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حكايت ناتمام تردد 
خودروهاى اروندى !

ــوراى عالى مناطق آزاد  تردد خودروهاى  دبير ش
اروندى به خارج از محدوده منطقه آزاد اروند را ممنوع 
ــاى خارج از محدوده  ــتار توقيف خودروه اعالم كرد و خواس
منطقه آزاد اروند توسط نيروى انتظامى شد. تبديل شدن آن به 
يك سوژه پرمخاطب در استان خوزستان، عبدالحسن مقتدايى 
استاندار سابق خوزستان توانسته بود با همكارى شوراى تأمين 
استان خوزستان و دبيرخ انه شوراى عالى امنيت ملى تردد 

خودروهاى پالك اروندى را به يك مصوبه تبديل كند.

كاسه هاى
 داغ تر از آش

 به نظام ضربه مى زنند 

فيلم هندى ايرانى و 
ديدن ممنوعيت ها 
در قاب هاى زيبا!

علم، بازى اى
 در دست عده اى 
منفعت جو
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چرا جامعه ايران شاد نيست؟
مرتضى آژند

اگر نظرسنجى موسسه ها را در مورد غمگين 
از  خارجى  عوامل  سياه نمايى  كشور  بودن 
سبك  به  نگاهى  بدانيم؛  كشور  وضعيت 
در  كه  مردمى  قاطبه  ظاهر  حتي  و  زندگى 
نشان  خوبى  به  مى كنند  زندگى  اطرافمان 
مى دهد كه ما مردم غمگينى شده ايم يا حداقل 
شاد نيستيم. در جواب سوال چرا ما غمگين 
هستيم؛ بايد پرسيد كه چرا بايد شاد باشيم؟

الزم  عواملى  و  شاخص ها  بودن  شاد  براى 
است تا بتوان به واسطه وجود آنها احساس 
رضايت به شخص و جامعه دست دهد. آيا 
به واسطه رونق اقتصادى و نرخ پايين بيكارى 
امكان  واسطه  به  يا  بود؛  خوشحال  بايد 
كارآفرينى و بروز خالقيت؟ بايد به واسطه 
بيمه  خدمات  و  بهداشتى  خدمات  كيفيت 
درمانى كارآمد براى همگان خوشحال بود؛ 
يا فرصت تحصيل رايگان و كارايى خدمات 
حكمروايى،  امنيت،  و  ايمنى  آموزشى؟ 
شاخص هايى  ديگر  و...  اجتماعى  سرمايه 
چنين  مى توان  كدام  هر  براى  كه  هستند 

سئوال هايى را طرح كرد.
سئوال هايى كه جواب دادن به آنها مى تواند 
گوياى كيفيت زندگى افراد جامعه باشد، كه 
اين همان نتيجه اى است كه موسسه هاى نظر 
سنجى آمار آن را داده اند و پاسخى ست به 

بخشى از سئوال چرا نبايد خوشحال باشيم.
براى دادن پاسخ كامل به سئوال، الزم است 
آزادى هاى  به  بيشتر  كه  را  ديگرى  عوامل 
فردى و حق انتخاب ها مربوط است را در 
نظر بگيريم كه مى توان آن را در دو بخش 
محدوديت ها و شرايط مكانى مورد بررسى 

قرار داد.
ادامه در صفحه 2
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هفته نامه منطقه اى

تو جه به نوآورى هاى جديد در توليد 
ــال 62 شروع  ــركت از س ــاره به اينكه اين ش ــئول با اش اين مقام مس
ــتيم  ــى كرده اظهار كرد : توانس ــه واتصاالت پى وى س ــه توليد لول ب
ــى به توليدات  ــن زمينه موفق عمل كنيم و عالوه بر كيفيت بخش دراي
ــاالت جديد را برا  ــيم  واتص ــته باش ، نوآورى هايى دراين زمينه داش

ــاس نياز بازار توليد كرديم  س
ــد 6500 تنى  ــتان از تولي ــيلنگ و لوله خوزس ــركت ش مدير توليد ش
محصوالت اين شركت در سال خبر داد و گفت :در صورت حمايت 

ــوالن قادر به افزايش اين امار نيز خواهيم بود  مس
ــركتها، توليد اتصاالت را  ــه اينكه برخى ش ــددى افزود : با توجه ب م
ــدن قيمت كاال  ــرده بودند واين باعث افزايش كاذب ش ــارى ك انحص
ــاالت جديد را با قيمت  ــتيم اتص ــده بود ، ما با اين نوآورى توانس ش
ــب دراختيار مشترى قرار دهيم لذا تا زمانى كه اين توانمندى را  مناس

ــيم . داريم مى توانيم جوابگوى نياز بازارباش

نمايشگاه هفدهم 
در سطح خوبى برگزار شد 

ــال گذ شته به لحاظ  ــال نسبت به س ــگاه امس وى اضافه كرد : نمايش
ــراى توليد كنندگان  ــت ب ــر و زمان غرفه آرايى بهتر بود و توانس ظاه
ــتقيم بين توليد كننده  ــود چرا كه ارتباط مس وخريداران موثر واقع ش

ــد . وزنجيره مصرف كننده برقرار ش

ــى  ــدات بوم ــت از تولي حماي
در رونق اقتصاد استان تاثير گذار است 

مدير توليد شـركت شـيلنگ ولوله خوزستان  ، 
خواسـتار حمايت هر چه بيشـتر دولت از  توليدات بومى 

صنعت ساختمان شد . سينا مددى در گفت وگوى اختصاصى 
با سازه نيوز اظهار كرد : درحال حاضر حمايت هايى از توليد 
كنندگان عرصه صنعت سـاختمان مى شـود وبخشـى از 
توليدات ما در سـازمان 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 
خريدارى شده از پتروشيمى ها  ،هم قيمت 
ــت كه به  يا حتى گران تر از مواد اوليه اى اس
ــورهاى ديگر مى رود واين خود باعث  كش
ــلب اعتماد مشترى  نوسان قيمت كاال و س

نسبت به توليد كننده مى شود .

شادى در سرزمين اساطير 
تيم سينا صنعت ايذه قهرمان كشتى فرنگى جام باشگاه هاى جهان شد
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از صنعت انبوه سازى حمايت نمى شود

 حاشيه نشينى در خوزستان رو به گسترش است
حاشيه  در  خبرى  نشست  در  پورحاجت  فرشيد   
اهواز  در  خوزستان  ساختمان  صنعت  نمايشگاه 
برگزار شد، اظهار كرد: در 10 سال اخير نتوانسته ايم 
مشكالت حوزه ساختمان را برطرف كنيم و در اين 
سال ها كه اين صنعت نياز به حمايت داشته است، 
هيچ حمايتى از كارآفرينان حوزه توليد انجام نگرفته 

است.
وى افزود: اين عدم حمايت تبعاتى از جمله حجم 
عظيمى از بيكارى را به وجود آورده است كه اگر 
حوزه  اين  مى شد،  حمايت  ساختمان  صنعت  از 
مى توانست نقش مهمى در ايجاد اشتغال در استان 
خوبى  به  ظرفيت  اين  از  متاسفانه  اما  باشد  داشته 

استفاده نشده است.
فروش  پيش  قانون  اجراى  براى  الزم  زيرساخت 

مسكن در كشور وجود ندارد
رفع  در  جدى  عزم  بايد  كرد:  تصريح  پورحاجت 
انبوه سازان  براى  كار  فضاى  بهبود  و  توليد  موانع 
در استان به وجود آيد تا آن ها بتوانند بدون دغدغه 
به فعاليت خود در استان ادامه دهند. در اين زمينه 

قول هايى داده شده اما هيچكدام از اين 
قول ها عملياتى نشده است.

وى در خصوص قانون پيش فروش 
اجراى  براى  كرد:  عنوان  مسكن 
قانون پيش فروش مسكن در كشور 
جامعه  و  ندارد  وجود  زيرساختى 
انبوه ساز نيز نسبت به اين مساله گله 
اين  حل  براى  عزمى  هيچ  اما  دارد 

مشكالت در كشور وجود ندارد.
كشورهاى  كرد:  عنوان  پورحاجت 
در  ركود،  زمان  در  دنيا  توسعه يافته 
توليدى  بنگاه هاى  از  ماليات ها  زمينه 
حمايت مى كنند اما در كشور ما در اين 

سال ها سنگين ترين ماليات ها را براى فعالين حوزه 
ساختمان وضع كردند كه مشكالت فراوانى را براى 

آن ها به وجود آورد.

اخذ ماليات هاى سنگين
 و وضع قوانين مالياتى خلق الساعه

مالياتى  قوانين  وضع  زمينه،  اين  در  داد:  ادامه  وى 
خلق الساعه يكى ديگر از مشكالتى است كه براى 
عمال  و  مى آيد  وجود  به  مسكن  كنندگان  توليد 
اجراى قوانين در اين حوزه به شكل متفاوتى نسبت 

به ساير كشورهاى توسعه يافته است.
پورحاجت اظهار كرد: ما به عنوان بخش خصوصى 
پرداخت  كامل  طور  به  را  خودمان  ماليات هاى 
مالياتى  عدالت  دنبال  به  زمينه  اين  در  اما  مى كنيم 
هستيم، اما بايد ديد كه آيا اين عدالت مالياتى در اين 

حوزه اتفاق افتاده است؟
وى اظهار كرد: اخذ ماليات هاى سنگين بر پيكره 
نيمه جان صنعت ساختمان، بن بستى براى اين حوزه 

است و بايد قوانين مالياتى در اين زمينه اصالح شود.

ابزارهاى مالى براى تامين 
مسكن مردم مشخص نيست

پورحاجت عنوان كرد: در حوزه بيمه هاى تامين 
زحمتكش  جامعه  هزينه هاى  تمام  اجتماعى، 
كارگر پرداخت مى شود اما اين اجازه به كارفرما 
داده نمى شود تا ليست اسامى كارگرانى كه بيمه 
اساسا  و  كند  مشاهده  را  مى شود  رد  آن ها  براى 
اين نوع بيمه ايراد دارد كه بايد به اين مشكل نيز 

توجه شود.
وى با بيان اين كه سيستم بانكى بايد نگاهش را به 
توليد كارآفرينى عوض كند، گفت: در حوزه مسكن، 
بانك تخصصى بانك مسكن است كه بايد عملكرد 
توسعه اى داشته باشد و در اين زمينه، بايد نگاه به 
سيستم ها و روش هاى قديمى عوض شود و به 

دنبال طرحى نو در حوزه بانكدارى باشيم.
پورحاجت عنوان كرد: ابزارهاى مالى براى تامين 
مسكن مردم مشخص نيست و بايد در اين زمينه 

تمهيداتى براى خانه دار شدن مردم در نظر گرفته 
شود. بايد به فكر آن باشيم كه شرايط خانه دار شدن 
جوانان را تسهيل كنيم و در اين زمينه مجلس و 

دولت تمهيدات الزم را در نظر بگيرند.
ستادهاى بازآفرينى بافت هاى
 فرسوده بايد فعال شوند

وى گفت: مجلس و دولت حتما بايد در برنامه ششم 
توسعه تمهيداتى براى تامين نياز مسكن جوانان در 
نظر بگيرند تا آن ها بتوانند به راحتى صاحب مسكن 

شوند.
پورحاجت با بيان اين كه بايد به فكر توانمندسازى 
شهرى در برنامه ششم توسعه باشيم، اظهار كرد: 
در كشور حدود 20 ميليون نفر بدمسكن هستند و 
در خانه هايى نا امن يا فرسوده زندگى مى كنند كه 
بايد برنامه ريزى جامعى براى بازآفرينى بافت هاى 
فرسوده در حاشيه هاى شهرها و سكونتگاه هاى امن 

انجام بگيرد.

وى ادامه داد: ستادهاى بازآفرينى بافت هاى فرسوده 
در استان بايد فعال شوند زيرا خوزستان 11 درصد از 
بافت فرسوده كشور را به خود اختصاص داده است 
و بايد برنامه اى جامع براى احياى بافت هاى فرسوده 

در استان مورد توجه قرار بگيرد.

حاشيه نشينى در خوزستان رو  به 
گسترش است

در  بايد  استانى  ستادهاى  كرد:  عنوان  پورحاجت 
كميته  و  كنند  برگزار  را  خود  جلسات  زمينه  اين 
راهبردى براى بازآفرينى شهرى تشكيل شود تا مردم 
و بخش خصوصى فعال شوند و دولت بتواند از اين 
دو بخش حمايت كند وا شاهد حل مشكالت و 

بازسازى بافت هاى فرسوده باشيم.
وى در خصوص مساله حاشيه نشينى در اطراف 
در  حاشيه نشينى  بافت  كرد:  خاطرنشان  شهرها 
حال زادوولد است و حاشيه نشينى در خوزستان 
رو به گسترش است و هيچ توجهى نيز به اين 
بافت  اهواز  مختلف  مناطق  در  نمى شود.  مساله 
حاشيه اى در حال توليد است و هيچ 
برنامه اى براى سكونت هموطنان ما 
در بافت هاى حاشيه اى اهواز و ساير 

شهرها وجود ندارد.
با  اميدواريم  داد:  ادامه  پورحاجت 
از  حوزه  اين  در  كه  درايت هايى 
سوى مسئوالن انجام مى گيرد، دغدغه 
هموطنان ما حل شود زيرا اين مساله 
جز تكاليف دولت است تا سرپناهى 

امن براى مردم ايجاد كند.

