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تلنگرى بر وجدان هاى بيدار
محمد مالى

و  استفاده  سوء  و  فساد  امپراطورى  بر  قدر  آن  گذشته  دهه  دو  در 
ناكارآمدى تاخته ام كه نگران نباشم دفاع امروزم به هدفى ضد ماهيت 

آن تبديل شود كه اگر شد چه باك! حق گويى هزينه دارد.
با اين همه، به نوشتن هاى سخت عادت دارم و بر اين گمان و 
باورم اين روزها كه ناجوانمردانه بدون محاسبه خدمات و تالش 
هاى كليت غالب در مجموعه مديريت شهرى، اخالقيات فراموش 
و حقيقت در كالف سردرگم تصويه حساب هاى بعضا شخصى، 
جناحى و حتى قومى گم شده و سكه تخريب رواج گرفته است 
اگر قلمى دارى و سكوت روا مى دارى يعنى معتقدى آتش كه 

گرفت تر و خشك مى سوزاند.
الجرم امروز، دفاع از شهردارى؛ دفاع از دست هاى پينه بسته، چشم 
هاى سو رفته، زانوهاى از رمق افتاده، كمرهاى تا گرفته و زبان هاى 

نه شنيده است.
 دفاع از هزاران نفر كارگر، كارمند، زن، مرد و صدها مدير با تجربه در 
رده هاى مختلف كه در هر مناسبتى، در گرما و سرما و در هر شرايطى 

چرخ شهر را مى چرخانند.
 از رانندگان شريف اتوبوسرانى و تاكسى رانى تا آتش نشانان دالور 
و نيروهاى شريف خدمات شهرى و فضاى سبز تا كارشناسان 

شهرسازى و بخش هاى عمرانى، فرهنگى و اجتماعى.
دفاع از شهردارى، دفاع از هويت ديرپاى شهر است كه در يك 
قرن گذشته زير دست و پاى تبعيض نفتى و نگاه سانترال صنعت 
محور له شده است، دفاع از يك شهر بى دفاع است كه هشت 
سال زير باران گلوله و جنگ بود و امروز زير باران اسيدى و طوفان 
ريزگردى است و كدام زبان منصف يك بار گفت كه اين ها درد 

است از هر طرف كه بخوانى…
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تلنگرى بر وجدان هاى بيدار
ادامه از صفحه 1

 حاال باز هم شهردارى تنها شده است مثل هميشه، وقتى در مقام 
مصلحت جويى، هر يك از ما سلطان جزيره خود مى شويم و فراموش 
مى كنيم شهرمان محصول بى تفاوتى يك قرن گذشته است، برآيند 
همه ما و يادمان مى رود كه ما براى اهواز چه كرده ايم و دايما بر طبل 

اهواز براى ما چه كرد مى كوبيم.
حاال من مى خواهم تلنگرى باشم براى وجدان هاى بيدار.

آقايان، خانم ها…
اگر فسادى باشد، مدعى آن قريب دوازده هزار نفر نيروى انسانى سالم، 

نخبه و مظلوم شهردارى اهواز است.
همه ما سرمان را مى دهيم تا ريشه فساد زده شود، اما مگر مى توان با 
حرمت و آبروى انسانى كه متهم است بازى كرد و باالتر؛ انسانى كه حتى 

در معرض اتهام نيست مجرم خواند؟
كدام محكمه قضايى و عقالنى، قانونى؛ دينى و اخالقى چنين مجوزى 
اعطا كرده است. چرا پيش از اطالعرسانى نهادهاى مسول قضايى يا 
انتظامى و يا امنيتى؛ تيغ گرفته ايم و به شمشير همه را مى زنيم و يادمان 

مى رود كه با اين رويه كسى مقيم حريم امن حرم نخواهد ماند.
اين انقالب مرهون خون هزاران شهيد و جانباز و آزاده و خانواده هاى آنان 
است كه از انقالب تا جنگ و حرم، شهردارى اهواز افتخار دارد در همه 
صحنه ها حضور داشته، همچنان كه احدى به حرمت همين خون ها و 
جان ها نبايد از حق الناس به نفع شخصى استفاده كند و اگر كرد بايد در 
انتظار عقوبتى سخت باشد آيا ما نيز حرمت اين عزيزان را نگاه داشتيم و در 
پى گدايى اليك و بادى كه وزيدن گرفته و چند فالور بيشتر چشم بر همه 
چيز بسته ايم. به خود بياييم، بگذاريم عدالت با همه زيبايى و شيرينيش 
اجرا شود و پيش از قلم قاضى، حكم صادر نكنيم، يادمان باشد او كه آبروى 

انسانى را به بازى مى گيرد آيس من رحمه اهللا هست.
چشم بر خدمات و تالش هاى هزاران نفر نبنديم كه اين بازى با آبرو و 

حيثيت هزاران نفر به هدف مقدس مبارزه با فساد كمكى نخواهد كرد.
آرى اين نوشته در مقام دفاع از كليت شهردارى اهواز بود كه با سالمت و 
به رغم همه مشكالت و كمبودها و سختى ها راه خدمت پيش گرفته اند و 
تذكر به جداسازى سرنوشت چند نفر از همه اين مجموعه كه البته آن هم با 
دستگاه هاى ذى صالح با صالبت و چشم هاى پاك هميشه بيدار است.

مراقب باشيم، اين روزها در آستانه بهار طبيعت، خستگى را به تن هزاران 
نفر از قبيله بلديه نگذاريم و حرمت نگاه داريم كه در فرودست انگار كفترى 
مى خورد آب و دود اين آتش عاقبت چشم هاى همه را خواهد سوزاند…

خبر

در هورالعظيم چه خبر است؟
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با رد گفته كارشناسان حوزه آب 
و برق مبنى بر اين كه حوضچه شماره سه و چهار هورالعظيم با پساب 
و با عمق كم آبگيرى شده است و در تابستان تبخير خواهد شد، گفت: 
كارشناسانى كه اين موضوع را مطرح كردند از اين حوضچه ها بازديدى 
نداشته و تاكنون به اينجا نيامده اند. در محل هايى كه ادعا مى شود با 
عمق كم و از پساب ها آبگيرى شده، آب شيرين از رودخانه كرخه و با 

عمق باال وجود دارد.
 احمدرضا الهيجان زاده در حاشيه بازديد خبرنگاران از تاالب هورالعظيم 
كه روز گذشته انجام شد، اظهار كرد: هورالعظيم از حوضچه هاى شماره 
1، 2، 3، 4 و 5 تشكيل شده است كه حوضچه هاى شماره يك و دو به 
واسطه 13 نهر منشعب از رودخانه كرخه تغذيه مى شوند و هيچ ورودى به 

جز آب كرخه ندارند.
وى افزود: تاالب هورالعظيم به طور طبيعى از رودخانه كرخه و رودخانه هاى 
و دجله و فرات آبگيرى مى شود اما به دليل دايك مرزى ايجادشده، اكنون 
تنها از آب كرخه تغذيه مى شود. عالوه بر رودخانه كرخه، دو كانال زهكشى 
كشاورزى دشت آزدگان و زهاب مزارع نيشكر به حوضچه شماره 4 تاالب 

مى ريزد.
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با بيان اين كه در حال حاضر 
70 درصد تاالب هورالعظيم آبگيرى شده است، گفت: با بازشدن دريچه 
هاى تاالب در سال 93، بيش از 7/1 ميليارد مترمكعب آب وارد تاالب 
هورالعظيم شده است در حالى كه تا پيش از سال 92 حوضچه شماره سه 

و چهار و پنج خشك شده بود.
الهيجان زاده ادامه داد: در دى ماه 93 با حكم قضايى توانستيم دريچه ها را 
باز كنيم و آب وارد حوضچه شماره سه و چهارتاالب شود. زهكش ها تنها 
در جنوب تاالب و در حوضچه چهار و پنج مى ريزند اما بقيه قسمت هاى 

تاالب از آب شيرين تأمين مى شود.
وى عنوان كرد: حوضچه شماره پنج نيز از گذشته بسيار دور تنها در 
سيالب ها آبگيرى مى شود با اين حال در تالش هستيم كه آب به اين 

قسمت نيز برسد زيرا اين اراضى كانون هاى ريزگردها هستند.
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به ورود زهاب هاى 
كشاورزى به تاالب هورالعظيم عنوان كرد: شركت نيشكر دهخدا كانالى 
به طول 120 كيلومتر از اطراف اهواز براى دفع پساب مزارع خود در تاالب 
هورالعظيم احداث كرده است. در سال هاى آغاز ايجاد اين كانال، ميزان 
شورى پساب 40 هزار درجه بود اما در حال حاضر هشت تا 9 هزار است.

فصل هاى  در  كشاورزى  پساب هاى  ورود  حجم  افزود:  زاده  الهيجان 
مختلف متفاوت است اما در حال حاضر و در فصل زمستان، از كانال 
زهاب هاى كشاورزى با حجم 10 متر مكعب بر ثانيه وارد تاالب مى شود. 
از كانال پساب نيشكر نيز دو تا سه مترمكعب بر ثانيه وارد هور مى شود كه 
در زمان آبگيرى اين حجم ورودى افزايش پيدا خواهد كرد اما اكنون زمان 

آبگيرى اين كانال نيست.
وى با بيان اين كه حدود 75 هزار هكتار از مساحت تاالب هورالعظيم تا 
پيش از سال 93خشك شده بود، اظهار كرد: آغاز ايجاد تأسيسات نفتى در 
هورالعظيم به سال 84 باز مى گردد كه پس از آن بر اثر فعاليت هاى نفتى 
قسمت هاى مختلفى از تاالب خشك شد اما با اقدام قضايى توانستيم آب 

را وارد تاالب كنيم.
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان تصريح كرد: پرونده قضايى 
نفت در خصوص تاالب هورالعظيم همچنان باز است. جلسات متعددى 
با مديران نفت برگزار كرديم و تعهداتى را متقبل شدند و طى يك برنامه 
زمان بندى شده اين تعهدات صورتجلسه شد. اكنون تمام مشكالت 
سال هاى گذشته برطرف شده است و اقدامات نفت براى ساماندهى تاالب 
در حال انجام است و با ما هماهنگ هستند؛ چاه هاى نفت پروژه آزادگان 
در هورالعظيم 185حلقه است؛ همچنين 40 حلقه چاه در پروژه نفتى ياران 

در محدوده تاالب قرار دارد.
الهيجان زاده با رد گفته كارشناسان حوزه آب و برق مبنى بر اين كه 
حوضچه شماره سه و چهار هورالعظيم با پساب و با عمق كم آبگيرى شده 
است و در تابستان تبخير خواهد شد، گفت: كارشناسانى كه اين موضوع را 
مطرح كردند از اين حوضچه ها بازديدى نداشته و تاكنون به اينجا نيامده اند. 
در محل هايى كه ادعا مى شود با عمق كم و از پساب ها آبگيرى شده، آب 

شيرين از رودخانه كرخه و با عمق باال وجود دارد.

معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد 
اروند از احداث كتاب سراى بين المللى در اين منطقه خبر داد.

به منظور  كه   خبرى  نشست  در  نعمت زاده  سيدمرتضى 
برگزارى نمايشگاه بزرگ كتاب اروند برگزار شد، عنوان كرد: 
برگزارى نمايشگاه هاى استانى از دهه 70  در كشور آغاز شد 
و به صورت دوره اى در تمام استان هاى كشور گسترش يافت.

وى افزود: شرايطى ايجاد شد تا براى نخستين بار در نقطه اى 
جدا از مركز استان و در يك منطقه آزاد، يك نمايشگاه با اين 

حجم و گستردگى برگزار شود.
معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد 
اروند يادآور شد: به همين دليل اين نمايشگاه عالوه بر مزايايى 
كه بخشى از آن ناشى از يارانه تعلق گرفته از سوى ناشران و 
وزارت ارشاد است، از تخفيف 20 درصدى سازمان منطقه آزاد 

اروند نيز برخوردار است.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  تشريح  در  نعمت زاده  
معاونت  به  كه  بودجه اى  داد:  ادامه  مختلف،  حوزه هاى  در 
فرهنگى تخصيص داده شده، داراى تقسيمات خاص خود 
است كه 70 درصد آن به حوزه هاى عمرانى اختصاص يافته 
اجرايى  و  فعاليت  حوزه هاى  به  نيز  باقى مانده  درصد  و 30 
تعلق دارد. شايد اين احساس به طور كم وبيش وجود داشته 
باشد كه ما محدوديت هايى را در حوزه هاى فعاليت و اجرايى 
نسبت به سال هاى گذشته داريم.وى اشاره كرد: علت اين 
كمبودها اين است كه بخشى از بودجه هاى ما به حوزه هاى 
عمرانى معاونت كه شامل حوزه هاى كاربردى و فيزيكى در 

عرصه هاى فرهنگى و هنرى، گردشگرى، آموزش، سالمت  
و محيط زيست و اجتماعى و ورزش  است، اختصاص مى يابد.

معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد 
اروند تأكيد كرد: در حوزه هاى كاربردى اصوالً بيش از بودجه 
معين هزينه مى كنيم، البته در برنامه ريزى سال آينده طرح هايى 
را پيش بينى كرده ايم كه ترجيح مى دهيم پيش از انجام هر 
كارى از نشر و بيان آن خوددارى كنيم؛ چراكه مجرى را تعيين 
كرده و متعهد به انجام اين اقدامات هستيم و تا كارى صورت 

نگرفته نشر آن صحيح به نظر نمى آيد.
نعمت زاده افزود: يكى از طرح هايى كه  هم اكنون در مرحله 
مطالعه و طراحى است و در سال آينده آغاز به كار خواهد كرد، 
ايجاد يك كتاب سراى بين المللى در منطقه آزاد اروند است كه 
با عنوان كتابخانه مركزى در منطقه مطرح باشد و آخرين و 
مهم ترين كتاب هاى داخلى و خارجى  كه منتشر مى شود در 

اين كتابخانه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وى خاطرنشان كرد: وقتى رويكرد سازمان اين است 
كه منطقه آزاد اروند به عنوان يك منطقه بين المللى 
معرفى شود، بايد نيازها را در حوزه هاى مختلف پاسخ 
دهد و كتاب هايى به چند زبان دنيا در آن وجود دشته 
باشد، عالوه بر اين يك كتابخانه مجازى و سالن هاى 

متعددى نيز در اين طرح گنجانده شده است.
سازمان  گردشگرى  و  اجتماعى  فرهنگى،  معاون 
منطقه آزاد اروند با ابراز اميدوارى نسبت به تصويب 
بودجه اين طرح و تخصيص آن توسط هيئت مديره 
سازمان، گفت:  پس از انجام مطالعات، در خصوص ساخت 
و بهره بردارى از كتاب سراى منطقه آزاد اروند اقدامات الزم 
سياست هاى  تشريح  در  نعمت زاده  گرفت.  خواهد  صورت 
سازمان  اين  رويكرد  شد:  يادآور  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
در حوزه هاى مختلف يك ديدگاه زيرساختى است، كتاب و 
فرهنگ و هنر، از زيرساخت ها و مزاياى منطقه آزاد اروند ميان 
مناطق آزاد كشور به شمار مى رود. وى تصريح كرد: بدون شك 
هر كتاب بدون طرح هاى كتابخوانى نمى تواند به نتايج مثبتى 
دست يابد؛ در همين راستا حركت كتابخوانى در منطقه نسبت 
به گذشته فعاليت بهترى داشته و در شهرهاى آبادان و خرمشهر 
اين امر در حال اشاعه است و حمايت سازمان منطقه آزاد اروند 
نيز از اين حركت فرهنگى ادامه دارد.معاون فرهنگى، اجتماعى 
و گردشگرى سازمان منطقه آزاد اروند در پايان عنوان كرد: ما 
در حال استفاده از ظرفيت ملى در راستاى توسعه حركت هاى 

فرهنگى و هنرى هستيم.

محمدرضا شمسايى  در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه 
استان خوزستان با حضور نوبخت اظهار كرد: آبرسانى، شبكه 
هاى درون شهرى و فاضالب اهم مسائل مورد ارائه در 

گزارش من هستند.
وى افزود: براى 76 شهر طرح آبرسانى مطالعه شده است كه 
همه در دو فاز ظرف 12 سال اخير انجام و برخى از آنها نيز 

اجرايى شده و برخى ديگر هم درحال اجرا هستند.
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان عنوان كرد: در حال 
حاضر جمعيت استان، چهار ميليون و 821 هزار است كه در 
آينده به هشت ميليون نفر مى رسد و مجموع آب استحصالى 
بالغ بر يك ميليون و 605 هزار مترمكعب است كه 450 

مترمكعب آن از منابع زيرزمينى استحصال مى شود.
شمسايى بيان كرد: انديمشك و دشت آزادگان مشكل كميت 
و كيفيت ندارند ولى مابقى شهرها مشكل كميت، كيفيت يا 

هر دو با هم را دارند.
كمتر استانى به اندازه خوزستان تجهيزات و تأسيسات فرسوده 
و قديمى دارد. در زمان جنگ به دليل بهره بردارى و نگهدارى 
غلط از تأسيسات كيفيت عمده آنها تحت تأثير قرار مى گرفت.
وى گفت: ظرف 12 سال اخير كه كيفيت آب رودخانه ها 

در مقاطع شهرها با مشكل مواجه شده ديگر نمى توان از آب 
رودخانه براى شهر و جمعيت آن استفاده كرد. بحث خشكسالى 
ها كه از سال 79 تاكنون ادامه دارد نيز باعث شورى آب در 

رودخانه ها شده است.
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: مشكل بعدى 
وضعيت اتالف آب در شبكه ها است و در شبكه هاى شهرى 
اصال حالت عادى ندارد. استاندارد كشور 24 درصد است ولى در 

برخى از شبكه هاى شهرى ما باالى 40 درصد است.
شمسايى بيان كرد: براى حل اين مشكالت از 12 سال پيش 
طرح هاى جامعى را براى تأمين آب همه شهرهاى خوزستان 
درنظر گرفتيم كه باالى 80 درصد آنها به سه شهر تقسيم 

مى شود. شمال شرق، جنوب شرق و غدير عمده طرح هاى 
آبرسانى در خوزستان هستند. افق طرح هاى آبرسانى خوزستان 

تا سال 1425 است.
وى با اشاره به 10 هزار و 400 ميليارد تومان به عنوان اعتبار 
طرح هاى آبرسانى خوزستان، گفت: منبع تأمين آب طرح 
غيره  و  گتوند  كوثر،  سه،  كارون  دز،  سد  از  آبرسانى  هاى 
است. تخصيص آب يا مصرف ساالنه اين طرح 708 ميليون 

مترمكعب هست.
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: تنها استانى 
هستيم كه بيشترين مصرف آب ما سطحى است و هزنيه 
تأمين آب و انتقال آن از سدها بسيار باالتر از ساير استان ها 

است.

شمسايى اظهار كرد: در مجموع دو هزار و 800 ميليارد تومان 
نياز داريم تا اتالف آب در شبكه هاى آبرسانى را كاهش 
دهيم. در زمينه فاضالب به دليل فاصله كم سطح آب هاى 
زيرزمينى با سطح زمين بيشتر از ساير استان ها به اجراى 
شبكه فاضالب نياز داريم. در مجموع طرح هاى اصالح 
شبكه فاضالب استان خوزستان به اعتبارى بالغ بر پنج هزار و 

250 ميليون تومان نياز دارد.
وى با ابراز تأسف از اينكه تمام فاضالب شهرها وارد رودخانه 
هاى موجود مى شوند، تصريح كرد: 76 ميليون مترمكعب 
فاضالب ساالنه به رودخانه كارون مى ريزد كه استفاده از آن 
را خيلى سخت كرده است. پساب هاى كشاورزى و زهاب ها 
نيز وارد رودخانه شده و باعث شورى آب مى شود. در شرايط 
فعلى اى. سى آب بين دو هزار تا دو هزار و 500 ميكروموس 

در مترمكعب است.
مقطع  در  گفت:  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  مديرعامل 
1410 و 1425 طرح هاى جامع تأمين آب شرب و فاضالب 
شهرهاى استان خوزستان را اجرايى خواهيم كرد. ظرف چند 
سال آينده به دليل سرازير شدن زهاب هاى كشاورزى و 
شورى آب حتى در صورت حل مشكل فاضالب ديگر امكان 

استفاده از آب رودخانه ها را نخواهيم داشت.
شمسايى خبر داد: متأسفانه برخى مواقع در اروند حتى شورى 
آب بين 6 تا 9 هزار ميكروموس بر مترمكعب را هم داريم. 
شهرهاى خوزستان عمدتا با شورى آب مواجه هستند و در 
مواقعى كه با مشكل برق مواجه شويم در آبادان بايد آب با 
شورى چهار هزار ميكروموس بر مترمكعب تحويل مردم دهيم 
كه باعث نارضايتى آنها شده و بايد هرچه سريعتر طرح هاى 

آبرسانى را به اتمام برسانيم.
وى افزود: تقاضا داريم تا از صندوق توسعه ملى بحث دو ميليارد 
دالر را براى ما تأمين كنند كه اين پروژه ها را بدون فاينانس و 

مناقصه ملى اجرايى كنيم.

