بانكها را بهم ريخته و در  كنار آن، به 
تاراج رفتن منابع مالى كشور در قالب معوقات سنگين  و الوصول 
بانكى و همچنين موسسات  مالى و اعتبارى ورشكسته و تعاونى هاى 
اعتبارى غير مجاز، همه و همه بيش از پيش موتور فعاليت بانكها را 

در اقتصاد كشور خاموش نموده است.
اگر به اين عوامل، مديريت و حاكميت دولت بر نظام بانكى را اضافه 
نمايم، پازل بحران بخش مالى تكميل مى شود. آمارها نشان مى دهند، 
بيش از 55 درصد منابع مالى شبكه بانكى كشور، در سه بخش عمده 
فريز شده است. آن سه بخش عبارتند از؛ مطالبات از دولت، معوقات 

و داراييهاى سمى.
يك سوال اساسى در اينجا مطرح است، اصال چرا بايد بانكها، اين 
همه دارايى سمى داشته باشند؟ چرا بايد پروژه هاى ساختمانى و 
سرمايه گذارى هاى مستقيم انجام دهند؟ چرا بايد اين همه اختالس 
و ارتشاء در شبكه بانكى انجام شود؟ آيا وظيفه بانكها، نابود كردن پول 
مردم است؟ اگر چنين بود كه اين همه دستگاه عريض و طويل الزم 
نبود. بسيار تاسف آور و تامل برانگيز است، حجم تخلفات و انحرافات 
شبكه بانكى كشور، به صورتى درآمده كه اصال نمى شود، دست به 

اصالحات و شفاف سازى زد.
بانكها بايد با استانداردهاى  IFRS ، صورتهاى مالى خود را تنظيم 
نمايند تا ضمن شفافيت، بانكهاى بين المللى نيز تمايل به همكارى با 
بانك هاى ايران داشته باشند. خب، چه شد؟ روزبروز زيانهاى سنگين 
در مجموعه بانكها شناسايى مى شود. اين زيانها قبال كجا بودند؟ آيا 
نمى شد فهميد كه بانك ها، داراى انحراف فاحش از وظايف ذاتى خود 
هستند؟ مسلم است كه هشدارهاى مهمى از سوى كارشناسان و 
متخصص مكرراً داده شده است. آيا مى دانيد، دو بانك بزرگ كشور 
بر اثر اين شفاف سازى، بيش از 30 درصد، زيان داده اند؟ بنظر شما، 
تامل برانگيز نيست كه فردى سهام بانك را بخرد، 30 درصد ضرر 

كند، بعد در همان بانك سپرده گذارى كند، 30 درصد سود ببرد؟
بسيار محتمل است، در صورت ادامه وضعيت كنونى، بانكها هم 
به سرنوشت موسسات مالى ورشكسته، دچار شوند. بنظر ميرسد، 
در شرايط فعلى كه بانكها با هر ابزارى به دنبال منابع ميگردند تا 
فقط بتوانند سود سپردههاى خود را بپردازند، خود نشان از وضعيت 
بانكهاى  خصوص  در  احتمال  اين  ميدهد.  بانكها  نامطلوب  بسيار 
خصوصى بسيار بيشتر نيز ميباشد. اغلب بانكهاى خصوصى، براى 
پروژه هاى سرمايه گذارى شكست خورده خود و همچنين پرداخت 
سود سپرده هاى ماهانه  سپرده گذارانشان، مجبور به جذب منابع بيشتر 
به هر قيمتى هستند. تامين اين نقدينگى بيشتر، آسيب بيشترى نيز به 

اقتصاد كشور وارد مى كند و  بايد هر چه زودتر متوقف شود.
توانايى  مركزى،  بانك  مجوز  با  بانكى  اگر  كه  شده  انديشيده  آيا 
بازپرداخت سپرده هاى مردم را نداشته باشند و تجمع در جلوى درب 
بانك اتفاق بيفتد، روز بعد، بانك بعدى دچار اين وضعيت خواهد شد 
و روز بعد از آن، ديگرى و اين امر، اقتصاد را به ورطه نابودى كامل 
خواهد كشاند. اگر اقدام به اتخاذ تدابير و اقدامات مناسب صورت 
نگيرد، آنگاه دومينوى خود تباهى بخش مالى كه كل اقتصاد ايران و كشور 

را تهديد ميكند، به حركت خواهد افتاد.
رها كردن بانكها به حال خود، يك خود تباهى بزرگ است. بايد اين گونه 
هشدارها توسط مقامات و مسئولين مربوطه به خصوص در بانك مركزى 
جدى گرفته شود. اگر به اين معضالت، بيمه ها، صندوق هاى بازنشستگى، 

بورس و ... را اضافه كنيم، نگرانى بيشتر هم ميشود.
 اميداست دولت با اتخاذ اقدامات مناسب باتوجه به اصول علم اقتصاد 
و بانكدارى، هرچه زودتر بخش مالى اقتصاد را نجات دهد كه اين امر 

از هر واجبى واجب تر است. 
داود چراغى- استاديار موسسه پژوهشهاى بازرگانى

خبر

به گزارش  بامداد زاگرس و به نقل از خبرگزارى  تسنيم، 
كلى  هاى  سياست  ابالغ  سالگرد  سومين  آستانه  در 
اقتصاد مقاومتى از سوى مقام معظم رهبرى، مجتبى 
خالصى با اشاره به پياده سازى اقتصاد مقاومتى در شهر 
قلعه گنج كرمان گفت: اقدامات مناسبى در اين زمينه 
صورت پذيرفته و استاندار كرمان اين آمادگى را دارد تا 

نتيجه عملكرد را در اختيار رسانه ها قرار دهد.
رئيس دبيرخانه شوراى اقتصاد مقاومتى با بيان اينكه 
عدم  مقاومتى  اقتصاد  كلى  سياستهاى  ابالغ  دليل 
دستيابى به اهداف تعيين شده در برنامه هاى 5 ساله 
توسعه  بوده يادآور شد،زمانى كه شوك ها يا تكانه هاى 
بيرونى اتفاق مى افتد هر كدام به نحوى بر رشد اقتصاد 

كشور اثر گذاشته و به تبع منجر به كاهش ثروت، توليد و درآمد 
كشور مى شود. خالصى با تاكيد بر اينكه دو مشكل اصلى 
اقتصاد ايران نفتى بودن و دولتى بودن است، گفت: براى رفع 
اين مشكالت اقتصاد مقاومتى روى مردمى كردن اقتصاد و 

برون گرايى تاكيد دارد.
برون  زايى،  درون  كرد،  تاكيد  بودجه  برنامه  سازمان  معاون 
گرايى  و استفاده از فرصتهاى خارجى، دانش بنيانى، عدات 
بنيانى و توزيع عادالنه منافع حاصل از رشد و همچنين مردمى 

بودن 5 شاخص كليدى اقتصاد مقاومتى است.
به گفته خالصى افرادى كه قصد دارند در اقتصاد مقاومتى 
اظهار نظر و قضاوت كنند، اگر 24 بند سياستهاى كلى اقتصاد 
مقاومتى را به درستى مطالعه كرده باشند بهترين مبنا را براى 

قضاوت در اختيار دارند.
وى افزود، تا كنون اقتصاد كشور مبتنى بر منابع نفتى بوده ولى 

امروز به سمت درآمدهاى جايگزين حركت كرده ايم، در اقتصاد 
مقاومتى بهترين سرمايه در اختيار نيز نيروى انسانى است كه 

قابل جايگزينى با هيچ  منبع ديگرى نيست.
خالصى ادامه داد: اقتصاد مقاومتى چيزى به جز طرحى كه ما 
را به رشد و پيشرفت برساند نيست و قصد دارد برنامه هايى كه 

نتوانسته است ما را به رشد رساند اصالح كند.
اينكه  به  اشاره  با  مقاومتى  اقتصاد  شوراى  دبيرخانه  رئيس 
سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى يك هدف كوتاه مدت نيست 
و هدف آن تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز است تاكيد 
كرد، يك عزم كلى براى اجراى اين سياستهاى بلند مدت بايد 
ايجاد شود، دولت هيچ وقت نيامده است به جز سياستهاى 
مربوط به برنامه توسعه اقدام برنامه ريزى خاص كند اما دولت 
براى سياست هاى كلى اقدام به طراحى 12 برنامه كرده است.  
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجا كه سياستهاى كلى 

اجماع اقتصاددانان را به همراه داشته به همين دليل 
ميتواند اجماع در اجرا را نيز به همراه داشته باشد.

خالصى با اشاره به اجراى 121 پروژه دولت در حوزه 
اقتصاد مقاومتى تاكيد كرد، شور و انگيزه مناسبى در 
قرار  كار  دستور  در  ها  پروژه  اين  اجراى  براى  دولت 

گرفته است.
وى افزود، يكى از عوامل رشد افزايش بهره ورى است، 
كه دراين راستا دولت تصميم گرفته است تكنولوژى  را 
در صنايع به روز كند. همچنين در 10 بنگاه اقتصادى 
چرخه اصالح مديريتى را در دستور كار قرار داده است.