شوراى شهر و شهردارى چه 
اتفاق مثبتى را در شهر رقم 

زده اند؟
و  شهر  شوراى  از  انتظارات  خصوص  در  وى 
شهردارى اهواز عنوان كرد: انتظار ما از شوراى شهر 
و شهردارى آن است كه عملكرد خود را مشخص 
كنند و به مردم نشان دهند كه در اين سه سال گذشته 

چه اتفاق مثبتى را در شهر رقم زده اند.
پورحاجت افزود: المان هاى شهرى ما متاسفانه از 
شاخص هاى هويتى و فرهنگى و استانداردها دور 
هستند و ورودى شهرهاى ما داراى شاخص هاى 
تعريف شده نيستند و از هر طرف وارد مى شويم 
وارد بافت حاشيه اهواز مى شويم و هيچ عزمى براى 

برطرف كردن اين مشكالت وجود ندارد.
وى گفت: بايد نگاه ما به انتخابات آينده شوراى شهر 
نگاهى كارشناسانه باشد و افرادى كه قرار است در 
اين انتخابات شركت كنند، بايد به شهر تعلق خاطر 
داشته باشند و ما نيز به عنوان بخش خصوصى در 

كنار آن ها خواهيم بود.

چرا جامعه ايران شاد نيست؟
ادامه سرمقاله

محدوديت ها: جامعه از سليقه هاى مختلفى تشكيل شده است (جنسيت، گروه هاى سنى، 
گروه هاى شغلى و..) كه الزمه رضايت مندى همه گروه ها پاسخگويى به اين سليقه هاست. 
منظور حق انتخابى آزادانه است نه پنهانى، بدون آنكه فرد يا افراد به واسطه آن عمل 
دچار محدوديت هاى بعدى شوند. مثال بيان نظرات شخصى در خانه و جامعه بدون ترس 
و بدون احساس نا امنى، يا دنبال كردن موسيقى مورد عالقه، بدون محدوديت و بدون 
بروز  و  فردى  انتخاب هاى  شخصى،  مسائل  ديگر  و  پوشش  نوع  مورد  در  سرزنش؟ 

خالقيت ها هم همين سئوال ها قابل طرح است. 
امور مربوط به حوزه بانوان متفاوت تر است. آيا خانم ها مى توانند بدون محدوديت و به 
دور از نگاه هاى امنيتى در بخش هاى مختلف جامعه به كار و فعاليت و تفريح بپردازند؛ 
وقتى كه درصد بااليى از ورودى دانشگاه ها را در اختيار دارند نبايد به همين تناسب 
اجازه فعاليت و استفاده از توانايى هايشان را داشته باشند؟ يا بحث استفاده از خدمات 
ورزشگا ه ها؛ به تناسب همه گروه هاى  تفريحى-رفاهى. مثال اجازه ورود بانوان به 
شغلى هم مى توان همين محدوديت ها را در نظر داشت، نويسنده اى كه اجازه انتشار 
كتابش را ندارد، گروه هاى صنفى و كارگرى كه حق اعتراض ندارند و... مسائلى از 
اين دست هستند. بحث ديگر در حوزه محدوديت ها به خودى ها و غير خودى ها در 

برخوردارى برابر از عدالت است.
گروهى با استفاده از رانت، امتياز و حاكميت پول قادر به انجام هر كارى هستند و 
توانايى انجام هر فعلى را دارند، توانايى كه باعث به حاشيه راندن گروه هاى ديگر 
مثال  ندارد.  وجود  يكسانى  قانونى  نگاه  گويا  كه  مسائل  از  برخى  در  است.  شده 
پرونده هاى عوامل اسيدپاشى، اختالس و...هنوز به سرانجام نرسيده است ولى احكام 
مربوط به حوزه هاى زندگى شخصى يا يك اظهارنظر يا انتقاد پيگيرى و صادر شده 

است.
شرايط مكانى: بحث ديگر مربوط به حوزه مكان ها ست، بيش از 70 درصد مردم در 
شهرها زندگى مى كنند و مابقى در محيط هاى روستايى؛ در مورد خدمات و امكانات 
موجود در روستاها بايد گفت كه در حال حاضر تعدادى از روستاها حتى لوله كشى 
آب يا گاز را ندارند چه برسد به امكانات تفريحى براى گذراندن اوقات فراغت. در 
بحث شهر نشينى نيز به جز شهرهايى كه در مقطعى پايتخت بوده اند (تبريز، اصفهان، 
مشهد، شيراز و تهران) و كالن شهرها؛ شهرهاى ديگر به خصوص شهرهاى كوچك 
و متوسط در بحث امكانات تفريحى چيزى از روستاها بيشتر ندارند، تنها تفاوتى كه 
باعث شده است شهر تلقى شوند، داشتن نهاد شهردارى با چند سازمان دولتى ست. 
باالخره الزم است زمانى كه مردم براى پر كردن اوقات فراغت در محيط هاى بيرون به 
سر مى برند، امكاناتى نظير كتاب خانه ، فرهنگسرا، مراكز خريد، باشگاه هاى ورزشى، 
سالن هاى نمايش، پارك و شهر بازى وجود داشته باشد تا بتوان به آن مراجعه كرد، 
وگرنه يك خيابان مركزى كه شهر را دو تكه كرده است با تعدادى مغازه تعميراتى 
و سوپر ماركت و نمايى يكنواخت و بى روح از مشتى آجر و بلوك و سيمان كه 
نمى تواند پر كننده اوقات فراغت سليقه هاى مختلف يك شهر باشد. هر چند همان 
كالن شهرها هم دچار معضالت متعددى از جمله آلودگى هوا، ترافيك و ازدحام بيش 

از حد  اندازه هستند.
پس الزم است به جاى حواله كردن غمگين بودن كشور به دشمنان و پاك كردن 
صورت مساله، اهميت شادى در سالمت جامعه و ملزومات رسيدن به آن شناخته 
شود تا بتوان براى رسيدن به آن برنامه ريزى كرد. سرمايه گذارى در ايجاد مكان هاى 
فرهنگى تفريحى براى گذراندن اوقات فراغت و احترام گذاشتن به ساليق شخصى 
تنها  كه  چرا  باشد.  داشته  موثرى  نقش  زمينه  اين  در  مى تواند  محدوديت ها  رفع  و 
نمى توان غمگين بودن كشور را به مسائل اقتصادى گره زد، زيرا كشورهايى هستند 
كه وضعيت اقتصادى مناسبى ندارند ولى از نظر شاخص هاى شاد بودن وضعيتى به مراتب 

بهتر از ما را دارند.

بنايى در آبادان كه قرار بود موزه عكاسى كشور شود 
ولى حكم تخريب آن صادر شد

  بناى تاريخى ‹ ژرژ يونانى ‹ در آبادان كه قرار بود پس از تملك به عنوان موزه 
ــى كشور مطرح شود، اين روزها صدور حكم تخريب آن به گوش مى رسد. عكاس

بنايى در آبادان كه  قرار بود موزه عكاسى كشور 
شود ولى حكم تخريب آن صادر شد

به گزارش ايرنا نگاه فرهنگى، حفظ و نگهدارى 
يك  فرهنگى  ميراث  عنوان  به  تاريخى  ابنيه 
توسعه  و  هنرمندان  تكريم  شهر،  و  كشور 
توسعه  هاى  شرط  پيش  از  اقتصاد  پايدارى 

صنعت گردشگرى در جهان امروز است.
كشورهاى پيشرو جهان در صنعت گردشگرى 
در دنياى امروزو توسعه اين صنعت، با بهره 
هاى  جاذبه  ساخت  به  جديد  علوم  از  گيرى 
ديگر  به  آن  معرفى  و  ساز  انسان  گردشگرى 

كشورها به عنوان داشته هاى خود گام بر مى دارند تا بتوانند از اين صنعت پردرآمد، 
گامى در راستاى توسعه پايدار كشور خود بردارند. اگرچه ايران، استان خوزستان و به 
ويژه شهرستان آبادان به لحاظ سبقه فرهنگى و تاريخى قوى از ميراث تاريخى برخوردار 
هستند، از اين داشته ها آنگونه كه بايد و شايد استفاده نشده و برخى بناهاى تاريخى كه 
امانتى رد دست ماست، بر اثر برخى بى توجهى ها يا بد سليقگى ها از بين رفته اند يا در 
معرض تخريب قرار گرفته اند. بناى تاريخى ‹ ژرژ يونانى آبادان› نيز از اين بناهاست، اين 
بنا كه بر اساس اسناد تاريخى تنها عكاسى كه از خيلى قديم ساختمان نمونه و مشخصى 
در آبادان داشت و به عنوان عكاسى ‹ ژرژ يونانى و پسران ‹ معرو ف بوده از اين مثال 
هاست. ‹ژرژ›، ايرانى يونانى تبار و با لهجه تهرانى بوده است و افرادى كه با ‹ژرژ› سر 
وكار داشته اند از خياطانى همچون ‹ اليت ‹ و› طاهر زاده ‹ كه برايش لباس مى دوخته اند 
تا مشتريان عكاسى اش، همه از برخورد خوب و اخالق و رفتارش به نيكى ياد مى كنند.

بر اساس اسناد، عكاسى ‹ژرژ يونانى و پسران› نخستين عكاسى مدرن آبادان بوده و ژرژ 
نيز عكاس مراسم و بازديدهاى شركت نفت بوده است.

محمد مرادى رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آبادان، ماه هاى 
گذشته در گفت و گو با ايرنا از اتبديل اين خانه تاريخى به موزه عكاسى خبر داده و 
گفته بود:با پيگيرى هاى انجام شده از سوى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خوزستان، بناى تاريخى ‹ژرژ يونانى› پس از تملك و نوسازى، به موزه 
عكاسى تبديل مى شود. ولى آنچه اين روزها در رسانه ها شنيده مى شود، مايه نگرانى 
دوستداران فرهنگ شده است و آن اين است كه شهردارى آبادان مجوز تخريب اين بنا را 
صادر كرده است. البته سه سال پيش نيز بنر تخريب ساختمان عكاسخانه ‹ ژرژ يونانى›بر 
روى اين ملك نصب شد كه با پيگيرى و رايزنى دلسوزان شهر، اين بنر از محل برداشته 
شده و محمود رضا شيرازى شهردار پيشين آبادان نيز متعهد شد كه جلوى اين اقدام 
نابخردانه را بگيرد. اين روزها دوباره صداى تخريب اين بنا به گوش مى رسد و گفته مى 

شود كه شهردارى منطقه 1 آبادان مجوز تخريب اين ملك را داده است.
جمعى از فعاالن ميراث فرهنگى آبادان نيز در گفت و گو با ايرنا با اعالم نگرانى از 
وضعيت تملك اين ملك، اقدام فورى دستگاه هاى مسئول براى جلوگيرى از تخريب 
اين ملك را خواستار شدند. محمد مرادى رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى آبادان نيز شامگاه جمع ه در گفت و گو با ايرنا در خصوص انتشار اخبارى 
در خصوص صدور حكم تخريب اين بنا، صدور اين حكام را تاييد كرد و گفت:مالك 
اين بنا قول داده است كه اين بنا را تخريب نكند. اميد است دستگاه هايى نظير سازمان 
منطقه آزاد اروند يا اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان كه در 
اين مقطع مى توانند اقدامى براى تملك اين بنا و حفظ آن انجام دهند، گامى موثر رد اين 

مسير بردارند كه فردا دير است.

 امام جمعه موقت اهواز گفت: آنچه در خوزستان 
سليقه هاى مختلف سياسى استان بر آن وفاق كامل 
دارند اين است كه معنا ندارد آب براى كشاورزى 

به استان هاى ديگر منتقل شود.
 آيت اهللا سيد ابوالحسن حسن زاده  با اشاره به 
تأسيس شوراى فرهنگى به دستور امام خمينى(ره) 
پس از انقالب اسالمى، اظهار كرد: پس از انقالب 
و  منافقين  براى  ستادى  عنوان  به  دانشگاه ها 
گروه هاى ماركسيستى تبديل شده بودند. البته افراد 
متدين هم حضور داشتند اما اين گروه هاى منحرف 
يكى از پايگاههاى اصلى خود را دانشگاه ها قرار 
داده بودند كه امام راحل دستور تعطيلى دانشگاه ها 
و دستور تشكيل شوراى عالى انقالب فرهنگى را 

صادر كردند. وى با بيان اينكه امروزه دانشگاه هاى 
ما يكى از مهم ترين قطب هاى توليد علم هستند، 
افزود: اين پيشرفتى كه در عرصه هاى مختلف علمى 
به دست آمده، باعث شده كشور ما و نظام جمهورى 
اسالمى يكى از مهم ترين كشورها در توليد علم در 
منطقه و حتى در رأس آن ها باشد و اين مسئله ما را 
سربلند كرده است. حتى در برخى از رشته ها جزو 
10 كشور اول دنيا هستيم و اين مسئله نشان مى دهد 
دستور امام راحل براى تعطيلى دانشگاه ها و تشكيل 

شوراى انقالب فرهنگى چقدر مهم بود.

امام جمعه موقت اهواز در بخش ديگرى از خطبه 
ها به تشييع شهداى حله اشاره كرد و گفت: كسانى 
كه اين افراد بى گناه و زنان را كشته اند، آيا مى توانند 
بگويند در سيره پيامبر يك مورد وجود دارد كه زنان 
دشمنان را به آتش بكشند؟ البته همان طور كه آيتاهللا 
جزايرى گفتند طرف ما گروهكهاى تكفيرى نيستند 

بلكه طرف ما صهيويستيها و آمريكا هستند.
آيت اهللا حسن زاده تاكيد كرد: جنايات را گروهك 
هاى تكفيرى انجام دادند اما عامل اصلى صهيونيستها 
و آمريكا هستند و اينجا با تمام وجود شعار مرگ بر 

آمريكا را اعالم مى كنيم.