محمدباقر نوبخت در جلسه شوراى برنامه ريزى و 
توسعه استان اظهار كرد: قرار است در اين جلسه در 
خصوص تأمين مالى الزم براى سه طرح بزرگ آب 
و فاضالب، مقابله و جلوگيرى از آسيب هاى ناشى از 
ريزگردها و همچنين تسطيح و تكميل طرح 550 هزار 

هكتار اراضى اين استان، به بحث و بررسى بپردازيم.
وى در ادامه بيان كرد: ما به هيچ وجه اين ادعا 
را نداريم كه مشكل و مشكالت خوزستان را حل 
كرده ايم و  مردم اينجا هيچ غم و غصه اى ندارند 
اما اين ادعا را داريم كه همين مقدار اندك پول 
براى توسعه مناطق در بودجه عمومى در اختيار 
ما است. ما خوزستان را فراموش نكرده ايم و در 
حضور  با  كه  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  جلسه 
عنوان  به  را  رديف  سه  شد،  برگزار  رييس جمهور 
رديف هاى  و  سرمايه اى  دارايى هاى  تملك 
كل  اين  كه  گفتم  و  كرديم  عنوان  توسعه اى 
بودجه اى است كه مى توانيم براى توسعه، عمران 

و آبادانى يك منطقه اختصاص دهيم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: 

تمام تملك دارايى هاى سرمايه هاى اساسى كه دولت مى تواند 
داشته باشد، اين سه رديف است؛ يكى از آن ها اعتبارات ملى 
مرتبط با بودجه و خزانه براى عمران است كه خوزستان با 736 

ميليارد تومان دومين اعتبار را در بين 31 استان دارد.
وى افزود: اعتبارات ديگرى كه دولت مى تواند براى توسعه 
استان هزينه كند، اعتبارات استانى ويژه است كه خوزستان 
در اين بخش پس از استان هاى فارس، تهران و خراسان، از 
بيشترين اعتبار برخوردار است و فاصله اندكى با خراسان رضوى 
دارد. در رديف بعدى كه تملك دارايى هاى سرمايه اى است، 

خوزستان در جايگاه نخست قرار دارد. 
نوبخت ادامه داد: آيا عدالت را در استان ها رعايت كرده ايم؟ 
واقعا حق شهدا و رزمندگان اين استان به گردن ما خواهد ماند 
اگر اين استان را فراموش كرده باشيم، اما به صورتى صحبت 
مى شود كه گويى دولت چيزى تحت عنوان استان خوزستان 
نمى شناسد كه اين بسيار بى انصافى است؛ در حالى كه 
بضاعت ما همين مقدار است و رييس جمهور نيز اولين سفر 

خود را در بين تمام استان ها از خوزستان شروع كرد.
وى بيان كرد: آنچه در خصوص هفت هزار و 500 واحدى 

كه قرار است از تسهيالت 16 هزار ميليارد تومانى استفاده كند، 
براى اولين بار در خوزستان و در تاريخ هفتم فروردين ماه اعالم 
كردم. خوزستان همه چيز ما است، مگر مى توانيم نسبت به اين 
استان و مردم آن بى تفاوت باشيم؟ اولين سفر رييس جمهور 
به خوزستان بود كه در آن سفر هزار و 600 ميليارد تومان 
جهت تكميل پروژه هاى ناتمام تعهد شد و ما تمام اين مبلغ را 
ابالغ كرديم كه يكى از آن تعهدات، طرح 550 هزار هكتارى 
اراضى كشاورزى و وعده رييس جمهور به اعتبار نظر مقام 

معظم رهبرى بود.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: اين طرح متعلق به 
ديروز و امروز نيست و از سال 92 كه اعالم كرديم، كار آغاز 
شده است. به هر حال بخشى از وعده رييس جمهور به انجام 
رسيد، هر چند در مقطعى از زمان با وزارت نيرو دچار تفاوت نظر 
كارشناسى شديم كه آيا آب به حد كفايت براى اين طرح وجود 
دارد يا خير، اما بعد وزير نيرو نيز اعالم كرد كه آب الزم براى 

تمام طرح تأمين شده است و تعهد مى كنيم.
وى بيان كرد: تاكنون بر اساس گزارشى كه دريافت كرده ام 
850 ميليون دالر پرداخت شده است و 300 ميليون دالر ديگر 

هم پس از سفر آقاى روحانى در پنج شنبه هفته گذشته 
خوشبختانه  شد.  ابالغ  پرداخت  جهت  امروز،  به  تا 
اينجها پولى نيست كه بخواهيم از مكانيزم خزانه عمل 
كنيم، بنابراين هيچ مشكلى براى تكميل اين اعداد و 
ارقام نداريم و سازمان برنامه و بودجه موظف است كه 
براى تكميل 550 هزارهكتار تمام منابع را تأمين كند.

نوبخت عنوان كرد: همچنين موضوع دوم كه مهم 
است و واقعا بايد كار اساسى براى آن انجام شود، مقابله 
با ريزگردها  است؛ اين گرد و غبار تنها براى خوزستانى 
ها نيست و اين خاك بر دل ايرانيان و خدمتگزارن 
نظام مى نشيند و  سازمان برنامه و بودجه كشور تعهد 
مى كند كه تا آخرين ريالى را كه براى تكميل عمليات 
در سطح 41 هزار هكتار نياز است، تأمين كند و خود را 

موظف به تأمين مالى اين موضوع مى داند.
و  آب  به  مربوط  نيز  موضوع  سومين  گفت:  وى 
فاضالب است؛ منابعى كه براى اين كار نياز داريم و 
سازمان برنامه و  بودجه موظف به تأمين و اجراى 
آن است، شامل منابع موجود در بودجه عمومى است. 
اگرچه زمان اين طرح را بلند اعالم كرديم ولى بايد به 
صورت زمان هاى كوتاه به انجام برسد و بايد از همبن امروز 
كار را شروع كنيم و به فردا هم موكول نكنيم و بايد شروع كار 

را از منابع عمومى انجام دهيم.
معاون رييس جمهور بيان كرد: از 20 روز آينده امكان استفاده از 
10 هزار ميليارد تومان از  منابع 62 هزار و 700 ميليارد تومانى 
پيشنهادى ما كه به عدد 75 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا 
كرد، براى چهار موضوع آب، فاضالب، محيط زيست و شبكه 
ريلى وجود دارد. ما 10 هزار ميليارد تومان موضوع آب، فاضالب 
و محيط زيست خوزستان را به عنوان اولويت خود قرار داديم. 
در اين فاصله هم تالش مى كنيم كه از منابع غيرداخلى هم 

استفاده كنيم، دنيا از همين روش استفاده مى كند.
نوبخت گفت: خواهش من اين است كه تمام موارد و كارهايى 
كه در بدنه فنى كشور در وزارت نيرو، جهاد كشاورزى و سازمان 
برنامه و بودجه انجام مى دهيم براى اينكه عدالت آمايشى 
صورت بگيرد، حتما بازيبنى شود و كارى را انجام دهيم كه 
بيشترين بهره ورى و رضايت اجتماعى را به همراه داشته باشد. 
ما در سازمان برنامه و بودجه خود را مسئول مستقيم در برابر 

مردم خوزستان مى دانيم.

نوبخت: 

مگر مى توانيم نسبت  به خوزستان بى تفاوت باشيم؟
سرمقاله

يادداشت

 پرونده هاى ناتمام ! 
لفته منصورى*

ترس من از «پرونده هاى ناتمام» است.  تمام نگرانى ام از اين «نيمه 
تمام ها» اين «نصف و نيمه ها» از اين «ناقص ها» از اين «كمى 
تا قسمتى» از اين «رها شدگى» بعد از غوغاها و فريادها است.  *آيا 
فساد در نظام ادارى ايران ساختارى شده است؟  اين پرسش مهمى 
است.*  در طول 16 روز گذشته روزانه حداقل دو ساعت در جمع 
اعتصاب كنندگان گروه ملى مى ايستادم و حرفهاى كارگران را مى 
شنيدم،  بدون اينكه با كسى بحث كنم (چون خدا دو گوش به من 
داده و يك دهن اقال ميخواستم از ظرفيت آنها به درستى استفاده كنم!) 

حرفها را شب در منزل مى نوشتم و بر اساس نظريه هاى مختلف جامعه شناختى تجزيه و تحليل مى كردم.  
دستاورد اين نوشتن ها و پاك كردن ها اينست كه ما صدها شكاف در جامعه داريم يكى از اينها اين است 
كه «واقعيت» من محكوم و توى حاكم دوتا است.  اسمش را مى گذارم: «شكاف معرفتى». حتى «درد» 
كه مى گويند از هر طرفى بخوانشى درد است.  نه!  خير!  درد من و  درد تو دوتا است!  خدا رحمت كند امام 
خمينى مجدد هويت دينى ما، در كتاب جهاد اكبر فرمود: علم اليقين،  حق اليقين و عين اليقين امام مثالى 
مى زدند،  علم اليقين يعنى بدانى «آتش گرم است» و حق اليقين « دستت را روى آتش بذارى و گرماش 
را حس بكنى» و اما عين اليقين  يعنى «در آتش بسوزى» اين تفاوت نگاه، همچون نوشتن شير شير است: 

«كار نيكان را قياس از خود مگير / گر چه باشد در نوشتن شير شير
آن يكى شير است اندر باديه / آن دگر شير است اندر باديه

آن يكى شير است كآدم مى خورد / وآن دگر شير است كآدم مى خورد»
من امروز به استاندار محترم عرض كردم وقتى به صورتهاى اين انسانها نگاه مى كردم ، گويى شمشيرى 
بران و ستيزنده مى ديدم.  *بايد نشست و فارغ از جناح بندى هاى سياسى،  قومى،  و حتى دينى كه اين 
در نماز جماعت شركت مى كند و آن ديگرى نه!  نظام مديريت استان را الك كرد.*  *واهللا، باهللا و تاهللا؛ 
بيش از 90 درصد مشكالت مردم استان در اين اقليت حاكم است.*  فارغ از هر چيز ديگر.  فارغ از سوابق 
جبهه و رزمندگى شان،  فارغ از عرب و عجم بودنشان،  فارغ از اصالح طلب و اصول گرا بودنشان،  فارغ 
از ريش و بى ريش بودنشان!  فارغ از اينكه ديشب به چند مجلس عزاى بهترين «نمونه خلقت نزد رسول 
خدا» حاضر شده باشند و به كجاها رفتند؟  و به چه كسانى خودشان را نشان دادند؟ ديگر بس كنند. هر 
آن كس كه به فكر اين نظام و انقالب و شهيدان و جانبازانش باشد.  بايد بنشيند حرفها را بشنود،  بنويسد ، 
تحليل كند و اگر به جمع بندى برسد؛ اگر مرد باشد اجرا كند! بس كنند از ياركشى قومى و عشيره اى!  كوتاه 
بيايند از بازى هاى سمبليك قشرى گرايى مذهبى!  توبه كنند از لفاظى هاى جناحى!  اين آتش همه را مى 
سوزاند.  «واقعيت» را از زاويه ديد مردم ببينند.  به نظر من خيلى دير شده است.  *فقط آنچه اميدم را تازه 
تر مى كند هر از چند گاهى كه دم كلفتى دستگير مى شود.  با خود مى گويم نبض ارزشها هنوز مى دمد.  
انقالب اسالمى هنوز جارى است! از سرزمين ايران و خاك تفتيده ى خوزستان هنوز شهيدان مى رويند!*

خبر

بازداشت 5 مدير متخلف شهردارى اهواز
 بررسى تخلفات ديگر مديران

رئيس شوراى شهر اهواز گفت: تاكنون 5 نفر را بازداشت كرده اند و 
تعدادى ديگر از متخلفان در حال بررسى هستند. هوشنگ شيرمردى  
با اشاره به بازداشت چند تن از مديران متخلف شهردارى اهواز در پى 
اتهامات مالى اظهار داشت: آنچه كه وظيفه قانونى اعضاى شورا در 

زمينه تخلفات بود را انعكاس و گزارش مى دهيم.
وى افزود: ولى با اين تفاسير اينكه اعضاى شورا در اين «بگير و ببندها» 
دخالت داشته باشند چنين نيست چرا كه اصًال كار ما اين نيست و اين 

موضوع از وظايف دستگاه هاى امنيتى است.
رئيس شوراى شهر اهواز بيان كرد: ما بارها اعالم كرديم و داد زديم كه برخى از مديران شهردارى در بعضى 
از مسائل تخلف ميكنند و اكنون همه خوشحاليم كه با اين مديران متخلف برخورد مى شود. شيرمردى 
گفت: هر جا كه ببينيم سرعت كار رسيدگى به تخلفات كم مى شود با هدف سرعت بخشى به كار صحبت 
خواهيم كرد. وى با بيان اينكه خواسته ما در زمينه برخورد با متخلفان در شهردارى اهواز در حال تأمين 
شدن است و روند كار به خوبى طى ميشود، عنوان كرد: تا كنون 5 نفر را بازداشت كرده اند و تعدادى ديگر 

از متخلفان در حال بررسى هستند.

روستاهاى ايذه هنوز با بشكه و تانكر آبرسانى مى شوند
نماينده ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى گفت:  200 كيلومتر از مسير رودخانه كارون از شهرستان 
ايذه عبور مى كند و دروازه ورود كارون به خوزستان،  ايذه است آن وقت آب جلوى چشم ما را برداشت 

مى كنند و به چند صد كيلومتر آن طرف تر مى برند و بعد خود مردم ايذه به دنبال يك قطره آب هستند.
 هدايت اهللا خادمى در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه استان، خطاب به نوبخت اظهار كرد:  در اين جلسه 
هر چه كه در مورد اجراى برنامه ها گفته شد، اسمى از شمال شرق خوزستان و ايذه و باغملك آورده نشد 
كه در آن كارى انجام شده باشد، چرا كه اصال طرحى در اين منطقه نبوده است. ما نگرانيم كه واقعا جريان 

چيست و چه مشكلى با ما وجود دارد!؟
وى به نامه خود به رييس جمهور اشاره كرد و گفت: در اين نامه من عنوان كردم كه يكى از داليل عقب 
ماندگى خوزستان اين است كه از 18 وزير يكى از آن ها خوزستانى نيست، از 100 معاون و مشاور يكى 
خوزستانى نيست و در بين 248 معاونين وزرا و مشاوران تقريبا هيچ خوزستانى وجود ندارد. ضمن اين كه 
همه مسووالن استان هم دارند غيرخوزستانى مى شوند. حال اين گرفتارى در خوزستان، نسبت به شمال 

شرق، ايذه و باغملك وحشتناك است و اين منطقه از استان خوزستان به طور كل فراموش شده است.
وى تصريح كرد:  به عنوان مثال، يك متر از طرح 550 هكتارى رهبرى در ايذه، باغملك و مسجدسليمان 
نيامد و واقعا وزراى همه دولت ها از زمان شروع اين طرح تاكنون چه مشكلى با ما داشته اند كه اين طرح را 

در اين شهرستان ها اجرا نكردند و به نظرم اين موضوع مشكوك است!
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى خطاب به نوبخت، گفت:  شما به منطقه ما آمديد و 
ديديد چه سرزمينى است ولى در اين منطقه يك كارگاه يا كارخانه اى كه 10 نفر در آن كار كنند،  نداريم و 
كجاى ايران به جز ايذه و باغملك به اين صورت است؟ نكند اين موضوع سياسى است و دست هايى در كار 
است! و بايد آسيب شناسى شود. چرا كارى به ايذه و باغملك نمى دهيد و چرا بايد جوانان اين منطقه بيكار 
باشند؟ وى عنوان كرد:  200 كيلومتر از مسير رودخانه كارون از شهرستان ايذه عبور مى كند و دروازه ورود 
كارون به خوزستان،  ايذه است آن وقت آب جلوى چشم ما را برداشت مى كنند و به چند صد كيلومتر آن 
طرف تر مى برند و بعد خود مردم ايذه به دنبال يك قطره آب هستند. ما سال گذشته در قضيه آب، درگيرى 
داشتيم و امسال هم در روستاهاى ما، درگيرى خواهيم داشت. روستاهاى ما هنوز با بشكه و تانكر آبرسانى 
مى شوند و كجاى مملكت منطقه اى وجود دارد كه 200 كيلومتر آب از آن عبور مى كند و باالدست و 
پايين دست و استان هاى 500 كيلومتر آن طرف تر آن از آب بهره مى برند ولى خودش استفاده اى نمى برد؟

خادمى در ادامه با بيان اين كه 65 درصد خروجى كاميون هاى سنگين استان از مسير جاده ايذه است، 
گفت:  اين جاده سال 94، 200 كشته و زخمى داشت و امكان ندارد هفته اى چهار يا پنج نفر كشته نشوند 
و هيچ كس هم توجهى نمى كند و بايد در اين خصوص چاره اى انديشيده شود. وى به كوچ مردم ايذه از 
اين شهرستان اشاره و بيان كرد:  منابع طبيعى شهرستان ايذه دارد مردم ما را كوچ مى دهد؛ يعنى زمين هاى 
اجدادى مردمى كه 500 سال است در حال كار كردن در آن ها هستند را از آن ها مى گيرد و با اين شرايط 

كشاورز چه كار كند؟
افتتاح 4 طرح بيمارستانى و اورژانس در شوشتر 

با حضور وزير بهداشت
سه بخش بيمارستانى و يك پايگاه اورژانس شهرى  با حضور وزير بهداشت در شوشتر افتتاح شد. 
با حضور وزير بهداشت، بخش هاى سى تى اسكن و داخلى شماره 2 بيمارستان خاتم االنبياء(ص)، 
(NICU) بيمارستان الهادى(ع) و يك پايگاه اورژانس شهرى در شوشتر افتتاح شد. بخش سي 
تي اسكن بيمارستان خاتم االنبياء(ص) به علت نبود دستگاه و امكانات سي تي اسكن در سطح 
شهرستان، با مساحتى بالغ بر 275 متر مربع و با هزينه پنج ميليارد و 500 ميليون ريال به همت 
خيرين احداث شده است؛ هزينه تهيه دستگاه 18 ميليارد ريال بوده كه توسط هيأت امناى ارزى 
تأمين شده است. بخش داخلى شماره 2 اين بيمارستان نيز شامل نورولوژى و قلب با 27 تخت 
بسترى و با زيربناى 550 متر مربع و با هزينه اى بالغ بر  14 ميليارد و 500 ميليون ريال شامل 
ساختمان و تجهيزات از محل هتلينگ طرح تحول سالمت و اعتبارات اختصاصي دانشكده علوم 
پزشكى شوشتر با هدف افزايش تعداد تخت هاى فعال بيمارستانى و ارائه خدمات مطلوب به بيماران 
احداث شده است. بخش مراقبت هاى ويژه نوزادان (NICU) بيمارستان الهادى(ع) شوشتر نيز 
شامل ساختمان و تجهيزات با چهار تخت بسترى و با مساحت 152 متر مربع با هزينه اى بالغ بر 12 

ميليارد ريال از محل هتلينگ طرح تحول سالمت احداث شده است.
همچنين در جريان سفر وزير بهداشت به اين شهرستان، پايگاه اورژانس شهرى شماره 2 محمود افتتاح 
شد. اين پايگاه با زيربناي 155 متر مربع و با هزينه اى بالغ 2 ميليارد ريال توسط خيرين به علت نبود پايگاه 

اورژانس در مناطق محروم و حاشيه شهر ايجاد شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با بيان اينكه به گونه اى صحبت مى شود كه گويى دولت چيزى تحت عنوان استان خوزستان نمى شناسد
 كه اين بسيار بى انصافى است، گفت: خوزستان همه چيز ما است، مگر مى توانيم نسبت به اين استان و مردم آن بى تفاوت باشيم؟

كمتر استانى به اندازه خوزستان تجهيزات و تأسيسات فرسوده دارد
 مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: كمتر استانى به اندازه خوزستان تجهيزات و تأسيسات فرسوده دارد.

 در زمان جنگ به دليل بهره بردارى و نگهدارى غلط كيفيت آنها تحت تأثير قرار مى گرفت.

احداث كتاب سراى بين المللى در منطقه آزاد اروند
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ــداوم انرژى  ــازى ت ــروه صنعتى بهينه س گ
ــى بتا از زمان  ــام اختصارى گروه صنعت با ن
ــال 1384) تا به امروز با اتكاء به  تاسيس(س
ــه  ــف پروردگار و با بهره گيرى از انديش لط
ــش كارگران  ــان و كوش ــش متخصص و دان
ــود را در  ــگر فعاليت خ ــوده و تالش كارآزم
ــهرك صنعتى شماره 2 اهوازآغاز نموده و  ش
ــر مربع فضاى  ــر بناى حدود 3600 مت با زي
ــين  ــرفته ترين ماش ــدى و ادارى با پيش تولي
ــن و  ــون بزرگتري ــم اكن ــا، ه آالت روز دني
ــتم هاى  ــد كننده سيس ــرفته ترين تولي پيش
آلومينيوم ترمال بريك و upvc  دوجداره و 
سه جداره در جنوب غرب كشور مى باشد.

* برنامه ريزى براى كاهش 
مصرف انرژى 

ــا در خصوص برنامه  ــركت بت مديرعامل ش
ــاخت محصوالت با حداكثر  صرف  هاى س
ــت :با توجه به  ــى در انرژى اظهار داش جوي
ــت در جهت  ــاى كاربردى دول ــت ه سياس
ــور ،گروه  ــرژى در كش ــرف ان كاهش مص
ــز مجموعه خود  ــا اقدام به تجهي صنعتى بت
ــد پنجره  ــتگاه هاى تولي ــن دس ــه مدرنتري ب
ــتم چهار سر و C NC تمام  upvc با سيس
ــد نماهاى  ــتگاه هاى تولي ــك و دس اتوماتي
ــاى ترمال  ــل و پنجره ه ــن وال و الم كرتي
بريك  آلومينيومى ، مجموعاً ساخت شركت 
ــك (Elumatec)  آلمان و همچنين  آلومات
ــام اتوماتيك CNC توليد  ــين آٍالت تم ماش
ــه هاى دوجداره و سه جداره با فرآيند  شيش

ــر  و تزريق گاز  خم يكپارچه اسپيس
آرگون نموده است.

*استراتژى هاى بتا 
ــن در  ــى زاده همچني ــعود بخش مس
رابطه با استراتژى  هاى مجموعه بتا 
ــن مجموعه ضمن مطالعه  گفت : اي
ــق در خصوص اهداف كلى  و تحقي
ــعه اقتصادى و براساس مبحث  توس
ــاختمان  ــررات ملى س ــم مق نوزده
ــت هاى بهينه  ــى بر تحقق سياس مبن
ــتاندارد  ،اس انرژى  مصرف  ــازى  س
ــوه محصوالت   ــد انب ــازى و تولي س

ــتر،  ــتغالزايى هر چه بيش مذكور،اش
ــتم  ــازان به سيس تامين  نياز انبوه س
ــا در بخش  ــور خصوص ــاى مذك ه
ــه را  نماهاى مدرن آلومينيوم و شيش
ــتراتژيك خود قرار  جزء اهداف اس

داده است.