به  مقاومتى  اقتصاد  گرايى  برون  حوزه  در  خالصى 
صادرات كاال و خدمات غير نفتى اشاره كرد و گفت: از 
سوى دولت،  در مناطق آزاد 30 درصد افزايش صادرات مجدد 

ابالغ شده است.
رئيس دبيرخانه شوراى اقتصاد مقاومتى خاطر نشان كرد، ابتداى 
سال رهبر انقالب 10 نكته را براى اجرا متذكر شدند، در همين 

راستا دولت 121 پروژه را تعريف كرد تا توليد رونق بگيرد.
وى با شاره ابالغيه دولت در باره 7500 بنگاه مشكل دار به 
وزارت صنعت گفت: 11643 بنگاه كوچك و متوسط تا 16 
بهمن ماه موفق به دريافت 8,2 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانكى شده اند، از طريق  سامانه بهين ياب در وزارت صنعت 

سامان دهى اين بنگاهها انجام شده است.
خالصى با اشاره به اينكه در سال 92 ميزان توليد گندم 4,8 
درصد رشد داشته  گفت: رشد توليد سال 95 نسبت به سال 
92، 21 درصد بوده است، در 10 ماهه سال 95 ميزان خريد 

تضمينى گندم 11,5 درصد رشد داشته است.

رئيس دبيرخانه شوراى اقتصاد مقاومتى در سومين سالگرد ابالغ اقتصاد مقاومتى: 

اقتصاد مقاومتـى درپى
 شكسـت  برنامه هاى توسعه ابالغ شد 

محمد ابراهيم مقدم گفت:بانكها مى توانند چند نوع خدمت 
به مردم ارايه دهند اما هم اكنون به دليل برخى محدوديتها 
امكان ارايه همه آنها وجود ندارد؛ اين در حالى است كه اكنون 
بايد به سمتى حركت كنيم كه شعبه مدارى به مشترى مدارى 
تبديل شود تا مردم تنها در صورت الزام به بانكها مراجعه كند؛ 
به همين دليل تالش مى شود كه به نفع كشور، كارها به 
صورت الكترونيكى انجام شود. مديرعامل بانك تجارت افزود: 
ايجاد شعب در سطح خيابان با قيمت هاى تجارى باال الزم 
نيست و اگر خدمات به صورت الكترونيكى انجام شود، نياز به 
همين شعب گرانقيمت فعلى هم نيست؛ اين در حالى است 
كه هزينه مصرف كاغذ در بانكها بسيار باال است و ساالنه ارز 
زيادى از كشور خارج مى شوند. مقدم با اشاره به رسالت بانكها 
براى جمع آورى پول هاى خرد و هزينه كرد آن در صنعت 

تصريح كرد:  اگر توليد صورت گيرد ولى ارايه دهنده 
و فروش خوب وجود نداشته باشد، مشكل ايجاد مى 
شود. بنابراين بانكها مكلفند با كشورهاى دنيا نيز ارتباط 
بسيارى  تحريم  سالهاى  در  حاليكه  در  باشند  داشته 
كفايت  و  پولشويى  دهى،  گزارش  استانداردهاى  از 
سرمايه تغيير كرده ولى عليرغم اينكه تالش كرديم 
اين استانداردها را دريافت كنيم اما برخى مراجع بين 
المللى اين اطالعات و آموزش ها را در اختيار بانكها 
قرار ندادند. وى افزود: تاخير در برگزارى مجامع بانكها 
به دليل الزام براى تغيير استانداردهاى خود و حركت 
به سمت استانداردهاى جهانى بود؛ اين در حالى است 
كه صندوق بين المللى پول بانكهاى دنيا را ملزم مى 
را  تطبيق  و  كنند  رعايت  را  استانداردها  اين  كند كه 

انجام دهند به نحوى كه نرم افزار مبارزه با پولشويى در بانك 
تجارت نصب شده است و به خوبى كنترل مى شود.   وى 
گفت:كسانى كه در فهرست پولشويى در دنيا قرار دارند نبايد 
در بانكها حساب داشته باشند؛ حتى افتتاح حساب در بانكهاى 
دنيا ملزم به رعايت اين استانداردها هستيم و بايد انجام آن از 
سوى صندوق بين المللى پول كنترل شود البته اخيرا يوزانس 
هاى مدت دار براى ابزار توليد سه ساله شده است و البته مدت 

يوزانس هم از شش ماه به يكسال افزايش يافته است.
گشايش ال سى با دالر 3600 تومانى

به گفته مقدم،  به ازاى هر دالر ال سى بايد 3600 تومان 
بانك  گرفت  صورت  سى  ال  افتتاح  وقتى  و  كنيم  دريافت 
مركزى فيش ارزى براى متقاضى  صادر مى كند و در روز 

گشايش قطعى اعتبار نرخ روز ارز را رصد كرده و هر نرخى كه 
كمتر بود مالك تسويه قرار مى گيرد. وى اظهار داشت: بخش 
هاى مالى بايد براساس IFRS شفاف شود همان چيزى كه 
در اقتصاد مقاومتى در يك بند به عنوان شفاف سازى ابالغ 
شده است البته بايد توجه داشت كه اين كار بايد به تدريج 

انجام شود چراكه افراد بايد آموزش بيينند.
مقدم گفت: در بخش الكترونيك نيز تالش شده تا ارتباطات 

مالى را به سمت الكترونيكى شدن پيش بريم.
اين مدير بانكى ادامه داد: برجام گشايش زيادى در امور بانكها 
ايجاد كرده ولى بايد پله پله پيش رويم و البته اين خواسته 
بانكهاى بزرگ دنيا است كه استانداردهاى بانكى ايران با 
استانداردهاى بين المللى تطبيق داده شود و اكنون ما اين روند 
را شروع كرده ايم، اما بايد از آنها دعوت كنيم از اين پيشرفتها 

بازديد كنند تا اين اطمينان براى كار با ايران را پيدا كنند.
به گفته مقدم، مجامع بانكها با اصالحاتى برگزار شد چراكه 
مجامع سال قبل بر اساس حسابرسى ها و ترازهاى مالى 
بانكها ناشى از وضعيت اقتصادى بود به همين نسبت وضعيت 
 IFRS اقتصاد، تراز مالى چيده شده بود ولى رعايت بخشى از
را بر اساس فرم بانك مركزى تكميل شد كه آن هم به خاطر 
ارتباط بانك مركزى و بانك جهانى بود، پس بانكها آن فرم 
را پر كرد و به سازمان حسابرسى داد ولى اين سازمان آمادگى 
الزم را نداشت و بنابراين در نهايت توافق كردند تا در بخش 
ذخاير و استحكام مالى بخشى از اين استانداردها  رعايت شود 
ولى نياز داريم افزايش سرمايه بانكها صورت گيرد كه در 
تالشيم تا بتوانيم در دو بخش دولت و سهام عدالت افزايش 

سرمايه بدهيم.
وى اظهار داشت: افزايش سرمايه بانكها حتما بايد نقدى باشد 
نه متكى بر دارايى ها بنابراين اين نكته بايد رعايت شود. 
اكنون بر اساس استاندارد بال دو بايد كفايت سرمايه به هشت 
برسد در حاليكه اكنون ما چهار هستيم البته در بال سه بايد 
اين رقم به دوازده برسد. مقدم گفت: مى توانيم با فروش يك 
سوم دارايى ها اين هزينه را تامين كنيم و البته سازمان امور 
مالياتى اعالم كرده كه اگر دارايى فروخته نشود 30 درصد 
ماليات خواهيم گرفت؛ ما هم مرتب آگهى منتشر مى كنيم 
ولى متاسفانه خريدار نيست.   وى تصريح كرد: وضعيت بانكها 
مرتبط با وضعيت ركود است و بانك مركزى تالش كه ذخاير 
بانكها را طورى اعالم كه ريسك و مطالبات معوق را پوشش 
دهند اما اگر مطالباتى داراى وثايق ملكى باشد به دليل اينكه 
فروش نمى رود دچار مشكل مى شويم.   به گفته اين 
مدير بانكى، االن تالش داريم دارايى را بفروشيم ولى 
وضعيت بازار دارايى و سهام نيز خوب نيست االن به 
قيمت بازار مى فروشيم و تالش  مى شود.   وى اظهار 
داشت: ما از قبل اموزش IFRS را شروع كرديم ولى 
اينكه تا آخر سال كار تمام شود به دليل اينكه آموزش 
زمانبر است اگر درصدى هم مانده باشد با كمك بانك 

مركزى تكميل خواهيم كرد.
از  پالسكو  كسبه  به  تسهيالت  پرداخت 

اسفند
همچنين دولت آبادى، عضو هيات مديره بانك تجارت 
نيز در خصوص ارايه تسهيالت به كسبه پالسكو گفت: 
ارايه تسهيالت تا اخر اسفند نهايى و پرداخت مى شود.

وى اظهار داشت:نرخ سپرده به صورت دستورى باال و پايين 
نمى رود و البته نرخ بازار اكنون پايين نمى آيد و خالف آب 
شنا كردن مشكل است؛ پس اگر نرخ بازار مالك قرار نگيرد 
نرخ ها رعايت نمى شود و اگر كوچكترين تغييرى در نرخ 
مى دهيم سپرده ها جابجا مى شود، از سوى ديگر گردش 
مالى به خاطر پايين بودن تحركات باال نيست پيشنهاد داديم 
و اميدواريم تا پايان امسال فكرى شود پس تغييرى در نرخ 
ها فعال انجام نمى شود. مقدم گفت: رايزنى با دولت در حال 
انجام است تا بدهى دولت به ما پرداخت شود كه دويست هزار 
ميليارد ريال است  كه از محل دارايى هاى خود قرار پرداخت 
شود. پس بايد نرخ تورم را كنترل كنند تا اثر افزايشى نداشته 

باشد ولى ما سود را براى دولت حساب مى كنيم.