جنايت گروه هاى تكفيرى
 مسير ما را عوض نمى كند

وى با بيان اينكه جنايت گروه هاى تكفيرى به هيچ 
وجه مسير ما را عوض نمى كند، گفت: اين گروه 
هاى تكفيرى با دالرهاى نفتى آل سعود و سالح هاى 
آمريكايى تجهيز مى شوند. آيت اهللا حسن زاده همچنين 
با اشاره به مسئله انتقال آب خوزستان عنوان كرد: انتقال 
آب براى مصارف شرب را هيچكس نادرست نمى 
داند اما آنچه در استان خوزستان از نماينده ولى فقيه 
و نمايندگان خبرگان و مجلس شوراى اسالمى و 
همچنين سليقه هاى مختلف سياسى استان بر آن وفاق 
كامل دارند اين است كه معنا ندارد آب براى كشاورزى 
به استان هاى ديگر منتقل شود. وى اضافه كرد: آنچه 
در مسئله انتقال آب مهم است شفاف سازى است 
و دولت بايد آن را انجام دهد نه اينكه رئيس جمهور 
بگويد ما آب را براى شرب منتقل مى كنيم و بعد نامه اى 
محرمانه صحيح يا ناصحيح غير از آن را مطرح كند. امام 
جمعه موقت اهواز با بيان اينكه بخش مهمى از اشتغال 
استان در گرو كشاورزى است و با انتقال آب كشاورزى 
مردم استان مختل مى شود، گفت: بايد كشاورزى استان 
خوزستان مانند استان هاى ديگر باشد نه اينكه ديگر استان 
ها با البى گرى در تهران در خصوص آب بخشى نگرى 

و منافع استان خودشان را تامين كنند.

با  شمولى،  دكتر  و  مزرعه  فيصل  ومعارفه  تكريم   آيين 
حضور  پور محمدى معاونت قضايى استان و جمعى از 
روساى دادگسترى ها و دادستان هاى خوزستان، فرماندار، 
مسولين ادارات ، نهادها و سازمانهاى دولتى و غير دولتى 
در سالن سيمرغ اداره فرهنگ وارشاد اسالمى شهرستان 

ايذه برگزار شد.
 در  اين آيين فرماندار ايذه بابيان اينكه يكى از دستاوردهاى 
مهم نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران اقتدار امنيت 
دستگاه قضا در كشور است اظهاركرد: امروز مردم واليتمدار 
ايران در سايه امنيت عدالت  واسايش اين دستگاه بهره 

مند هستند.
وى ضمن ياد اورى و بهره مندى از منويات مقام عظماى 

واليت گفت :در موضوع كاهش قيمت نفت اين كشور 
ايران بود كه با رايزنى هاى قضايى و ديپلماسى بين المللى 
على رغم همه تحريم ها وفشار هاى ظالمانه طرف غربى 
 (opc) باعث افزايش سهم قيمت نفت در سازمان اوپك
شد بطورى كه اين افزايش نسبى به سه ميليون بشكه 
رسيد. فرماندار ايذه بيان كرد: مردم ايذه مردمى واليى، 
قانونمدار  با پيشينه فرهنگى غنى در تاريخ پر فراز ونشيب 
مبارزاتى ايران بوده نمونه بارز آن حضور جمعيت ايثارگران 
و شهدا و سرداران بزرگ اين شهر در 8 سال  دفاع مقدس 
بوده است   در ادامه اين ايين :رئيس  جديد دادگسترى 
ايذه نيز  اظهار داشت: حجم كار در دستگاه قضايى بسيار 
باال است  و همين تراكم پرونده هاى قضايى مطروحه در 

دادگسترى و دادسراى عمومى وانقالب روند كارى قضات 
را كمى كند نموده و باعث افزايش انتظارات مردم از دستگاه 

قضا شده است 
 شمولى افزود: رسيدگى به پرونده هاى قضايى مطروحه در 
دستگاه قضا در ايران خالف نورم جهانى است. يعنى در هر 
ماه ورودى پرونده ها 1000 فقره است وبا توجه به جمعيت 
قضات هر قاضى ماهانه به 200 تا 250 پرونده را مورد 
رسيدگى قرار ميدهد وبه دليل تراكم اين حجم از پرونده 
امكان خطا واشتباه هم وجود دارد. اما بندرت ودادگاهاى 
تجديد نظر واستيناف بعنوان اهرم و بازويى اجرايى براى 
جبران خطا و اختالف نظر در مركز استان وجود دارد وقطعا 

حقى از كسى ضايع نخواهد شد.

انتقال آب خوزستان هيچ معنايى ندارد
دولت شفاف سازى كند

اصرار ابتكار بر يك ادعا؛

حال تاالب هورالعظيم خوب است!
از يك سو سازمان محيط زيست كشور و استان بر آبگيرى 
بيش از 60درصد درصدى اين تاالب تأكيددارند و آن را يكى 
از افتخارات دولت يازدهم مى خوانند و از اين سو نمايندگان 
مردم و فعاالن محيط زيست از غيرواقعى بودن اين آمار خبر 
مى دهند به راستى چه كسى راست مى گويد چه كسى دروغ؟

سازمان  رييس  و  جمهورى  رييس  معاون  ابتكار  معصومه   
حفاظت محيط زيست در كانال تلگرامى خود با گذاشتن 4 
عكس از تاالب هورالعظيم گفت: دوعكس باال مربوط به قبل 
از آغاز به كار دولت يازدهم و دوعكس پايين، تاالب را در 
آذرماه 1395درصد نشان مى دهد. وى افزود: آبگيرى بيش از 
60درصد درصدى اين تاالب در داخل ايران به منظور احيا و 
مقابله با كانون هاى گرد و غبار داخلى انجام شده است. رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: دريچه هايى كه در 
دولت قبل بسته شد با باز شدن در دولت تدبير و اميد، آب را 

به هورالعظيم بازگرداند.
اين 63درصد درصد آبگيرى اى را
 كه رئيس سازمان محيط زيست
 از آن حرف مى زنند، نمى بينم 

اين ادعا توسط ابتكار چندى پيش هم تگرار شد كه با موضع 
گيرى شديد قاسم ساعدى نماينده مردم دشت آزادگان در 
مجلس شوراى اسالمى مواجه شد وى در خصوص ادعاى 
ابتكار مبنى بر آبگيرى بيش از 63درصدى تاالب هورالعظيم 
ساالنه  كه  بود  توريستى  مكانى  هورالعظيم  تاالب  گفت: 
گردشگران زيادى حتى از كشورهاى ديگر براى بازديد به 
اين منطقه مى آمدند اما متأسفانه با ورود وزارت نفت، ايجاد 
حفارى، ساخت سيل بندها و احداث جاده در وسط هور؛ 

تاالب  به حوضچه هاى كوچك تبديل شد.
به  و  شده  خارج  خود  طبيعى  حالت  از  تاالب  افزود:  وى 
يك چالش محيط زيستى براى خوزستان و ساير استان هاى 
همجوار تبديل شده است. نماينده دشت آزادگان و هويزه 
عمليات هاى  منفى  عملكرد  به  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
نفتى در تاالب هورالعظيم اشاره كرد و گفت: تاالب بخش 
عظيمى از معيشت مردم منطقه را تأمين مى كرد اما وزارت 
نفت فقط به فكر حفارى و استخراج نفت است و همين 
عامل سبب شد كه تنها راه معيشت از مردم گرفته و به جاى 
آن دود، مواد زائد و سموم نفتى نصيبشان شود. وى ادامه 
داد: متأسفانه براى احياى تاالب هورالعظيم هيچ گونه بودجه 
و اعتبارى پيش بينى نشده است و خانم معصومه ابتكار رئيس 
سازمان محيط زيست كشور هميشه اين شعار را مى دهد كه 
63درصد درصد از هور آبگيرى شده  در صورتى كه بنده 
به عنوان فرزند هويزه كه هر هفته از اين مسير در حال تردد 
هستم اين 63درصد درصد آبگيرى اى را كه رئيس سازمان 
محيط زيست از آن حرف مى زنند، نمى بينم. ساعدى بابيان از 
خانم ابتكار گله كرديم و از ايشان خواستيم كه با حضور در 
منطقه تاالب مقياس و شاخص 63درصد درصد آبگيرى اى را 
كه از آن حرف مى زند به اثبات برساند»، افزود: رئيس سازمان 
محيط زيست كشور مى گويد كه ماهواره هاى هوايى از آبگيرى 
65درصد درصدى تاالب خبر مى دهند اما ايشان بايد بداند 
كه ديدن حضورى وضعيت تاالب با وضعيتى كه از طريق 

ماهواره هاى هوايى به دست مى آيد بسيار متفاوت است.
ادعاى رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست 

فرسنگ ها از واقعيت به دور است 
عبيات كه يك فعال محيط زيست است با تكذيب ادعاهاى ابتكار 
در اين زمينه مى گويد خانم ابتكار بدون آنكه اقدام كوچكى در 
راستاى برطرف كردن بحران هورالعظيم انجام دهد، در يك 
برنامه تلويزيونى، از آبگيرى 63درصد درصدى هورالعظيم سخن 
مى گويد و آن را از مهم ترين دستاوردهاى دولت يازدهم عنوان 
مى كند. وى بابيان اينكه اين ادعاى رئيس سازمان حفاظت از 
محيط زيست فرسنگ ها از واقعيت به دور است، گفت: اگر منظور 
از آبگيرى، ريختن فاضالب، پساب كشاورزى، فاضالب شهرى 
و روستايى به تاالب است، اى كاش اين آبگيرى انجام نمى شد تا با 
بيابانى خشك روبه رو باشيم نه گندابه اى كه بانك انواع آلودگى ها 
و بيمارى ها است. اما مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان 
خوزستان هم نظر ابتكار را تائيد كرد و گفت: از ابتداى سال جارى 
در راستاى بازگشايى دهانه هاى ورودى آب تاالب، هم اكنون 
شاهد آبگيرى 60درصد درصد تاالب هورالعظيم بوده ايم؛ امرى 

كه در 10درصد سال گذشته بى سابقه است.
اين اظهارات با واكنش ساعدى نماينده دشت آزادگان روبرو شد 
وى در مصاحبه با رهياب گفت: از آقاى الهيجان زاده مى خواهم 
تجديدنظر كند و استعفا دهد و همچنين از استاندار خوزستان 
مى خواهم كه ايشان را احضار و مستندات الهيجان زاده از تاالب 
هورالعظيم را بخواهد. وى ادامه داد: جاى تأسف است كه مديركل 
محيط زيست استان خوزستان از دروغ هاى خانم ابتكار پيروى 
مى كند كه اين نشان مى دهد، وى براى حفظ صندلى بى دليل و 

بى استناد از ابتكار حمايت مى كند.
از يك سو سازمان محيط زيست كشور و استان بر آبگيرى  بيش 
از 60درصد درصدى اين تاالب تأكيددارند و آن را يكى از 
افتخارات و دستاوردهاى دولت يازدهم مى خوانند و از اين سو 
نمايندگان مردم و فعاالن محيط زيست از غيرواقعى بودن اين آمار 
خبر مى دهند به راستى چه كسى راست مى گويد چه كسى 
دروغ؟ آيا سر انجام اين اين دستاورد محيط زيستى هم مثل 

دستاوردهاى برجام خواهد بود!/ رهياب نيوز

ــازى ــتان با بيان اين كه هيچ حمايتى از حوزه انبوه س ــازان خوزس ــور و رييس انجمن صنفى انبوه س ــازان كش ــرى انبوه س دبير كانون سراس
ــاختمانى نداريم. ــتيم، چاره اى جز حمايت فعالين س ــاختمان هس ــت، گفت: اگر به دنبال رونق در صنعت س ــده اس ــتان نش  در اس

رييس  جديد دادگسترى و دادستان عمومى  ايذه منصوب شدند 
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397 مدير مجوز دريافت حقوق
 بيش از 20 ميليون تومان  داشتند

تسنيم نوشت: محمدباقر نوبخت در جريان بازديد از ايستگاه تشكيالتى راه آهن 
همدان ـ تهران اظهار داشت: از 93 هزار و 470 پرونده رسيدگى شده تنها 397 
نفر براساس مجوزها بيش از 20 ميليون تومان حقوق داشتند كه مجموع آن به 23 
ميليارد تومان مى رسد. اگر يك ريال دريافتى غيرقانونى توسط مديران انجام شود، 
دستگاه هاى نظارتى اعمال نظارت كرده و با آنها برخورد مى كند، از 397 پرونده 
داراى حقوق ها باالى 20 ميليون تومان، چهار نفر حقوق غيرمتعارف داشتند. 
براساس روند موجود 75 ميليون و 300 هزار نفر يارانه نقدى دريافت مى كنند كه 

دولت ماهانه 3 هزار و 400 ميليارد تومان پول نقدى پرداخت مى شود. 

برائت خود را از بوق بى بى سى اعالم مى كنم
خبرآنالين نوشت: محمود صادقى نماينده مردم تهران طى سخنانى در نشست 
حاكميت قانون و آزادى هاى سياسى كه در دانشگاه شيراز به مناسبت روز دانشجو 
برگزار شد، گفت: در بخشى از نامه حضرت به مالك تاكيد مى كند كه به مردم نگو كه 
من امير هستم و امر مى كنم تا اطاعت شوم. جاده حكومت دو طرفه است و من حقى 
دارم و شما هم حقى بر من داريد. حاكميت قانون مستلزم اين است كه حاكم به رغم 
حقوقى كه براى خود مى داند براى شهروندان نيز حق قائل باشد و مردم را شهروند 
بداند تا رعيت خود و شهروندان نيز بايد اين آزادى را داشته باشند كه انحصار طلبى 
در جامعه خود را شاهد نباشند. اگر صداوسيماى جمهورى اسالمى صداوسيماى 
ملى باشد و نه ميلى، مردم ما هيچ موقع سمت بوق هاى بيگانه نمى روند. مسئول اول 
گسترش ماهواره و راديو استعمار بى بى سى، صداو سيما است كه با حاكميت سانسور 

و جلوگيرى از انتشار حقيقت، فضا را براى غوغاسازى امريكا باز كرده است.
به دنبال تسخير كاخ سفيد هستيم

عصر ايران نوشت: آيت اهللا صديقى تصريح كرد: واليت فقيه امرى تشريفاتى 
و صرفاً سياسى نيست و با بقيه تشكل هاى سياسى متفاوت است، واليت فقيه 
حاكميت شخص نيست بلكه حاكميت الهى است، همچنين در جامعه كنونى 
برقرارى ارتباط با نسل ايثارگر دفاع مقدس بسيار كم رنگ است كه بايد به آن 
توجه شود.امام جمعه موقت تهران ادامه داد: اگر حركت هاى بسيجى و مراسم 
براى شهدا توسط ارگان هاى غير دولتى نبود نسل جديد با نسل مجاهد آشنا 
نمى شد، در روزهاى گذشته شاهد شعار زنده باد اصالحات در روز دانشجو 
بوديم و اين يعنى دشمن به شدت نفوذ پيدا كرده است.وى با اشاره به اينكه بدون 
ايثارگرى و گذشت نمى توانيم با مستكبران مبارزه كنيم، خاطرنشان كرد: اگر در 
خط الهى باشيم خداوند يارى مى رساند و تا زمانى كه از دشمنان هراس داشته 
باشيم به جايى نمى رسيم، وظيفه ما اين است كه زمينه سازى براى ظهور انجام 

دهيم و به دنبال تغيير جهان و تسخير كاخ سفيد هستيم. 