*سهم بتا در اشتغال استان خوزستان 
ــتغال  ــانى داراى اش ــوع نيروهاى انس  مجم
ــدود 40 نفر و  ــتقيم در اين مجموعه ح مس
ــده  ــانى بكار گرفته ش مجموع نيروهاى انس
ــر و نمايندگى هاى فروش و بخش  در دفات
ــس از فروش در حدود  نصب و خدمات پ
ــا بالغ بر 105  ــد كه مجموع 65 نفر مى باش

نفر مى باشد.
ــعود  ــواع محصوالت توليدى به گفته مس ان

بخشى زاده : درب و پنجره آلومينيوم ترمال 
بريك شامل سيستم هاى لواليى و كشويى ، 
درب و پنجره آلومينيوم نرمال شامل سيستم 
ــويى،• درب و پنجره  ــى و كش ــاى لوالي ه
ــتم هاى لواليى  ــامل سيس هاى UPVC ش
ــن وال المل، فريم  ــويى، نماهاى كرتي و كش
  (facecap)لس، سراميك خشك، فيس كپ

ــكاى  ــقف هاى اس يونيتايز(unitize) ، س
اليت ،و نماى اسپايدر و كامپوزيت از جمله 

محصوالت اين مجموعه توليدى هستند 

*وضعيت فعلى توليد 
شركت با ظرفيت يك شيفت در روز حدود 
ــالهاى  ــد ظرفيت قبلى خود در س 60 درص

92و93 فعال بوده كه داليل عمده آن 
ــاختمان  به ركورد بازار در بخش س
بر مى گردد.ولى اين شركت آمادگى 
خود را جهت باال بردن ظرفيت توليد 
خود تا سقف 3 برابر با اضافه كردن 
يك شيفت كارى را داشته و نيز مى 

ــرمايه گزارى در  تواند با افزايش س
بخش ماشين آالت اين ظرفيت را به 

چندين برابر برساند.
ــى زاده با اشاره به وجود گرد   بخش
ــتان   ــار هاى متوالى در خوزس و غب
ــتفاده  ــيل اس ــت :پتانس ــار داش اظه
ــتان  ــور در اس ــوالت مذك از محص
ــار و  ــردو غب ــل گ ــتان بدلي خوزس
ــبتاً زياد ، بسيار باالست. گرماى نس

ــروژه هاى  ــفانه عمده پ ولى متاس
ــط از طريق  ــى بزرگ و متوس دولت
پيمانكاران غير بومى از ساير توليد 
كنندگان غير بومى تامين مى شوند 
ــف توليد و  ــبب تضعي ــه اين موضوع س ك
خروج سرمايه از استان محروم  خوزستان 
مى گردد. و از طرف ديگر بخش عمده اى 
از انبوه سازان استانى عالقه وافرى به تهيه 
متريال ساختمانى خود از پايتخت را دارند 
ــركت مواد اوليه را از  در صورتيكه اين ش
ــت  ــت به اهواز منتقل كرده و بدس پايتخ
ــى محصوالت را  ــد بوم ــاى توانمن نيروه
ــده اى از اين  ــوده و بخش عم ــد نم تولي
ــينان بفروش  محصوالت را به پايتخت نش

ــاند. مى رس

* حمايت فقط در حد شعار 
على رغم تاكيد مقامات استانى مبنى بر خريد از 
توليد كنندگان استانى متاسفانه شاهد خريدهاى 
ــتانها، بخصوص  ــاير اس كالن محصوالت از س
ــيم،كه اين بخش نامه نيازمند  پايتخت مى باش
نظارت و اوامر بازدارنده جهت اجرايى شدن دارد.

* مزاياى استفاده از سيستم هاى 
نوين نماى آلومينيومى و پنجره 

هاى  upvc دوجداره:
سهولت در نصب ،سبك سازى پوسته نماى 
ــرى از ورود  ــق دما،جلوگي ــاختمان ،عاي س
ــق صوت ،تنوع رنگ  گردو غبارو دود ،عاي
ــتعال و حريق ،مانع از نفوذ باران و  ،ضد اش
ــيدگى ، مقاوم  آب ،عدم زنگ زدگى و پوس
ــاده  ــعه ماوراء بنفش ،نظافت س در برابر اش
ــت  ــر مطلوب بر محيط زيس ــان ،تاثي و آس
ــه صرفه و  ــرون ب ــت ،مق ــت بازياف و قابلي
ــرمايه،صرفه جويى در مصرف  بازگشت س
ــى و ظاهر مدرن ،قابليت نصب  انرژى،زيباي
ــه جداره ،قابليت نصب  شيشه هاى دو و س
انواع يراق آالت و تنوع جهت هاى بازشو

• برنامه هاى آتى شركت:
ــتاندارد  توليد پنجره و درب هايى با ابعاد اس
ــتاندارد  ــاخته همراه با اس بصورت پيش س
ــا همكارى  ــپ بندى (ب ــاد و تي ــازى ابع س
سازمان نظام مهندسى استان) از جمله برنامه 

هاى آتى گروه صنعتى بتا مى باشد.

مديرعامل شركت بتا تاكيد كرد:

ايجاد اشتغال در خوزستان با حمايت واقعى مسووالن 

ژاد
ى ن

روز
را في

 ميت
س :

عك

 با توجه به سياست هاى  كاربردى دولت در جهت  كاهش مصرف انرژى در كشور ،
گروه صنعتى بتا اقدام به تجهيز مجموعه خود به مدرنترين دستگاه هاى توليد پنجره 
upvc با سيستم چهار سر و C NC تمام اتوماتيك و دستگاه هاى توليد نماهاى كرتين 
وال و المل و پنجره هاى نرمال بريك  آلومينيومى  مجموعاً ساخت شركت آلوماتك 
(ELumatec)  آلمان و همچنين ماشين آٍالت  تمام اتوماتيك CNC توليد  شيشه هاى 
دوجداره و سه جداره با فر|آيند خم يك پارچه تزريق  گاز آرگون نموده است.

شركت با ظرفيت يك  شيفت در روز حدود  60درصد ظرفيت قبلى  شركت در 
سالهاى 92و93  بوده كه داليل عمده آن  به ركورد بازار در بخش ساختمان بر 

مى گردد. ولى اين شركت آمادگى  خود را جهت باال بردن  ظرفيت توليد خود تا 
سقف  3 برابر با اضافه كردن  يك شيفت كارى را داشته  و  نيز مى تواند با افزايش 

سرمايه گزارى در بخش  ماشين آالت اين ظرفيت  را به چندين برابر برساند.

 مجموع نيروهاى انسانى داراى اشتغال سيستم در اين مجموعه 
حدود 40 نفر و مجموع نيروهاى انسانى بكار گرفته شده در دفاتر
 و نمايندگى هاى فروش و بخش نصب و خدمات پس از فروش

 در حدود 65 نفر مى باشد
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تورج پرچمى 
اين روزها وضعيت مطبوعات و فضاى مجازى به گونه اى است كه در ميان صدها خبر مالل آور و گاه 
ناخوشايند بسيارى خبرهاى خوب و شادى آور نيز مستور مانده و امكان مطرح شدن و اثربخشى نمى يابند 
آنهم در حاليكه تاكيد مكرر روانشناسان و پزشكان جامعه بر لزوم پرهيز از اشاعه اخبار استرس زا و لزوم 

دعوت آحاد مردم به آرامش و نشاط مى باشد.
در هفته قبل خبرى كه چندان به آن پرداخته نشد برگزارى اولين مجمع ملى سالمت وجشنواره مولفه 
هاى اجتماعى موثربر سالمت در مركز همايشهاى رازى تهران بود .براى اولين بار براى بررسى مشكالت 
بسيارپيچيده و نگران كننده سالمت گامى علمى و اساسى برداشته شد و با حضور رياست جمهور و وزراى 
ذيربط و استانداران ونمايندگان سازمان هاى مردم نهاد حوزه سالمت و مديران صنايع روندى آغاز شد كه 
در بسيارى كشورهاى پيشرفته منجر به همكارى همگانى و ارتقاى شاخص هاى مهم بهداشتى كشور 

گرديده است .
معاونت اجتماعى وزارت بهداشت با حضوردكتر ايازى اقداماتى اساسى را شروع نموده تا بتواند با كمك 
گرفتن از سمن ها و نيروهاى موجود در بطن جامعه نقاط ضعف سيستم بهداشتى و درمانى كشور را بسرعت 
شناسايى و با تقويت اقدامات پيشگيرانه تحول عظيمى در عرصه هاى بهداشتى و درمانى كشور ايجاد نمايد.

امروزه هدف مديران سالمت كشورها كاستن از تعداد تخت هاى بيمارستانى با افزايش مراقبتهاى بهداشتى 
و اقدامات ايمنى در جاده ها و كارگاهها و منازل است.متاسفانه آمار بيماران دچار سوختگى و تلفات كارگران 
مادر كارگاههاى ساختمانى و صنعتى به نحو اسفبارى باالتر از ميانگين جهانى است و با اقدامات پيشگيرانه 
مى توانيم از هدررفتن ميلياردها تومان هزينه درمان اين مصدومين وازبين رفتن و معلول شدن  هموطنان 
بسيارى پيشگيرى نماييم.  فلسفه اصلى همايش مذكور اين بود كه مشاركت همگانى براى تامين و ارتقاى 
سالمت اصلى حياتى است و جلب مشاركت موثر گروههاى مختلف مردم و همه بخش هاى جامعه از 
مرحله تعيين مشكل در سطح محلى تا پيشنهاد راه حل  و اجرا و ارزشيابى در سطح ملى اجتناب ناپذيراست 
لذا نظام مديريت سالمت كشور بايد تفويض اختيار و مسئوليت به مردم در حوزه سالمت را در اولويت 

قراردهد و تشكيل مجمع ملى سالمت گامى ارزنده در تبلور اين رويكرد مى باشد.
اولين مجمع ملى سالمت نهال ارزشمندى است كه بعنوان محصول سالها تحقيق و تجربه توسط وزارت 
بهداشت تقديم جامعه گرديده و اميد است با مشاركت همگان شاهد ثمربخشى و به بار نشستن آن باشيم.

خبر
يم به

تاالب هورالعظيم احياء شده، 
نمى دانم سر و صداها براى چيست

 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اين كه گزارش ها حكايت از اين دارد كه تاالب هورالعظيم 
احياء شده است، گفت: دولت در اين دوره توجه ويژه اى به خوزستان داشته است كه مهم ترين آن ها احياى 
تاالب ها است.   معصومه ابتكار با بيان اينكه مهمترين نتيجه اقدامات سفر رئيس جمهور به خوزستان 
تصويب 100 ميليون دالر اعتبار بود، گفت: اين اعتبار پيشنهاد دولت بود كه در مجلس هم به تصويب 
رسيد تا با سرعت بيشترى طرح هاى مربوط به كاشت نهال، تثبيت بيولوژيك و پخش سيالب انجام شود.  
وى افزود: كار خيلى بزرگ و وسيع است و چيزى حدود 350 هكتار مى باشد كه در فاز اول 40 هزار هكتار 
بايد انجام شود. بنابراين با توجه به اينكه كار بزرگى است، مشاركت مردم را نياز دارد. خوشبختانه در اين زمينه 

مشاركت مردم هم وجود دارد و از ابعاد مختلف در اين موضوع همكارى خواهند كرد.  
معاون رئيس جمهور در ادامه اظهار كرد: عالوه بر تخصيص اعتبارات، اعتبارى بالغ بر 30 ميليارد تومان به 

وزرات جهاد كشاورزى تزريق شد كه بتوانند در بحث تثبيت و عمليات اجرايى كار كنند. 
ابتكار ادامه داد: از طرفى ستاد ملى مقابله با گرد و غبار با قوت كار خود را انجام مى دهد و بخش 
هاى مختلف ستاد مانند هواشناسى هم درگير اين مساله هستند، در بحث احياى تاالب ها نيز سازمان 
حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو نقش دارند، در كاشت نهال مسئوليت به عهده جهاد كشاورزى است و 

هواشناسى هم در پيش بينى نقش بسزايى دارد كه بايد تجهيزات كافى را در اختيار داشته باشد. 
وى با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست در پايش و اندازه گيرى نقش دارند، گفت: وزارت 
بهداشت نيز درباره عوارض بهداشتى و امكانات درمانى و اورژانس ها مسئوليت بر عهده دارد، بنابراين يك 
كار فرابخشى است.  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه اظهار كرد: يكى ديگر از فوايد سفر 
رئيس جمهور به خوزستان تاكيد بر اقداماتى بوده كه دولت در اين دوره براى خوزستان انجام داده و توجه 

ويژه اى داشته است كه مهمترين آنها توجه به احياى تاالب ها بوده است. 
ابتكار در ادامه بيان كرد: با توجه به تاكيدى كه رئيس جمهور دارند و گزارش هاى ما و وزارت نيرو هم نشان 

مى دهد تاالب هور العظيم احياء و تا 70 درصد آبگيرى شده و  30 درصد آن مانده تا كامل شود. 
وى افزود: نمى دانم سر و صداها براى چيست و نمى دانم چرا اين حقيقت، اين خورشيد تابانى كه در آسمان 

است را عده اى مى خواهند انكار كنند.  
رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: از گروه هاى حقيقت ياب، از انجمن متخصصين محيط زيست  
و تشكل ها و مردم دعوت مى كنيم بروند تاالب هورالعظيم را ببينند، چيزى كه عيان است را همه بروند 

ببينند. ضمن اين كه در حال حاضر نيز تصاوير ماهواره اى گويا است. 
ابتكار با اشاره به تاكيد رييس جمهور به مساله محيط زيست اظهار كرد: دبيرخانه ستاد مقابله با گرد و غبار 
در سازمان حفاظت محيط زيست فعال است و تمام برنامه هاى خود را با قوت ادامه مى دهد ، مهم ترين كار 

تدوين شناسايى كانون هاى گرد و غبار است كه در سطح ملى انجام شده است.

يادداشت

كودكانى كه زاده نمى شوند

«افزايش سقط جنين در كشور» خبرى كه در سال هاى اخير 
بارها مطرح شده و آمارهاى رسمى كشور نيز آن را تاييد كرده 
است؛ موضوعى كه از جمله معضل هاى بهداشتى و پزشكى و 
تهديد جدى براى سالمت خانواده و جامعه محسوب مى شود.

«آمارهاى منتشر شده از سوى پزشكى قانونى نشان مى دهد 
تعداد مراجعه كنندگان به اين مركز براى دريافت مجوز سقط 
جنين در طول 10 سال گذشته رشد صعودى داشته است. بر 
اساس اين آمارها تعداد مراجعان از 2 هزار و 929 مورد در 
سال 85 به 9 هزار و 955 مورد در سال 94 رسي ده است. 
تعداد  گذشته  سال  ده  طول  در  مى دهد  نشان  كه  اعدادى 
متقاضيان قانونى سقط جنين به بيش از 3 برابر رسيده است. 
اين روند رو به رشد در حالى است كه مى دانيم اين عدد تنها 
از آمارهاى قانونى سقط جنين در كشور حكايت مى كند و اين 
عمل به دليل محدوديت هاى قانونى به صورت غير رسمى و 
پنهانى نيز انجام مى شود. به دليل پنهانى بودن برخى سقط 
ها آمار دقيق و به روزى از آن وجود ندارد اما با جست وجو 
در خبرها مى توان به صورت نسبى به آن دست يافت. چندى 
در  بهداشت  وزير  بهداشتى  معاون  سيارى،  على اكبر  پيش 
همايش روز جهانى جمعيت با اشاره به آمار سقط جنين كشور 
گفت: ساالنه 220 هزار سقط جنين در كشور انجام مى شود 

كه 120 هزار مورد از آن غير قانونى است.
در كشور ما اجازه قانونى سقط جنين تنها به داليل درمانى 
صادر مى شود. بر اساس قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى 
تشخيص  با  كه  شرايطى  در  درمانى  سقط  سال 1384،  در 
قطعى سه پزشك متخصص و همچنين تائيد پزشكى قانونى 
همراه باشد، امكان پذير است. شرايط ضرورى اى كه قانون 
گروه  دو  به  كرده  اعالم  درمانى  سقط  مجوز  صدور  براى 
و  جنينى  ناهنجارى هاى  به  مربوط  شرايط  مى شود؛  تقسيم 
شرايط مربوط به بيمارى جدى مادر كه در مورد مشكالت و 
ناهنجارى هاى جنينى، تشخيص قطعى ناهنجارى با آزمايش 
ژنتيك معتبر يا سونوگرافى معتبر، ناهنجارى يا ناهنجارى ها 
سن  مادر،  كتبى  و  آگاهانه  رضايت  شود،  مادر  حرج  موجب 
سريال  سونوگرافى  اساس  بر  19هفته  از  كمتر  باردارى 

معتبراست.
هر چند در سقط جنين قانون تنها دليل پزشكى را مى پذيرد 
اما داليل ديگرى نيز منجر به سقط جنين مى شود. داليلى 

كه به افزايش آمار پنهانى اين سقط كمك مى كند.
اما  است  مذموم  عملى  ما  كشور  در  جنين  سقط  كه  اين  با 
آمارهاى رسمى و غير رسمى از افزايش اين مسئله در كشور 
سوى  از  موضوع  اين  براى  بسيارى  داليل  دارد.  حكايت 
آن  راس  در  كه  است  شده  اعالم  كارشناسان  و  مسئوالن 

مشكالت اقتصادى قرار دارد.

معضالت  و  اقتصادى  مشكالت  جهانى  آمارهاى  اساس  بر 
توسعه  كشورهاى  در  اجتماعى  عوامل  جمله  از  شهرنشينى 
نيافته در ارتكاب به سقط جنين است. مسئله اى كه در كشور 
ما نيز صادق است. بر اساس آمارى كه مشاور دفتر سالمت 
خانواده وزارت بهداشت دو سال پيش اعالم كرد 150 تا 350 
هزار سقط جنين در طول سال در كشور اتفاق مى افتد كه از 
اين ميان 120 هزار مورد اعالم كرده اند فرزند نمى خواسته اند، 
با  تداخل  دليل  به  درصد  و5  بوده اند  بيمار  مورد  هزار   100
محمد  گفته  اساس  بر  زده اند.  كار  اين  به  دست  تحصيل 
رخ  اقتصادى  داليل  به  ها  سقط  درصد  تا 36  اسالمى 20 
مى دهد هر چند بر اساس اين آمار مشكل اقتصادى نسبت 
به موضوعات ديگر در رده هاى پايين ترى قرار دارد اما به هر 
حال مشكل مالى در تصميم گيرى زوج ها براى از بين بردن 

جنين تاثيرگذار است.
باردارى ناخواسته و نامشروع نيز از جمله داليل افزايش اين 
آمار در كشور است. اين عامل به دليل رويكردهاى اجتماعى 
و قانونى به اين موضوع، مخفيانه ترين عامل سقط عمدى به 
شمار مى رود و به دليل همين پنهانى بودن چندان در آمار 
رسمى گنجانده نمى شود. مخفيانه بودن اين موضوع در كنار 
باال بردن آمار سقط جنين موجب معضالت ديگرى نيز مى 
شود كه از جمله آن مى توان رواج مراكز سقط زيرزمينى و نيز 

در خطر قرار گرفتن سالمت مادر عنوان كرد.
اعتياد يكى از مهم ترين داليل افزايش سقط جنين در كشور 
است. اين معضل اجتماعى هم در باال بردن آمار طالق و نيز 
از بين بردن بنيان هاى خانوادگى تاثير دارد. به گفته آمار بيش 

از 50 درصد طالق ها به دليل اعتياد رخ مى دهد.
وقتى يكى از زوجين به مواد مخدر آلوده مى شود طرف مقابل 
براى اينكه سريع تر از رنج موجود خالص شود و طالق بگيرد 
به هر كار دست مى زند. آن طور كه تحقيقات سال هاى اخير 
در زمينه سقط جنين مى گويد يكى از داليل افزايش آمار در 

اين زمينه اعتياد و از بين رفتن خانواده در نتيجه آن است.
گذشته از موضوعات اقتصادى داليل اجتماعى نيز در افزايش 
آمار طالق موثر است. گذر از جامعه سنتى به مدرن و تغيير 
سبك زندگى از جمله مهم ترين اين داليل است. افزايش 
اهميت  بزرگ،  خانواده  داشتن  از  دورى  فردگرايى،  روحيه 
تحصيالت و شغل، تغيير نگرش به فرزند آورى و پذيرش 
سبك  تغيير  موضوعات  ترين  مهم  از  آن  هاى  مسئوليت 

زندگى در جامعه است.
آينده،  از  نگرانى  اجبارى،  ازدواج  شوهر،  به  نداشتن  عالقه 
نگرانى از تربيت فرزندان، تاخير در ازدواج، نبود آموزش شيوه 
هاى پيشگيرانه در روابط جنسى نيز از جمله داليل ديگرى 

است كه به افزايش اين آمار كمك كرده است.»

آمار بيكارى روز به روز در حال افزايش است و بسيارى از 
جوانان تحصيلكرده فاقد شغل و درآمد هستند و همين مسئله 
سبب شده كه در اين وانفساى بيكارى و كمبود فرصت 

شغلى، سوءاستفاده از افراد جوياى كار شدت بيشترى بگيرد.
تماس  باهاتون  و  مى كنيم  بررسى  رو  كارى  «رزومه   
مى گيريم»؛ جمله اى آشنا كه هر فرد جوياى كار دست كم 
چند بارى آن را شنيده و گهگاه نيز به آن اميد بسته، اما آنهايى 
كه هر روز آگهى هاى روزنامه رو ورق مى زنند و بعد هم تا 
غروب پى كار هستند و از اين شركت به آن اداره و از آن 
نهاد به سازمانى ديگر مى روند و در مقابل مسئول كارگزينى 
يا مصاحبه گر مى نشينند، مى دانند كه اين جمله يك نوع «نه» 
مودبانه به درخواست كار است. مى دانند كه بعد از شنيدن 
اين جمله بايد دنبال يك موقعيت شغلى ديگر بروند تا شايد 

باالخره كارى پيدا كنند.
آمار بيكارى روز به روز در حال افزايش است و بسيارى از 
جوانان تحصيلكرده، عليرغم استعداد و توانايى باال فاقد شغل 
و درآمد هستند و همين مسئله سبب شده كه در اين وانفساى 
بيكارى و كمبود فرصت شغلى، سوءاستفاده از افراد جوياى 
كار شدت بيشترى بگيرد. از كارآموزى هاى بى حقوق تا عدم 
تنظيم قرارداد، تنها بخشى از رشته احجاف هايى است كه در 
حق افراد جوياى كار اعمال مى شود. از طرفى، به واسطه  
آن كه در مقابل هر موقعيت شغلى چند نفر بيكار قرار دارند و با 

خروج يك شاغل، فرصت شغلى قطعا خالى نخواهد 
ماند، كارمند و كارگر لب به شكايت باز نكرده و تا حد 

امكان با شرايط كارى سخت، كنار مى آيند.
 كارآموزى هاى طوالنى مدت!