نصب نرم افزار مبارزه با پولشويى در بانكها

ــتيابى  ــدم دس ــى ع ــاد مقاومت ــى اقتص ــتهاى كل ــالغ سياس ــل اب ــه دلي ــان اينك ــا بي ــى ب ــاد مقاومت ــوراى اقتص ــه ش ــس دبيرخان رئي
ــت.  ــكل اصلى اقتصاد ايران نفتى بودن و دولتى بودن اس ــعه  بوده، گفت:دو مش ــاله توس ــده در برنامه هاى 5 س به اهداف تعيين ش

ــر  ــويى در بانكها خب ــزارى مهر،مدير بانكى از نصب نرم افزار مبارزه با پولش ــزارش بامداد زاگرس و به نقل از خبرگ ــه گ ب
ــد.  ــى با دالر 3600 تومانى آغاز ش ــايش ال س ــنامه جديد بانك مركزى گش ــاس بخش داد و گفت: بر اس
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پديده 0ـ  فوالد 1؛ شمارش معكوس براى مهاجرى

ــت با تك  ــده در روزى كه نمايش دور از انتظار و ضعيفى داش پدي
ــد تا جنوبى ها بعد ازهفته ها ناكامى  ــريفات مغلوب فوالد ش گل ش

ــد. ــود بدهن ــت خ ــه وضعي ــكلى ب ــاره سروش دوب

شريفات گل فوالد را در دقيقه 
51 و روى اشتباهات مدافعان 
وسط پديده در دفع توپ به ثمر 
رساند تا تيم خود را 27 امتيازى 
كند. پديده هم كه مدت هاست 
روى نوار ناكامى است باز هم 
نتيجه خوبى به دست نياورد تا 
همانطور كه پيش بينى مى شد حياكن و رهاكن در ورزشگاه ثامن طنين 

انداز شود. 
پديده صفر ـ فوالد 1(دقيقه 51 ـ شريفات): تعلل مدافع وسط پديده روى 
دفع توپ فرصت خوبى را نصيب اسماعيل شريفات كرد تا او پشت حسينى 
تازه وارد صاحب توپ شود و در حالت درازكش اولين گل بازى را به ثمر 

برساند.
بعد از يك نيمه كسل كننده فوالد خيلى زود توسط اسماعيل شريفات در 
دقيقه 51 به گل رسيد و تا پايان براى حفظ اين گل تالش كرد. شاگردان 
سعداوى كه بعد از چند هفته ناكامى انتظار نمايش بهترى از پديده داشتند 
از ضعف عجيب حريف مشهدى استفاده كردند و در دقايق انتهايى نيز مى 
توانستند دو گل ديگر به ثمر برسانند كه اين اتفاق رخ نداد. پديده هم كه 
امروز به هيچ وجه در حد تيم حاضر در بازى مقابل استقالل در اهواز نمايش 
نداد تنها به حركات حسن جعفرى از سمت راست دل بسته بود كه اين 
نفوذها به خطر چندانى منتهى نشد تا يك شكست خانگى ديگر در كارنامه 
پديده به ثبت برسد. تيمى كه آخرين بار در هفته يازدهم مقابل ماشين سازى 

قعرنشين پيروز شده و امروز دهمين هفته بدون برد را پشت سر گذاشت.

اس.خوزستان 1 - صنعت نفت 0 پيروزى ناپلئونى!
ــد با تك گل محمد طيبى و درخشش  استقالل خوزستان موفق ش

ــى دربى جنوبى ها را از صنعت نفت ببرد. ــيخ ويس وحيد ش

در  شد  موفق  خوزستان  استقالل 
دربى جنوبى ها با تك گل ابتداى 
بازى محمد طيبى پيروز از زمين 
دار  ادامه  حمالت  بيايد.  بيرون 
آبادانى ها يا با بى دقتى خراب شد 
و يا وحيد شيخ ويسى به خوبى 
آنها را مهار كرد تا سه امتياز مهم در 

دربى به شاگردان پورموسوى رسيد.  هنوز بازى داغ نشده بود كه استقاللى 
ها در اولين موقعيت خود روى كرنر شيرزادى و استپ زيباى نانگ، توسط 

محمد طيبى وارد دروازه صنعت نفت شد.
بعد از اين گل در ادامه استقاللى ها موقعيت هاى خوبى داشتند كه با بى دقتى 

به بيرون رفتند و  نيمه اول با تك گل طيبى به پايان رسيد.
در نيمه دوم اين صنعت نفت بود كه بازى را در دست گرفت و حمالت 
متعددى پى ريزى كرد اما ستاره بى چون و چراى بازى شيخ ويسى مانع از 

فروپاشى دروازه اش شد.
استقاللى ها در موقعيت ضدحمله نيز مى توانستند گلزنى كنند اما توپ 
هايشان گل نشد كه در نهايت با پيروزى شاگردان پورموسوى به پايان رسيد.

آبادان با فيروز در جاده باخت
ــدى تعقيب مى كنند از  ــه فوتبال را به صورت ج ــار آنهايى ك انتظ
ــت اگرچه  ــرمربى فنى آبادانى ها بيش از اين اس ــروز كريمى س في

ــد.  ــتان ش ــتقالل خوزس ــش دروازه بان اس او امروز مغلوب درخش

 صنعت نفت آبادان با تغييرات 
كادرفنى اش در نيم فصل دوم و 
جانشينى فيروز كريمى به جاى 
روزهاى  از  نشان  دست  نادر 
دور  اول  فصل  نيم  در  خوبش 
شده است و تنها در بازى هفته 
داده  شكست  را  صبا  شانزدهم 
اند و از آن هفته ديگر روى پيروزى را نديده اند. آنها در 5 بازى گذشته 2 
شكست مقابل استقالل و استقالل خوزستان داشتند و در 3 بازى هم تنها 3 

امتياز كسب كرده اند.
از زمان حضور فيروز در آبادان  آنها توانسته اند در 7 بازى 6 امتياز كسب 
كنند كه اين نتيجه اى نيست كه از فيروز كريمى در زمان حضورش در تيم 
هاى تحت هدايتش انتظار مى رود. دست نشان در همين ديدارها و بازيهاى 

رفت اين تيم 9 امتياز به دست آورد.

خبر

برگزارى مسابقات بين المللى وزنه بردارى 
اهواز نيازمند اقدامى جهانى است

ــت: براى  ــتان گف ــردارى خوزس ــات وزنه ب ــس هي ريي
ــه رقابت هاى بين  ــام كارهاى مربوط ب ــزارى و انج برگ

ــيم. ــته باش المللى در اهواز بايد اقدامى جهانى داش
سيدعليرضا قريشى اظهار كرد: 20 روز تا آماده شدن براى اين 

پيكارها فرصت داريم. اين مسابقات، ساده نيست.
وى افزود: مشكالت زيادى در حال حاضر وجود دارد و بايد از 
روز شنبه (23 بهمن ماه) اقدامى جهانى براى برگزارى كارهاى 

مربوط به رقابت هاى بين المللى داشته باشيم.
 رييس هيات وزنه بردارى خوزستان افزود: به نظر من بهتر است 
اسكان خارجى ها در هتل 90 اتاقه نفت باشد، چرا كه همه در 
يك جا مستقر مى شوند و مشكل تردد به سالن مسابقات نيز كه 
در شهرك نفت است، حل مى شود، ضمن اين كه امنيت هم در 

آن جا كامال برقرار است.
وى بيان كرد: به هر حال با توجه به اين كه آبروى نظام در ميان 
است بايد كار را جمع كنيم و در اين راستا ما نياز به كمك داريم. 
اگر بحث اسكان حل شود، بخش بيشترى از كار حل مى شود. 

بايد بگويم بخش اعظم كار روى دوش شركت نفت است.
قريشى گفت: سالن مسابقات نقش اصلى را برعهده دارد و بايد 
اين سالن آماده شود. شبيه سازى سالن يك هفته زمان مى برد و 
ان شاءاهللا بتوانيم كار را جمع كنيم. به هر حال مسابقات سنگينى 

در پيش است و همه بايد كارى كنيم تا آبروى نظام حفظ شود.

2 خوزستانى در اردوى
 تيم ملى فوتسال بانوان

دو خوزستانى به اردوى آماده سازى تيم ملى فوتسال بانوان 
فراخوانده شدند. زهرا كوراوند و سحر رمضانى از استان در يان 
اردو حضور دارند. اردوى تيم ملى كه از روز جمعه در تهران آغاز 
شده است تا 26 بهمن ماه نيز ادامه خواهد داشت. گفتنى است، 
فروزان سليمانى، مربى خوزستانى هدايت تيم ملى را برعهده دارد.