روحانى براى مبارزه با فساد اقتصادى
 از نزديكان خود شروع كند

فارس منتشر كرد: نماينده تهران در مجلس نهم درباره سخن دولت درخصوص 
برجام و حل مشكالت مردم و ايجاد فرصت هاى جديد براى مردم اظهار داشت: 
امروز كه تمديد تحريم ها را مى بينند با يك چرخش مى گويند ما مى خواستيم 
معلوم كنيم آمريكايى ها بدعهد هستند.زاكانى با بيان اينكه اگر دولت مى خواهد 
با فساد برخورد كند چرا راه دور مى رود، اظهارداشت: روحانى بايد اول با كنار 
دستان خود برخورد كند چرا كه او يكى از گردانندگان كليد فساد محسوب 
مى شود.وى با بيان اينكه امكانات و ظرفيت ها در كشور باالست اما موش هاى 
درون انبار اجازه توزيع آن را بين مردم نمى دهند، گفت: خلق ثروت يك ارزش 
است اما اين دولت نه توليد ثروت را دنبال مى كند و نه توان توزيع ثروت را دارد.

توصيه انتخاباتى غرويان به اصولگراها
حجت االسالم محسن غرويان، روحانى اصولگرا كه  معتقد به تغيير اساسى در 
ساختار فكرى اصولگرايان است در گفتگو با خبرآنالين تاكيد دارد هم طيفان 
سياسى اش براى انتخاب كانديدا بايد به متن مردم بروند و براساس نيازهاى آنها 
كانديداى نهايى را برگزينند.غرويان البته اين را هم مى گويد كه بهترين گزينه در 
شرايط فعلى حسن روحانى است. از او درباره رايزنى اعتداليون دو جريان كه مى 
پرسيم گرچه معتقد است اين امر شدنى است اما اين را هم مى گويد كه هنوز 

انگيزه الزم براى اينكار وجود ندارد.

حمله سعيد قاسمى به دولت
انتخاب نوشت: قاسمى با بيان اينكه دغدغه مسئوالن كشور مسئله اربعين نيست 
گفت: متاسفانه دغدغه مسئوالن كشور برگزارى كنسرت و گردشگرى بر مبناى 
تايلند است، سال گذشته با وجود شهادت مظلومانه 460 تن از هموطنان، رئيس 
جمهور از نيويورك نيامد و اين باعث تاسف است.وى با بيان اينكه الگوى ما 
بر اساس كشور تايلند نيست، تصريح كرد: قطار ما از تايلند عبور نمى كند بلكه 
قطار ما به سمت كربال و قدس است، همچنين كارهايى در برجام انجام شد كه 
و مسئوالن گفتند اگر آمريكا خلف وعده كند همه چيز بر مى گردد اما اين ساز و 
كار ايران را 15 تا 20 سال عقب انداخت.وى با اشاره به اينكه با توافق برجام 20 
سال مسير انقالب عقب افتاده عنوان كرد: اميدواريم ساختار قوه قضاييه به گونه اى 
شود كه همه نفوذى ها شناسايى و محاكمه شوند و اميدواريم جريان هاى انحرافى 

مانند گذشته برچيده شوند.
تكذيب كانديداتورى بادامچيان و ميرسليم

خبر آنالين نوشت: يك عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى گفت: 
مسير اعالم نامزد نهايى حزب موتلفه در حال طى شدن است و اخبار منتشر 
بر  مبتنى  نهايى  كانديداهاى  انتخاب  درباره  ها  رسانه  برخى  سوى  از  شده 
برخى  اى  رسانه  ورود  از  انتقاد  با  اسالمى  مهدى  محمد  نيست.  واقعيات 
قانون،   طبق  افزود:  انتخابات،  تبليغات  مرحله  به   96 انتخابات  نامزدهاى 
نمى  نيز  كشور  امروز  مصالح  اساس  بر  و  است  ممنوع  زودهنگام  تبليغات 
باشد زيرا موجب تحت الشعاع قرار گرفتن اولويت هاى اصلى امروز كشور 
كه رسيدگى به امور معيشتى مردم است، خواهد شد. وى تصريح كرد: اينكه 
ادعا شده است آقايان ميرسليم و بادامچيان به فينال راه يافته اند، پشتوانه اى 
از واقعيت ندارد. در چند ماه اخير هيچگاه در موقعيتى كه تنها 2 نامزد براى 

بررسى بر اساس شاخص ها مطرح باشند، وجود نداشته است. 

اصالح طلبان نامزد دوم داشته باشند اما در خفا
خبرآنالين نوشت: قائم مقام حزب اعتماد ملى معتقد است كه همه اصالح طلبان 
بر حمايت از كانديداتورى حسن روحانى اتفاق نظر دارند و نامزد پوششى تنها 
براى حوادث غيرمترقبه است. حجت االسالم رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب 
اعتماد ملى معتقد است كه اين موضوع در خفا بايد مطرح شود و علنى نباشد، 
چراكه علنى شدن كانديداى پوششى باعث مى شود او هم طرفدارانى پيدا كند و 

به دودستگى در ميان حاميان اين جريان بيانجامد. 

انتشار يك فايل صوتى از وزير كشور در صحن مجلس 
حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس دهم، در نطق ميان دستورش 
در جلسه علني روز چهارشنبه-17 آذر- خود زماني كه سخن به حوزه انتخابيه 
اش رسيد، با منتشر كردن فايل صوتي از وزير كشور سخنانش را ادامه داد.وي 
افزود: به گفته آمار دولت، مردم استان ما فقيرترين مردم كشور هستند. در استان 

ما فقر به حدي است كه در حاشيه شهر زاهدان كه مركز استان است، دانش 
آموزان سر كالس درس دچار ضعف شده و فقر شديد غذايي دارند. بعد انتظار 
داريم هزينه تامين نفت مورد نياز براي بخاري مدرسه را نيز آنها تأمين كنند. 
شهرياري گفت كه «آقاي وزير كشور حرفي زدند كه شايد اين ننگى براي ما باشد. 
من صداي خود ايشان را پخش ميكنم.»اين نماينده مجلس كه از نبود امكانات 
در حوزه انتخابيه اش گله داشت، فايل صوتي وزير كشور در مورد روستاهاي 
اطراف زاهدان در صحن علني مجلس منتشر كرد. وزير كشور در اين فايل صوتي 
مي گويد: اگر از شهر زاهدان با مسافت 10 دقيقه فاصله بگيريد و برويد. مردمي 
هستند كه واقعا شرايط زندگيشان دقيقا به 60 تا 100 سال قبل برمي گردند. اين 
افراد با امكانات و استانداردهاي 100 سال پيش زندگي  مي كنند.پس از پايان 
يافتن اين فايل صوتي، شهرياري تصريح كرد: بايد بگوييم كه آقاي وزير كشور 
اين ننگي براي تمام دولتمردان است. كه چنين عمل كردند كه شما ميگوييد صد 

سال عقب هستند.
پرويز پرستويى: آقاى شريعتمدارى بس كنيد

آذرماه  شانزدهم  سه شنبه  روز  شماره  در  كيهان  روزنامه  نوشت:  خبرآنالين 
به  را  نكات  برخى  و  انتقاد  بيضايى  بهرام  عنوان  با  از برگزارى جشنواره اى 
از  برخى  واكنش  اقدام  اين  كه  بود  داده  نسبت  كارگردان  و  نويسنده  اين 
هنرمندان را به همراه داشته است. از جمله سينماگرانى كه نسبت به اين قضيه 
موضع گيرى كرده مى توان به پرويز پرستويى اشاره كرد. تينا پاكروان بازيگر 
را  خود  نظر  زمينه  اين  در  كه  است  هنرمندى  ديگر  نيز  سينما  كارگردان  و 
بيان كرده و از رويكرد روزنامه كيهان انتقاد كرده است. پرستويى در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: آقاى شريعتمدارى! شما مى دانيد راجع به چه كسى 
مورداستاد  در  كه  مى دهيد  اجازه  خودتان  به  چگونه  واقعا  مى زنيد؟  حرف 
مسلم عرصه ادبيات و نمايش و مدافع فرهنگ پارسى، استاد بهرام بيضايى حرفى 
بزنيد؟شما بهتره به همان كار اصلى خودتان بپردازيد.بس كنيد. شما با اسم بردن 
ازاستاد بيضايى بزرگ نمى شويد.وبنده هم قرارنيست ،ايشان را به كسى بشناسانم. 
چون همه ملت ايران،چه مردم عوام،وچه فرهنگيان واهل ادب و نمايش،وكسانى 
كه دلشان براى ايران زمين مى تپد،اورا خوب مى شناسند.فقط به شما يادآورميشوم 
واز يك اثر از ستاد نام مى برم،فيلم نامه،فيلم سينمايى (روزواقعه)غير از سينما،يكى 
از افتخارات صداوسيماى ايران است،كه هرساله در ايام دهه محرم ،بمناسبت 
شهادت امام حسين(ع)نشان مى دهد.استاد بيضايى هر مرام مسلكى دارد ،بدانيد از 
شما بهتر اسالم رامى شناسد.ازخداى بزرگ خواهانم كه سايه استاد بيضايى را از 

سر فرهنگ و هنر ايران زمين كم نكند.

اگر در گذشته عده اى دلواپس بودند
 االن همه دلواپسند

با  ديدار  در  رئيسى  ابراهيم  سيد  و المسلمين  حجت االسالم  نوشت:  تسنيم 
مديران دفاتر ستادى آستان قدس رضوى با تاكيد بر اينكه امروز تذكرات و 
هشدارهاى رهبرى معظم انقالب اسالمى درباره غيرقابل اعتماد بودن استكبار 
بر همه ثابت شده است، خاطرنشان كرد: آن نكاتى كه ابتداى انقالب امام 
خمينى(ره) خروش آنها را بر آوردند و رهبرى معظم سال هاست نسبت به 
آنها تذكر و هشدار مى دهند، امروز در عرصه عمل اثبات شده، اگر ديروز تنها 

عده اى دلواپس بودند، با اتفاقات اخير ديگر همه دلواپس هستند.

اموال پهلوى،خاورى و بابك زنجانى به ايران برمى گردد
مهر نوشت: دبير مرجع ملى كنوانسيون مبارزه با فساد از پيگيرى براى بازگرداندن 
اموال مسروقه ملى در پرونده هاى مختلف از جمله پهلوى، زنجانى و خاورى 
خبر داد. عالوه بر اعاده اموال ناشى از فساد دوران پهلوى، به دنبال اين هستيم كه 

عوايد ناشى از فساد افراد ديگر از جمله «بابك زنجانى»، «على عياشى» و غيره نيز 
به كشور مسترد شود. متاسفانه در كارنامه خاورى، عوايد ناشى از فساد ديده مى 

شود به همين منظور، اعاده اموال اين فرد به كشور در اولويت است. 

آخرين وضعيت پرونده  شكايت از شريعتمدارى
محمود عليزاده طباطبايى در گفت و گو با ايسنا، درباره شكايت فاطمه راكعى 
(فعال سياسى) از حسين شريعتمدارى (مديرمسئول روزنامه كيهان) گفت: آنگونه 
كه بازپرس به من گفت آخرين دفاع از مديرمسئول روزنامه كيهان گرفته شد. ما 

منتظر صدور كيفرخواست هستيم.

هديه هاشمى رفسنجانى به شجريان
روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشت: رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، با ابالغ سالم و آرزوى بهبودى و سالمت استاد شجريان، دو 
حلقه انگشترى زنانه و مردانه را براى استاد شجريان و همسرش كه نگين 
آن سنگ قبر حضرت امام حسين(ع) است، تقديم كرد. غالمعلى رجايى به 
نمايندگى از آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با حضور در منزل نسرين شجريان 
خواهر استاد شجريان، در جريان آخرين شرايط و روند درمانى استاد قرار 
گرفت. آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى در هامش يكى از كتاب هاى اهدايى 
خاطرات خود نوشت: استاد شجريان شخصيت هنرى نامدار در كشور هستند 
كه عاشقان زيادى دارند. وى خطاب به اين استاد آواز و موسيقى گفت: آثارى 
كه آفريده ايد، هيچ وقت فراموش نمى شوند. نسرين شجريان هم با تشكر از 
كند كه باعث تقويت  حفظ  را  شما  خدا  رفسنجانى گفت:  آيت اهللا هاشمى 

روحى ما مى شويد. 

دايى: من هم از عكسهايى مثل رحمتى دارم
اقتصاد آنالين نوشت: سرمربى نفت تهران درباره قضاياى مربوط به مهدى رحمتى 
گفت: ما وظيفه داريم با طرفداران مان عكس بگيريم و شرايط را بسنجيم. اين اتفاق 
در كشور خارجى و با قانون آنها پيش آمده است. مهدى رحمتى مگر مى تواند 
بگويد عكس نمى گيرم؟ من اگر بيايم و در محيط بسته عكس بگيرم مشكل دارد 
ولى عكس گرفتن در جاى عمومى با مردم هيچ ايرادى ندارد. گناه من چيست اگر 
يك نفر خودش را به من نزديك كرده و با من عكس بگيرد. كسى كه عكس را 
پخش مى كند مقصر است نه فوتباليست. ما هم در دوران خودمان از اين عكس ها 

گرفته ايم. مسئوالن بايد مشكالت بزرگ را حل كنند. 