رونق  اخير  سال هاى  در  كه  مسائلى  از  يكى 
شده؛  تبديل  كارفرمايان  دست  آلت  به  و  يافته 
بحث «كارآموزى» است. در اين ترفند، كارفرما 
به  دعوت  را  كار  جوياى  افراد  آگهى  انتشار  با 
همكارى مى كند؛ البته همكارى منوط به گذراندن 
لزوم  گرچه  حقوق!  بدون  كارآموزى  دوره هاى 
گذراندن دوره  كارآموزى پيش از آغاز رسمى كار، 
امرى انكارناشدنى ست؛ اما طوالنى شدن اين دوره 
فرد جوياى كار را دلسرد ساخته و در اغلب مواقع 

باعث مى شود كه او پيش از تكميل دوره كارآموزى، عطاى 
شغل مذكور را به لقايش ببخشد و پى كارى بگردد كه بازده 

و حقوق اش زودتر نمايان شود!
 درسا، يكى از هزاران جوان پيگير كار، به موضوع كارآموزى 
در آژانس هاى هواپيمايى اشاره مى كند و مى گويد: «من چند 
سال پيش به دنبال كار در آژانس هواپيمايى بودم. همان 
ابتداى كار مسئول آژانس به من توضيح داد كه بايد براى 
تبديل شدن به كارمند رسمى آن جا، چند وقتى دوره بگذرانم. 
من هم از روى بيكارى و البته عالقه اى كه به اين كار داشتم، 

به دوره كارآموزى تن دادم.» 
او ادامه مى دهد: «من همان كارهايى را مى كردم كه باقى 
كارمندها انجام مى دادند. حتى گاهى به خاطر اين كه كارآموز 
بودم، كار بيشترى انجام مى دادم و ديرتر از بقيه همكاران ام از 
آژانس خارج مى شدم.» درسا در ادامه با اشاره به طوالنى شدن 
اين دوره كارآموزى مى گويد: «يك ماهى از دوره گذشت. 
به سراغ مدير آژانس رفتم تا در مورد آينده  كارى ام در اين 
مركز پرس و جو كنم. اما در كمال ناباورى او به من گفت كه 
از دوره كارآموزى ام حدود 2 ماه ديگر باقى مانده و تا پايان 
تكميل اين دوره نه از حقوق خبرى هست و نه مى تواند در 

مورد جذب يا عدم جذب من در اين آژانس نظرى بدهد!» 
اين جوان جوياى كار كه همچنان پله هاى شركت ها و ادارات 
را باال و پايين مى رود تا كارى پيدا كند، مى افزايد: «همان روز 
متوجه شدم كه بودن در آن جا فقط وقت ام را تلف مى كند و 

قطعا آينده اى ندارد!»
اما اين تمام ماجرا نيست. ميالد هاشميان، فارغ التحصيل زبان 
انگليسى تجربه اى متفاوت از كاريابى دارد. او كه حاال در يك 
موسسه زبان مشغول تدريس است، مى گويد: «سال 89 به 
يكى از مراكز آموزش زبان مراجعه كردم تا به عنوان استاد 

زبان به استخدام آنجا دربيايم. 5 هزار تومان هزينه آزمون را 
دريافت كردند و بعد روزى را مشخص كردند كه به آموزشگاه 
مراجعه كنم تا سرپرست آموزش عملكرد و توانايى ام را ارزيابى 
كند. روز موعد رسيد و وارد آموزشگاه شدم. در يك كالس 
خالى، در مقابل مسئول آموزش شروع به تدريس بخشى از 
يك كتاب كردم و اين جلسه ارزيابى نهايتا با ابراز رضايت او 
از عملكردم به پايان رسيد.» آقاى هاشيمان ادامه مى دهد: 
«زمانى كه كار تمام شد، او مرا به منشى آموزشگاه معرفى 
كرد تا روند استخدام طى شود. به محض اين كه به سراغ 
منشى آموزشگاه رفتم، او 70 هزار تومان هزينه ثبت نام طلب 
كرد. با تعجب علت را جويا شدم و منشى نيز بالفاصله توضيح 
داد كه بايد دوره تدريس زبان را بگذرانم تا جواز حضور در 

كالس هاى اين آموزشگاه را به دست آورم.»
او با بيان اين كه «داشتم راضى مى شدم كه براى به دست 
آوردن موقعيت شغلى هزينه اى هم بپردازم»، ادامه مى دهد: 
«اما ناگهان حس ناخوشايندى به من دست داد. از منشى 
مى توانم  تدريس  كالس  اين  اتمام  از  بعد  آيا  كه  پرسيدم 
به عنوان معلم مشغول به كار شوم؟ كه منشى با قاطعيت 
گفت خير. ممكن است دوباره نياز به حضور در كالس داشته 
باشيد! باورم نمى شد كه بعضى ها مى توانند به اين راحتى يك 
جوان بيكار را به بازى بگيرند و جيب  خالى او را خالى تر كنند. 

خداحافظى كردم و راه كاريابى را ادامه دادم ...»

شغل هاى يك هفته اى بدون حقوق
محل  نزديك  بود.  شده  چسبانده  ديوار  به  «آگهى شان 
سكونت مان بود، براى همين فورا به آنجا مراجعه كردم تا 
فرصت از دست نرود.» اين ها را يك فارغ التحصيل كارشناسى 
ارشد كه حاال به شغل مسئول ثبت نام يا منشى گرى هم 
راضى است مى گويد: «آگهى مربوط به يك موسسه آموزش 
آزاد بود. مسئول ثبت نام مى خواستند. من هم كمابيش كار 
با كامپيوتر را بلد بودم و روابط عمومى خوبى هم داشتم 

ومى توانستم با مراجعان صحبت كنم.»
 مژگان مقدم مى گويد: «ما چهار پنج نفر كه زودتر مراجعه 
كرده بوديم را به يك اتاق فرستادند و چند دقيقه بعد مدير 
آنجا وارد اتاق شد. او وظايف مسئول ثبت نام را شرح داد و با 
اكتفا به اين كه حقوق آنجا بر اساس حقوق مصوب وزارت كار 
است، چند سوال از ما پرسيد و بعد هم شيفت ها را تنظيم كرد. 

سه نفر عصر و دو نفر صبح.»
 مقدم ادامه مى دهد: «اصال به اين دقت نكردم كه آگهى 
مصادف با زمان ثبت نام آموزشگاه روى ديوارها نصب شده. 
من و يك نفر ديگر از صبح زود تا پيش از اتمام شيفت مان، 
مدام كار مى كرديم و مدير هم هر روز دو بارى مى آمد و 
توضيح مى داد كه اگر مسئول بيمه وارد آموزشگاه شد، به 

هيچ وجه نگوييد كه كارمند اينجا هستيد!»
 وى كمى مكث مى كند و بازگو كردن تجربه  تلخ اش را 
پى مى گيرد: «شك كرده بوديم كه چرا قراداد نمى بندند و 
مهم تر از همه، تاكيد دارند كه مسئول بيمه متوجه نشود كه 
ما كارمند آنجا هستيم. اما به هر حال اميدوار بوديم كه تا 
پايان هفته، قراردادها تنظيم شود. روزهاى ثبت نام به اتمام 
رسيد و سرمان خلوت شد. فرداى روز پايانى ثبت نام، يكى از 
كارمندان دفتر مدير آموزشگاه به سراغ مان آمد و از ما خواست 

كه تا زمان تماس آنها به محل كارمان مراجعه نكنيم.» 
سرش را پايين مى اندازد و در حالى كه دست هايش را در 
هم گره كرده مى گويد: «از آن زمان مدت زيادى مى گذرد. 
ديگر تماسى برقرار نشد. يكى دو بار مراجعه كردم و از آنها 
خواستم كه دست كم حقوق يك هفته كارمان را بدهند، اما 
مدير آموزشگاه منكر حضور ما در آنجا شد و گفت قراردادى 
بياوريد كه ثابت كند در اينجا مشغول به كار بوديد! همان 
جا بود كه فهميدم اين آگهى فريبى بوده براى به كارگيرى 

رايگان افراد جوياى كار!»
افزايش آمار بيكارى باعث شده كه تنظيم قرارداد از سوى 
كارفرما به رويايى دست نيافتنى براى كارمند و كارگر تبديل 
شود. موقعيت هاى شغلى، از استخدام رسمى سال هاى دور 
به توافق شفاهى ميان كارفرما و كارگر يا كارمند تغيير شكل 
داده اند و نه تنها ديگر از استخدام رسمى خبرى نيست، كه 
حتى قراردادهاى يك ساله و دو ساله نيز مشاهده نمى شوند. 
عدم تنظيم قرارداد يك بُرد بزرگ براى كارفرمايانى ست كه 
قصد تحميل هر شرايطى را به كارمند خود دارند. در اين 
حالت، كارمند كه دست خالى مانده و گواهى براى شكايت 
بردن از تحميل شرايط سخت توسط كارفرما ندارد و نمى تواند 
حق خود را طلب كند، و البته بيكارى روزافزون را به تماشا 
نشسته، از حقوق مسلم خود دست كشيده و با هر شرايطى 
كنار مى آيد. فقدان قراداد فى مابين به كارفرما اين اختيار را 
در  و  نكرده  بيمه  را  كارگر  يا  كارمند  كه  مى دهد 
قبال او هيچ  مسئوليتى نداشته باشد. از طرفى عدم 
تنظيم قرارداد امنيت شغلى را تا حد چشمگيرى را 
كاهش داده و سبب مى شود كه فرد از فرداى خود 
بى اطالع باشد و كارفرما به هر بهانه اى نيروى جديد 

را جايگزين نيروهاى قبلى خود كند.

بى توجهى به ماده 148 قانون كار!
«كارفرمايان كارگاه هاى مشمول اين قانون مكلفند 
بيمه  به  نسبت  اجتماعى،  تامين  قانون  اساس  بر 
ماده اى  نمايند».  اقدام  خود  واحد  كارگران  نمودن 
روشن و واضح كه البته از سوى انبوهى از كارفرمايان 
ناديده گرفته مى شود و حادثه پالسكو، مشتى از 
خروار اين تخلف بود كه بسيارى از كارفرمايان، بى اعتنا به 
ماده 148 قانون كار، بسيارى از كارگران خود را بيمه نكردند و 
دود آتش اين سودجويى ها، به چشم كارگران بيكار شده رفت.
 شهريار تهرانى، يكى از هزاران روزنامه نگار بدون بيمه در 
كشور مى گويد: «سال گذشته در يكى از روزنامه هاى با تيراژ 
پايين كشور مشغول كار شدم. گرچه روزنامه تيراژ پايينى 
داشت، اما درآمد آن خوب بود و توانايى پرداخت حقوق ها 
را داشت. سه ماه از حضورم در اين روزنامه مى گذشت و من 
هر روز به مديرمسئول مراجعه مى كردم تا روند بيمه شدن ام 
را پيگير شوم؛ چون او وعده داده بود و بايد عمل مى كرد. اما 
مديرمسئول هر روز يك بهانه اى مى آورد و نهايتا هم براى 
بيمه اقدامى نكرد. در حالى كه چند نفر از كاركنان تحريريه 
بيمه بودند و مانعى هم براى به جريان انداختن پرونده بيمه 
كارمندان جديد وجود نداشت.» جالب آن كه نبود سابقه بيمه 
برابر با فقدان سابقه كار است و زحمات چند ساله يك فرد در 
يك سمت شغلى – بدون بيمه – نهايتا به در جا زدن و نبود 

سابقه كار منتهى مى شود.

 وعده هايى كه محقق نشد!
از وعده هاى دولت روحانى، كمك به كسب و كار و كاهش 
نرخ بيكارى بود؛ وعده اى كه البته محقق نشد و بر تعداد 
صعودى  سير  گرفتن  سرعت  شد.  افزوده  كشور  بيكاران 
بيكارى در كشور، از جمله مسائل دخيل در به تاخير افتادن 
ازدواج جوانان است و مسئوالن نبايد تا زمان بهبود شرايط 
كسب و كار جوانان، از باال رفتن سن ازدواج گله كنند. ضمن 
آن كه بيكارى، جدا از آن كه سوءاستفاده كارفرما از نيروى كار 
را قوت مى بخشد؛ مى تواند تبعات جبران ناپذيرى همچون 

جذب بيكاران به كارهاى خالف يا كاذب را موجب شود.

افسانه اى به نام قرارداد!

 اگر از آن دست افرادى كه با نيت ايثار كليه خود را به فرد ديگرى مى بخشند، بگذريم، 
روى  كليه  فروش  به  قانونى  غير  و  سرمايه  كسب  اميد  با  تنها  كه  هستند  نيز  افرادى 
مى آورند. با اينكه اين عمل خسارات سنگين اجتماعى و اقتصادى براى جامعه و فرد 
كه  شود  مى  شنيده  مسئول  هاى  مقام  برخى  سوى  از  صداهايى  حاال  دارد،  فروشنده 

معنايى جز تالش براى قانونى كردن آن ندارد.
چند سالى هست كه بازار فروش كليه در ايران داغ و براى دالالنى كه نقش رابط ميان 
فروشنده و بيمار نيازمند به كليه را ايفا مى كنند، سكه است؛ هرچند هم اكنون خريد 
و فروش كليه در برخى كالنشهرهاى ايران مخفيانه انجام مى شود و كسى هم آن را 
انكار نمى كند، حاال يكى از نمايندگان مجلس با اشاره به اقدام، از بى اشكال و منطقى 

بودن آن سخن گفته است.
دكتر حسينعلى شهريارى، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى، به 
تازگى در گفت و گو با «شفاآنالين» گفت: با جلوگيرى از پيوند زنده به زنده و وقتى كه 
فرد دهنده رضايت دارد باعث مى شويم خيلى از افراد دچار عوارض جبران ناپذير شوند. 
زمانى كه ما در مورد اقتصاد مقاومتى صحبت مى كنيم، بهترين كار همان پيوند كليه 
است، چون هزينه ها نيز كاهش مى يابد و دياليز هزينه هاى بسيار بااليى دارد و تعداد 

زيادى دستگاه بايد خريدارى شود.
وى افزود: به نظر مى آيد عواملى هستند كه مى خواهند پيوند كليه را از افراد داوطلب 
ممنوع كنند. ضمن اينكه در اين فرآيند هميشه هم خريد و فروش صورت نمى گيرد، 
بلكه در خيلى از موارد اهداى عضو صورت مى گيرد، ولى عده اى دوست دارند كه پيوند 
زنده به زنده را متوقف كنند چون در اين كار منفعت دارند و دستگاه وتجهيزات دياليز 

را خريدارى و وارد مى كنند.
اظهار  در  نيز  هستند  مفرط  فقر  در  كه  افرادى  توسط  كليه  فروش  مورد  در  شهريارى 
نظرى عجيب، گفت: چه اشكالى دارد وقتى كه فرد در فقر است و با دريافت 20 تا30 

ميليون زندگى اش متحول مى شود، اين كار را انجام دهد؟
او در مورد عوارض و مشكالت احتمالى اهداى كليه تصريح كرد: اين موضوع عوارض 
و مشكالت خاصى ندارد و انسان هاى زيادى هم با يك كليه زندگى مى كنند و از آن 
طرف هم عده زيادى نيازمند كليه هستند كه اگر كليه به آنها نرسد دچار عوارض مى 

شوند و جان خود را از دست مى دهند. پيوند اعضا از نظر شرعى هم مشكل ندارد و 
مجوز دارد و حضرت امام (ره) هم مجوز داده و مراجع هم مخالفت ندارند. پس به نظر 

من هر كسى بايد به دنبال كار و تخصص خود باشد.
گفته هاى اين نماينده مجلس در مورد موضوع فروش كليه در ايران و اجتناب ناپذير 
بودن آن از چند منظر قابل بررسى است و مى توان با توجه به آن چند آسيب حوزه 
سالمت كشور را بازنمايى كرد؛ نخست اينكه در ايران افرادى هستند كه با گرم شدن 
بازار فروش كليه به منافع مالى مى رسند؛ افرادى كه در اين فرايند نقش رابط ميان 
فروشنده و بيمار نيازمند را ايفا مى كنند و با انجام عمل داللى منافع قابل توجهى را 

به دست مى آورند.
جدا از دالالن، به شركت هاى خصوصى و نهادهايى مى توان اشاره كرد كه در بخش 
بيماران  جمعيت  افزايش  با  و  هستند  فعال  دياليز  هاى  دستگاه  و  تجهيزات  واردات 
دياليزى در كشور به سود سرشارى دست پيدا مى كنند؛ افرادى كه اين نماينده مجلس 

نيز به آنها اشاره كرده و مدعى است عالقه ندارند با افزايش عمل هاى پيوند عضو، از 
تعداد بيماران دياليزى كشور كاسته شود.

اما نكته مهم و نگران كننده اى كه در ميان صحبت هاى نماينده مردم استان سيستان 
و بلوچستان وجود دارد، پرسشى است كه انكارى مطرح كرده است. شهريارى پرسيده 
است: چه اشكالى دارد وقتى كه فرد در فقر به سر مى برد و با دريافت 20 تا 30 ميليون 

زندگى اش متحول مى شود، اين كار را انجام دهد؟
اين پرسش جدا از اينكه از سوى چه كسى مطرح شده باشد، اعتراف دردناكى است 
كه اثبات مى كند در كشور ما عده اى براى فرار از فقر و فشار اقتصادى ناگزيرند به 
فروش اعضاى بدن خود، روى بياورند. دردناك تر اينكه مقامى مثل نماينده مردم در 
مجلس شوراى اسالمى بدون در نظر گرفتن خسارت هاى اجتماعى و اقتصادى اين 
نوع تن فروشى آن را بى اشكال مى خواند و با تمسك بر اجتهاد شرعى مراجع تقليد 

سعى بر بى اشكال نشان دادن اين آسيب اجتماعى دارد.
گويى ايشان كه در جايگاه عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين خصوص 
اظهارنظر كرده، توجه نداشته كه فروش كليه آن هم از سوى افرادى كه با مشكل 
اقتصادى رو به رو هستند، نه تنها نمى تواند تحولى در زندگى آنها ايجاد كند، بلكه 
به دليل محدوديت هاى اقتصادى و اجتماعى در آينده برايشان مشكالت عديده اى 

را ايجاد خواهد كرد.
نمى توان منكر اين شد فردى كه با يك كليه زندگى مى كند در ادامه زندگى بايد بيشتر 
مراقب سالمت خود باشد، نكات بهداشتى و سالمتى بيشترى را رعايت كند و از بسيارى 
از فعاليت هاى سنگين اجتماعى بپرهيزد. حاال تصور كنيد فردى كه با مشكل اقتصادى 
تن به چنين كارى مى دهد آيا در آينده مى تواند چنين محدوديت هايى را رعايت كند؟
و  ايثار  فرهنگ  ترويج  جهت  در  تالش  جاى  به  ايشان  بينيم  مى  كه  آنجاست  تر  تلخ 
اهداى عضو، بر بى اشكال خواندن فروش كليه، ضمن توجه به خسارات اجتماعى و 
اقتصادى آن، اصرار مى ورزد و به نوعى نيازمندان را به اين كار ترغيب مى كند، در 
حالى كه انتظار مى رود درصدد معرفى و ارائه راهى براى مشكل اقتصادى افراد نيازمند 
برآمده و به دنبال راهى براى مقابله با آن دسته از افراد سودجو و منفعت طلب باشند كه 

به بيماران دياليزى به چشم منفعت مى نگرند.

چراغ سبز يكى از نمايندگان مجلس براى يك اقدام غيرقانونى؛

ترغيب نيازمندان به كليه فروشى براى فرار از فقر
اگر از آن دسـت افرادى كه با نيت ايثار كليه خود را به فرد ديگرى مى بخشـند، بگذريم، افرادى نيز هسـتند كه تنها با اميد كسـب سـرمايه و غير قانونى 

بـه فـروش كليـه روى مـى آورنـد. بـا اينكـه ايـن عمـل خسـارات سـنگين اجتماعـى و اقتصـادى بـراى جامعـه و فـرد فروشـنده دارد، حـاال صداهايـى 
از سـوى برخى مقام هاى مسـئول شـنيده مى شـود كه معنايى جز تالش براى قانونى كردن آن ندارد.



  
  
  

يكشــنبه-15 ســفند 
لثانــى1438 6 جمــادى ا

5 مــارس2017
39 ســال اول- شــماره

Bamdadzagros.news@gmail.com5 ی یا

واكنش آيت اهللا بطحايى به خبر انتقادات او عليه 
روحانى و رئيس دولت اصالحات

به دنبال انتشار اخباري سخيف و جاهالنه عده اي افراد نان به نرخ روز خور در خصوص 
تخريب رئيس جمهور فعلي و رئيس دولت اصالحات به نقل از سوي بنده؛ اعالم ميدارم 
اينجانب هيچ گاه اهل تقابل با كسي نبوده و نيستم. ظاهرا عده اي سرشان براي ايجاد دعوا 
بين مسئوالن نظام درد مي كند. صراحتا اعالم ميدارم از ناحيه بنده هيچ گاه عليه اين دو 
مسئول در نظام اسالمي مطلبي گفته نشده و عليرغم آنكه ممكن است در بسياري از امور 

جاري نقدهايي داشته باشم اما اين حركت را بسيار زشت و پليد مي دانم.

توضيح فاطمه هاشمى در خصوص فايل صوتى
فاطمه هاشمى گفت: اگر گفتم سه هزار متر در اختيار امام بوده، منظورم اين نبوده كه منزل 
امام سه هزار متر بوده بلكه چنين كه مى دانيم جماران تنها منزل امام نبوده بلكه مقر رهبرى 
نظام بوده و با توجه به موقعيت جنگ آنجا يك سرى مراكز امنيتى بوده كه درمانگاه، 
اقامتگاه محافظين، دفتر امام، حسينيه امام و كارهايى كه امام به عنوان رهبر انقالب 
داشتند، در آن محوطه انجام مى گرفته است. يعنى همه آن سه هزار متر منزل و مربوط به 
شخص ايشان نبوده و در اختيار كارهاى مختلف ايشان بوده و خانه آقاى هاشمى يك خانه 
معمولى داخل آنجاست. اين را هم بگويم كه اوال خانه آقاى هاشمى اجاره اى است و بعد 
امام خودشان از آقاى هاشمى خواستند كه در اين خانه بنشينند. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

كليد گاوصندوق اعراب «ايران» است!
خبرگزارى روسى اسپوتنيك نوشت: توقع اينكه ايرانى ها زمانى از دولت تركيه در حين كودتا 
حمايت كردند، پس اين دولت نمك گير ايران شده، يك تصور بسيار ساده لوحانه به حساب 
مى آيد؛ ترك ها هيچ وقت نمك گير كسى نمى شوند و تجربه ثابت كرده كه شريك قابل 
اعتمادى نيستند. رابطه اردوغان و بشار اسد زمانى آنقدر صميمى بود كه ماه رمضان سحرى 
را خانوادگى در دمشق مى خوردند و افطارى را در آنكارا! در آن زمان رابطه سوريه و تركيه 
آنقدر صميمى شده بود كه حتى ايرانى ها هم در تعجب بودند. اردوغان مدعى است كه در 
آن مقطع تالش داشت اسد را از ايران دور كند. مشخص نيست اين عرب هاى بيچاره تا 
چه حد حاضر خواهند بود به اموال خود آتش بزنند كه همه از آمريكا گرفته تا اروپايى ها تا 
تركيه براى ذخاير ارزى آن ها كيسه دوخته اند و همه ياد گرفته اند كه كليد رمز گاوصندوق 

آن ها ”ايران“ است!