خوزستان شايسته برگزارى رويدادهاى 
معتبر وزنه بردارى است

رييس فدراسيون وزنه بردارى با بيان اين كه به برگزارى رقابت 
هاى بين المللى دهه فجر اهواز در سطح بسيار خوب خوشبين 
هستم، گفت: خوزستان و هيات وزنه بردارى آن، واقعا شايستگى 

برگزارى رويدادهاى بسيار معتبر را دارد. 
على مرادى اظهار كرد: استان خوزستان و هيات وزنه بردارى 
آن، واقعا شايستگى برگزارى مسابقات داخلى، بين المللى و 

رويدادهاى بسيار معتبر  را دارد. 
وى در خصوص كاهش جوايز مسابقات بين المللى دهه فجر در 
اهواز نسبت به دوره قبل نيز گفت: دوره قبل كواليفايد المپيك بود 
و امسال دومين دوره اين رقابت ها را در حالى برگزار مى كنيم 
كه مرحله راه يابى به المپيك طى شده است و باتوجه به همين 
موضوع، به نظرم كاهش جوايز موضوع زياد مهمى نيست ولى 
همچنان اين مسابقات به قوت خودش باقى است و از سوى 

فدراسيون به نفرات اول تا سوم پاداش دالرى اهدا خواهد شد.
رييس فدراسيون وزنه بردارى گفت: چند روز پيش نيز ستادى 
در راستاى برگزارى اين رقابت ها تشكيل شد و از مكان هاى 
مسابقات، تمرين و اسكان تيم ها بازديد كردم كه مكان هاى بسيار 
خوبى پيش بينى شده است. من به برگزارى دومين دوره اين 
مسابقات در سطح بسيار خوب در استان خوزستان خوشبين 

هستم.
وى در ادامه در خصوص وضعيت وزنه بردارى كشور نيز عنوان 
كرد: اكنون اردوهاى تيم هاى ملى در رده هاى سنى نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن در حال برگزارى هستند ولى با توجه اين كه 
از بعد از المپيك از نظر محدوديت منابع مالى در مضيغه هستيم، 
متاسفانه كمى در حال تعديل برنامه هاى مان از نظر حمايتى 
هستيم. انوشيروانى هم به ما پيشنهاد داد به علت تعديل در اين 
مسايل، حتى اردوهاى مان را تعطيل كنيم كه من با توجه به اين 
كه اهميت موضوع در جهت پشتيبانى هاى فنى و اردوهاى وزنه 
برداران الزامى است، اعالم كردم كه برنامه ها پيگيرى شود ولى 
اميدوارم اين موضوع در آينده، برنامه هاى ما را دچار مشكل نكند.
مرداى همچنين در خصوص وضعيت كيانوش رستمى و عدم 
حضور اور در رقابت هاى آسيايى و كشورهاى اسالمى، گفت: در 
اين كه رستمى يك ورزشكار حرفه اى بسيار توانمند است و اين 
كه بايد حرمت انوشيروانى هم به عنوان سرمربى تيم ملى حفظ 
شود، شكى نيست. به هر حال اختالفات شخصى بين انوشيروانى 
و رستمى وجود ندارد و فقط نقطه نظرات فنى بين اين دو نفر 
وجود دارد كه در حال تالش براى نزديك كردن اين نقطه نظرات 
هستيم. وى با بيان اين كه قوانين نه تنها براى رستمى، بلكه براى 
تمام اعضاى تيم ملى تدوين شد تا همه يك تفكر تيمى در جهت 
حفظ منافع ملى داشته باشيم، افزود: باتوجه به فشارهايى كه به 
مدت چهار سال روى جوانان شركت كننده در المپيك بود، اكنون 
كمى نياز به استراحت دارند و با توجه به رعايت مقررات كلى 
اردويى، رستمى براى بازى هاى كشورهاى اسالمى و آسيايى 
نمى تواند همراه با تيم ملى باشد ولى تمرينات او را زير نظر 
داريم و برنامه ها طبق روال پيش مى رود و جاى نگرانى نيست 

و زمان هم داريم.
رييس فدراسيون وزنه بردارى گفت: اعتقادم اين است كه رستمى 
مى تواند با روند حمايتى كه از او صورت مى گيرد، دومين مدال 
طالى المپيك خود را هم به دست آورد كه با كسب اين مدال مى 
تواند به عنوان يكى از جاودانه ترين و پر افتخار ترين ورزشكاران 
كشورمان محسوب شود و خودش را بيشتر جزو نوابغ فدراسيون 
كشور ثبت كند. در كل انتظارم اين است كه رفتارها از فردى به 

گروهى تبديل شود تا كارها را با تعامالت بيشترى حل كنيم،
وى در پايان درخصوص شرايط وزنه بردارى خوزستان نيز 
عنوان كرد: از نظر زيرساختى به خوبى در اين استان در حال كار 
هستند. اكنون وزنه بردارى كشور نيز در شرايط بسيار خوبى از 
نظر انتخاب نفرات در بدنه تيم ملى قرار دارد و شوارى فنى نيز به 
خوبى ورزشكارن را رصد مى كند. در حال حاضر نواب نصير 
شالل نيز مشاور سرمربى تيم ملى است و اين يكى از افتخارات 
خوزستان مى باشد. مطمئن هستم در آينده، بيشتر در بدنه تيم هاى 

ملى از وزنه برداران خوزستانى  خواهيم داشت.

خبر
گزارى ب

برگزارى طرح استعداد يابى
 ژيمناستيك  خوزستان 

بامدادزاگرس -ميترا فيروزى نژاد :جشنواره بزرگ سطح بندى پسران استان 
خوزستان، طرح استعداديابى به مناسبت دهه ى مبارك فجر ، يادواره ى 
مرحوم عبداالمير مولوى نيا با شركت تيم هايى از اهواز ، ماهشهر ، انديمشك 
، شوشتر ، دزفول و خرمشهر در سالن خانه ژيمناستيك اهواز در روز 21 
بهمن ماه 1395برگزار گرديد. اين جشنواره براى رده هاى سنى زير 15 سال 

و همچنين در سطح كيفيت بااليى برگزارشد.
در اين مراسم كه باحضور مسئولين استان از جمله آقاى على شائى معاونت 
اداره ورزش و جوانان استان خوزستان و  همچنين اقاى بهبهانى معاونت 
استاندارى ،از پيشكسوتان اين رشته ى ورزشى  و خانواده هاى شهداى 
ژيمناستيك استان ، تجليل و قدردانى بعمل آمد. در پايان اين جشنواره به 

شركت كنندگان جوايز و گواهى شركت اهدا شد.

نعيم سعداوى سرمربى فوالد از مديران پديده خواست 
تا با آرامش به سرمربى اين تيم فرصت دهند.

 او كه پس از چند هفته دوباره با طعم پيروزى به ليگ 
بازگشته است، تاكيد كرد كه مسابقه بسيار سختى را از 

ميزبان برده است. 

مربی ها باید در آرامش کار کنند
پيش بينى ما درست از آب درآمد. شرايط پديده 
خوب  گذشته  هاى  هفته  در  آنها  بود.  ما  شبيه 
بازى مى كردند اما نتيجه نمى گرفتند و به نظرم 
شكست امروز چيزى از ارزش هاى اين تيم كم 

كند.  نمى 
آقاى مهاجرى تيم بسيارى خوبى را درست كرده و 
اميدوارم اين فرهنگ در بين مديرها جا بيفتد كه تيم ها 

بتوانند در آرامش كار كنند. 

این برد را به فال نیک می گیرم
پديده از نظر فيزيكى شرايط فوق العاده اى دارد و ما اين را مى 
دانستيم ضمن اينكه اين اولين هفته اى بود كه بعد از مدت ها 
فرصت داشتيم با تيم كار كنيم و ثمره اش را در زمين ديديم. 
اگر خوش شانس بوديم همان دقايق اول به گل مى رسيديم و 
من از تالشى كه بچه ها انجام دادند كامال راضى و خوشحالم 
كه توانستيم از شرايط بحرانى خارج شويم. ما دور رفت هم 
اولين بردمان مقابل پديده بود و با نوع نگرشى كه در تيم ما 

وجود دارد اميدوارم موفقيت مان ادامه دار باشد. 

به داوران اعتامد به نفس بدهید
ما در بدترين شرايط هم به خودمان اجازه نداده ايم كه به 
داوران فشار وارد كنيم و ايده ما اين است كه داور هم مى 
تواند اشتباه كند و بايد كمك كنيم داوران با شجاعت و 

جسارت قضاوت كنند.

سيدحسين مرعشيان در خصوص انتخاب خوزستان 
به عنوان ميزبان مسابقات جام جهانى كشتى فرنگى 
نماينده  آينده،  هفته  است  قرار  كرد:  اظهار   ،2017
به  كشتى  اتحاديه  نماينده  همراه  به  فدراسيون 
خوزستان سفر كنند و از نزديك از اماكن ورزشى 
به  من  كنند.  بازديد  آبادان  و  اهواز  شهرستان هاى 
آقاى بنى تميم، دبير فدراسيون نيز اعالم كردم كه اگر 
آقاى شمسايى، رييس شركت آب و برق خوزستان 
مساعدتى داشته باشد مى توانيم اين رقابت ها را در 
اهواز و در گيت آب و برق ميزبانى كنيم، چرا كه از 

امكانات خوبى برخوردار است.
وى خاطرنشان كرد: خيلى از استان ها پيگير بودند 
تا اين رقابت ها در استان آن ها انجام شود، چرا كه 
بين المللى  تورنمنت هاى  معتبرترين  از  جهانى  جام 
است و ما تالش مى كنيم كه اين اتفاق براى استان 

خوزستان بيافتد تا يك گام بلندتر برداريم.
به  توجه  با  افزود:  خوزستان  كشتى  هيات  رييس 
اين كه هشت تيم برتر دنيا در اين رقابت ها حضور 

پيدا مى كنند، ارزش و سطح آن به مراتب از مسابقات 
باشگاه هاى جهان باالتر است و با توجه به اين كه 
ميزبان  كه  گذشته  از  متفاوت تر  كارى  مى خواهيم 
دهيم  انجام  بوديم،  جهان  باشگاه هاى  پيكارهاى 
پيگيرى كرديم تا ميزبان جام جهانى باشيم و افتخار 
ديگرى به افتخارات استان خوزستان افزوده شود. 
خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل  مهم،  اين  در 
نيز اعالم حمايت داشته است و جا دارد از همچنين 
استاندار خوزستان و نمايندگان استان نيز تشكر كنم.