به عمق خاك ايران هجوم ببريد 
عربستان سعودى با سوء استفاده از تجار و ثروتمندان عرب از طريق طرح هاى 
اقتصادى كالن، آنها را براى مقابله با ايران بكار مى گيرد.حساب توييترى موسوم 
به «خطر ايران» وابسته به عربستان سعودى نوشت: «هر كسى كه بخواهد امنيت 
در كشورش حاكم باشد، مشغول مقابله با حزب اهللا و ديگر دنباله روان ايران 
نباشد، بلكه به عمق خاك نظام صفوى (ايران) هجوم ببريد.»اين حساب توييترى 
در ادامه افزود: «اى ثروتمندان و اى كارفرمايان! حمايت خود را از رسانه هايى 
كه با طرح ايران در منطقه مقابله مى كنند، دريغ نكنيد. كارى كه اين رسانه ها 
مى كنند، جهاد است. پس همه براى مواجهه با ايران به پا خيزيد.»گفتنى است كه 
عربستان سعودى با سوء استفاده از تجار و ثروتمندان عرب از طريق طرح هاى 
اقتصادى كالن، آنها را براى مقابله با ايران بكار مى گيرد.سعودى ها مفتى هاى 
خود را بسيج كرده اند تا با دريافت مال و اموال از پولداران عرب، رسانه ها و 
شبكه هاى ماهواره اى راه اندازى مى كنند و ضمن دادن سود فراوان به آنها، طرح 

هاى ضدايرانى رياض را پيش مى برند.

  كاخ سفيد از صدور بيانيه مشترك آمريكا و چند 
كشور غربى به منظور برقرارى آتش بس فورى در 
حلب و ايجاد شرايط انتقال كمك هاى انسانى به 

جنگ زدگان سوريه خبر داد.
البته معلوم نيست كمكهاى ياد شده مطابق معمول 
به  تسليحات  و  تجهيزات  و  امكانات  رساندن 
مخالفان دولت مركزى و تروريستهاى مخفى شده 
خريدن  اينكه  يا  و  است  غيرنظاميان  البالى  در 
زمان براى تنفس و گريختن شورشيان به جبهه 

ى جديد؟ 
آمريكا،  رهبران  كه  آمده  سفيد  كاخ  اطالعيه  در 
آلمان، فرانسه، ايتاليا، كانادا و بريتانيا در بيانيه اى 
كه ساعتى پيش در برلين منتشر شد براى اعمال 

تحريم عليه متحدان بشار اسد 
ابراز  سوريه  جمهورى  رئيس 
آمادگى كرده و روسيه و ايران 
را به دليل حمايت از حكومت 

بشار اسد محكوم كردند.
كشورهاى فوق همچنين روسيه 
نفوذشان  اعمال  به  را  ايران  و 
اسد  بشار  كردن  متقاعد  براى 
به توافق با آتش بس فراخوانده 
مى  آنان  مشترك  بيانيه  اند. 
تمهيدات  ايم  آماده  «ما  گويد: 
عليه  را  مضاعفى  محدودكننده 
سوى  از  كه  نهادهايى  و  افراد 
كنند  مى  فعاليت  سوريه  رژيم 

سوريه  دولت  از  بيانيه  اين  در  بگيريم.»  درنظر 
خواسته شده با طرح چهار مرحله اى سازمان ملل 
متحد براى آتش بس در حلب موافقت كند. در 
بخش ديگرى از بيانيه آمده هيچكس نبايد از اتهام 
ارتكاب جنايات جنگى مصون باشد و از سازمان 
ملل متحد خواسته شده تا در اين راستا به جمع 

آورى اطالعات و اسناد اقدام كند!
دولت  مخالف  تروريستهاى  ديگر  سويى  از  اما 
مركزى كه اكنون تحت محاصره ارتش در حلب 
هستند، خواستار يك آتش بس فورى پنج روزه 
با اهداف انسان دوستانه براى اطمينان يافتن از 

خروج غيرنظاميان از بخش شرقى شهر هستند!

و  آمريكا  حمايت  مورد  شورشيان  همين  البته 
غرب در چند روز گذشته مدعى عدم ترك جبهه 
و ايستادگى عليه ارتش و ملت سوريه بودند و 
اكنون كه در موضع ضعف و نابودى قرار گرفته 
اند و حتى بهره بردن از عمل كثيف سپر انسانى 
نيز نتوانسته جان آنها را از اين مهلكه به سالمت 
عبور دهد، با التماس به كشورهاى غربى در صدد 
خريدن زمان براى تجديد قوا بر آمده اند. در همين 
راستا شورشيان صبح چهارشنبه ساعاتى پس از 
آن كه ارتش سوريه موفق به تصرف دست كم 
سه چهارم از مناطقى در حلب شد كه از سال 
است،  بوده  دمشق  مخالفان  كنترل  تحت   2012
اين پيشنهاد را مطرح كردند. گروه هاى تروريستى 

پيشنهاد  اروپا   و  آمريكا  مستقيم  حمايت  مورد 
كرده اند حدود 500 نفر از مردمى كه نياز فورى 
به خدمات پزشكى و درمانى دارند، تحت نظارت 
سازمان ملل متحد، از شهر خارج شوند. البته بى 
شك در ميان بسيارى از اين مردم تروريستها نيز 

مخفى شده اند.
آنها همچنين پيشنهاد مى كنند كه ساير غيرنظاميانى 
كه مى خواهند شهر را ترك كنند نيز مجاز به سفر 
به مناطق اطراف در شمال شهر حلب بروند؛ جايى 
زير  كه  ادلب  يعنى  مجاور،  استان  برخالف  كه 
حمالت هوايى روسيه است، نيروهاى دولت اسد 
حضور ندارند. شورشيان و تروريستها پاى خود 

را فراتر از ادعاهاى قبلى نيز گذاشته و با وقاحت 
گفته اند هر زمان كه شرايط انسانى در شهر آرام 
شد، آنگاه درباره آينده حلب گفت وگو خواهند 
درخواست  اين  به  پاسخى  هنوز  كرد.دمشق 
شورشيان نداده است. سقوط شهر قديمى حلب به 
منزله فرجام عمليات عمده نظامى ارتش سوريه در 
آن شهر خواهد بود كه اواخر ماه گذشته ميالدى 
براى بيرون راندن شورشيان از شرق حلب آغاز 
شد و يك پيروزى بزرگ براى دولت بشار اسد 
رئيس جمهورى سوريه در اين جنگ داخلى پنج 

ساله محسوب مى شود.
بخش هايى از اين شهر باستانى، كه 30 سال پيش 
در فهرست ميراث جهانى يونسكو قرار گرفت، 
در اين جنگ تخريب شده و به 
گفته شاهدان بافت تاريخى اين 
بخش از شهر غيرقابل شناسايى 

شده است.
كرى  جان  حال،  همين  در 
متحده  اياالت  خارجه  وزير 
در  شب  چهارشنه  است  قرار 
شهر هامبورگ آلمان با سرگئى 
خود  روس  همتاى  الوروف 
بارها  دو  اين  كند.  گفت وگو 
درباره نحوه رسيدن به يك راه 
حل ديپلماتيك به منظور پايان 
سوريه  داخلى  جنگ  به  دادن 
گفت وگو كرده اند. استفان دى 
هفته  متحد  ملل  سازمان  ويژه  نماينده  ميستورا 
گذشته گفت بدون در اختيار داشتن راه حلى كه 
از دل مذاكره بيرون آمده باشد، انتظار مى رود كه 

شهر حلب تا پايان ماه دسامبر سقوط كند.
سوريه،  دولتى  خبرگزارى  جداگانه،  تحولى  در 
سانا، گفته است يك فرودگاه نظامى در غرب 
چهارشنبه  صبح  سوريه،  پايتخت  دمشق، 
هدف چند موشك زمين به زمين صهيونيستها 
يك  در  هوايى  حمله  دومين  اين  گرفت.  قرار 
رژيم  نيروهاى  سوى  از  كه  است  اخير  هفته 
دمشق  اطراف  در  مواضعى  در  صهيونيستى 

انجام مى شود.

تخصص دلواپسان در وارونه نمايى
محمد توكلى

با نگاهى به نوع مواجهه ى منتقدان دولت با روحانى و 
دولتش مى توان به اين نتيجه رسيد كه ما شاهد يك 
نوع وارونه نمايى از واقعيات براى ناكارآمد نشان دادن 
دولت يازدهم ه ستيم. به اين معنا كه هيچ موفقيتى 
را در كارنامه دولت روحانى نمى توان يافت كه توسط 
رسانه هاى پرشمار اين اقليت تنرو از آن تصويرى وارونه 
به جامعه ارائه نشده باشد. از شاخص هاى اقتصادى مانند 
تورم تك رقمى پس از دورانى كه باالترين نرخ تورم در 
جهان را داشته ايم و پيشى گرفتن صادرات از واردات كه 

نشانه ى روشنى از حركت در مسير اقتصاد مقاومتى است گرفته تا حوزه سياست خارجى و دستاوردى مانند برجام. 
يكى از مهمترين اين وارونه نمايى هاى جماعتى كه خود را دلواپس مى نامند ارائه ى تصويرى انتقاد ناپذير از روحانى 
و دولتش است. براى اين كار از ترفند تقطيع سازى سخنرانى هاى رييس جمهور استفاده مى كنند به گونه اى كه با جدا 
كردن برخى كلمات خاص از بافت اصلى متن و گاهى حتى با تغيير همان كلمات سعى در نشان دادن برخورد خشن 
دولت با نقد و منتقد دارند و اين در حالى است كه براى اثبات آنكه معانى چنان كلمه هايى نقد ناپذيرى نيست فقط 

كافى است كه به جمالت پيش و پس از آن دقت شود. 
به عنوان مثال رييس جمهور در يك سخنرانى از اين كه عده اى دائما از طرف ملت سخن مى گويند گله مى كند و 
مى گويد با شناسنامه خود و جريان فكرى خودتان اظهار نظر كنيد نه از طرف ملت. اين جمله كه نقد درستى به همه ى 
جريان هاى سياسى كشور است كه عادت كرده اند به جاى آنكه با تابلوى جريان فكرى – سياسى خود حرف بزنند از 
طرف مردم سخن مى گويند بواسطه ى وارونه نمايى افراطيون به چنين عبارتى تغيير شكل داده است كه روحانى گفته 
است منتقدان من بى شناسنامه هستند و از اين بى شناسنامه بودن معانى من در آوردى و بى ربط ديگرى را هم كشف 

مى كنند و به گفته ى رييس جمهور نسبت مى دهند. 
به واقع روشن نيست كه اگر روحانى و دولتش نقد پذير نيستند و در برابر انتقادات روى خوشى از خود نشان نمى دهند 
پس چگونه منتقدان دولت در روز دانشجو برابر رييس جمهور با تندترين الفاظ صحبت كرده اند؟ اگر در اين دولت نقد 
پذيرى وجود ندارد پس چگونه نقد و اعتراض و تجمع عليه مذاكرات هسته اى كه در دولت سابق به دور آن خط قرمز 
پر رنگى كشيده شده بود كامال آزاد بوده است؟ اگر روحانى انتقاد پذير نيست پس براى ساير مسئوالنى كه شهامت 

حضور در دانشگاه را ندارند و يا تنها پذيراى گروهى خاص هستند بايد از چه صفتى استفاده كرد؟ 
مثال ديگر اين گونه از وارونه نشان دادن واقعيت كه در اين چند روز اتفاق افتاده است بزرگ نمايى لغو برخى 
سخنرانى ها در دانشگاه هاست. آن ها مدعى اند كه تمام سخنرانى هاى لغو شده متعلق به منتقدان دولت بوده است در 
حالى كه با يك بررسى ساده مشخص مى شود كه اين ادعا خالف واقع است و مراسم هايى كه برگزار نشده مخصوص 

يك جريان خاص نبوده است. 
نكته ى مهمتر اين است كه زمانى كه درصد محدوديت هاى ايجاد شده براى جريان هاى اصالحى حامى دولت را با 
اين ادعاها در همه ى اين سالها مقايسه مى كنيم مشاهده مى شود كه آن طيفى كه بايد از محدوديت هاى شديد ايجاد 

شده باالخص از مهر ماه 84 به بعد حتى تا همين امروز فرياد اعتراضش بلند باشد قطعا افراطيون دلواپس نيستند. 
ديگر وارونه نمايى كه در بازتاب سخنرانى رييس جمهور در روز دانشجو رخ داده است بزرگ نمايى يك ادعاست كه 
بر اساس آن معتقدند جمالت مطرح شده توسط رييس جمهور روحانى پيرامون برجام بر مبناى بيانات رهبرى خالف 
واقع است. اين در حالى است كه با مقايسه جمله ى روحانى و مبناى مورد ادعاى اين حضرات روشن مى شود كه اساسا 

اين دو موضوع به هم ارتباطى نداشته اند.
روحانى گفته است: "در برجام هيچ قدمى برنداشتيم مگر با مشورت رهبرى" و رهبرى نظام هم گفته اند كه "در 
جزييات مذاكرات دخالت نمى كنم". همانطور كه روشن است برجام بعنوان يك سند بسيار مهم نتيجه و ثمره ى اصلى 
مذاكرات است نه جزييات مذاكرات در نتيجه اين دو جمله به يكديگر مرتبط نيست و نمى توان يكى را ناقض ديگرى 
دانست.  البته آن ها كه چنين بازى را به راه انداخته اند و سه سال است كه در رسانه هاى پرشمارشان سعى در مقابل 
هم نشان دادن رهبرى و رييس جمهور را دارند خود به خوبى از بى ارتباط بودن اين دو جمله آگاهند و تنها به علت 
بازى هاى كودكانه ى سياسى كه گرفتارش هستند حاضرند همه چيز را فداى به زير كشيدن فردى از قدرت و رساندن 

خود به كرسى قدرت نمايند. 
نكته ى بامزه اينجاست كه اين جماعت همان ها هستند كه در دولت اصالحات معتقد بودند كه مفهوم حاكميت دوگانه 
موضوعى است كه بيگانگان براى تضعيف نظام در جامعه تبليغ مى كنند و امروز خود با دروغگويى و وارونه نمايى 
سعى در القاى همين مفهوم دارند و اين خاصيت افراط است كه گروه هاى در ظاهر مخالف هم را در نهايت هم 

مسير خواهد كرد.