ايران و سپاه دغدغه مقام اطالعاتى رژيم صهيونيستى
يك مقام ارشد رژيم صهيونيستى اعالم كرد على رغم نگرانى هاى فعلى از برنامه هسته اى 
ايران، مقابله با تهديداتى كه امكان دارد از بحران سوريه حاصل شود، در اولويت دستور كار 
دستگاه امنيتى اسرائيل قرار دارد. چاگاى زوريل دبير كل وزارت اطالعات رژيم صهيونيستى 
با بيان اينكه مهمترين مسئله آن ها مقابله با قدرت گرفتن محور شيعه در سوريه به رهبرى 
است:  چيز  همه  از  صغيرى  عالم  زيرا  است  كليدى  آوردگاه  گفت: «سوريه  است،  ايران 
قدرت هاى جهانى شامل روسيه و آمريكا، بازيگران منطقه مانند ايران و تركيه، و گروه هاى 
رقيب داخل يك كشور مانند دولت اسد و اپوزسيون و كردها و داعش خبرنگار تايمز اسرائيل 
دفتر كار زوريل را اينطور توصيف كرده است: «نقشه  اى از تهران پشت سر او به ديوار نصب 
شده و يك كاله مشابه كاله هاى رسمى با آرم سپاه پاسداران در قفسه كتاب هاى اوست. 
اما اين سوريه و جنگ آن است كه ذهن او را به خود مشغول كرده است.» فارس اين 

خبر را منتشر كرد.
جدال احمدى نژادى ها بر سر يك خاطره

سيد محمدحسينى در واكنش به اظهارات عبدالرضا داورى گفت: صحبت هاى بى پايه و 
اساس، داستان سرايى و خاطره سازى هاى فردى كه سابقه و مواضع گذشته و حال وى 
معلوم است ارزش پاسخگويى و توضيح ندارد. اما به دليل ضرورت پيگيرى قضايى موضوع 
كه براى چندمين بار تكرار مى شود، باصراحت اعالم مى كنم كه اين قصه پردازى هاى 
ناشيانه از اساس كذب محض است تا چه رسد به جزييات خيال پردازانه اى كه براى تثبيت 
ادعاى خود، ساخته و پرداخته است تا مخاطب را تحت تاثير قرار دهد! واقعا متاسفم از فردى 
كه مدعى مسلمانى و اعتقاد به حساب و كتاب آخرت است چگونه در پيشگاه حق تعالى 

به خود اجازه مى دهد كه چنين الطائالتى به هم ببافد و به راحتى به ديگران تهمت بزند! 
خداوند همه ما را عاقبت به خير گرداند. انتخاب اين خبر را منتشر كرد.

كانديدايى براى رقابت نكردن
پژمان گرامى فعال سياسى اصالح طلب گفت: به نظر مى رسد هدف احمدى نژاد اين است 
كه به ايجاد موج احمدى نژاديسم در كشور و در عرصه انتخابات دامن بزند. در اين ميان 
بايد به وجود افرادى همچون غالم حسين الهام در اطرافيان احمدى نژاد توجه كرد كه 
ميتوانند از سد شوراى نگهبان عبور كنند. شايد اعالم كانديداتورى بقايى نيز سپرى براى 
معرفى افرادى مانند الهام و حفظ آنها از حمالت احتمالى باشد. بقايى از نگاه بسيارى پرچم 
پيروز نشدن احمدى نژادى ها است اما ممكن است از نگاه نزديكان احمدى نژاد برگ برنده 
اى باشد براى معرفى ساير كانديداها يا بهانه اى براى منحرف كردن حواس ها از آنچه 

احمدى نژاد و همراهانش واقعا مى خواهند . خبر آنالين اين خبر را منتشر كرد.

بى انصاف نباشيد، فراستى به دردنخورترين آدم سينما نيست
خبر حضور مسعود فراستى در كميسيون فرهنگى مجلس و صحبت هاى او درباره فيلم 
«گشت 2» جنجال هاى بسيارى به پا كرده بود. اين منتقد جنجالى البته در چند وقت اخير 
همواره خبرساز بوده است كه آخرين آن به واكنش تند محمدرضا گلراز به نقدهاى فراستى 
باز مى گردد. گلزار فراستى را به دردنخورترين آدم سينماى ايران خوانده بود. حاال پس 
از صدور پروانه نمايش فيلم «گشت 2» ساعد سهيلى در يك پست اينستاگرامى نوشته 
است: «فراستى به دردنخورترين آدم سينما نيست... بى انصاف نباشيد، اون خيلى ها رو به 
خنده انداخته و به نظرم گوگولى ترين و بانمك ترين آدم سينماست» خبرآنالين، اين خبر 

را منتشر كرد.

افشاگرى بازيكن سابق رئال از ماجراى رفتنش به بارسا
كه  است  ساخته  فاش  شد،  خواهد  منتشر  زودى  به  كه  كتابش  از  بخشى  در  اوزيل 
ازكتاب  بخشى  در  بود.اوزيل  شده  مذاكره  وارد  بارسلونا  با  رئال،  به  پيوستن  از  پيش 
جديد خود به نام "Die Magie des Spiels» نوشته است:« پس از جام جهانى 
2010، پيشنهادهاى متعددى به دست من رسيد. آرسنال مرا مى خواست مثل بايرن، 
با  مذاكره  وارد  هايم  برنامه  مدير  همراه  مادريد.  رئال  و  بارسلونا  منچستريونايتد، 
اند  كرده  باز  من  روى  حسابى  چه  اينكه  و  باشگاه  اهداف  از  آنها  شديم.  بايرن 
حرف زدند كه تقريبا مشابه صحبت هايى بود كه با ديگر باشگاه ها داشتم. سپس 
كه  داشتم  اطمينان  بارسلون،  به  سفر  از  قبل  كه  بگويم  بايد  شديم.  بارسلونا  راهى 
بارسلونا  زيبايى  به  تيمى  هيچ  مقطع  آن  در  بود.  خواهد  بارسا  من  بعدى  باشگاه 
و  شود  مذاكرات  وارد  نشد  حاضر  گوارديوال  بودم،  كه  آنجا  ولى  كرد  نمى  بازى 
را  من  جذب  به  اش  عالقه  نشد  حاضر  او  نداد.  من  به  هم  ساده  پيغام  يك  حتى 
نشان دهد و به همين دليل خيلى زود عالقه ام براى پيوستن به بارسا تبديل به ياس 

شد.» ورزش سه اين خبر را منتتشر كرد.

سوءاستفاده انتخاباتى از نام على دايى!
عبدالصمد ابراهيمى وكيل على دايى با انتشار اطالعيه اى اعالم كرد: اخيرا در بعضى 
شهرستان ها، به خصوص در جنوب كشور برخى افراد سودجو با اعالم سرمايه گذارى 
شهرستان ها،  آن  در  تجارى  مجتمع هاى  ساخت  و  ملك  زمينه  در  دايى  على  آقاى 
على  مكان  آن  در  است  قرار  اينكه  بهانه  به  نيز  افرادى  و  پرداخته  مردم  فريب  به 
برسانم  اطالع  به  است  الزم  كردند.  خريدارى  را  امالكى  كند،  گذارى  سرمايه  دايى 
آقاى دايى هيچ گونه سرمايه گذارى ملك و مجتمع تجارى پنهانى ندارد و اگر بنا به 
سرمايه گذارى در نقطه اى از كشور داشته باشد، قطعا خودشان براى امور كارى به آنجا 
جلسات  برگزارى  با  پيشاپيش  نيز  برخى  مى شوند.  مطلع  همگان  و  كرد  خواهد  سفر 
پنهانى شبانه تبليغاتى و انتخاباتى، مدعى شدند على دايى از آنها در انتخابات شورا 
حمايت مى كند. با تكذيب همه اين اخبار، چنين فريب كارى ها و بى اخالقى ها را قطعا 
اينگونه  فريب  دارد  استدعا  هم  عزيز  مردم  از  و  داد  خواهيم  قرار  قانونى  پيگرد  مورد 
سياسى  فعاليت  عدم  در  دايى  على  هميشگى  رويه  باشند  مطمئن  و  نخورند  را  افراد 

پابرجا بوده و خواهد بود.

عارف را نقد مى كنيم
نايب رئيس فراكسيون مستقلين گفت: به نظر من شما بايد اميد را نقد كنيد. واقعا اميد بسيار 
عملكرد بدى داشته و در مجلس لطمه هاى زيادى خوردند و در انتخابات 96 هم لطمه 
خواهد زد. به شما بگويم اين عملكرد آقاى عارف باعث مى شود كه ما پس از اين 
كت را بكنيم و ايشان را نقد كنيم. نقد ما جدى خواهد بود. جعفر زاده در پاسخ به 
اينكه اعضاى فراكسيون اميد كه از ايشان راضى به نظر مى رسند. گفت: خير. اينگونه 
نيست. ما در بين آنها هستيم. آقاى عارف اگر مى خواهد مدير يك مجموعه باشد، 
بايد اعضاى فراكسيون را تحت پوشش قرار دهد. در غير اين صورت ما ايشان را به 
صورت جدى نقد خواهيم كرد. آقاى عارف رئيس سازمان برنامه و بودجه اين كشور 
بود، در برنامه ششم نتوانست حتى يك پيشنهاد بدهد. چه انتظارى داريد شما؟ چطور 
ممكن است يك نفر رئيس يك فراكسيون باشد اما توانايى ارائه يك پيشنهاد را نداشته 

باشد؟ خبر آنالين اين خبر را منتشر كرد.

ماجراى درگيرى وزير بهداشت با يك فرماندار
در سفر وزير بهداشت به استان ايالم، قاضى زاده هاشمى در بازديد از اورژانس شهرستان 
بدره با فرماندار اين شهرستان درگيرى لفظى پيدا كرد.سفر وزير بهداشت در استان ايالم با 
حاشيه هايى همراه بود و وزير بهداشت در بازديد از مركز اورژانس شهرستان بدره با فرماندار 
اين شهرستان درگيرى لفظى پيدا كرد.گويا در اين درگيرى كه در خصوص امكانات درمانى 
بوده است، در هنگام اعتراض مردم شهرستان به اوضاع بهداشتى و درمانى منطقه فرماندار 
نيز آنها راتاييد كرده و در اين زمينه وزير بهداشت فرماندار بدره را تهديد به بركنارى كرده 
است.  معاون وزير بهداشت خبر منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر «درگيرى وزير 

بهداشت با فرماندار شهرستان بدره طى سفر به استان ايالم» را رد كرد.

تقاضانامه دانشجويان خارج از كشور 
خطاب به باقرى

جمعى از دانشجويان خارج از كشور نامه اى را براى تسهيل مقررات مرتبط با مشموالن 
قانون خدمت وظيفه عمومى، خطاب به ستاد كل نيروهاى مسلح ارسال كردند.جمعى از 
دانشجويان دانشگاه هاى خارج از كشور ، با انتشار طومارى سرگشاده خطاب به ستاد كل 

نيروهاى مسلح، خواستار ايجاد تسهيالت در حوزه قوانين خدمت وظيفه شدند.

تفسير آيت اهللا مكارم درباره ناتو عربى
 آيت اهللا مكارم شيرازى «ناتوى عربى» را دسيسه اى آمريكايى و صهيونيستى براى نابودى 
جهان اسالم دانست و گفت: سران عرب، سرنوشت سوريه، يمن، شمال عراق را مى بينيد، 
تا چه زمانى مى خواهند در خواب غفلت بمانند؟آيت اهللا مكارم شيرازى - مرجع تقليد - در 
مراسم عزادارى حضرت صديقه كبرى (س) در مدرسه اميرالمومنين (ع) قم، با تسليت 
دو  از  صراحت  به  آمريكا  رئيس جمهور  امروز  كرد:  اظهار  (س)  ابيها  ام  شهادت  سالروز 
استراتژى سياسى سخن مى گويد و مدعى مى شود ما در خاورميانه دو كار داريم، يكى 
ايجاد ناتوى عربى مستقل بدون دخالت آمريكا، اما با حمايت آن و ديگرى اين كه خاورميانه 
را پر از سالح هاى كهنه و قديمى خود كنيم و پول دولت هاى خاورميانه را بگيرم.اين 
مفسر قرآن كريم ادامه داد: سوريه، يمن و شمال عراق، تجربه خوبى است كه دولت ها و 
ملت هاى عربى بايد نسبت به آن هوشيارتر عمل كنند و در دام دسيسه هاى آمريكا و رژيم 

صهيونيستى نيفتند.
توصيه آيت اهللا خاتمى براى انتخاب رئيس جمهور

امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: امروز آنچه به دور از هر سياست و سليقه اى كه 
بايد توجه داشت، حضور در عرصه هاى انتخاباتى است و ديگر اين كه مردم رئيس 
با  باشد.خاتمى  آن ها  مشكالت  رفع  براى  راهى  دنبال  به  كه  كنند  انتخاب  جمهورى 
بايد  رو  پيش  انتخابات  در  شد:  يادآور  ندارم،  كارى  گذشته  دولت هاى  به  اينكه  بيان 
رئيس جمهورى انتخاب شود كه گفتمانش گفتمان واليت فقيه باشد.وى گفت: كشور 
رئيس جمهورى ميخواهد كه در تمام مسائل حرف واليت فقيه را زده و طبق آن عمل 
كند و در انتخابات سال 96، انتخاب رئيس جمهورى بايد در تراز جمهورى اسالمى 

و ولى فقيه باشد.

توييت عجيب مشاور رئيس جمهور
حسام الدين آشنا در صفحه توئيتر خود نوشت: هر قدر بودجه دستگاه ديپلماسى كم شود، 

نظاميان مجبور مى شوند اين خالء را با اسلحه ُپر كنند.

ماجراى بى احترامى به ايرانيان در تركيه
محمد ابراهيم طاهريان فرد سفير جمهورى اسالمى ايران در تركيه از پيگيرى جدى فيلم 
ضرب و شتم و بى احترامى به اتباع ايرانى در مرز گوربوالغ تركيه خبر داد.طاهريان فرد 
روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: صحت اين فيلم هنوز تاييد نشده و در دست 
بررسى است.وى حفظ و حراست از حقوق و احترام ايرانيان را از جمله دغدغه هاى مهم 
كارگزاران كشورمان در نمايندگى هاى خارجى عنوان كرد و افزود: از شهروندان عزيز 
درخواست مى كنيم تا اگر شكايتى در اين رابطه دارند به دفاتر نمايندگى وزارت امور خارجه 
در تركيه و يا مراجع مرتبط در داخل ايران اطالع دهند تا به طور قاطع پيگيرى شود.وى 
اظهار كرد: وزارت امور خارجه ايران اجازه بى احترامى به اتباع ايرانى در كشورهاى همسايه 
نداده و نسبت به هر گونه بى احترامى و ضرب و شتم واكنش متناسب و برابر قوانين و 

عرف روابط بين المللى نشان خواهد داد.

سرمايه گذارى آمريكايى ها در دو پروژه
حجت االسالم حيدر مصلحى در مراسم يادواره سرداران و فرماندهان و 230 شهيد و سه 
شهيد گمنام اين شهرستان در مصالى امام خمينى(ره) املش با تسليت شهادت دختر گرامى 
پيامبر مكرم اسالم(ص) و گراميداشت ياد شهدا با اشاره به سرمايه گذارى آمريكايى ها در 2 
پروژه «تحريف گفتمان امام راحل» و «نفوذ» در ايران، گفت: اينكه در كشور يك دفعه فساد 

بيت المال خورى رخ مى دهد همه عقبه اطالعاتى دارد تا اعتماد مردم به نظام كاسته شود.

آزادى يكى از بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر!
قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزادى يكى از بزرگترين قاچاقچيان حوزه مواد 
مخدر كشور خبر داد و گفت: اين فرد سال گذشته دستگير و حكم اعدامش را دستگاه قضا 
صادر كرد، اما امروز باخبر شديم كه وى با قرار وثيقه آزاد شده است.به گزارش ايسنا،على 
مويدى در جلسه شوراى پيشگيرى و مبارزه با موادمخدر اظهار كرد: در حوزه درمان مواد 
مخدر و دارو، شاهد وجود مافياى پيچيده اى در حوزه داروى متادون در استان كرمان هستيم 
و بايد رسيدگى جدى در اين زمينه صورت گيرد .وى افزود: استان كرمان در بحث مديريت، 

صنعت، اقتصاد و كشاورزى از استان هاى نمونه كشور محسوب مى شود.
هشدار AFC به داوران به خاطر حركت جنجالى رجب زاده

بعد از حركت جنجالى مهدى رجب زاده در ديدار برابر نماينده عربستان، يك سايت عربى 
مدعى شد كميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا رسما به داوران براى كنترل پيراهن 
بازيكنان هشدار داده است.به  گزارش پاريس نيوز عربى، در يكى از حساس ترين بازى هاى 
مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا، دو تيم األهلى عربستان و ذوب آهن به مصاف هم 
رفتند كه اين ديدار در نهايت با پيروزى دو بر يك نماينده عربستان به پايان رسيد.مهدى 
رجب زاده بعد از گلى كه به ثمر رساند، پيراهن خود را باال برد كه زير آن نوشته شده بود 
«فاطمه، عزت عالم است.» اين حركت رجب زاده بازتاب زيادى در رسانه هاى عربى و 
سعودى داشت. سايت عربى پاريس نيوز مدعى شد كميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا 
بعد از اين حركت رجب زاده به داوران هشدار داده است حتما قبل از بازى پيراهن هاى 
بازيكنان را كنترل كنند. در غير اين صورت اگر بازيكنى مانند رجب زاده چنين حركتى را 

انجام بدهد، خود داوران جريمه خواهند شد.
ياسين رامين آزاد شد

«ياسين رامين» ، فرزند يكى از مسئوالن دولت محمود احمدى نژاد كه از تابستان امسال 
در حبس به سر مى برد از زندان آزاد شد.ك منبع آگاه در جمعيت هالل احمر با تاييد اين 
خبر گفت: رامين، شامگاه چهارشنبه از اوين آزاد شد اما اطالعات بيشتر را روز شنبه اعالم 
مى كنم.وكيل مدافع ياسين رامين هم در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد كه فعال قصد 
مصاحبه ندارد.وى در پاسخ به اينكه آيا رامين با گذاشتن وثيقه آزاد شده است يا نه، افزود:اگر 

به اين سوال پاسخ دهم بايد به سواالت ديگر هم پاسخ بدهم.

 سعيد جليلى با وجود اينكه به صورت رسمى اعالم نكرده است كه در انتخابات رياست 
جمهورى سال آينده شركت خواهد كرد اما شواهد نشان مى دهد او قصد دارد به اين 
رقابت وارد شود. رقابتى كه باز هم يك طرف آن حسن روحانى است. سعيد جليلى 4 

سال پيش طعم شكست را از حسن روحانى چشيد. 
با وجود اينكه جبهه مردمى نيروهاى انقالب سعيد جليلى را در ليست 21نفر نامزدهاى 
احتمالى انتخابات رياست جمهورى قرارداده است اما جليلى از حضور در نشست اين جبهه 
سرباز زد، تا زمزمه هاى اختالف نظر او با جبهه مطرح شود. از طرف ديگر او از اظهار نظر 
رسمى درباره جمنا خود دارى كرده است. برخى اخبار از رد شروط جمنا از سوى جليلى 
خبر مى دهند. گزارش هايى نيز منتشر شده است كه نشان مى دهد او براى جبهه مردمى 

نيروهاى انقالب شرط هم گذاشته است. 
با وجود اينكه اختالف نظر سعيد جليلى با جمنا و اكثريت اصولگرايان روشن و مشخص 
است اما به نظر مى رسد او در ميان اصولگرايان رقيب جدى براى حضور در رقابت هاى 

انتخاباتى ندارد. جدى ترين رقباى جليلى يكى پس از ديگرى كناره 
گيرى كردند.  حجت االسالم رئيسى و پرويز فتاح قطعا نامزدى در 
انتخابات را رد كرده اند و محمد باقر قاليباف نيز زمزمه هاى عدم 

تمايلش براى حضور در اين رقابت منتشر شده است. 
حسين قربانزاده مدير مسئول روزنامه همشهرى گفته است ”قاليباف 
براى كانديداتورى در انتخابات مذاكره اى با اين جبهه(جمنا) نداشته 
است و اعضاى جبهه و نيروهاى منتخب براساس لطف، عالقه و 
اعتقاد خود نام وى را مطرح كردند. به نظر بنده قاليباف قصدى هم 

براى حضور در انتخابات رياست جمهورى ندارد.“
به اين ترتيب به نظر مى رسد رقباى اصلى سعيد جليلى، محسن 
رضايى و چند نامزد كم اقبال ديگر هستند، نام هايى همچون مهرداد 

بذرپاش، حميدرضا حاجى بابايى، على نيكزاد، عليرضا زاكانى و .. . 
محسن رضايى نيز تاكنون اعالم نكرده است در انتخابات حضور پيدا 
مى كند او گفته است هر تصميمى كه جبهه مردمى نيروهاى انقالب 

بگيرد از آن حمايت خواهد كرد. 
با اين شرايط برخى ناظران معتقدند كه سعيد جليلى با درك اين 
موقعيت و پى بردن به اينكه رقيب جدى در ميان اصولگرايان ندارد 

تصميم گرفته است كه در انتخابات حضور يابد. بر همين اساس هم در تالش است كه 
خود را  در جايگاهى فراتر از گروه ها و احزاب اصولگرا قرارد دهد. به نوعى تالش مى 
كند اصولگرايان را در موقعيتى قرارد هد تا او را به عنوان گزينه نهايى و مورد اجماع 

معرفى كنند. اين گزارش را بخوانيد. 
سفرهاى پياپى و سخنرانى هاى او نيز نشانه اى ديگر است براى اينكه او تصميم گرفته 
دست به يك قمار بزرگ سياسى بزند. از اين جهت براى او شبيه به قمار سياسى است 
كه اگر در اين انتخابات نيز شكست بخورد، همچون محمد باقر قاليباف و محسن رضايى 
موقعيت سياسى اش به شدت متزلزل مى شود. او نيز لقب سياستمدارى را به دوش مى 

كشد كه دوبار در انتخابات شكست خورده است.
وحيد جليلى برادر سعيد جليلى در يادداشتى در سايت رجانيوز به شدت به رويكرد جمنا 
براى اتحاد اصولگرايان حمله كرد. او نوشت: «نمى شود آدمهايى كه دعوت به وحدت 
مى كنند و مى خواهند صف مشترك و شخصيت واحد براى نيروهاى انقالب به وجود 

بياورند خودشان دوشخصيتى باشند.»