فرصت  رقابت ها  اين  ميزبانى  اين كه  بيان  با  وى 
بسيار ارزشمند است تا عالقه مندان به كشتى و مردم 
ببينند،  را  دنيا  به نام  قهرمانان  نزديك  از  خوزستان 
كشتى  اول  قطب  خوزستان  حاضر  حال  در  گفت: 
آزاد،  رشته  سه  مجموع  در  و  است  كشور  فرنگى 
اختيار  در  را  ايران  سوم  رده  نيز  سنتى  و  فرنگى 
ميزبانى  اين  شايسته  خوزستان  حال  هر  به  داريم. 
است و اين حركت تاكنون در استان نيافتاده است 
برگزارى  شاهد  مسووالن  كمك  با  اميدوارم  و 

آمدن  و   ميزبانى  اين  چرا كه  باشيم،  رقابت ها  اين 
اهالى  حق  كمترين  استان،  اين  به  دنيا  برترين هاى 

خوزستان است.
خوزستان  قهرمانى  به  اشاره  با  ادامه  در  مرعشيان 
گفت:  كشور،  نوجوانان  آزاد  كشتى  مسابقات  در 
گرفتيم،  برعهده  را  مسابقات  اين  ميزبانى  زمانى كه 
همه به ما انتقاد كردند ولى در پايان شاهد قهرمانى 
حمايت ها  اين  اگر  حال   هر  به  بوديم.  استان  تيم 
تداوم داشته باشد، تا دو سال آينده در كشتى آزاد 
هم حرف براى گفتن خواهيم داشت. ما همچنين به 
آليش  كشتى  ملى  تيم  اردوى  گرفتن ميزبانى  دنبال 

بانوان هستيم.
 وى با بيان اين كه از شركت نفت و فوالدخوزستان 
كرد:  عنوان  كنند،  حمايت  ما  از  كه  مى خواهم 
با  استان  در  مشتركى  اردوى  است  قرار  همچنين 
داشته  سوريه  فرنگى  و  آزاد  كشتى  تيم هاى  ملى 
باشيم و اين در راستاى تحقق هدف فدراسيون در 

جهت توسعه كشتى در استان  ها است.

ــتان با انتقاد از  ــرمربى استقالل خوزس س
ــتانى تهديد كرد تيمش  ــئوالن خوزس مس
ــل ليگ قهرمانان  در رقابت هاى اين فص

ــيا حضور پيدا نخواهد كرد. آس
ــرد آبى  ــوى بعد از ب ــيروس پورموس  س
ــت  هاى اهواز مقابل نفت آبادان در نشس
ــر از بازيكنان از  ــن تقدي ــى ضم مطبوعات
ــتان  ــدن به وعده ها در اين اس عمل نش
ــرايط  ــش ش ــرد تيم ــد ك ــت و تهدي گف
ــت هاى ليگ  ــور در رقاب ــراى حض الزم ب
ــن در حالى  ــيا را ندارد. اي ــان آس قهرمان
ــت كه اين مسابقات دو هفته ديگر در  اس
ــود و استقالل  مرحله گروهى آغاز مى ش
ــتان بايد به عنوان قهرمان فوتبال  خوزس
ــا مقابل  B اين رقابت ه ــروه  ايران در گ

ــد. ــى كن ــف آراي ــان ص حريف
ــد  تهدي ــه  ك ــد  دان ــى  نم ــى  كس ــوز  هن
ــت.  ــد جدى اس ــه ح ــا چ ــوى ت پورموس

ــد: ــاى او را بخواني ــت ه  صحب
 

برد تقدیم به تعصب بازیکنان
اين برد تقديم به شرف و تعصب بازيكنان استقالل 
خوزستان كه هيچ كس قدمى براى آنها برنداشته و فقط 

به عشق مردم و هواداران بازى مى كنند.
 

منی توانیم در آسیا رشکت کنیم
قبل از اينكه وارد بحث فنى شوم بايد برخى مسائل را 
بگويم. واقعيت اين است اگر شرايط اينگونه باشد ما 
نمى توانيم در آسيا شركت كنيم. از مديريت باشگاه و از 
نمايندگان شهر كه با وعده و وعيد از مردم راى گرفتند 
دروغ  ما  به  و  دادند  وعده  فقط  آنها  هستم.  گله مند 
گفتند. اگر اينگونه باشد نمى توانيم در ليگ قهرمانان 

حضور داشته باشيم. واقعيت اين است كه از اين به بعد 
روزهاى خوبى براى اين تيم نمى بينم. از 3 روز گذشته 
تاكنون قبل و بعد از تمرين تغذيه اى نداشته ايم كه به 

بازيكنانمان بدهيم. 
 

همه وعده ها دروغ بوده است
 به آژانس هواپيمايى، هتل و حتى سرويس حمل و نقل 
بازيكنان نيز بدهكاريم. براى بازى با پيكان فقط بليت 
رزرو كرده ايم، اما پول نداريم كه بليت را دريافت كنيم. 
اين حرف ها را مى گويم كه مردم بدانند تمام وعده هايى 
كه به ما داده شده دروغ بوده است. اكنون فقط استاندار 
با ماست و از ما حمايت مى كند. نزديك به 7 يا 8 
دريافتى  هيچ  بازيكنان مان  و  داريم  نياز  پول  ميليارد 
در اين فصل نداشته اند. من يك سوال دارم، اگر ما 
بخواهيم به طور مسائل براى حضور در ليگ قهرمانان 
به عمان سفر كنيم، آيا نبايد بازيكن ما به خانواده اش 
2 يا 3 ميليون پول بدهد؟ 10 روز ديگر مى خواهيم در 

آسيا بازى كنيم اما اين وضعيت تيم ما است.

 منی خواستند بازنده باشند
بازى 2  نيمه كامال متفاوت داشت، دقيقاً مانند بازى 
با پديده، در آن ديدار 20 دقيقه بازى از دستمان در 
رفت، اما امروز به دليل فشار تيم حريف مجبور شديم 
عقب بكشيم. صنعت نفت در ديدار گذشته خود گلى 
دريافت نكرده بود و نمى خواست در اين ديدار بازنده 

باشد.
 

افشین در موفقیت ما تاثیر داشته است
آرش افشين بازيكن بزرگى است اما در يكى دو سال 
گذشته سختى هاى زيادى كشيده است. با برخوردى 
كه نيم فصل اول با او شد از لحاظ روحى و روانى 
بسيار تحت فشار است. بايد هواداران از او حمايت 
كنند تا موفق به گلزنى شود. حقيقت اين است كه در 
امتيازهايى كه در نيم فصل دوم به دست آورده ايم آرش 
افشين نقش بسزايى داشته است. او قبل از استقالل 
خوزستان هم از چند تيم پيشنهاد داشت، اما خودش 

دوست داشت در اين تيم ما بازى كند.

 تهديد پورموسوى:

 از آسيا كنار مى كشيم

سعداوى: فشار را از روى مربى ها برداريد

 ميزبانـى جام جهـانى كشـتى فرنگـى 
كمترين حق خوزستان است

رييس هيات كشتى خوزستان ميزبانى جام جهانى كشتى فرنگى  در خوزستان را كمترين حق مردم استان دانست.
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

يكى از بهترين رمان هاى قرن در بازار كتاب 
ــد. ــر ش ــون روانه بازار نش ــته كيت اتكينس ــت زندگى» نوش كتاب «زندگى پش

انتشارات بوتيمار رمان «زندگى پشت زندگى» نوشته كيت 
على  نظر  زير  شيراز  ترجمه  گروه  ترجمه  با  را  اتكينسون 
معصومى، منتشر كرد. اين كتاب سى امين عنوان از مجموعه 

داستان جهان است كه توسط اين ناشر چاپ مى شود.
بهنام حاجى زاده، سارا خداپرست و زهرا فردى مترجمان اين 
كتاب هستند. اين كتاب خالف روش معمول رمان نويسى 
نشان مى دهد كه مى توان طور ديگرى هم رمان نوشت. اين 
كتاب به نوعى با عليت و شانس، بازى مى كند. اين نويسنده 
با نوشتن چهار رمان از مجموعه كارآگاهى جكسن برودى 
چيرگى اش را در استفاده از شگردها و تكنيك هاى ساختارى 

روايى پيچيده نشان داده است.
رمان  در  را  پيچيده  روايى  ساختارى  تكنيك هاى  نويسنده 
«زندگى پشت زندگى» هم به كار گرفته و شيوه غافلگيرى 

و رمان هاى كارآگاهى را با شيفتگى معطوف به شخصيت رمان نويسان ادبى در هم آميخته است.
كيت اتكينسون در سال 1951 در يورك انگلستان متولد شده است. او در دانشگاه داندى، ادبيات انگليسى 
خوانده و رساله دكتراى خود را با عنوان داستان كوتاه پسامدرنيستى در زمينه تاريخى آن نوشته است. 
نخستين رمان او با عنوان «پشت صحنه موزه» موفق شده با پشت سر گذاشتن نويسندگانى چون روى 
جنكينز برنده جايزه كتاب سال ويت برد شود. پس از اين كتاب، اتكينسون پنج رمان ديگر، يك نمايشنامه 
و يك مجموعه داستان نوشته است. آخرين كتابش هم با عنوان «خدايى در ويرانه ها» در سال 2014 

منتشر شده است.
«زندگى پشت زندگى» در سال 2013 برنده جايزه كوستا بوك براى بهترين كتاب سال شد و مجله هاى 
معتبر آن را در گروه 10 كتاب برگزيده سال 2013 و فهرست بهترين رمان هاى سال قرن 21 معرفى كردند.