با آغاز شمارش معكوس آزادى كامل شرق حلب؛يادداشت

ائتالف آمريكا،اروپا و تروريستها 
عليه ايران و روسيه!

تروريستهاى مخالف دولت مركزى كه اكنون تحت محاصره ارتش در حلب هستند، خواستار يك آتش بس فورى پنج روزه با اهداف 
ــتند! ــهر هس ــرقى ش ــتانه براى اطمينان يافتن از خروج غيرنظاميان از بخش ش ــان  دوس انس

كاسه هاى داغ تر از آش
 به نظام ضربه مى زنند 

دانشجويان امروز بايد مراقب آرمان هاى انقالب باشند و هر جا كه 
ديدند انحرافى صورت مى گيرد آن را فرياد بزنند.

 على مطهرى در دانشگاه اميركبير با بيان اينكه مبارزه با استبداد 
داخلى و خارجى فقط مختص يك زمان خاص نيست، گفت: ما اين 
عقيده را داريم كه نظام جمهورى اسالمى مانند پهلوى استبدادى 

نيست و انتخابات نمونه همين عدم استبداد در كشور است.
وى افزود:  امروز تا حدودى نشانه هاى استبداد را در برخى نهادها 
مى بينيم. ما نيازمند نظارت بر نهادها و سازمان ها براى جلوگيرى از 
استبداد هستيم.دانشجو بايد تحوالت جامعه را رصد بكند و در جاى 

خودش فرياد بزند.
وى با يادآورى اينكه انقالب صدر اسالم بعد از 50 سال به انحراف 
كشيده شد و واقعه كربال به وجود آمد،گفت: دانشجويان امروز بايد 
مراقب ارمان هاى انقالب باشند و هر جا كه ديدند انحرافى صورت 

مى گيرد آن را فرياد بزنند.
مطهرى با اذعان به اين مساله كه برخى افراد كاسه داغ تر از آش 
شده اند،تصريح كرد: رهبر انقالب حتى در مورد آرزوى سالمتى براى 
ايشان در پروازهاى هواپيمايى خواهان حذف اين جمله شدند اما 
برخى مقاومت كردند و باز هم االن استفاده مى شود يا رهبرى گفتند 
كرسى هاى ازاد انديشى در دانشگاه ها برقرار شود اما االن سخنرانى 
ها را لغو مى كنند مردم اين ها را مى بينند.اين ها به نظام و جايگاه 
رهبرى ضربه مى زند. مطهرى گفت: ما برنامه داريم ضمن مالقات با 

رهبرى و سپس ديدار با محصوران اين مشكل را حل كنيم.
نماينده مردم تهران در بخش ديگرى از اظهارات خود با بيان اينكه 
شخصى بودن حساب هاى قوه قضائيه به طور كامل تكذيب شده 
است، تصريح كرد:در زمان آيت اهللا يزدى از رهبرى مجوز مى گيرند 
كه اين پول ها براى حل مشكالت مالى قوه قضاييه سپرده گذارى 
شود. اينطور كه ما تحقيق كرديم حسابها به اسم ايشان نبوده است.

اما چون اين. حسابها شخصى بوده باعث سوال براى نماينده مان شد 
كه آن حاشيه ها را ايجاد كرد و در واقع نمايندگان فقط سوال كردند 
اما پاسخى كه داده شد بسيار تند بود و نياز به اين همه خشونت نبود.
 وى در پاسخ به سوالى درباره اعدام هاى سال 67 گفت: بعد از عمليات 
مرصاد برخى زندانيان با مجاهدين اعالم همبستگى كردند.همان 
موقع اين سوال پيش آمد كه با اين مخالفان مسلح چه برخوردى 
بكنيم.از امام حكم گرفتند كه دقيق متن آن يادم نيست. قرار شد اين 

افراد احضار شوند و آخرين موضع آنها را در مورد سازمان بپرسند.

خبر



بيمارى اى است كه سالها پيش با اهداى خون آلوده از كشور فرانسه  "ايدز"
به كودك نيازمند به خون ايران رسيد، امروزسالها از ابتالى تك بيمار ما مى 
گذرد و شاخه هاى اين درخت روز به روز بيشتر مى شود و بسيارى از مردم 
جامعه ما را نيز دچار كرده است. متاسفانه عدم آشنايى با اين بيمارى، روش 
هاى نادرست درمان، و برخورد ناصحيح با بيماران و ترس مبهم و قضاوت 
نا به جاى اقشار مختلف باعث شده است اقدامات به موقع و موثر در رابطه 
با اين بيمارى صورت نگيرد، اختصاص يك روز در تقويم جهان به بيمارى 
ايدز نشان از دست و پنجه نرم كردن كل دنيا با ارمغان فرانسه به ايران است. 

افزايش شيوع بيمارى در زنان و نوجوانان
دكتر ايدنى رييس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپوراهواز  درباره بيمارى 
ايدز در كشور عنوان كرد:در دو دهه گذشته در مورد شيوع اين بيمارى يك 
ارزيابى كمتر از واقع رخ داده است، در شوراى امنيت غذايى دارويى كه به 
خرداد ماه امسال آمار هاى مافقط  رياست رييس جمهور برگزار مى شود تا خرداد ماه امسال آمار هاى مافقط  

آمار به دليل اين كه خيلى از مردم  درصداز تعداد مبتاليان  است زيرا اين 30
ت.بيمارى خود را پنهان مى كنند صحيح نيست
ايدز در بيمارى  دچار  خوزستان   300 و  دوهزار  افزود:  ايدنى  اسماعيل 

هزار  7 ى توان گفت حدود  شود مى هستند كه اگر اين آمار ضربدر 3
ى در زنان و نوجوانان در نفردر استان درگير ايدز هستند، شيوع بيمار
ن كننده است.حال افزايش است،و اين افزايش آمار نگران
شگيرى وى با اشاره به برنامه هاى  استان در پيش
هم كرد:  تصريح  ايدز  بيمارى  كنترل  مه و 
دز  اپيدمى ايد 2030 كشورها متعهد شدند تا
ه را كنترل كنند و در كشور ما نيز اين برنامه
هم  وما  است  شده  مشخص  استراتژيك 
تا  كه  هستيم  اين  دنبال  به  استان  در 
هاى  آسيب  از  است  ممكن  كه  جايى 
روانى، اجتماعى، بهداشتى اين بيمارى 

ز جلوگيرى كنيم ضمن اين كه نسل بعد را نيز
در نظر داشته باشيم.

و  هزار و300 نفر 2 در استان خوزستان 2
ده اند  مبتال به ايدز شناسايى شد
بهداشت معاون  شكراهللا  سلمان زاده  علوم دكتر  دانشگاه   
رئيس  و  اهواز  شاپور  جندى  بهداشت پزشكى  مركز 
د كرد:  عنوان  باره   اين  در  نيز  خوزستان خوزستان  استان  در 

ى شده اند كه تحت مراقبت مورد نوزاد مبتال به بيمارى ايدز شناسايى شده اند كه تحت مراقبت  14
مى باشند.

ويروس  انتقال  عمده  راه  محافظت نشده  جنسى  افزود:  ارتباط  سلمان زاده 
انتقال  عمده  عامل  هنوز  ما  كشور  در  هرچند  است؛  جهان  كل  در   HIV
اين ويروس، از طريق سرنگ مشترك اعالم شده اما انتقال جنسى نيز رو 
به افزايش است، انتقال از طريق مادر آلوده به نوزاد نيز يكى از راه هاى 
انتقال  اين  تا  مى دهيم  انجام  اقداماتى  البته  كه  است  ويروس  اين  انتقال 
صورت نگيرد. بيش از 90 درصد احتمال اين وجود دارد نوزادى كه از 
پدر و مادر مبتال به ايدز به دنيا مى آيد سالم باشد  چرا كه امروزه روش 
هاى بسيارى براى پيشگيرى از ابتالى نوزادان پيدا شده است كه از جمله 
آنها مى توان به تجويز دارو هايى براى مادران در دوران باردارى اشاره 

كرد.
وى افزود: با مراقبت و مشاوره قبل و حين باردارى، استفاده از داروهاى ضد 
ويروس براى جنين در بدو تولد و نيز زايمان مادران به روش سزارين مى 
توان از به دنيا آمدن نوزادان با بيمارى جلوگيرى كرد زيرا شايع ترين زمان 
به جنين در زمان به دنيا آمدن نوزاد با باردارى  HIV براى انتقال ويروس
طبيعى مى باشد. سلمان زاده سپس از راهكارى جديد براى عدم ابتال نوزاد به 
HIV در شرايطى كه پدر مبتال باشد اما مادر مبتال نباشد خبر داد و گفت: با 
روش شستشوى اسپرم  و سپس انتقال آن به رحم  نوزاد كامال سالم خواهد 

بود ضمن اين كه از انتقال ويروس به مادر نيز جلوگيرى مى شود.
نفر در استان در سه دهه گذشته از  6600 شكراله سلمان زاده تصريح كرد:

سال 65 تا 95 به دليل ابتال به ايدز جان خود را از دست داده اند. 
رييس مركز بهداشت خوزستان اظهار كرد:  تغيير الگو هاى ابتال به بيمارى، 
سن انتقال بيمارى و مصرف مواد مخدر، چالش و خالء هايى است كه در 
زمينه ايدز با آن مواجه هستيم. متاسفانه جوانان به موادى روى آورده اند كه 
با مصرف آن دچار تغيير رفتار مى شوند و استفاده از اين مواد روان گردان، 

مى تواند موجب افزايش انتقال ايدز در جامعه شود.
وى بيان كرد:   در استان خوزستان نيز 2 هزار و 300 نفر مبتال به ايدز شناسايى 
نفر تحت درمان هستند. متاسفانه پوشش درمان اين بيمارى  شده اند كه 473
در كشور ما به دليل عدم همكارى خود بيماران و قسمت عمده آن به خاطر 

عدم تشخيص بيماران، پايين است.
وى همچنين با اشاره به راه هوى همچنين با اشاره به راه هاى انتقال بيمارى ايدز، گفت: يكى  راه هاى 
Vانتقال ويروس HIV تماماس خونى است كه بيشتر از طريق استفاده 
معتادان از سرنگ هاى تتزريقى است، همچنين  تماس شغلى كه در 
بيمارستان ها بيشتر اتففاق مى افتد يا از طريق مجموعه انتقال خون 
و فرآورده هاى خوونى است كه خوشبختانه آمار اين مورد در 

كشور ما به صفر رسيده است.
در ادامه اين گززارش با يك بيمار مبتال به ايدز هم صحبت 
شده است تا شايد اين بيمارى ملموس تر براى مردم 

معرفى شودد.
من عبداله ههستم يك بيمارمبتال به  HIV، حدود 15
سال است با اين بيمارى زندگى مى كنم، ازدواج دومم 
بعد از اينن بود كه متوجه بيمارى خود شده بودم و 
نزدييك به 8 سال است زندگى ام را طى مى  
برايم  مشكلى  هيچ  حال  به  تا  و  كنم 

پيش نيامده است.
عبداله  مى گويد: يكى از نكات مهم در 
آزمايشهاى  انجام  بيمارى  اين  كنترل 
پياپى است، من هم به صورت مرتب 
هاى خود را انجام مى دهم با  آزمايش 
توجه به اين كه آزمايشها براى ما رايگان 

استت مشكلى از لحاظ هزينه ندارم.
به  خود  معرفى  از  اش  هدف  با  دررابطه  وى 
عنوان ييك بيماربه رسانه ها گفت: سعى در اطالع 
رسانى درر اين زمينه دارم تا شايد كمكى در اطالع 
درگيرند  HIV با  كه  باشم  داشته  بيمارانى  آگاهى  بيمو  آگاهى  و 
از تمام دوستانى كه با اين بيمارى درگيرند؛ كسانى كه 
رفتارهاى پرخطر دارند؛ كسانى كه اعتياد دارند يا به صورت تيمى رفت و 
آمد دارند مى خواهم حتما آزمايش هايى انجام دهند كه از شرايط جسمى 
خود آگاه شوند تا اگر خداى ناكرده مبتال بودند زودتر درمان هاى خود را 

شروع كنند.
اين بيمار مبتال به ايدز گفت: از معرفى خود واهمه نداشته باشيد، من به عنوان 
يك بيمار زندگى مى كنم و شرايط جسمى من با پزشك معالجم هيچ فرقى 

ندارد واز لحاظ روحى و جسمى در وضعيت مناسبى هستم.
وى اضافه كرد: كسانى كه به اين بيمارى دچار هستند سعى كنند رابطه جنسى 
به هيچ عنوان نداشته باشند اگر دوستى اين روابط را احيانا داشت سعى كند 
رفتار هاى پرخطر نداشته باشد.حتما به گفته پزشكان اهميت دهيم و تمام 
توصيه هاى او را انجام دهيم تا بتوانيم بيمارى را مهار كنيم تا زمانى كه درمانى 

براى اين بيمارى پيدا شود. 
گفتنى است؛ درراه مهاراين بيمارى  يك هميارى و همكارى گسترده ميان 
مردم مسولين و بيماران درگير الزم است و خوشبختانه در استان خوزستان 
هم فعاليت هاى مناسب و كاربردى در اين رابطه انجام گرفته است تا در 
سالهاى آينده اگرچه هنوز درمان قطعى براى آن پيدا نشده است اما بتوانيم 