او در ادامه با بيان اين كه ”بله، وحدت. اما وحدت كلمه. نه اينكه نرم  افزار حزب اهللا را 
از هم بپاشانيم“، نوشته است: «جريان حزب اللهى را به حزب الالبى استحاله كنيم و 
مفاهيم اعتقادى و مقدس را به اسم سياست ورزى به بازيهاى تاكتيكى براى ائتالف 
هاى موقت 2+1 و 7+8 و 2500+1200 تقليل بدهيم. ائتالفهايى كه بارها پوشالى 
بودنشان هم اثبات شده است. هر كس هم صدايش خواست دربيايد بگوييم وحدت 

شكن!»
سعيد جليلى در انتخابات سال 92 در حالى كه توانست بيش از 4 ميليون راى به دست 
بياورد، پس از حسن روحانى و محمد باقر قاليباف در رتبه سوم قرار گرفت. پس از جليلى 
نيز محسن رضايى و على اكبر واليتى در رده ها چهارم و پنجم قرار گرفتند. احتماال او 
اميدوار است با مطرح شدن به عنوان تنها نامزد اصولگرايان و كسب آراى آنها و از طرف 
ديگر با خوشبينى نسبت به ريزش آراى حسن روحانى بتواند در اين قمار بزرگ پيروز 

از ميدان خارج شود. 

 راه جليلى
اما جليلى براى پيروزى در انتخابات فقط نياز به اجماع اصولگرايان و ورود بى رقيب 
به عرصه را ندارد. او بايد بتواند گفتمان سازى هم كند. چهره اى كه از جليلى در افكار 
عمومى شناخته شده، نزديك به كاراكتر محمود احمدى نژاد در انتخابات سال 84 است، 
احمدى نژاد در آن سال با ادعاى مبارزه با فساد و ساده زيستى وارد عرصه شد و توانست 
با دو قطبى شدن انتخابات در مرحله دوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى را شكست دهد. 

سعيد جليلى نيز پس از انتخابات سال 92 به طور مستمر سعى كرده است به دولت حسن 
روحانى حمله كند. او از تمام فرصت ها براى اينكار استفاده كرده است. جليلى بيش از 
هر چيز به سياست خارجى حسن روحانى، مذاكرات هسته اى و وضعيت اقتصادى مى 

پردازد.
در انتخابات سال 92 كه جليلى يك پاى رقابت بود در مقابل حسن روحانى قرار گرفت، 
مسئول پرونده هسته اى ايران بود و در كارنامه خود سالها مذاكره بى نتيجه را داشت. 
حسن روحانى و على اكبر واليتى با حمله به عملكرد جليلى به عنوان مسئول پرونده 

هسته اى ضربات سنگينى به او وارد كردند. در مناظره هاى تلويزيونى على اكبر واليتى 
با انتقاد شديد از جليلى گفت "مذاكره بيانيه خواندن نيست". 

حسن روحانى نيز در آن زمان به اين موضوع تاكيد كرد كه به جز چرخيدن سانتريفوژهاى 
غنى سازى اورانيوم بايد چرخ زندگى مردم و اقتصاد نيز بچرخد.

به  معطوف  را  فراوانى  تالش  و  باال  تمركز  انتخابات  در  پيروزى  از  پس  روحانى 
مذاكرات هسته اى كرد. او معتقد بود كه براى بهبود وضعيت اقتصادى بايد قفل 

تحريم ها را شكست. 
اكنون 4 سال است كه روحانى دولت را در اختيار دارد. او توانسته مذاكرات هسته اى را 
به ثمر برساند، قفل تحريم ها را بشكند و به توافقى جامع با غرب برسد. او توانست گام 
هاى مهمى نيز در بهبود اوضاع اقتصادى بردارد اما عبور از ركود شديد اقتصادى آنچنان 
سخت است كه هنوز دولت روحانى نتوانسته است از ان عبور كند. اين همان چيزى است 

كه احتماال سعيد جليلى روى آن متمركز مى شود. 
او چندى پيش در سخنانى با حمله به دولت اظهار كرد: "در ابتدا گفتند 
بايد به گونه اى عمل كرد كه چرخ كارخانه ها بچرخد، امروز مى گويند 
برجام انجام شد تا چرخ تانك ها نچرخد و جنگ نشود. البته بايد همان 
زمان نيز مشخص مى شد كه نچرخيدن چرخ برخى كارخانه ها چه قدر 
با چرخش سانتريفوژهاى ما ارتباط داشت اما امروز بايد شفاف سازى 

شود كه بعد از برجام، آيا چرخ كارخانه ها بهتر مى چرخد يا نه؟"
او در ادامه تاكيد كرد: "گفتم كه اين مقدار از تحريم ها باقى مى ماند و 
حتى خاطرم هست يكى از روزنامه ها از قول من تيتر زد كه تحريم ها 
باقى مى ماند و از قول ديگرى تيتر زد كه تحريم ها لغو مى شود. خوب 
است امروز بررسى شود كه آيا تحريم ها باقى مانده يا لغو شده است؟"
سخنانى از اين جنس در تمام سخنرانى هاى اخير سعيد جليلى ديده 
مى شود. او از برجام و سياست خارجى شروع مى كند و به اقتصاد 
مى رسد. برادر او وحيد جليلى نيز در يادداشت خود به شدت به برخى 
اصولگرايان حامى برجام تاخت و به گونه اى وحدت را در مخالفت با 

برجام و فتنه تعريف كرد. 
او نوشت: «كسانى كه در فتنه  عليه نظام ادعاى تقلب مى كنند و 
خواستار بازشمارى صندوق ها مى شوند، در ماجراى برجام ده جور 
موضع مى گيرند  يك روز تبريك مى گويد يك روز نقد مى كند، كسانى كه يك روز 
به فرموده مى نويسند  برجام توافق متوازن! است  روز ديگر  عليه مبتكر توافق متوازن! 
اعالم جنگ مى كنند، يك روز در مجلس يقه درانى مى كنند ودر دفاع از خسارت 
محض  به نيروهاى انقالبى با  تعابيرسخيف حمله مى كنند و براى دولت رسما جان 
فدايى مى كنند، بعد حاال علم دستشان مى گيرند كه "نه به روحانى"! با اين آدم هاى 
دوشخصيتى مى خواهيم شخصيت واحد و صف مشترك براى نيروهاى انقالب ايجاد 
كنيم؟!»به نظر مى رسد سعيد جليلى استراتژى سه سال اخير خود عليه دولت را پس 
از ورود احتمالى به عرصه انتخابات ادامه خواهد داد. او تالش خواهد كرد، برجام يعنى 
بزرگترين دستاورد دولت روحانى را تضعيف كند. شايد اين استراتژى با روى كارآمدن 

دونالد ترامپ كه مخالف شديد برجام است براى جليلى كارا باشد. 
از سوى ديگر جليلى زير سايه حمله به برجام بسيارى فعاالن سياسى اصولگرا و رسانه 
هاى آنها و حتى بدنه برخى نهادها از جمله بسيج را با خود همراه كند. به اين ترتيب در 

مقابل حسن روحانى و حاميانش صف آرايى كند.

انتخابات رياست جمهورى به صحنه جدال بر سر برجام تبديل مى شود؟

«مشاركت حداكثرى»؛ شعار مشترك انتخاباتىراند دوم هسـته اى!
سيدشهاب الدين چاوشى

وزيرمحترم كشور در همايش ملى مجريان انتخابات اعالم كرد كه رهبرى معظم انقالب 
در ديدار وزيرمحترم با ايشان، مشاركت باالى مردم را جزء ضرورت  هاى كارى وزارت  
كشور در كنار برگزارى انتخابات قانونمند و سالم  و در فضاى امن، اعالم فرمودند. رئيس  
جمهورى محترم نيز در سخنان خود در اين همايش حضور و مشاركت حداكثرى و 
مشاركت خيره كننده مردم را مايه ياس دشمنان كشور و اميدوارى دوستداران جمهورى 
اسالمى در تمام دنيا دانست. رئيس محترم مجلس شوراى اسالمى نيز در همين همايش 
مشاركت گسترده مردم را در شرايط خاص فعلى كشور با اهميت توصيف كرد كه بايد 

شكوه آن را به رخ جهانيان كشيد.
اتفاق نظر همه آگاهان جامعه بر اين است كه حساسيت شرايط كشور و لزوم همراهى 
و همسوئى مردم براى صيانت از ميهن به دور از تعارفات مرسوم، فرصتى براى نوسازى 
سرمايه اجتماعى در كشور است. پذيرش قاعده مهم دموكراسى و تفوق آراء اكثريت در 
جامعه براى اداره امور كه در قانون اساسى ما به عنوان ميثاق ملت و حاكميت مورد تأكيد 
قرار گرفته مى  تواند بسيارى از نابسا مانى  ها را خاتمه دهد و زياده  خواهى  ها را كه مى  تواند 

عامل تشديد اختالفات اجتماعى و سياسى گردد مهار كند.
سليقه  هاى مختلف در پس از پيروزى انقالب اسالمى در مقاطع مختلف آزمون خود را 
در نحوه مديريت جامعه نشان داده  اند، و امروز در آستانه اين دو انتخابات سرنوشت  ساز 
حق مشروع و قانونى مردم است كه صالحيت مديران جامعه خود را براى دوره حساس 4 
ساله بعدى در جريان يك انتخابات گسترده و باشكوه كه مي تواند مظهرى از همبستگى و 
عزم يك ملت براى صيانت از استقالل سياسى و اقتصادى خود باشد تعيين نمايند. فارغ 
از سليقه  هاى جناحى و گروهى امروز همه بايد به شكوه و همبستگى ملتى بينديشند كه 
حضورش حماسه ماندگار صيانت از ميهن را در افكار عمومى دنيا به نمايش خواهد گذاشت.

هر جريانى فكر و انديشه خود را براى اداره بهتر امور كشور صائب مى  داند بايد به دور از 
هياهو و جنجال، صالحيت  هاى خود را براى ملت فهيم ايران معرفى كند و بدون هيچ 
نگرانى از نتيجه، حق قانونى ملت را در اعمال رأى خويش بر سرنوشت آينده كشورش 
به رسميت شناسد. جامعه  اى كه براساس ارزش  هاى اسالمى بنا مى  شود پرخاشگرى، 
زورگويى و شيوه  هاى غيراخالقى را نمى  پسندند و انسان  ها براساس فطرت سالم و الهى 
خود جذب جريانات و كسانى مى  شوند كه در رفتار و گفتار آنها بوى صداقت استشمام كنند.

همه گروه  هاى وفادار به ميهن و نظام جمهورى اسالمى امروز در معرض آزمون حساسى 
قرار گرفته اند. از يك طرف بايد مردم را در شناخت و انتخاب مديران آينده كشور كمك 
كنند و از طرفى بايد بتوانند فارغ از نگاه  هاى تنگ  نظرانه شكوه همبستگى ملى را در دنيا 
به نمايش گذارند و مدلى از زندگى مسالمت  آميز و شرافتمندانه را از مردم ساالرى دينى كه 

توأم با پاي بندى به اخالقيات است ارائه دهند.
حال كه عزم همه بزرگان كشور و نخبگان در جهت ايجاد يك حماسه سياسى و ماندگار 
براى ميهن است همه بايد در اين جهت همسو تالش كنيم و اجازه دهيم صندوق  هاى 
رأى دراوج قانون گرايى از حق  الناس صيانت كند و مردم را نسبت به شكوه ايران اسالمى 

بيش از پيش اميدوار سازد.
همه در پرتو قانون براى سالمت انتخابات و صيانت از مجد و عظمت ايران و نمايش 
شكوه مردم ساالرى دينى بپاخيزند و فرصت دست  اندازى به ميهن را از بيگانگان سلب 
كنند.مردم ما نيز با آگاهى و مطالعه و شناخت از ميزان پاي بندى كانديداها به قوانين، كسانى 
را انتخاب خواهند كرد كه قادر به حل و فصل مشكالت پرشمار جامعه بوده و كارنامه 
عملكرد آنان در دولت  ها معلوم باشد و كارنامه عملكرد دولت  هاى گذشته به وضوح در 

پيش چشم مردم قرار دارد.

يادداشت
«مش
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تو جه به نوآورى هاى جديد در توليد 
ــروع به توليد لوله  ــال 62 ش ــركت از س ــاره به اينكه اين ش ــئول با اش اين مقام مس
ــه موفق عمل كنيم  ــتيم دراين زمين ــى كرده اظهار كرد : توانس ــاالت پى وى س واتص
ــيم   ــته باش ــى به توليدات ، نوآورى هايى دراين زمينه داش ــالوه بر كيفيت بخش و ع

ــاس نياز بازار توليد كرديم  واتصاالت جديد را برا س
مدير توليد شركت شيلنگ و لوله خوزستان از توليد 6500 تنى محصوالت اين شركت در 

سال خبر داد و گفت :در صورت حمايت مسوالن قادر به افزايش اين امار نيز خواهيم بود 
ــد اتصاالت را انحصارى كرده  ــركتها، تولي ــددى افزود : با توجه به اينكه برخى ش م
ــا اين نوآورى  ــده بود ، ما ب ــدن قيمت كاال ش ــن باعث افزايش كاذب ش ــد واي بودن
توانستيم اتصاالت جديد را با قيمت مناسب دراختيار مشترى قرار دهيم لذا تا زمانى 

ــيم . كه اين توانمندى را داريم مى توانيم جوابگوى نياز بازارباش

نمايشگاه هفدهم  در سطح خوبى برگزار شد 
وى اضافه كرد : نمايشگاه امسال نسبت به سال گذ شته به لحاظ ظاهر و زمان غرفه 
ــود چرا كه  ــت براى توليد كنندگان وخريداران موثر واقع ش آرايى بهتر بود و توانس

ــد . ــتقيم بين توليد كننده وزنجيره مصرف كننده برقرار ش ارتباط مس

ــى مدير توليد شركت شيلنگ و لوله خوزستان: ــدات بوم ــت از تولي حماي
در رونق اقتصاد استان تاثير گذار است 

مدير توليد شركت شـيلنگ ولوله خوزستان  ، خواستار حمايت هر چه 
بيشتر دولت از  توليدات بومى صنعت ساختمان شد . سينا مددى در گفت وگوى 

اختصاصى با سـازه نيوز اظهار كرد : درحال حاضر حمايت هايى از توليد كنندگان 
عرصه صنعت ساختمان مى شود وبخشى از توليدات ما در سازمان هاى دولتى 
استفاده مى گردد ولى بايد اين تعامل بيشتر شود ؛چراكه در رفع معضل بيكارى و رونق 

بخشى  اقتصاد منطقه تاثير گذار است .

لزوم همكارى  شركت هاى پتروشيمى   با توليد كنندگان 
مددى بيان داشت :  مهمترين مشكلى كه  با آن مواجه هستيم اين است كه گاهى مواد اوليه 
ــت كه به  ــيمى ها  ،هم قيمت يا حتى گران تر از مواد اوليه اى اس ــده از پتروش خريدارى ش
كشورهاى ديگر مى رود واين خود باعث نوسان قيمت كاال و سلب اعتماد مشترى نسبت به 

توليد كننده مى شود .
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ــود فراتر از انتظارات  ــتان در دو بازى ابتدايى خ ــتقالل خوزس تيم اس
ــبى براى صعود  ــرايط مناس ــب امتيازات كامل ش ــل كرده و با كس عم

ــدى دارد. ــه دور بع ب

اولين  در  خوزستان  استقالل  تيم    
عربستان  الفتح  ميزبان  خود  ديدار 
بازى  يك  ارائه  با  شد  موفق  و  بود 
سلطان  ورزشگاه  در  هوشمندانه 
هاى  نماينده  پيروزى  اولين  قابوس 
رقم  را  آسيا  قهرمانان  ليگ  در  ايران 
بزند. در هفته دوم شاگردان سيروس 
پورموسوى مقابل صدرنشين ليگ امارات قرار گرفتند و اين تيم را نيز با 
نتيجه اى مشابه ديدار اول از پيش رو برداشتند تا 6 امتيازى شوند و صدر 

جدول را به تنهايى در اختيار گيرند.
البته در كنار استقالل خوزستان تيم لخوياى قطر نيز نمايش هاى با كيفيتى 
ارائه داده است و با تكيه بر ستاره هاى خود نظير يوسف العربى و نام تائه 
هى از مدعيان جدى رسيدن به دور بعدى مسابقات به شمار مى رود. آنها 
در هفته اول موفق شدند با نتيجه سنگين 3 بر صفر در خانه تيم الجزيره 
امارات را شكست دهند ولى در ديدار دوم تيم الفتح عربستان شرايط سختى 
را براى آنها رقم زد و گل دقيقه 86 نام تائه هى ستاره كره اى آنها باعث 

كسب يك امتياز حساس از عربستان شد.
معموال در گروه هاى چهار تيمى كسب 10 امتياز مى تواند ضامن صعود 
استقالل  تيم  اگر  گفت  توان  مى  موضوع  اين  گرفتن  نظر  در  با  و  شود 
خوزستان در 4 بازى آينده خود 4 امتياز ديگر كسب كند مى تواند به دور 
بعدى صعود كند؛ ضمن اينكه آبى پوشان خوزستانى 2 بازى خانگى نيز 

در پيش دارند.

اختالف در خانه رقيب ايران/ شايد ليپى اخراج شود!
ــاره اختالف نظر با  ــه اى درب ــار بياني ــال چين با انتش ــيون فوتب فدراس
ــر كره و ايران  ــل از دو بازى در براب ــزوم اتحاد قب ــى و ل ــو ليپ مارچل

ــازى كرد. شفاف س

و  چين  فوتبال  فدراسيون 
مارچلو ليپى درباره  موضوعات 
اختالف  نظر  به  مختلفى 

خوردند.
كشور  اين  فوتبال  فدراسيون 
تاكتيك  ليپى  است  معتقد 
اجرا  تمرينات  در  درستى 

نمى كند و بهتر است ورود بازيكنان جوان به تيم ملى سرعت كمترى بگيرد. 
سرمربى ايتاليايى نيز به شدت عليه اين مسائل واكنش نشان داده و نارضايتى 

خودش را از اين مسائل اعالم كرده است.
ليپى  مارچلو  با  درگيرى  درباره  بيانيه اى  انتشار  با  چين  فوتبال  فدراسيون 
اين  نمى توانيم  ما  و  است  داشته  وجود  ليپى  با  اختالف نظرهايى  نوشت: 
مسائل را انكار كنيم ولى تاكيد مى كنيم چيزى كه بيش از هر چيزى اهميت 
دارد اتحاد ماست. بايد متحد باشيم و بدانيم كه دو بازى حساس در انتخابى 
جام جهانى در پيش داريم كه بايد با سربلندى از اين دو بازى بيرون بياييم.

در همين حال سايت اسپورت شين از احتمال بركنارى مارچلو ليپى به دليل 
اختالف با سران فوتبال اين كشور نوشت.

تيم ملى چين از پنج بازى نخست خود در انتخاباتى جام جهانى تنها 2 
امتياز كسب كرد و اكنون در قعر جدول قرار گرفته است. دو شكست برابر 
كره و ايران مى تواند شانس صعود چين به جام جهانى را به طور كامل از 
بين ببرد و اگر اژدهاى قرمز بخواهد شانس صعود به جام جهانى داشته 

باشد بايد از دو بازى برابر كره و ايران امتياز كامل بگيرد.

پايان كار حدادى در ليگ چين
ــه  ــتش در مرحل ــومين شكس ــول س ــا قب ــيچوان ب ــكتبال س ــم بس تي

ــت. ــار رف ــا كن ــن از دور رقابت ه ــگ چي ــى لي ــارم پايان يك چه

سيچوان مدافع عنوان قهرمانى ليگ 
چين در سومين ديدارش در مرحله 
پلى آف برابر گواندونگ 119 بر 97 
تن به شكست داد و با قبول سومين 
باخت از رسيدن به نيمه نهايى ليگ 

بازماند.
قبلى  بازى  در  كه  حدادى  حامد 
بود،  نرفته  ميدان  به  سيچوآن  براى 
در اين مسابقه 36 دقيقه و 39 ثانيه بازى كرد و 11 امتياز، 12 ريباند، 2 پاس 

منجر به گل و يك بالك شات به نام خودش ثبت كرد./

برد برزيلى ها با گل بازيكن آبادانى
صنعت نفت 1 - پيكان 0؛ فيروز اخراج شد، صنعت برد

ــد در بازى خانگى خود بدون حضور  ــم صنعت نفت آبادان موفق ش تي
ــود. ــاگران برابر پيكان تهران با تك گل حكيم نصارى پيروز ش تماش

موفق  آبادان  نفت  صنعت  تيم   ،
پيروزى  دومين  پيكان  برابر  شد 
بگيرد،  جشن  را  خود  خانگى 
تيم  آبادانى  هافبك  نصارى  حكيم 
برزيلى هاى ايران پاس زيباى كيم 
را عالى كنترل كرد تا دروازه تيمش 
صنعت  برد  آخرين  در  كند.  باز  را 
نفت گل هاى نصارى باعث آن سه 

امتياز شده بود. ديدار دو تيم صنعت نفت آبادان و پيكان تهران در حالى 
آغاز شد كه هواداران آبادانى اجازه بازى نداشتند. درباره شرح نيمه اول 
همين بس كه تمام بازى يك موقعيت داشت و آن هم شادكام پاس نصارى 
را به بيرون زد و در ادامه هيچ كدام از تيم ها نتوانستند موقعيتى را خلق 

كنند تا نيمه اول بدون هيچ گلى به پايان برسد.
ناصر  را  جدى  بسيار  موقعيت  اولين  و  كرد  فرق  شرايط  اما  دوم  نيمه  در 
باشد.  بازى  در  هنوز  نفت  صنعت  تا  گرفت  منشا  از  زيبايى  به  ساالرى 
حمالت نفتى ها باالخر جواب داد و پاس گل زيباى كيم هافبك كره اى 
اين تيم با خروج اشتباه رحمان احمدى، به نصارى رسيد و حكيم نصارى 

بعد از يك كنترل عالى توانست دروازه خالى تيم سابقش را باز كند.
راه  از  هاى  شوت  يا  و  كنار  از  سانتر  با  كردند  سعى  ها  پيكانى  ادامه  در 
دور دروازه تيم آبادانى را باز كنند كه بى دقتى مهاجمان و البته درخشش 

ساالرى، گلر صنعت نفت مانع از اين موضوع شد.
جايگاه  از  سپس  و  زمين  كنار  از  ابتدا  كريمى  فيروز  بازى  اواخر  در  البته 
تماشاگران اخراج شد تا از باال تيمش را تا دومين برد خانگى در نيم فصل 

دوم هدايت كند.