اين كتاب با 556 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قيمت 47000 تومان منتشر شده است.

خبر

تبعيد خواننده پاپ ايران به اتهام 
رفتار زشت با دختر جوان

خواننده پاپ به جرم آزار و اذيت دخترى جوان به دو سال تبعيد در شهرى دور افتاده، پنج سال محروميت 
از فعاليت هاى هنرى و خوانندگى و 99ضربه شالق محكوم شد.

 اوايل تير امسال دخترى 22 ساله با مراجعه به كالنترى مدعى شد پسرى خواننده او را مورد آزار قرار داده 
است.

 شاكى گفت: «من از طرفداران اين خواننده بودم. پوسترهايش را مى خريدم و در اتاقم نصب مى كردم. 
هميشه هم به آهنگ هايش گوش مى كردم تا اين كه يك روز اتفاقى او را در ميدان هروى تهران ديدم. 
سوار يك خودروى بنز بود. به طرفش رفتم و خودم را از طرفدارانش معرفى كردم. اجازه داد در ماشينش 
بنشينم. چند دقيقه نگذشته بود كه گفت بايد به خانه برگردد چون قرار است نصاب پرده بيايد. از من خواست 
همراهش بروم تا بتوانيم بيشتر حرف بزنيم، اما وقتى به خانه رسيديم، متوجه شدم تنها هستيم. ترسيده بودم 

و مى خواستم از خانه بيرون بيايم، اما او مانعم شد و مرا مورد آزار و اذيت قرار داد.»
 با ثبت شكايت دختر جوان، ماموران متهم را در خانه پدرى اش در شمال تهران بازداشت كردند. تحقيقات 
حكايت از ارتباط او با دختران زيادى داشت، اما پسر جوان منكر آزار شاكى شد و گفت: «من خواننده هستم 
و بيشتر وقتم را در استوديو مى گذرانم، به همين خاطر با دختران زيادى ارتباط كارى دارم. من شاكى را 
مورد آزار قرار نداده ام. او از طرفداران من بود و چون متوجه شد عالقه اى به او ندارم، اين شكايت را مطرح 

كرده است.»
 ادعاى بى گناهى متهم در حالى است كه پزشكى قانونى آزار و اذيت را تائيد كرده است.

 اين خواننده پاپ سرانجام در شعبه پنجم دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى بابايى محاكمه و 
مدعى شد شاكى با اراده خودش به خانه او آمده و ارتباط برقرار كرده بود. در پايان نيز قضات وارد شور 
شدند و او را به دو سال تبعيد در شهرى دورافتاده، پنج سال محروميت از فعاليت هاى فرهنگى و خوانندگى 

و 99ضربه شالق محكوم كردند.

از صدا و سيما شكايت مى كنيم
مديرعامل استقاللى ها از برنامه اين باشگاه براى شكايت از صدا و سيما خبر داد.

سيدرضا افتخارى پس از بازى تيم هاى استقالل و السد در برابر خبرنگاران در رابطه با اوضاع مالى اين 
باشگاه گفت: تنها يك سوم هزينه هاى ما را سامانه طرف قراردادمان پوشش مى دهد و دو سوم ديگر را 
بايد از جاهاى ديگر پوشش دهيم. در حال حاضر محل درآمد ما دو اسپانسرى هستند كه با آنها قرارداد داريم، 

نه پول بليط فروشى مى گيريم و نه حق پخش بازى ها را.  
 او ادامه داد: مقدار پولى كه اسپانسر به ما مى دهد بستگى به نتيجه به دست آمده و عضوگيرى سامانه دارد 

بنابراين مبلغ متغيرى را دريافت مى كنيم.  
 افتخارى ادامه داد: اسپانسر ما امروز مبلغ 140 ميليون تومان به حساب سازمان صدا و سيما ريخته بود تا 
در كنار آرم باشگاه استقالل آرم اسپانسر نيز به نمايش دربيايد اما اين اتفاق نيفتاد و از سامانه ديگرى تبليغ 
شد همين موضوع باعث خواهد شد تا فردا از سازمان شكايت كنيم و به دنبال حق خود از اين ماجرا باشيم.  
 او در رابطه با اسپانسر جديد اين باشگاه در بازى هاى آسيايى گفت: نه از اين اسپانسر و نه از آقاى انصارى 

تاكنون مبلغى دريافت نكرده ايم.  
 وى در رابطه با مشكالت اخير استقاللى ها نيز گفت: به زودى مدارك جديدى رو مى كنم و به دفاع از 
حق مان مى پردازم، البته تمام اين ها بستگى به مسائل مالى دارد، مشكل ما بى پولى است و اگر مسائل 

مالى حل شود مشكلى پيش نمى آيد.

 سكوت قلقلى بعد از 30 سال شكست
 چهره آشناى كودكان دهه شصت و نوجوانان امروزى ، كه همه او را با نام قلقلى ميشناختند ، سكوتش را 
شكست و از بى مهريها گاليه كرد. به گزارش ايران ناز بازيگر مشهور برنامه هاى كودك كه سالها به همراه 

عمو قناِد مشهور براى كودكان برنامه اجرا ميكرد حرفهاى جالبى براى گفتن داشت
شهرام السمى بازيگر نقش قلقلى مى گويد، يكى از داليل انتخاب كاراكتر قلقلى و حرف نزدن او به اين 
دليل بود كه بچه ها چيزهايى را كه مى بينند بهتر درك مى كنند. او مايل بود تا فضاى ذهنى بچه ها را نشكند. 

به همين خاطر حتى در كوچه و خيابان هم در مواجهه با بچه ها سعى مى كرد حرف نزند.
 آغاز هفته سوم برنامه با صبح با ميزبانى از شهرام السمى همراه بود. السمى كه قرار است پس از پنج سال 
دورى از تلويزيون با در برنامه اى با راديو ايران همكارى كند، ديگر نمى تواند كاراكتر قبل را داشته باشد؛ چرا 
كه الزمه حضور در راديو حرف زدن است.  شهرام السمى يا همان قلقلى برنامه هاى كودك در ابتداى 
صحبت از چندين سال سكوت خود و زمان شكستن آن حرف زد و گفت: بعد از سكوتى نزديك به سى 
سال باالخره در 9 فروردين سال 94 آن را شكستم. اين سكوت چندين ساله براى حفظ كاراكترم بود اما 

زمانى كه ديدم در حال از دست دادن خيلى چيزها هستم به اين سكوت پايان دادم. 
البته فراموش نكنيم كه سكوت باالترين ذكر است. همه حرف ها گفتنى نيستند. يكى از داليل انتخاب 
كاراكتر قلقلى و حرف نزدن او به اين دليل بود كه بچه ها چيزهايى را كه مى بينند، بهتر درك مى كنند. 
مايل بودم تا فضاى ذهنى بچه ها را نشكنم به همين خاطر حتى در كوچه و خيابان هم در مواجهه با بچه ها 
سعى مى كردم حرف نزنم. من رسالت خود را به انجام رساندم. شايد عالقه زيادم به چارلى چاپلين يكى از 

علت هاى حفظ سكوت سى ساله ام بود.
 السمى در جواب اين سوال كه آيا آدم سحرخيزى است يا نه بيان كرد: در روزهايى كه كار خاصى داشته 
باشم صبح هاى زود هم از خواب بيدار مى شوم. حتى پيش آمده روزهايى كه 4 صبح از خواب بيدار شده ام. 

معموال شب ها ساعت يك يا دو مى خوابم.
 اين بازيگر در پاسخ به اين كه چرا كودكان آن زمان مى فهميدند چه مى گويد، گفت: من و مجيد قناد 
تمرين هاى زيادى مى كرديم. سعى ما بر اين بود تا حركات واضح باشند به طورى كه بچه ها متوجه تمام 
آن حركات بشوند. حتى برخى مواقع مجرى يعنى قناد با توضيحاتى كه ارائه مى داد به درك معانى حركات 

كمك مى كرد. صداى خنده بچه ها به من آرامش مى داد. دوست داشتم هميشه بخندند.

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد پس به وعده اش 
وفا كند.