ميزان آسيب هاى آن را كاهش دهيم./آراس 

خودروهاى  آزاد  تردد  مناطق  عالى  شوراى  دبير 
را  اروند  آزاد  منطقه  محدوده  از  خارج  به  اروندى 
خودروهاى  توقيف  خواستار  و  كرد  اعالم  ممنوع 
نيروى  توسط  اروند  آزاد  منطقه  محدوده  از  خارج 

انتظامى شد.
استان  در  پرمخاطب  سوژه  يك  به  آن  تبديل شدن 
سابق  استاندار  مقتدايى  عبدالحسن  خوزستان، 
تأمين  شوراى  همكارى  با  بود  توانسته  خوزستان 

استان خوزستان و دبيرخ انه شوراى عالى 
امنيت ملى تردد خودروهاى پالك اروندى 

را به يك مصوبه تبديل كند.
مردم  از  كثيرى  تعداد  سال  سه  اين  در 
خريدند،  اروندى  خودروهاى  خوزستان 
از  بخشى  اروندى  خودروهاى  خريد 
درآمدهاى مهم منطقه آزاد اروند است كه 
به واسطه عوارض واردات خودرو، پالك 
گذارى و عوارض خروج از محدوده ميزان 
قابل توجهى از بودجه مصوب منطقه آزاد 

اروند را شامل مى شد.
با تغيير يا همان عزل ناگهانى عبدالحسن 
مقتدايى از سمت استاندار خوزستان و روى 
كار آمدن غالمرضا شريعتى البته نگرانى ها بر 
سر احتمال اعمال ممنوعيت تردد خودروهاى 
اروندى در محدوده استان خوزستان افزايش 
يافت و تا حدودى فضاى رسانه اى استان 

خوزستان را تحت تاثير قرار داد.
اين در حالى بود كه غالمرضا شريعتى استاندار جديد 
خوزستان تيرماه95  در گفت وگو با خبرنگار تسنيم 
در خرمشهر گفت: مصوبه تردد خودروهاى اروندى 
در محدوده استان خوزستان به قوت خود باقى است 

و ممنوعيت تردد را رد مى كنم.
البته از سوى ديگر اظهارات برخى مقامات ارشد نشان 
مى داد اين موضوع همچنان محل بحث و صحبت 

مصوبه اى در خصوص  اين افراد است ، آبان ماه95
منع موقت تردد خودروهاى منطقه آزادى به خارج از 
محدوده مناطق آزاد منتشر شد كه پس از انتشار آن 
محمدرضا معتمدى معاون اقتصادى و سرمايه گذارى 
منطقه آزاد اروند در واكنش متن بخشنامه منتشر شده 
عنوان مى كند: منطقه آزاد اروند نص صريح قانون 
مناطق آزاد كشور را اجرا مى كند، مديرعامل منطقه 
آزاد اروند، استاندار خوزستان و دبير شوراى عالى 

مناطق آزاد اين موضوع پيگيرى مى كنند.
وى ادامه مى دهد: تصميمات مهم و داراى تبعات 
حقوقى، اجتماعى و اقتصادى بايد با رعايت مصالح 
درهرصورت  باشد  نظام  سياست هاى  و  عمومى 
مالك عمل در خصوص خودروهاى اروندى قانون 

مصوب است.
با اين شرايط اما منطقه آزاد اروند طى اطالعيه اى براى 
واردات خودروهاى اروندى محدوديت اعمال كرد كه 

اين اعمال محدوديت گواهى بر تحوالت احتمالى در 
خصوص ممنوعيت تردد خودروهاى اروندى بود.

سرانجام اكبر تركان دبير شوراى عالى مناطق آزاد 
6كشور 16 آذرماه در سفر به منطقه آزاد اروند در جمع 
خبرنگاران گفت: خودروهايى كه با شماره مناطق 
محدوده  در  بايد  فقط  مى شوند  پالك گذارى  آزاد 
اين  خروج  كنند،  تردد  آزاد  مناطق  مصوب  قانونى 
نوع خودروها از اين مناطق غيرقانونى بوده و ازنظر 
ما قابل قبول نيست و بايد از تردد آن ها در 
خارج از محدوده مصوب جلوگيرى شود.

درباره  آزاد  مناطق  عالى  شوراى  دبير 
در  اكنون  كه  اروندى  پالك  خودروهاى 
خارج از محدوده منطقه آزاد اروند خارج  
شده اند، بيان كرد: نيروى انتظامى بايد از 
تردد خودروهاى با پالك مناطق آزاد در 
چنانچه  كند،  جلوگيرى  اصلى  سرزمين 
اين خودروها در خارج از محدوده قانونى 
مصوب مشاهده شوند بايد نيروى انتظامى 

آن ها را توقيف كند.
اين اظهارنظر دبير شوراى عالى مناطق آزاد 
باز هم نشان داد وى بر اين موضوع مصر 
است، اما بايد ديد كه چگونه اين حجم 
شده  پالك گذارى  خودروى هاى  باالى 

مديريت مى شود؟
آيا تسهيالتى براى تبديل پالك اروندى به 
پالك ملى در نظر گرفته مى شود؟ كه خود با اقتصاد 
مقاومتى در منافات است و يا اين خودروها در اين 
منطقه به فروش مى رسند؟ در هرصورت بايد توجه 
سال از اين مصوبه و هزينه كرد  3داشت با گذشت 3
بسيارى از مردم براى خريد اين خودروها به گونه 
اى رفتار شود كه بازهم دود پافشارى برخى مقامات 
دولتى بر لغو اين مصوبه به چشم مردم و خريداران 

اين خودروها نرود.
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ميراث  فرهنگى خوزستان مغفول مانده است
ــت كه با سرمايه گذارى  ــگرى پائين سال هاس ــتان هايى با قابليت گردش اس

ــى گرفته اند. ــتان پيش ــگرى از خوزس در بخش گردش
 استاندار خوزستان با اشاره به اينكه برخى 
استان ها بسيار زودتر از خوزستان در زمينه 
گفت:  كردند  گذارى  سرمايه  گردشگرى 
در استان خوزستان به خاطر وجود نفت 
ميراث  و  گردشگرى  حوزه  كشاورزى  و 

سالها دست نخورده باقى ماند.
غالمرضا شريعتى در كارگروه گردشگرى 
شد  برگزار  خوزستان  استاندارى  در  كه 

اظهار كرد: خوزستان به خاطر اولويت هايى كه در حوزه هاى ديگر مانند نفت، پتروشيمى 
و كشاورزى داشته است ميراث  فرهنگيش مغفول مانده است.

وى گفت: اين در حالى است كه استانهائى با قابليت گردشگرى پائين سالهاست كه با 
سرمايه گذارى در بخش ميراث فرهنگى و گردشگرى از خوزستان پيشى گرفته اند.

وى افزود: بايد تالش كنيم زيرساخت هاى گردشگرى و ميراثى را در استان ايجاد كنيم 
تا پتاسيل هاى استان فعال شوند و در زمينه اشتغال و توزيع ثروت به وضعيت مناسبى 

برسيم. 
استاندار خوزستان بيان كرد: بايد بررسى كرد آيا وقتى يك منطقه به عنوان منطقه نمونه 
گردشگرى تعريف شده باز هم بايد از كميته هاى عام بگذرد يا خير و اين كه آيا اين 

موضوع دربر گيرنده قوانين خاصى است بايد بررسى شود.
وى خاطرنشان كرد: اگر يك منطقه نمونه گردشگرى كه عنوان نمونه را دريافت كرده 
است بخواهد از همان كانال مناطق عادى بگذرد ديگر الزم نبود به عنوان نمونه معرفى 
شود لذا براى چگونگى طى شدن تصويب طرح ها در اين مناطق بايد بررسى الزم انجام 

شود.
شريعتى با اشاره به موضوع نگهداشت سرمايه گذار در استان خوزستان تاكيد كرد: 
موضوع مهم ديگر اين كه براى طرح ها بايد روند قانونى طى شود اما اين روند نبايدمانع 

اجرا شود.
وى گفت: زيبنده نيست كسى قصد سرمايه گذارى در استان را داشته باشد اما ماهها 
پشت درهاى كارگروه بماند كه در اين صورت سرمايه گذار از سرمايه گذارى خود 

پشيمان مى شود.
وى با بيان اين كه همه تمهيدات بايد براى يك سرمايه گذار فراهم شود افزود: تمامى 
امور براى يك سرمايه گذار بايد در سريع ترين زمان ممكن انجام شود و اين تسريع 

روندها حق سرمايه گذار و وظيفه ماست.
استاندار خوزستان با اشاره به پروژه احداث شهرك اقامتىـ  توريستى تنگ تكاب بهبهان 

اظهار كرد: اين پروژه طرح خوبى است و در زمينه اقتصاد و اشتغال منطفه موثر است.
وى درباره ايجاد شهردارى بافت تاريخى در شهرهاى تاريخى استان خوزستان گفت: 
ظرف شش ماه اهواز را به عنوان پايلوت در اين زمينه قرار مى دهيم واز شوراى شهر 
اهواز نيز تقاضا مى شود كه اين مساله را مصوب كنند و از وزارت كشور نيز خواسته 

شود كه با آن موافقت كند.
شريعتى با بيان اين كه اگر تجربه اين كار در اهواز موفق باشد در 6 شهر تاريخى ديگر 
نيز آن را اجرا مى كنند توضيح داد: شهردارى اهواز مى تواند از تجربه اين كار كه در 

استان هاى آذربايجان شرقى و يزد قبال انجام شده است استفاده كنند.
وى با اشاره به گردشگرى آبى در خوزستان بيان كرد: يك خط گردشگرى توريستى 
در كارون طراحى شود كه گردشگران بتوانند از ساحل و رودخانه كارون استفاده كنند.

استاندار با اشاره به ‹جشن آب› در خوزستان اظهار كرد: آمادگى كامل داريم تا از اين 
جشن حمايت كنيم و از اين طريق صنعت گردشگرى ما به توسعه برسد.

استمداد از قوه قضائيه براى ورود 
به انتقال غير قانونى آب از خوزستان

ــتان در مقابل  ــرى گفت: موضع نمايندگان خوزس ــو مجلس خبرگان رهب عض
ــت و نه تنها به عنوان دفاع از منابع  ــتان به جاس ــتان خوزس انتقال آب از اس

ــت. ــور و نظام اس ــود بلكه مثابه دفاع از منافع كش ــتان تلقى مى ش اس
نامه  درباره  حيدرى  محسن  اهللا  آيت 
طرح هاى  اجراى  براى  دولت  محرمانه 
انتقال آب از سرشاخه هاى كارون اظهار 
بودن  مصمم  از  حاكى  نامه  اين  داشت: 
اجراى  پيگيرى  براى  يازدهم  دولت 
جدى  صورت  به  آب  انتقال  طرح هاى 

است.
وى با بيان اينكه به گونه اى ديگر اظهار 
مى كنند اما عمال مصمم به عملياتى كردن بحث هاى انتقال آب به طور كامل هستند، 
افزود: خوشبختانه نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى اسالمى به موقع اعتراض 

خود را اعالم كردند.
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى بيان كرد: در پى اعتراض نمايندگان 
خوزستان رئيس جمهور قول داد كه دستور را لغو كند حال بايد ببينيم كه آيا اين دستور 

در عمل لغو مى شود يا خير؟!
وى با اشاره به اينكه ما نيز نامه اى سرگشاده براى نمايندگان نوشتيم و از موضعشان 
حمايت كرديم، گفت: موضع نمايندگان به جاست و نه تنها به عنوان دفاع از منابع استان 

تلقى مى شود بلكه به مثابه دفاع از منافع كشور و نظام است.
آيت اهللا حيدرى درباره دليل اصرار هيئت دولت براى اجراى طرح هاى انتقال آب عنوان 
كرد: مسئوالن استان هاى ديگر كه در دولت صاحب منصب هستند، آنها براى اجراى 

چنين طرح هايى پيگيرى مى كنند.
وى گفت: وقتى مسئولى از استان هاى ذى نفع در دولت حضور دارد انگيزه دارند كه آب 
را از خوزستان به استان هاى خويش منتقل كنند؛ بنابراين اين موضوع در زمينه اجراى 

طرح هاى انتقال آب بيشتر مطرح مى شود.
آيت اهللا حيدرى با اشاره به عدم لغو مصوبه عنوان كرد: اگر مصوبه لغو نشود مشكالت 
خوزستان بيشتر مى شود؛ مشكل آب شرب، مشكالت حوزه كشاورزى، افزايش بيكارى 

و هزاران «بدبختى» ديگر در اينصورت حاصل مى شود.
وى افزود: نمايندگان مجلس بايد لغو مصوبه را دنبال كنند و حتى مى توان به قوه قضائيه 
شكايت كنند كما اينكه ما از قوه قضائيه در خطبه نماز جمعه استمداد كرديم كه در اين 
زمينه وورد كند چرا كه معتقديم آبى كه منتقل مى كنند خارج از حد قانونى و نيز چندين 

برابر حد قانونى است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى عنوان كرد: حد قانونى انتقال آب 340ميليون مترمكعب در 
سال است ولى در حال حاظر حداقل يك ميليارد و 260 ميليون متر مكعب از خوزستان 
آب انتقال مى دهند و حتى برخى گزارشها انتقال يك ميليارد و 509 ميليون متر مكعب 

را نشان مى دهد.
وى به خالف قانون بودن اين نوع انتقال آب اشاره كرد و گفت: چنين كارى تخلف 
است بنابراين قوه قضائيه كه ماهيت ذاتى آن جلوگيرى و پيشگيرى از وقوع جرم است 

بايد مقابل اين جرمهايى كه در حال اتفاق است، اقدام كند.
آيت اهللا حيدرى تاكيد كرد: نمايندگان مجلس از هر راهى كه ممكن است بايد اين 

موضوع را دنبال كنند و ما نيز پشتيبان آنها هستيم و قطعا مردم هم پشتيبانى مى كنند.