خبر

خبر

 اين داستان يك كودك متفاوت 
ــت. كودكى از  ــتانى اس خوزس
يك روستاى محروم در اطراف 
ــت هاى  دس كه  دانيال  ــوش  ش
ــبيه به  ــى بزرگش، او را ش خيل
نوستالژيك  كارتونى  شخصيت 
«ملوان زبل» كرده است. كودكى 
دوست داشتنى با قلبى مهربان و 
پر از اميد و همچنين عاشق تيم 

فوالد خوزستان.
ــى با يك  ــاوت بودن گاه  متف
ماجراجويى ساده براى برجسته 
ــر از من»  ــن» از «غي ــردن «م ك
حاصل مى شود، اين ماجراجويى 
ــكاف بزرگى  گاهى مى تواند ش
را پر كند و گاهى هم معادالت 
ــمت شكست و  زندگى را به س

سرخوردگى به سقوط بكشاند.
ــى نيز در جامعه  اما متفاوت هاي
ــه بخاطر  ــود دارند كه ن ما وج
فرمت هاى  با  ماجراجويى هايى 
ــل  دلي ــه  ب ــه  بلك ــخص،  مش
زير  ــمى  جس ــاى  ناهنجارى ه

ذره بين نگاه هاى اغلب زاويه دار، قرار مى گيرند!
اين نگاه هاى خيره شده به «تفاوت ها» تنها مى تواند به 
زندگى رنگ تيره كابوس بدهد، حسى كه باعث مرگ 

خاموش شخص مورد نظر پيش از «مردن» مى شود!
يكى از اين «متفاوت ها» در يكى از روستاهاى محروم 
ــوش زندگى مى كند، دست هاى خيلى  شهرستان ش
بزرگش، او را شبيه به شخصيت كارتونى نوستالژيك 
ــتنى با  ــت، كودكى دوست داش «ملوان زبل» كرده اس
قلبى مهربان و پر از اميد و همچنين عاشق تيم فوالد 

خوزستان!
ــيد فؤاد فاضلى كه اهل روستاى «بيت جاسم» در  س
بخش شاوور است، با اين شرايط جسمى خاص در 
كالس درس حاضر مى شد اما نه تنها مورد تكريم نگاه 
معلمش قرار نمى گرفت، بلكه هم كالسى هايش را از 

خود دور مى ديد!
رئيس انجمن روزنامه نگاران شوش كه پيگير اتفاقات 
اين كودك بود در ارتباط با تجربه تلخ فؤاد در كالس 
ــوش مى گويد: اين  ــگار فارس در ش درس به خبرن
ــه  ــتانى متورم و بزرگ وقتى به مدرس ــودك با دس ك
ــود، با وجود  مى رود و در كالس درس حاضر مى ش
ــى ها، معلم او را در  قد كوتاهش نسبت به همكالس

رديف آخر مى نشاند!
عباس كرم اللهى با بيان اينكه معلم قصد بيرون كردن و 
طرد فؤاد را نيز داشت، ادامه مى دهد: دانش آموز وقتى 
كه با اين رفتار مواجه مى شود همچون يك جذامى از 

خود متنفر مى شود.
*بيدار شو اين يك كابوس بود!

ــد، گويا  ــه داليلى عوض ش ــم بداخالق فؤاد ب معل
ــتايى را تكان مى داد و  ــخصى اين دانش آموز روس ش
مى گفت: «فؤاد پاشو اين تنها يك كابوس است»! بدين 
ترتيب نقطه عطف زندگى اين كودك به شكلى جديد 

و متفاوت آغاز شد.
ــد: معلمى به نام  ــن ارتباط مى گوي ــى در اي  كرم الله
«محمدرضا محرابى» جاى معلم سابق را مى گيرد، اين 
معلم به زودى مى فهمد كه دانش آموزان از فوأد دورى 
مى كنند! وى ادامه مى دهد: محرابى با مهربانى با فؤاد 
ــار مى كند و او را از رديف آخر به ميز اول منتقل  رفت
مى كند، او سعى داشت آن فضاى آلوده را تلطيف كند.

*تشخيص بيمارى
رئيس انجمن روزنامه نگاران شوش تصريح مى كند: 

ــايند محرابى  ــار خوش اين رفت
ــا جايى كه  ــه پيدا مى كند ت ادام
ــادابى  ــاهد ش ــواده فؤاد ش خان
فرزندشان در خانه مى شوند، او 
ــه درس خواندن عالقه  اكنون ب
وافرى نشان مى دهد! كرم اللهى 
يادآور مى شود: اين معلم دلسوز 
خانواده فؤاد را راهنمايى مى كند 
كه فرزندشان را براى تشخيص 
ــه مراكز  ــتانش ب علت ورم دس
ــل كنند،  ــى مربوطه منتق درمان
ــه ورم  ــت عارض ــرانجام عل س
ــخص  ــن كودك مش ــت اي دس

مى شود؛ «تومورهاى عروقى»!
ــؤاد در  ــد: ف ــه مى ده وى ادام
ــخيص اين  ماه هاى ابتدايى تش
ــك  عارضه، ماهانه 4 بار به پزش
ــا اين معلم  ــه مى كرد ام مراجع
همچنان با تعامل روانشناسانه و 
دوستانه در كنار اين دانش آموز 
قرار گرفت تا سرانجام شرايطش 
بهتر شد و اكنون تنها يك بار در 

ماه به پزشك مراجعه مى كند!

*به آرزويش رسيد
 اما تا حدودى!

ــاس وجود مى كرد از  ــته احس فؤاد كه بيش از گذش
معلمش خواست تا وى را به باشگاه فرهنگى ورزشى 

فوالد خوزستان ببرد، اين آرزوى كودكانه او بود.
ــوش در اين ارتباط  ــس انجمن روزنامه نگاران ش رئي
مى گويد: با رايزنى هاى معلم با مديريت باشگاه فوالد 
ــرانجام فؤاد در يكى از بازى هاى تيم  ــتان س خوزس
جوانان فوالد با شادى كودكانه اش حضور پيدا مى كند.

هر چند اين آرزوى كودكانه توسط معلم دلسوزش تا 
حدودى محقق شد اما روح معنوى و اخالق ورزشى 
تيم بزرگساالن فوالد خوزستان مى تواند با دعوت از 
فؤاد به اين رنِگ آرزوى او، واقعيت بيشترى نيز بدهد. 
در شهرستان شوش با 219 روستا، دو منطقه آموزشى 
ــوش وجود دارد، منطقه آموزشى شوش  شاوور و ش
ــامل مى شود. در دو  بخش مركزى و فتح المبين را ش
منطقه آموزشى روستاهاى محرومى وجود دارند كه 
با وجود تالش هاى صورت گرفته اما از لحاظ سرانه 

آموزشى همچنان فقير به نظر مى رسند.

شاگردان نعيم سعداوى با وجود برترى 
نسبتى برابر تيم صمد مرفاوى نتوانستند 
يك  به  و  كنند  ترك  را  قم  پيروزى  با 

امتياز رضايت دادند.
اخير  مسابقه  سه  در  كه  قم  صباى   ،
صاحب دو پيروزى و يك تساوى شده 
بود، امروز بهترين فرصت را داشت تا 
موقتا يك رتبه در جدول باال برود و تا 
اما  شود  دور  خطر  منطقه  از  حدودى 
نمايش ضعيف آنها كارى از پيش نبرد 
و تيم مرفاوى فقط توانست يك امتياز 
بگيرد و در جايگاه چهاردهم بماند؛ در 
چند  وجود  با  هم  فوالد  مقابل  سمت 

حمله جدى و حتى زدن توپ به تيرك دروازه مثل 
ديدار گذشته شان با مساوى زمين را ترك كرد.

ابتداى  از  هجومى اى  نمايش  سعداوى  شاگردان 
مسابقه داشتند و با نفوذ از جناحين خطرساز شدند 
كه جدى ترين حمله آنها دقيقه 2 اتفاق افتاد و ضربه 

به  صبايى ها  خوش شانسى  با  انصارى  ساسان  سر 
تيرك عمودى دروازه برخورد كرد؛ پس از آن صبا 
كه نشان مى داد ميلى به هجومى ندارد بيشتر سعى 
در گردش بازى در ميانه زمين داشت و به غير از 
يك بار نتوانست توپى به بايرامى مهاجم هدف شان 
برسد اما در طرف مقابل فوالدى ها چندين فرصت 

گل  زدن  در  ولى  كردند  خلق  جدى 
ناكام بودند تا هر دو تيم بدون زدن گل 

به رختكن بروند.
در آغاز نيمه دوم باز هم بازيكنان فوالد 
و  گرفتند  دست  در  را  ميدان  و  توپ 
چشم به ارسال از جناحين داشتند ولى 
و  گذاشتند  ناكام  را  آنها  صبا  مدافعان 
از طرف ديگر بدشانسى آنها نيز اجازه 
با  سعداوى  تيم  برسند؛  گل  به  نداد 
محوطه  پشت  در  پياپى  پاس هاى 
براى  روزنه اى  دنبال  به  صبا  جريمه 
ضربه زدن بود اما با اين تاكتيك هم به 
نتيجه الزم دست نيافت و گلزنى نكرد؛ 
صبا كه نمايش فوق العاده ضعيفى مثل بازى با سايپا 
داشت و طورى كار مى كرد كه به دنبال يك امتياز 
است، با دفاع منطقى و البته خوش شانسى كه يك 
بار توپ از روى خط دروازه اش برگشت داده شد 

بازى را مساوى تمام كرد.

سيد فؤاد؛ كودكى متفاوت و عاشق فوالد

 دومين تساوى متوالى براى مرفاوى و سعداوى؛

صبا 0 - فوالد 0؛ مساوى به درد نخور!

قابل توجه موديان محترم مالياتى
اطالعيه تغييرات نحوه ارسال 

فهرست صورت معامالت فصلى 
1-نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع آئين نامه اجرايى تبصره (3) ماده (169)قانون 
ماليالت هاى مستقيم اصالحى مصوب 1394/04/31 براى كليه فصول سال 1395 كماكان مطابق مقررات و 

دستورالعمل هاى قبلى صادره توسط سازمان امور مالياتى كشور خواهد بود .
2- مهلت ارسال اطالعات معامالت فصل پاييز سال 1395 تا پايان فروردين ماه سال 1396 تمديد گرديد . 

شايان ذكر است ، از ابتداى سال 1395 با عنايت به حذف امكان ارسال اطالعات فروش در گزارش امتناع وفق 
قانون ماليات هاى مستقيم اصالحى مصوب 1394/04/31،فعاالن اقتصادى در هنگام فروش كاال يا خدمات 

به ديگر فعاالن اقتصادى ،مكلف به درج شماره اقتصادى خريدار در گزارشات فهرست معامالت مى باشند . 
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خوزستان 

جاللى: همه دوست دارند 
صنعت نفت در ليگ بماند

 سرمربى تيم فوتبال پيكان، گفت: همه ايران دوست دارند 
آبادان در ليگ برتر بماند.  مجيد جاللى در نشست خبرى  
قبل از ديدار مقابل صنعت نفت، گفت: كامال آماده برگزارى 
غيبت  همه  ناراحتى  تنها  و  هستيم  نفت  صنعت  با  بازى 
هواداران در بازى فردا است. هواداران صنعت نفت شور 
خوبى دارند و حضورشان به گرم بودن بازى كمك مى كرد. 
تيم مان آماده است و مى خواهيم فردا عملكرد خوبى داشته 
باشيم. وى در مورد اينكه آيا اميدى به كسب سهميه ليگ 
قهرمانان آسيا دارد، افزود: قدم به قدم پيش مى رويم اميدوارم 

بتوانيم در ادامه كارمان موفق باشيم.
جاللى در مورد اينكه آيا صنعت نفت در ليگ برتر مى ماند، 
اظهار داشت: مشكالتى هميشه هست. تغيير مكرر مربى 
براى تيم ها مشكل به وجود مى آورد. اگر به ادوار ليگ برتر 
مراجعه كنيد مى بينيد تيم هايى كه كمتر مربى عوض كردند 
كارشان بهتر انجام شده است. همه ايران دوست دارند آبادان 
در ليگ برتر بماند. ليگ به حضور تيم هايى مثل ملوان و 
صنعت نفت نياز دارد. كار بسيار سخت است اما صنعت 
نفت اين توان را دارد كه خودش را در جدول حفظ كند. 

همه دوست دارند ملوان و صنعت نفت در ليگ بمانند.

سعداوى: وقفه ها به ليگ ضربه مى زند

سرمربى فوالد خوزستان از تعطيلى بازى هاى ليگ برتر ابراز 
گاليه كرد. نعيم سعداوى در نشست خبرى پس از بازى با 
صباى قم با بيان اينكه شايسته كسب پيروزى بوديم گفت: 
حمالت زيادى براى رسيدن به گل شكل داديم اما متاسفانه 
به اين مهم نرسيديم و الزم است براى ديدارهاى آينده تالش 

بيشترى داشته باشيم و اين مشكل را برطرف كنيم.
او ادامه داد: نمايش خوبى ارائه كرديم و موقعيت هاى زيادى 
همراه با مالكيت توپ داشتيم اما با اين حال فرصت هاى 
گلزنى را هدر داديم؛ مهاجمان ما امروز بى دقت بودند و از 

طرف ديگر بدشانسى هم داشتيم و نتوانستيم به گل برسيم.
سرمربى فوالد درمورد تعطيلى بازى هاى ليگ برتر عنوان 
كرد: با اين وقفه ها سخت است بتوانيم تيم را در شرايط 
تيم ها  مى شود  موجب  شرايط  اين  و  داريم  نگه  مسابقات 
در زمان حساسى از فصل ضربه بخورند و كار سخت تر 
مى شود. سعداوى اضافه كرد: با اينكه دو بازيكن را به دليل 
مصدوميت و دو دروازه بان را به علت محروميت در اختيار 
هستيم  خوشحال  و  كرديم  ارائه  خوبى  نمايش  نداشتيم 

جوانان ما عملكرد قابل قبولى نشان دادند.

قهرمانى حفارى در ليگ 
وزنه بردارى جوانان خوزستان

تيم ملى حفارى عنوان قهرمانى ليگ برتر جوانان خوزستان 
را به خود اختصاص داد.   فراز رامهرمزى، دبير هيات وزنه 
بردارى استان  اظهار كرد: اين مسابقات روزجمعه با حضور 
9 تيم در اهواز برگزار شد. وى بيان كرد: تيم هاى مناطق 
نفت خيز جنوب، ملى حفارى، نفت و گاز گچساران، نفت 
و گاز اميديه، پااليش نفت آبادان، شوشتر، مسجدسليمان، 

انديمشك، بهبهان در اين پيكارها حضور داشتند.
اين  پايان  در  گفت:  خوزستان  بردارى  وزنه  هيات  دبير 
مسابقات ملى حفارى به قهرمانى رسيد، نفت و گاز اميديه 
عنوان دومى را به دست آورد و مناطق نفت خيز جنوب 
سوم شد. وى عنوان كرد: مسابقات در سطح خوبى برگزار 
شد و ورزشكاران رقابت خوب و نزديكى با يكديگر داشتند.  
همچنين مراسم اختتاميه با حضور مديركل ورزش و جوانان 

استان برگزار و از تيم هاى برتر تجليل شد.
حضور تيم تكواندو خوزستان
 در تورنمنت بين المللى

تيم تكواندو آكادمى بارانى از خوزستان به عنوان نماينده ايران 
در تورنمنت بين المللى بلغارستان شركت مى كند.

 اين مسابقات از شنبه در دو بخش پسران و دختران جهت 
كسب رنكينگ المپيك در بلغارستان برگزار مى شود كه 
تيم آكادمى بارانى از خوزستان به عنوان نماينده ايران در 
اين تورنمنت شركت مى كند. در بخش پسران، محمدطاها 
حسينى ارشد و آرين شجاعى در اين پيكارها براى كسب 
سامان  روند.  مى  خود  حريفان  مصاف  به  برتر  سكوهاى 

بارانى هم به عنوان مربى، تيم استان را همراهى مى كند.
در بخش بانوان نيز يلدا بدرى حاجيور، نگار خدارحمى، 
مهسا نعماوى، آتوسا بهور و سارا ميزبان با حريفان خود به 
رقابت مى پردازند. نازى بارانى نيز هدايت تيم استان را بر 

عهده دارد.

عارف شريفى صرخه/ خوزستان اسپرت
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دروغ/ اراده ى آزاد 

خواندن اين كتاب مثل ديدن دو فيلم با يك بليط است. عنوان 
با  است.  آزاد»  «اراده  دوم  كتاب  عنوان  و  «دروغ»  اول  كتاب 
توجه به موجز بودن اين دو كتاب آقاى خشايار ديهيمى مدير 
مجموعه كتابهاى «تجربه و هنر زندگى» تصميم گرفته است 
تا اين دو را در يك كتاب تحت عنوان دروغ/اراده آزاد منتشر 

كند.
ما در كودكى با اين آموزه بزرگ شديم كه «دروغگو دشمن 
جاى  كه  رسيده ايم  بلوغ  به  جامعه اى  در  اكنون  و  خداست!» 
جاى آن به دروغ آلوده است. متاسفانه در مورد آسيب شناسى 
و اذعان به اشاعه اين فرهنگ زشت در جامعه باز هم صداقت 
نداريم و به خودمان دروغ مى گوييم و يا حداكثر از واژه جديد 

االختراع «خالف گويى» استفاده مى كنيم.
 ما دروغ را ريشه همه بدى ها مى دانستيم، اما اكنون اگر در 
فاضالب  اين  چطور  كه  مى بينيم  شويم  دقيق  كمى  اطرافمان 
سمى زندگى ما و اطرافيان ما را آلوده كرده است. تا آنجا كه 
او  «زرنگى»  براى  معيارى  گويى  دروغ  در  فرد  يك  توانايى 
كه  است  درازى  ساليان  بازى»  «زرنگ  فرهنگ  و  است  شده 
با تغذيه از اين فاضالب سمى سر برآورده و در جامعه ريشه 

دوانده است.
دانشگاه  از  شناس  عصب  دانشمند  سم هريس  كتاب  اين  در 
چيست؟  دروغ  اينكه  مى پردازد.  دروغ  واكاوى  به  كاليفورنيا 
است؟ صداقت چيست؟ دروغ بزرگ و  آيا هر فريبى دروغ 
كوچك يعنى چه؟ دروغ مصلحت آميز يعنى چه؟ تاثير دروغ 
در اعتماد چيست؟ رابطه تحسين و دروغ چيست؟ راز و دروغ 
چگونه ممكن است با هم مرتبط شوند؟ در موارد افراطى و 
حاد تكليف دروغ چه مى شود؟ دروغگو چطور حساب دروغ 
هاى خود را نگه مى دارد! فوايد يك رويى چيست؟ تاثير دروغ 

هاى بزرگ در جامعه چيست؟ 
مان  روابط  در  نگوييم  دروغ  هرگز  ديگر  بگيريم  تصميم  اگر 
چه تغييراتى به وجود مى آيد؟ كدام حقايق ناگهان در زندگى 
آدمى  جور  از آن چه  بعد  مان جلوى چشم ظاهر مى شوند؟ 
مى شويم؟ و چقدر بر اطرافيانمان تاثير مى گذاريم؟ به گمانم 

تالش براى يافتن پاسخ اين پرسشها به زحمتش مى ارزد.
اما كتاب دوم در مورد اراده ى آزاد است:

چيست؟  ناخودآگاه  و  آگاهى  دارد؟  وجود  آزاد  اراده ى  آيا 
آيا اراده از آگاهى برمى خيزد يا اينكه در دل ناخودآگاه جاى 
دارد؟ آنچه در كودكى گذشته است چه تاثيرى بر اراده فرد 
در آينده دارد؟ آيا با اسكن وضعيت نورون هاى مغز مى شود 
اراده فرد را قبل از آنكه خود فرد از آن آگاه شود تشخيص 
داد؟ و پرسشهاى جالب ديگرى كه سم هريس از ديدگاه دانش 
عصب شناسى نوين سعى در واكاوى آنها دارد و خواندن آن 

تاثير به سزايى در خودشناسى خودمان خواهد داشت.

دلنوشته

شهرمن اين روزها
پاي بنِد يورش تاريكيست
ميزبان گردهاي ريزاست

آسمانش تُهي از ناي ونفس
و زِ اندوهِ نباريدِن خود،لبريزست

روزگاري اين شهر
جاگهِ ُرستِن پيچكها بود

شاهدپرزدن شادِ پرستوهابود
وكهن رودِ كالن پهنه او

جاگهِ زورق وكشتي ها بود
شهرمن خوابگهِ سرخ شقايقهابود

آَوخ ازاين همه بيدادكه برشهرِ شقايقها رفت

شهرمن اين روزها
ابرراچشم براهست اكنون

ليك گويي حتي
رعد،آن شيهه اسبان سپهر

درگلو ُمختنِق است 
ابرهاهم تنگ چشمي دارند

شهرمن اين روزها
خاك را مي بلعد

گردبادي سهمگين شهررامي ِسپُرد دسِت غبار
و ره آوردِ غبار

سينه هايست كه سرشارشد ازبي نفسي
چشمهايي كه پراز كم بيني ست 

كاش ازپشِت نقاِب خدمت 
شهرمن ديده شود

شهرمن اين روزها 
نوررامي جويد

وكسي نيست كمي نور به شهرم بدهد.

خبرمعرفى كتاب

سالم بمبئى در روياى ركورد شكنى 
 خوب بد جلف در آستانه سه ميليارد

بر اساس اين فهرست فيلم هاى»سالم بمبئى»، «خوب بد جلف» و «هفت ماهگى» 
رتبه هاى اول تا سوم فروش كلى فيلم هاى در حال اكران را دست دارند.

جدول فروش هفتگى سينماى با اعالم فروش كلى فيلم هاى روى پرده منتشر 
شد.

بر اساس اين فهرست فيلم هاى»سالم بمبئى»، «خوب بد جلف» و «هفت ماهگى» 
رتبه هاى اول تا سوم فروش كلى فيلم هاى در حال اكران را دست دارند.