حضرت محمد(ص)

ميخواره و سرگشته و رنديم و نظر باز
وانكس كه چو مانيست در اين شهر كدامست؟
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چرا شجريان خورشيد
 موسيقى ايران است؟ 

امان اهللا قرايى مقدم 

هنر شجريان صادقانه است كه از بيدارى اجتماعى بهره مند 
است و در بيدارى اجتماعى مى كوشد. شجريان چون از بينش 
اجتماع بهره مند است و كشاكش زندگى اجتماعى را به خوبى 

منعكس مى كند، بنابراين جاودانه و ماندنى است.
استاد شجريان خورشيد هنر موسيقى اصيل ايران است. چون 
از خراسان، سرزمين خورشيد (خراسان = خُور يا خورشيد + 
آسان به معنى جايى كه خورشيد آسان مى تابد) و زاده دروازه 

خورشيد است.
چون  شجريان،  استاد  نام  هست  ايران  هنر  تا  بنابراين 
از  و  تابيد  خواهد  ايران  هنر  آسمان  بر  تابان،  خورشيد 
كم محبتى ها و قدر نادانستن ها مانند بزرگان ديگر خراسان 
نظام الملك  خواجه  فردوسى،  خسرو،  ناصر  همچون 
طوسى و ...، نه تنها ارزش او در جامعه كم نخواهد شد، 
كه «هر جا رود قدر بيند و در صدر نشيند» (سعدى) و 

جايگاه مردمِى او درخشان تر خواهد شد.
ناصر خسرو قباديانى چون به مديحه سرايى نپرداخت قدرش 
را ندانستند و مجانين، در دّره يمكان (بدخشان) محبوسش 
كردند. فردوسى هنرمند ملى و اجتماعى ايران، مردمى بزرگ 
شد و بر دل ها نشست و 30 سال رنج برد تا نام ايرانى و 
ايرانى را جاودانه كرد. بنابراين هنرمندانى كه اجتماعى زندگى 
منعكس  به خوبى  را  اجتماعى  زندگى  كشاكش  و  مى كنند 
مى كنند، هرگز فراموش نمى شوند؛ كه استاد موسيقى و آواز 
ايران، استاد شجريان، از اين ويژگى برخوردار است زيرا هنر 
اصيل و آواز «داوودى» او بر جلوه هايى از مسائل اساسى و 
نيازهاى ژرف و آرمان هاى عظيم جامعه متكى و ره آوردهاى 

ارزشمندى را به ارمغان آورده و در خدمت جامعه است.
صداى استاد شجريان بازتاب فراز و نشيب فرهنگ و تاريخ 
ايران است؛ نبض جامعه و بازتاب و انعكاس مطالبات اجتماعى 
و فرهنگى جامعه است. شجريان از لحاظ جامعه شناسى هنر، 
در تغيير رفتار، رشد و تكامل مخاطبان نقش مؤثرى داشته 
و يك رسالت تاريخى و ملى به ارمغان آورده است. هنر 
استاد شجريان به منزله واقعيتى است اجتماعى كه نه به عنوان 
مسكن و داروى تخدير كننده، بلكه به عنوان تكان دهنده مورد 
نياز جامعه است. او هنر را از تنها ماندن و وابستگى رهانيد و 
رابطه متقابل جامعه و هنر را از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار 

داد، از اين رو هنرمندى ملى و اجتماعى است.
هنر شجريان صادقانه است كه از بيدارى اجتماعى بهره مند 
است و در بيدارى اجتماعى مى كوشد. شجريان چون از بينش 
اجتماع بهره مند است و كشاكش زندگى اجتماعى را به خوبى 

منعكس مى كند، بنابراين جاودانه و ماندنى است.

يادداشت

دمى با حافظ
ا

كتابخانه

Climax منبع   

چون گردكان بر گنبد
 Like water off a duck›s back

گ
فرهنگ

سالى كه گذشت به يقين يكى از بدترين سال ها براى سينما بود. سينماي ى كه جز تعدادى 
معدود فيلم هاى علمى/ تخيلى كامپيوترى و ديجيتالى، هيچ اثر قابل تعمقى عرضه نكرد. 
در حقيقت بايد گفت امروز ديگر ثابت شده فيلمساز صاحب سبك و هوشمندى در سينما 
به ظهور نرسيده است. سينماى 2016 ما را وا مى دارد كه احساس كنيم به آخرهاى عمر 
هنر هفتم رسيده ايم. هر چند نمى شود به فيلم هايى قابل تأمل در اين سال اشاره كرد اما 

مى شود نگاهى اجمالى به كل اين سينما داشت.
   درام هاى تلخ و طعنه آميز

 Me) از اولين فيلم هاى اشك انگيز و درام سطحى احساساتى بايستى من پيش از تو
Before you) را نام برد كه قصه دردناك جوانكى (سم كالفلين) بود پس از يك 
تصادف مهيب و اسير صندلى چرخدار، و البته درگير عشق دختركى (اميليا كالرك) و 
نظر كارگردان تياشاروك در اولين ساخته اش: «آخرين باركى به سينما رفتيد و واقعاً گريه 
 (The Birth of a Nation) كرده ايد؟»… از بين درام هاى ديگر تولد يك ملت
به شورش بردگان به سال 1831 مى پرداخت ـ  بى آن كه شباهتى به كالسيك ديويد 
ـ و كارگردان و بازيگرش نيت پاركر درباره اش گفته بود:  وارك گريفيث داشته باشد 
«واقعيت تولد يك ملت ريشه به جرياناتى دارد كه ما نمى خواهيم در موردش صحبت 
كنيم». فيلم البته آن قدرها اثرگذار از كار در نيامده بود… درام هيجان آور و ساديستى 
او (Elle) با ماجراى حمله و تجاوز به يك زن سازنده ويديو گيم ها (ايزابل هوپر) ساخته 

مخرب  و  دهنده  آزار  اصلى»)  ورهوون («غريزه  پل 
بود… فيلم نسبتاً خوب درام سال منچستر كنار دريا 
(Manchester by the Sea) بود اثر فيلمساز 
با ذوق كنت النرگان درباره مردى اسير اوهام (كيسى 
افلك) كه به زادگاهش باز مى گردد وقتى ناگهان دريافته 

كه برادرش از دست رفته است…
   كمدى رمانتيك هاى سرد و بى احساس

مامان هاى بد (Bad Moms) از آن كمدى هاى 
خاص بود كه مشتريان آمريكايى مى پسندند. قصه 
سه مادر (ميال كونيس، كريستين بل و كاترين كان) 
كه تصميم مى گيرند قراردادهاى مرسوم را در هم 

بشكنند و آزادى فردى را پيدا كنند، و هر سه از خانه و زندگى موجود بيرون مى 
زنند. فيلم در نهايت به صحنه هايى كليشه اى مى رسيد بى آن كه نتيجه اى عايد 
سازد… در كمدى رمانتيك «فلورنس فاستر جنكينز» ـ كه به ماجراى زندگى 
حدودى  تا  جز  ـ  پردازد  مى  نيويورك   1940 دهه  در  اُپرا  صداى  بد  خواننده 
بازى مريل استريپ در نقش اين خواننده، امتياز ديگرى ندارد حتى رابطه با 
اقيانوس ها  ميان  روشنايى  فيلم  است…  ناموفق  هم  (هيوگرانت)  همدم اش 
(The Light Between Ocean) نويد مى داد كه رمانتيك ُپر احساسى 
باشد اما چنين نشد و فيلمساز «ولنتاين غم انگيز» درك سيانفرانس نتوانست 
آليشا  و  فاسبندر  (مايكل  زوج  يك  آور  التهاب  قصه  سازد.  خلق  عميق  اثرى 
ويكاندر) در آرزوى فرزند هم راه به جايى نبرد… از همه اين كمدى رمانتيك 
ها بدتر قسمت سوم بريجيت جونز (Bridget Jones) بود و اين بار رند 
زلوگر در بين دو مرد زندگى اش (كالين فرت و پاتريك دمسى) با قضيه من 
در آرى باردارى و بدون هيچ حسى از كمدى يا ُرمانس… و البته فيلمى كه اميد 
زيادى به موفقيت آن مى رفت يعنى هم پيمان (Allied) با جنجال جدايى آنجلينا 
جولى و بردپيت ـ بازيگر اين فيلم ـ و ماجرايى عاشقانه به سبك «كازابالنكا» 
در دهه 1940 با ستاره فرانسوى ماريون كوتيار و قصه اى شبيه به «آقا و خانم 

اسميت» و رابطه دو مأمور مخفى كه در سايه باقى ماند… شايد بتوان بهترين 
رمانتيك سال را موزيكال الال لند (La La Land) ـ سرزمين لس آنجلس ـ 
دانست و با صحنه هايى ُپرشور و حال همراه با رايان گاسلينگ و اما استون، و 

احتمال اين كه در جوايز امسال بى نصيب نخواهد ماند.
   كمدى هاى وقيح و مشنگ

هر ساله خوراك سينماها كمدى هايى اهانت بار و بى ربط است كه با تأسف مردم هم 
دوست دارند! كمدى اكشن آدم هاى خوب (The Nice Guys) با دو بازيگر مشهور 
(رايان گاسلينگ و راسل كرو) كه دو تا پليس لس آنجلسى در دهه 1970 هستند و 
مى خواهند دخترى گم شده را پيدا كنند، بر خالف عنوانش خوب نبود… كمدى ابلهانه 
همسايه هاى 2 (Neighbors 2) بدتر از فيلم اول در سال 2014، لبريز از صحنه 
هاى زشت و شلوغ و نامربوط بود و اتفاقاتى لوس و روابط مشنگ كه بين دشمنى 
زوج كمدى  هارت  كوين  و  جانسن  دواين  مى پرداخت…  عالف  ميان جمعى 
 (central Intelligence) «را تشكيل داده بودند و با فيلم «هوش مركزى
يكى مأمور «سيا» بود و ديگرى حسابدار و برخوردهاى ظاهراً بانمك ميان آن 
دو كه به طور غير منتظره اى فيلم تا حدى جلب نظر كرد… بازسازى كمدى 
تخيلى «شكارچيان روح» (Ghostbusters)ـ  كه در سال 1984 ركورد فروش 
ـ  اين بار با چهار زن به جاى دو مرد قبلى (بيل مورى و دان اكرويد)  شكست 
مليسا  كه  طورى  گشت  مواجه  مطلق  شكست  با 
مك كارتى كمدين پولساز هم نتوانست در اين راه 
سياسى   / جنگى  كمدى  چنين  هم  باشد…  موثر 
سگ هاى جنگ (War Dogs) درباره دو رفيق 
(جوناهيل و مايلز تلر) كه برنده كنترات 300 ميليونى 
اسلحه شده اند، در برخى از جاها نشانه اى از طنز 
داشت ولى در كل ناموفق بود… و آخرين كمدى سال 
 Office Christmas) پارتى دختر در كريسمس
Party) كه مدير يك شركت (جنيفر انستين) سعى 
در برگزارى عروسى برادرش دارد، از آن كمدى هاى 

تكرارى و كسل بار هميشگى بود.