ساخته قربان محمد پور كه در سوداى ركوردشكنى پرفروش ترين فيلم تاريخ 
سينماى ايران قرار دارد تاكنون فروش كلى معادل 13،502،382،000 را به ثبت 
رسانده و در جايگاه نخست پرفروش ترين فيلم هاى در حال اكران جشنواره 

به سر مى برد.
در خالصه داستان سالم بمبئى آماده است: داستان آشنايى يك دختر هندى و 
يك پسر ايرانى را روايت مى كند كه هر دو دانشجوى پزشكى هستند و درگير 

اتفاقات پيچيده اى مى شوند. 
 محمدرضا گلزار، بنيامين بهادرى، ديا ميرزا، شايلى محمودى، گلشن گروور و 
بهروز چاهل در اين فيلم به كارگردانى "قربان محمدپور" به ايفاى نقش پرداخته 

اند. اين فيلم به زودى به زبان فارسى در ايران اكران خواهد شد. 
اولين فيلم سينمايى "پيمان قاسمخانى" تاكنون فروش قابل توجه 2،754،275،000 
تومان را به ثبت رسانده و توانسته رتبه دوم پرفروش ترين فيلم در حال اكران 

را از آن خود نمايد.
حميد فرخ نژاد، پژمان جمشيدى، سام درخشانى، ويشكا آسايش، مانى حقيقى، 
حسين پاكدل، بهاره رهنما، نيوشا ضيغمى، آزاده صمدى، امير مهدى ژوله، مهراب 
قاسم خانى، نسيم ادبى، سپند اميرسليمانى، على اوجى و با حضور مجيد مظفرى 

و رضا رويگرى در اين فيلم به ايفاى نقش مى پردازند.
فيلم سينمايى هفت ماهگى به كارگردانى هاتف عليمردانى در آخرين روزهاى 
اكران رسمى خود در سينماهاى تهران به فروش كلى 2،500،544،000 تومان 

دست پيدا كرده و جايگاه سوم را از آن خود كرده است.
حامد بهداد، باران كوثرى، پگاه آهنگرانى، هانيه توسلى، احمد مهران فر، فرشته 
صدرعرفايى، بهناز جعفرى و رضا بهبودى از جمله بازيگرانى هستند كه در اين 

فيلم به ايفاى نقش مى پردازند.

حقم را از سينما مى گيرم
 عباس غزالى اين روزها را مقابل دوربين محسن دامادى مى گذراند.

عباس غزالى بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر در گفتگو با خبرنگار سينمايى 
ديباچه، عنوان كرد: مشغول بازى در اثر جديد محسن دامادى به نام «همه 

چى عاديه» هستم كه در آخرين روزهاى فيلمبردارى آن به سر مى بريم.
وى در خصوص نقشش در اين اثر سينمايى گفت: داستان كامال شخصيت 
محور است و من نقش اصلى را بازى مى كنم كه تا پايان كار در تمام پالن ها 
حضور دارم و نقش هاى مكمل را نيز بهنوش بختيارى، پژمان بازغى و ديگر 
دوستان بازى مى كنند. داستان اجتماعى با رگه هاى فانتزى و كمدى است.

 غزالى در خصوص انتخاب اين نقش افزود: براى من اين اثر در ژانرى بود 
كه قبال در سينما تجربه نكرده بودم و دوست داشتم عباس غزالى را در اين 

سبك كار هم محك بزنم و تجربه اى داشته باشم.
وى در خصوص تمركز اين روزهايش روى سينما افزود: نه اينكه پيشنهاى 
از تلويزيون و تئاتر نداشته باشم، اما ترجيح مى دهم بعد از اتمام كار فعلى، 
درباره فيلمنامه هايى كه در اين چند وقت به دستم رسيده است يك جلسه 

بگذارم.
در حقيقت احساس مى كنم من و مخاطب در تلويزيون همديگر را پيدا 
كرده ايم و اطمينانى كه بايد را به هم داريم به همين خاطر فعال مى خواهم 

در سينما هم ديده شوم و به نوعى حقم را از سينما هم بگيرم.
عباس غزالى درباره انتخاب فيلنامه هاى خود افزود: تمام سعى ام را مى كنم 
اولويت انتخابم عالقه مردم باشد، چيزى كه انتظار مخاطب و اعتماد آنها را جلب 
مى كند، زيرا سنگينى اين اعتماد را در انتخاب هايم احساس مى كنم، شايد به 

همين دليل است كه به بازيگرى  كم كار يا گزيده كار شناخته شده ام.

مجرى هاى زن چادرى بايد 
در پوشش خود تغييراتى ايجاد كنند

مجرى هاى زن چادرى بايد در پوشش خود تغييراتى ايجاد كنند: يك طراح 
لباس درباره نحوه پوشش مجريان تلويزيون و تناسبى كه بايد با برنامه هايشان 

داشته باشد توضيح داد.
الدن سيد كنعانى، طراح لباس درباره پوشش مجريان برنامه هاى تلويزيونى 
گفت: «مجرى با توجه به محتواى برنامه اى كه اجرا مى كند، بايد لباسش را 
انتخاب كند، اما در تمامى برنامه ها، لباس مجرى بايد با هم هماهنگ باشد. به 
عنوان مثال سازمان صداوسيما، مجرى برنامه كودك را براى انتخاب لباسش 
را  لباس شان  رنگ هاى  مى توانند  راحت تر  مجريان  اين  و  مى گذارد  آزادتر 

انتخاب كنند.»
اين طراح لباس با بيان اينكه گوينده خبر بايد لباس رسمى بپوشد، اضافه كرد: 
«اغلب مجريان شبكه هاى خارجى، كت و شلوار يا كت و دامن مى پوشند. 
اين مجريان از رنگ هاى متنوعى نيز براى پوشش خود استفاده مى كنند. در 
واقع مجريان براى پوشش شان از اصول خاصى تبعيت نمى كنند، اما ما بايد 

بدانيم كه گوينده خبر بايد لباس رسمى بپوشد.»
سيد كنعانى ادامه داد: «سازمان صداوسيما بايد طراح لباس داشته باشد و 
دراين راستا، چند طراح با مهارت را براى طراحى لباس مجريان انتخاب كند 
تا طراحى انجام دهند. همچنين لباس هاى دوخته شده براى مجريان بايد به 
آرشيو تبديل شود. زمانى كه لباس ها دوخته و استفاده شد، بايد در سازمان 
صداوسيما به آرشيو لباس تبديل شوند تا براى برنامه هاى ديگر نيز مورد 

استفاده قرار بگيرند.»
اين طراح در پايان گفت: «مجرى خانمى كه برنامه خاصى را اجرا مى كند و 
تنها پوشش او چادر مشكى است، بايد در پوشش چادر خود نيز تغييراتى 

به وجود بياورد.»

خندوانه نوروزى با عروسك جديد در راه است
خندوانه براى ويژه برنامه نوروزى خود با عروسكى جديد مهمان خانه هاى 

مخاطبان مى شود.
برنامه «خندوانه» كه اين شب ها از شبكه نسيم پخش مى شود قرار است به زودى 

با عروسكى جديد در شب هاى نوروز مهمان خانه هاى مخاطبان شود.
رامبد جوان پس از حذف اجبارى عروسك جناب خان كه بخش عمده اى از 
جذابيت برنامه خندوانه را مديون او بود تالش كرد در اين مدت با آيتم هاى 
مختلف و بهره گيرى از حضور نيما شعبان نژاد جاى عروسك از دست رفته را 

پر كند كه موفق نشد.
حاال به نظر مى رسد رامبد جوان و سازندگان خندوانه پس از نااميدى از بازگشت 

جناب خان به ايده استفاده از يك عروسك جديد رسيده اند. 

مدير امور بين الملل بيناد سينمايى فارابى تاكيد كرد 
نبايد موفقيت فيلم فروشنده را به تئورى هاى توطئه 

ربط داد. 
ــفنديارى به عنوان سخنگوى هيات معرفى  امير اس
ــنده»  ــكار در زمينه حضور «فروش فيلم ايرانى به اس
ــم اسكار نقش  به كارگردانى اصغر فرهادى در مراس

داشت.
اسفنديارى با تاكيد براينكه بعد از سال 1985 تاكنون 
هيچ كارگردانى موفق نشده بود همچون فرهادى دو 
جايزه در بخش غيرانگليسى زبان دريافت كند، يادآور 

شد نبايد اين موفقيت را به تئورى توطئه ربط داد.
ــاره موفقيت فيلم فرهادى  ــت و گويى درب او در گف
ــت آن در عرصه بين الملل و بحث هايى كه  و اهمي

در زمينه سياسى بودن جايزه 
مطرح مى شود، سخن گفت.

ــى فيلم  ــد از افتخارآفرين  بع
«فروشنده» در مراسم اسكار، 
ــما را  ــتيم نظر ش مى خواس
ــخنگوى هيات  ــه عنوان س ب

معرفى فيلم ايرانى بدانيم.
اين موضوع مايه خوشحالى 
ــت براى كل  زائدالوصفى اس
تماميت  ــز،  عزي ــان  هموطن
ــران و باالخص  ــينماى اي س
ــادى و همكاران  ــر فره اصغ
ــم  فيل در  ــدرش  گرانق

«فروشنده».
ــودم مى  ــه نوبه خ من هم ب
ــم اين اتفاق فرخنده را  خواه
تبريك بگويم. با اين وجود، 
ــى آورم در زمانى  به خاطر م

كه هيات معرفى فيلم با مشورت و بررسى هاى همه 
ــيارى سعى كردند  ــيد، بس جانبه به اين تصميم رس
ــكلى  كل فرآيندى كه براى معرفى فيلم ايرانى به ش
ــود و در قياس با  ــك و اصولى طى مى ش دموكراتي
كشورهايى متعدد، نتايجى در خور توجه در بر داشته 
را زير سوال ببرند. در طول سال هاى اخير هم تالش 
هايى شده بود كه حتى برخى از دوستان خود ما هم 
لب به اعتراض بگشايند و براى انتخابى كه در سيرى 
ــخص و با اتكاء به رأى گروهى از صاحبنظران  مش
ــكيل  و متخصصان صورت پذيرفته، محكمه اى تش

ــكار كيفر  بدهند و در نهايت، براى عدم دريافت اس
خواست تنظيم كنند.

من و همكارانم بارها به اين نكته اشاره كرده ايم كه 
ــابقه كم در اين آوردگاه بزرگ جهانى و  عليرغم س
تمام ناماليمات داخلى و بين المللى، سينماى ايران 
ــتاوردهاى فوق العاده اى در اين زمينه رسيده  به دس
ــت. براى مثال، سينماى هند كه از سال 1957، به  اس
شكلى منظم و با چند مورد وقفه كوتاه مدت، با وجود 
سينماگرانى چون ساتياجيت راى، مرينال سن و شيام 
ــكار  بنگال، اقدام به معرفى فيلم خارجى زبان به اس
ــه نامزدى رسيده است، آن  كرده، در اين بخش به س
هم بدون دريافت هيچ جايزه اى، در حالى كه ما كه 
ــال 1992، به شكل منظم اين امر را شروع كرده  از س

ــيده ايم كه در  ــه نامزدى رس ايم، در اين بخش به س
ــده است. به  دو مورد هم به دريافت جايزه منجر ش
عالوه، زمانى كه فيلم «جدايى...» را معرفى كرديم در 
رشته بهترين فيلمنامه هم نامزد دريافت جايزه شديم. 
با اين احتساب، مى توانيم بگوييم كه تا به حال چهار 
ــته ايم. ثمرات معرفى حتى در برخى از  نامزدى داش
ــكار نشده ايم هم مشخص  ــال هايى كه نامزد اس س
ــالى كه «گذشته» معرفى شد،  بوده است: مثال در س
در نهايت نامزدى اين فيلم در گلدن گلوب بى هيچ 
ــد كه البته  ــورمان ثبت ش حرف و حديثى به نام كش

هيچكس توجهى به اين موضوع نكرد.
در قياس با سينماهاى ملى و سينماگران مطرح جهان 

هم به دستاورد بزرگى رسيده ايم.
ترديدى نيست. همين كه مايك لى در تاييد فرهادى 
بزرگترين تحسين ها را نثارش مى كند، مويد همين 
جايگاه غير قابل كتمان سينماى كشورمان در سراسر 
ــكار در  ــت. فرهادى با دريافت دومين اس جهان اس
ــت كه از سال 1985 هيچ  ــته كارى كرده اس اين رش
كارگردانى در بخش بهترين فيلم خارجى زبان قادر 

به انجام آن نبوده است.
ــم مى  ــت در همه جا به چش اما باز اطالعات نادرس
ــال 1947 بود كه تصميم  ــورد. در حقيقت، در س خ
گرفته شد جايزه اى ويژه و افتخارى به بهترين فيلم 
خارجى زبان اهداء شود، ولى 
ــته مشخصى براى  چون رش
ــت،  ــن جايزه وجود نداش اي
مقررات و راهكار مشخصى 
ــال  ــت. تا س هم وجود نداش
ــزه ويژه در  ــن جاي 1955، اي
ــال  ــد. در س 8 مورد اهداء ش
ــكار بهترين فيلم  اس  ،1957
خارجى زبان به عنوان رشته 
اى مستقل و دائمى تثبيت شد. 
ــب، كارگردانانى  به اين ترتي
چون فدريكو فللينى 4 اسكار، 
ويتوريو دسيكا 2 جايزه ويژه 
ــكار، اينگمار برگمان  و 2 اس
ــكار، آكيرا كوروساوا 1  3 اس
ــكار و  رنه  جايزه ويژه و 1 اس
ــزه ويژه برده اند.  كلمان 2 جاي
ــه فرهادى كرده به  اما كارى ك

گواهى آمار هم در اين سه دهه بى نظير بوده است.
با اين وجود هستند كسانى كه اين موفقيت را صرفا 

به داليل سياسى نسبت مى دهند.
استقبال خوب از سوى مجامع سينمايى در آمريكاى 
ــوان يكى از دو بخت  ــمالى و راهيابى فيلم به عن ش
اصلى به فهرست كوتاه 9 فيلمى نشان مى دهد برخى 
از دوستان كمى هم كم لطفى مى كنند. شايد فضاى 
ــنده» در رقابت دو بخت اصلى تا  موجود به «فروش
ــد، ولى اميدوارم اين اتفاق را  حدى كمك كرده باش

ديگر به تئورى توطئه نسبت ندهند.

اركستر  رهبرى  از  گذشته  سال  كه  رهبرى  على 
سمفونيك تهران استعفا داد و اينك در وين اتريش 
ساكن است، در نامه اى سرگشاده، از وضعيت مديريت 

عرصه موسيقى در كشور به شدت انتقاد كرد.
على رهبرى كه پارسال به دليل اختالف با مسووالن 
دفتر  و  ارشاد  وزارت  هنرى  معاونت  مديران  و 
موسيقى از مديريت اركستر سمفونيك تهران كناره 
گرفت، متنى را در اختيار رسانه ها قرار داده كه در آن 
مواردى انتقادى در قالب پرسش مطرح شده است. 

وى در مقدمه اين نامه نوشته است: «ايران در خيلى 
امكانات  وجود  با  فوتبال  و  سينما  مثل  زمينه ها  از 
محدود، موفقيت هاى بزرگ جهانى كسب كرده كه 
همواره باعث درخشش نام كشورمان بوده است اما 
در زمينه موسيقى علمى سمفونيك با وجود افراد با 
استعداد و تحصيلكرده، نه تنها هيچ موفقيتى كسب 

نكرده بلكه صرفا به علت منافع 
گروهى سودجو متاسفانه دچار 

پس رفت هم شده است.»
وضع  «اين  داده:  ادامه  او 
در  و  موسيقى  در  نابسامان 
ما   واضح  عقب ماندگى  نتيجه 
از كشور همسايه تركيه، بنده و 
اغلب دست اندركاران  حرفه اى 
گاهى  و  نگران  را  مستقل 

خجالت زده نيز مى كند.»
سمفونيك  اركستر  سابق  رهبر 
«معتقدم  است:  افزوده  تهران 
كه وقتى راه ها و درها به روى 
كاردانان واقعى بسته و از نادانان 
براى   ... مى شود،  استقبال   ... و 
پر  و  زيان  پر   ... مملكت  يك 

هزينه است.»
رهبرى تاكيد كرده است: «گروهى از خوش باورى 
و اعتماد بعضى رسانه ها سوء استفاده كرده و با پى 
بردن به قدرت رسانه ها از راه هاى مختلف مسولين 
را گمراه كرده و با تقسيم كردن امكانات دولت بين 
دوستان منتخب خود  حق هنرمندان بسيارى را در 
داخل و خارج از ايران پايمال و ضررهاى غير قابل 

جبرانى به مملكت  ما وارد كرده اند.»
«قدرت  است:  آمده  موسيقى دان  اين  نامه  ادامه  در 
قوه  مثل  همچنان  افراد  بازخواست  در  رسانه ها 
قضاييه و مجلس است. سوال از معاونت هنرى و 
افراد ذيصالح در مورد نحوه عملكرد يكساله به هيچ 
وجه بازخواست جزايى در پى نخواهد داشت. چرا 
افراد تحصيلكرده و كاردان ايرانى بايد از ترس ... 
يك گروه مافيايى، در مقابل تمام گرفتارى ها با ترس 
فراوان سكوت اختيار كنند، بخصوص در كشورى 

كه بدون ترس از مسولين سياسى و مالى هر روز 
انتقاد مى شود.»

او در بخشى ديگر از مقدمه نامه خود نوشته است: 
سرگشاده   نامه  چندين  نوشتن  از  بعد   ... «اينجانب 
اعتراضى و ايجاد آگاهى و هشدار در مورد وضع 
و  رهبران  آهنگسازان،  موسيقى دان ها   نابسامان 
نوازندگان جوان و مشكالت به بار آمده، ... تصميم 
اخرين   احتماال  كه  را  سرگشاده  نامه  اين   گرفتم  
هشدار بنده  در اين راه خواهد بود، خدمت شما 
مسولين خبرى فرهنگى و هنرى بنويسم و پيگيرى 
مشكالت حل نشده را به عهده شما واگذار كنم  و 
از شما تقاضا دارم با  طرح سواالتى همانند، چرا، 

چطور، چه شد موارد ذيل را پيگيرى بفرماييد.»
در ادامه اين نامه، على رهبرى هفت مورد انتقادى 

خود را چنين شرح داده است:

وضع  به  ارشاد   وزارت  بى توجهى  اول،  مورد   -
پنجاه  و  يكصد  از  بيش  آثار  و  زندگى  نابسامان 
آهنگساز ايرانى و در اختيار گذاشتن تمام امكانات 
توضيح  منتخب.  دوستان  نفر  چند  براى  فقط 
مسوليت  دوباره  كه    1394 سال  در  اين كه 
ومديريت هنرى در ايران را به عهده گرفتم ...نظر 
مثبت شركت ناكسوس، مشهور ترين كمپانى نشر 
مدتى  در  و  كرديم  كسب  را  جهان  در  موسيقى 
به  فرستادن  براى  را  ايرانى  اثر   16 كوتاه   بسيار 
اروپا ضبط كرديم. حال سوال اينجاست كه چرا ]

معاونت هنرى[  وزارت فرهنگ و ارشاد مايل به 
پيگيرى اين موضوع  بسيار مهم ...نشد و آثار اين 
نمى تواند  دليلش  آيا  كرد.  بايگانى  را  آهنگسازان 
اين باشد كه بر حسب اتفاق نام هيچكدام از اين 
معاونت  مديران  دوستان  جزو  ايرانى  آهنگسازان 
مورد    - نبودند.  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنرى 

دوم، عدم پيگيرى دعوت نامه كشور اتريش براى 
مى توانست  كه  بروكنر  بين المللى  جشنواره  افتتاح 
براى وجهه جهانى ايران نقش مهمى بازى كند. قرار 
بود در سال 1396 كشور ايران با اركستر سمفونيك 
تهران جشنواره بين المللى موسيقى بروكنر را افتتاح 
كند كه اين هم پيگيرى نشد. اينجا بايد متذكر شوم 
كه اغلب كشورهاى پيشرفته جهان در آرزوى چنين 
دعوتى هستند اما چرا مديران معاونت هنرى و دفتر 
اين  اهميت  به  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسيقى 
جشنواره  پى نبردند و اين دعوت نامه پايمال شد. 
البته شايد اين برنامه هم هيچ ارتباطى به اطرافيان 

گروه ... خانه موسيقى پيدا نمى كرد.
بد  بسيار  و  نا بسامان  وضع  به  چرا  سوم  مورد   -

هنرستان ها رسيدگى نمى شود؟»
- مورد چهارم بى توجهى به هنرمندان بسيار موفق 
ايرانى در خارج از ايران و عدم 
جلب آنان به همكارى در ايران 
است. در اروپا، امريكا ، كانادا  و 
چند كشور ديگر تعداد بيشمارى 
موسيقى دان، پژوهشگر، نوازنده، 
خواننده، اهنگساز و رهبر اركستر 
موفق  و  حرفه اى  بسيار  ايرانى 
وجود دارند و در مقابل معاونت 
هنرى با بى توجهى فراوان به اين 
يك  دوستان  با  صرفا  فقط  افراد 
موسيقى  بر  سال ها  كه  گروهى 
همكارى  داشته اند،  سلطه  ايران 

مى كند و ...
- مورد پنجم  عدم كنترل رزومه هاى 
هنرمندان موسيقى از طرف وزارت 

فرهنگ و ارشاد است.
- مورد ششم، رسيدگى بسيار جدى به وضع نابسامان 
اركستر سمفونيك تهران با مقايسه با همين اركستر در 

سال 1394است.
- مورد هفتم و مهمترين مورد، كم توجهى به اركستر 
اهميتش  كه  اركسترى  است؛  ايران  ملى  سازهاى 
براى چهره فرهنگى ايران به مراتب باالتر از اركستر 
سمفونيك و اركستر به اصطالح ملى است. در اين 
راه در سال 1394 بنده با همكارى شبانه روزى دوستان  
سجاد  متبسم،  حميد  تهرانى،  اسماعيل  آقايان  عزيز 
پورقناد، و ده ها نوازنده  ايرانى با موافقت و نظارت 
بنياد رودكى، اركستر سازهاى ملى ايران را تشكيل و 
با نظارت خود وزارت فرهنگ و ارشاد كنسرتى بسيار 
ايرانى ترتيب داديم كه مورداستقبال مردم هم واقع 
صد  در  صد  و  ملى  اقدام  اين  متاسفانه  ولى  شد 
ايرانى به علت عدم پرداخت  دستمزد نوازندگان از 

هم پاشيد.

اصغر فرهادى ،كارى كرد كارستان

از اين وضعيت موسيقى خجالت زده ام

 قاسم بابادي