    اكشن هاى خالى بندى
جيسن بورن (Jason Bourne) در سال 2003 با «هويت بورن» شناخته شد 
و ضد قهرمانى تقريباً مشابه جيمز باند، و مت ديمن با اين نقش حسابى درخشيد 
و در سال 2007 با فيلم «اولتيماتوم بورن» كنار كشيد تا اين فيلم حاضر به اسم 
قهرمان ماجرا، ليكن عليرغم كارگردانى چون پل گرينگراس آن نشد كه بايد مى 
شد. موضوع كشش الزم را نداشت و اكشن ها زياد به دل نمى نشست… هر 
چند فيلم پيتر برگ افق اعماق آب (Deepwater Horizon) درباره فاجعه 
انفجار دكل هاى نفتى در لوييزيانا، واجد صحنه هاى تنش زا بود اما اثر عميق از 
خود به جا نمى گذاشت و مارك والبرگ هم نتوانسته بود نقش را هم چون فيلم 
قبلى پيتر برگ «بازمانده تنها» تأثيرگذار از كار در آورد… فيلم دوم «جك ريچر 
(Jack Reacher) ـ كه اولى اش در سال 2012 توفيق يافت ـ خالى از اكشن 
هاى قوى بود و تام كروز در نقش اين ضد قهرمان پليس نظامى سركش گيرايى 
گذشته را نداشت… اما فيلم خوش ساخت نفوذى (The Infiltrator) در 
خصوص يك مأمور دولتى (برايان كرانستون) كه وانمود مى كند تاجر ثروتمندى 
است و مى خواهد بدين وسيله رييس مافيايى مواد «پابلو اسكوبار» را به دام اندازد، 

شايد از بهترين  هاى چنين زمينه اى به حساب مى آمد.

سرپرست گروه موسيقى آرياگان در گفتگو با بامداد 
زاگرس اظهار داشت :در خوزستان بعلت اب و هواي 
خاص،گرما و شرجي و نبود زيرساخت و امكانات و 
سالن مناسب و همچنين كنسرتهاي بزرگ  كه بالغ 
بر هزار تماشاگر خواهد داشت 5 ماه در طول سال 

فقط مناسب است.
امير حسين سيد افزود :از اين 5 ماه دوماه به احترام ايام 
محرم و صفر و 20 روز ايام فاطميه (يك هفته قبل و 
بعد اين ايام)و 15 روز عيد هم به پاس حرمت اين ايام 
،فعاليت هاى فرهنگى معطوف به سوگوارى سرور و 
ساالر شهيدان خواهد شد و در ايام نوروز مردم بزرگوار 

استان به داليل مختلفى ترجيحا به 
و  نموده  مسافرت  ديگر  مكانهاى 
سنت ديد و بازديد اقوام و خويشان 
را زنده نگاه ميدارند.  بر اين اساس  
و با توجه به اينكه مدير كل فرهنگ 
خوزستان  استان  اسالمي  ارشاد  و 
خود از اهالي فرهنگ هستند انتظار 

همكاري بيشتر از ايشان ميرود. 
گاليه  با  آرياگان  گروه  سرپرست 
:ما از مهرماه در  از مسوالن گفت 
تدارك اين كنسرت بزرگ و رايزني 
با استاد دهقان و اقاي ساالر عقيلي 

بوديم و برنامه ريزي چندماهه و تمرينات پي در پي و 
همچنين تنظيم برنامه ديگر استانها مثل بوشهر و... با 
اين برنامه كه متاسفانه 1ماه قبل از اجراي اين برنامه نامه 
اي از طرف اداره كل به تمامي ادارات ارشاد شهرستانها 
ارسال شد كه طبق اين نامه هيچگونه اجراي صحنه 
اي(كنسرت و جنگ شادي) از تاريخ 15اسفند 95 تا 15 
فروردين ماه 96 بدليل حضور كاروانهاي راهيان نور نبايد 

اجرا شود.
اميرحسين سيد با اشاره به اينكه خوزستان خود مهد 
جوانهاي انقالبي است و با دادن اين همه شهيد دين خود 

را ادا كرده چه فرقي با ساير استانها ميكند ؟ وى با طرح 
اين سوال كه :اجراي موسيقي سنتي و كالم شعرايي 
چون حافظ و سعدي و ساير شعراي بزرگ و جنس اين 
نوع موسيقي چه مغايرتي با كاروانهاي راهيان نور دارد؟ 
گفت :ما بر اين معتقديم كه حضور زائران راهيان نور به 
مثابه گراميداشت 8 سال جنگ تحميلى بوده و هيچگونه 
مغايرتى با ساير فعاليت هاى فرهنگى در استان نخواهد 
داشت . چرا كه هر دو مسئله به تلطيف روحيات مردم 
غيور استان و مهمانان عزيز منتهى خواهد شد ، لذا هيچ 
تناقضى در اين دو موضوع نبوده و از متوليان فرهنگى اين 
انتظار ميرود كه خلط مناسبات فرهنگى را بهانه اى براى 

تعطيلى كنسرت ها در استان قرار ندهند ؛ چرا كه از اين 
حيث هيچ تفاوتى ميان استان خوزستان و ساير استانها 
مانند كرمانشاه و همدان و ايالم كه مناطق جنگى نيز 

داشتند وجود ندارد .
اين هنرمند  خوزستانى  در پايان اين گفتگو ضمن تشكر 
از جوروند  مدير كل ارشاد و على حاجى زاده ، ازاداره  كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي  خواست  به عنوان- حامي و 
وكيل و خانه هنرمندان - جز به مشكالت هنرمندان و 

اعضايش دغدغه ديگري نداشته باشد.
 به گزارش بامداد زاگرس ،گروه موسيقي آرياگان از سال 

88 شروع بكار كرد.در سال 89 براي اولين بار در جشنواره 
استان خوزستان در بخش گروه نوازي سنتي شركت 
كرده و به مقام اول رسيد. سال 90 برگزيده جشنواره 

كشوري موسيقي محلي زاگرس نشينان شد.
اين گروه به اجراي برنامه هاي متعدد پرداخت ودر سال 
92 براي دومين بار در جشنواره استاني 92 براي دومين 

بار در جشنواره استاني خوزستان به مقام اول رسيد.
در سال 95 در جشنواره آواها و نواها(دفتر موسيقي تهران)
و همچنين جشنواره پيامبر مهرباني (شهرداري تهران) از 

اين گروه دعوت بعمل آمد.
در   95 شهريور  در  را  كنسرتي  توانست  گروه  اين 
برگذار  تهران  انديشه  فرهنگسراي 
بزرگي  اساتيد  حضور  با  كه  كند 
بود.كه  همراه  دهقان  نويد  همچون 
در 3 پارت  موسيقي ايراني ، موسيقي 
محلي بهبهاني و موسيقي محلي اقوام 
مختلف خوزستان (بندري ، بختياري، 
كليه  شد.  اجرا  فارس)  و  شوشتري 
هنرمنداني كه عضو اين گروه هستند 

و با اين گروه همكاري كرده اند:
تار: جالل رضايي

سه تار :محمد چوپاني نژاد
بم تار :وحيد بصري
سنتور : دانيال منفردي-احسان سيد

سازهاي كوبه اي :نيما تدين
دف :فريد زندي

تنبك :شهرام محمديان و نيما دقايقي
ني: مرتضي قنبر نسب

همخوان :شيرين سيد و نگين منصوري نژاد
خوانندگان: محمدجعفر سيد - سجاد دبستان پور - 

حسين تجلي- مهدي طيبي
عود: مرتضي پروانه پور

كمانچه و سرپرست گروه : اميرحسين سيد

ساالر عقيلى فروردين 96 در خوزستان مى خواند 

سينماى 2016، سالى كه سينما نبود!
سينماى 2016 ما را وا مى دارد كه احساس كنيم به آخرهاى عمر هنر هفتم رسيده ايم. هر چند نمى شود

 به فيلم هايى قابل تأمل در اين سال اشاره كرد اما مى شود نگاهى اجمالى به كل اين سينما داشت.