وى درباره نوع برخورد مسئوالن ارشد استانى در اين زمينه افزود: حكم مسئوالن ارشد 
استانى از طرف دولت بوده لذا سياست دولت را مراعات مى كنند و هر چه سياست 
دولت است را پياده مى كنند حال نفع و ضرر اين سياست به استان برايشان مهم نيست 

آنچه كه براى آن ها مهم است حفظ پستشان است.
 عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: البته من نمى گويم كه صد در صد همه مسئوالن 

اينگونه هستند ولى بسيارى از مسئوالن چنين حالتى دارند.

يادداشت

حق الناس و ديوار بلند
 آبفاى اهواز

ــى نواصــر عل

ــراى مردم  ــى آب در حالى ب ــاى نجوم ــض ه قب
ــود كه كيفيت  ــق مختلف اهواز صادر مى ش مناط
ــت كه  ــود آنقدر بد اس آبى كه به آنها داده مى ش
ــت و به جا آن است كه آبفا بابت آن جريمه  درس

ــود. ش
ــداهللا، آب لوله هاى  ــل در كوت عب ــد روز قب چن
ــانى به جاى آب، گل و الى تحويل  ــبكه آبرس ش
ــتند  ــردم داد و مردم آنقدر لوله ها را باز گذاش م
ــود تا  ــه آب توام  با لجن و گل و الى خارج ش ك
سرانجام به همان آبى كه آبفاى اهواز عقيده دارد؛ 
ــروج گل و الى  ــند. خ ــت، برس آب با كيفتى اس
ــود كه همان موقع  ــه هاى مردم در حالى ب از لول
كنتورهاى آب با سرعت در حال شمارش قيمت 

ــد. ــى بودن ــاى مصرف ــض ه ــدور قب ــراى ص ب
ــت و همواره  ــن ماجرا البته اتفاق جديدى نيس اي
تكرار و مردم شامل لطف آبفاى اهواز مى شوند . 
اصوال در كوت عبداهللا كه در دولت قبل به لطف 
ــه ناگاه از  ــبه ب ــتاب زده و يك ش يك تصميم ش
ــه اى از اهواز به مركز  منطقه اى محروم در گوش
ــد، چيزى به نام  ــتانى محروم تر تبديل ش شهرس

ــب وجود ندارد. آب مناس
چه بسيارى از مردم كوت عبداهللا كه با اين حرف 
ــما  ــده اند كه «آب ش مهمان هاى خود مواجه ش
ــئوالن  ــد» و مردم به جاى مس ــوى لجن مى ده ب
ــر جيبن خود  ــرم را ب ــاى اهواز بايد عرق ش آبف

ــاس كنند. احس
ــى گفت روزهاى  ــواز زمانى م ــابق اه نماينده س
ــه كوت عبداهللا  ــرف آب در منطق ــل كه مص تعطي
ــه آب اين منطقه  ــى يافت، تصفيه خان افزايش م
ــه خانه مى گويند)  ــان چيزى كه به آن تصف (هم
ــوال آب بدون  ــه آب را ندارد و اص ــوان تصفي ت

ــود. ــانى مردم مى ش ــبكه آبرس تصفيه وارد ش
ــدى قبل رئيس جمهور بخش ديگرى از طرح  چن
ــرد. روحانى قبل تر و  ــانى غدير را افتتاح ك آبرس
در اولين سفر استانى خود با افتتاح بخش ديگرى 
ــانى غدير قسمت ديگر اهواز را از  از طرح آبرس
موهبت داشتن آب شرب با كيفيت بهره مند كرده 

ــود. ب
ــرب با كيفيت  ــاندن آب ش به هر حال ادعاى رس
ــكه به  ــواز با نمايش روزانه مردم بش به مردم اه
ــتى كه آب 20 ليترى را با قيمت 1000 تومان  دس
ــت ولى  ــدارى مى كنند در تضاد عجيبى اس خري
ــبكه  ــردم كوت عبداهللا كه حداقل از نظر ش آيا م
ــتان اهواز به  ــانى هنوز زير مجموعه شهرس آبرس
ــرى در رنگ، بو و  ــد، نبايد تغيي ــاب مى آين حس

ــاس كنند؟ كيفيت آب خود احس
ــم آب شرب  ــئله آن ماده اى كه به اس اگر به مس
ــداهللا خارج مى  ــه هاى آب مردم كوت عب از لول
ــانى و قانونى و  ــود، به لحاظ شرعى و نه انس ش
ــگاه كنيم، قطعا حق الناس در آب  آئين نامه اى ن
ــرب رعايت نشده است و به عبارتى سالهاست  ش
ــاحل رودخانه كارون زندگى  به مردمى كه در س

ــت. ــده اس مى كنند، ظلم ش
ــردم اين منطقه كوتاه و ديوار  ولى ظاهرا ديوار م
ــچ تاوان،  ــه هنوز هي ــت ك ــاى اهواز بلند اس آبف
ــى» كه به مردم  ــبه آب ــورد و تنبيهى بابت «ش برخ
ــامل حال اين شركت نمى شود  ــود ش داده مى ش
ــن كار، مديريت طوالنى  ــادادش اي ــس پ و برعك
ــت كه با همه طوفان هاى  مدت مديرعامل آن اس
ــتان، هنوز جاى خود  تغييرات مديريتى در خوزس

ــه مى بيند. را محكم تر از هميش
ــراق وضعيت  ــرب كوت عبداهللا بدون اغ آب ش
اورژانسى دارد به همين دليل لزوم ورود مسئوالن 
ــتاندار گرفته تا راس وزارتخانه نيرو  دولتى از اس
ــازى  ــى طلبد زيرا مردم قبول نمى كنند بازس را م
ــانى و تصفيه خانه شهر منطقه عبداهللا  شبكه آبرس
ــت در حاليكه آب  ــه اس ــود اعتبار مواج ــا كمب ب
ــا اعتبارات  ــاى كاورن همين حاال ب ــاخه ه سرش
ــل هايى كه  ــام آور و زدن تون ــت و سرس هنگف
ــيدن  كاميون در آنها امكان تردد دارد در حال رس
ــيدن  ــت بنابراين پيش كش ــالت مركزى اس به ف
ــينان كارون محلى  ــاحل نش نبودن اعتبار براى س

ــدارد. ــراب ن از اع
ــى كه مردم  ــى از بيمارى هاي ــون درصد باالي اكن
ــواز با آن  ــاير مناطق اه ــوت عبداهللا و حتى س ك
ــت كه با آن  ــتد از آب بى كيفيتى اس ــه هس مواج
ــه همين دليل آبفاى اهواز به  ــتحمام مى كنند ب اس
جاى صادر كردن قبض هاى مصرفى، بايد به اين 
مردم غرامت بدهد چرا كه آنها را از حقوق اوليه 
ــتند  ــود كه همه مردم ايران از آن بهره مند هس خ

ــت. محروم كرده اس
ــر ــزارى مه خبرگ

طيبه قاسمى

دبير شوراى عالى مناطق آزاد: تردد خودروهاى پالك اروند در خارج محدوده منطقه آزاد غيرقانونى است!

حكايت ناتمام تردد خودروهاى اروندى !

ــتان ــود مى توان گفت حدود 7 هزار نفردر اس ــتند كه اگر اين آمار ضربدر 3 ش ــتان دچار بيمارى ايدز هس دوهزار و 300در خوزس
ــت. ــت،و اين افزايش آمار نگران كننده اس ــيوع بيمارى در زنان و نوجوانان در حال افزايش اس ــتند، ش  درگير ايدز هس
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اهميت مشاركت مردم در 
سازمان هاى مردم نهاد

بامداد زاگرس- مجيد كيوانى*
قسمت اول

 قبل از هر چيز مقدمه اى از نقش و جايگاه سازمان هاى مردم نهاد را  به عنوان نمايندگان واقعى مردم و 
بخشى از جامعه مدنى  معروض مى داريم. نقش اساسى سازمان هاى مردم نهاد در جريان كمك به توسعه، 

ايجاد ظرفيت اجتماعى در مراحل برنامه ريزى و سازماندهى فعاليت هاى توسعه است.
 نكته مهمى كه مى توان درباره اهميت مشاركت مردم در سازمان هاى مردم نهاد و كاركردهاى مهم آن 
گفت اين است كه مشاركت، موجب افزايش و ارتقاى سطح آگاهى اجتماعى مى شود. از سوى 
ديگر اين مشاركت، اجتماعى شدن و فرهنگ پذيرى افراد را به دنبال دارد و تمرينى براى كار 
گروهى و زندگى جمعى توأم با آزادى و دمكراسى است.سازمان هاى مردم نهاد به عنوان جوامعى 
كه از همسويى اهداف و نگاه بخشى از افراد جامعه و همچنين مشاركت مردم با يكديگر براى 
تحقق يك هدف مشترك تشكيل مى شوند مى توانند نقش مهمى در توسعه ايفا كنند. همانگونه 
و  آرا و نقش مردم  به  معتقد  اگر  ما  مطرح گرديد  حضرتعالى  با  ها  سمن  جلسه  اولين  در  كه 
تشكل هاى مردمى در اداره امور  هستيم، در عمل نيز بايد به آن پايبند باشيم و آن را صرفا 
براى پركردن عريضه هاى فانتزى و غير عملى استفاده نكنيم،  بلكه در عمل نيز آنچه را به 
زبان مى آوريم به آن پايبند باشيم، زيرا آنچه كه امروز شاهد آن هستيم نتيجه عهد شكنى ها و 
دوگانگى در رفتار است. از زمان تصدى مديركلى جنابعالى تا كنون تنها يك جلسه با مجموعه 
پنج نفر شبكه تخصصى و يك جلسه با برخى از سمن هاى استان به صورت موردى داشته ايد، 
در صورتى كه در اين چند ماه منتهى به يك سال حضور شما بر مسند مدير كلى اين سازمان، اين 
امكان وجود داشت تا از طريق  شبكه و نماينده سمن هاى استان حداقل ماهى يكبار آن هم 
به مدت يك ساعت با حضور معاونين خود به بررسى راهكارها، معايب و نقاط قوت و ضعف 
معاونت هاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى سازمان مطبوع خود بپردازيد. و از 
برنامه ها و راهكارهاى پيشنهادى آنها براى سر و سامان دادن به وظعيت نابسامان اداره كل 
ميراث فرهنگى استان خوزستان استفاده مطلوب ببريد. اما آنچه مشاهده شده است حكايت 
از عدم اعتقاد به سازمان هاى مردم نهاد و التزام به رعايت قانون(ماده35 آئين¬ نامه تشكل ¬هاى 
مردم نهاد 67725/ت51305ه تاريخ 95/06/06 هيئت دولت) از سوى شما و همكارانتان مى باشد. از 
اين رو شبكه تخصصى سازمان هاى مردم نهاد ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى خوزستان براى 
تنوير افكار عمومى موارد زيل را اعالم داشته و از استاندار محترم به عنوان نماينده عالى دولت تدبير و اميد 

مطالبات به حق سازمان هاى مردم نهاد را پيگيرى نمايند.
بررسى مشكالت ادارى و برون سپارى بخشى از فعاليت هاى قابل واگذارى سازمان تحت امر به سمن هاى 
ميراث فرهنگى استان و توانمند سازى انجمنها به عنوان ركن اصلى توسعه جامعه مدنى. (با توجه به اساسنامه 

مصوب هيئت وزيران در سال 84و95.).
تشكيل كميته هاى نجات و جلوگيرى از اوضاع ناگوار، سرقت و تخريب محوطه هاى باستانى و 
تاريخى كه اخبار آن در رسانه ها به وفور منتشر شده و درآينده نيز از طريق رسانه ها اعالم خواهد شد.

- تذكر به عملكرد ضعيف و نداشتن برنامه هاى منسجم بخش گردشگرى اين اداره كل نسبت به 
صنعت پرسود گردشگرى عشاير و روستاهاى استان، راهيان نور،مسافرين عراقى و كويتى در حوزه 

گردشگرى سالمت و گردشگرى  مذهبى(ايام محرم) ، جذب اردوهاى دانش آموزى.
 برگزارى كنفرانس بين المللى  توسعه گردشگرى استان خوزستان و جشنواره خرما و زندگى خوزستان 
به عنوان طرح هاى شاخص استان خوزستان منتشره در كتابچه طرح هاى شاخص استاندارى در 
سال 94 با پيشنهاد مستقيم شبكه تخصصى سمن هاى ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى 
خوزستان ئ برنامه اين شبكه در مورد توسعه صنايع دستى استان خوزستان با محوريت آموزش فنى 

و حرفه اى رشته هاى بومى استان.
همكارى متقابل  معاونت ميراث فرهنگى،  شبكه تخصصى سمن هاى ميراث فرهنگى با وزارت نفت 
در طراحى و اجراى پروژه موزه هاى صنعت نفت، موزه گمركات، دانشكده ادبيات اهواز و ديگر ادارات 

دولتى كه صدسال  قدمت تاريخى دارند.
همكارى سازمان مطبوع،  سمن ها و شهردارى هاى استان براى معرفى و راه اندازى  بازارچه هاى 

موقت صنايع دستى بومى.
معرفى مشاورين تحصيل كرده ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى  براساس رشته هاى 
دانشگاهى در اين حوزه از بين سمن ها با همكارى شبكه تخصصى ، اداره كل امور اجتماعى فرهنگى 

استاندارى و اداره كل ميراث فرهنگى در كنار فرمانداران استان .
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  گانه  سه  موضوعات  با  ملى  و  استانى  هاى  همايش  برگزارى 
گردشگرى با مشاركت اداره كل ميراث فرهنگى، شبكه تخصصى سمن هاى ميراث فرهنگى وامور 

اجتماعى استاندارى خوزستان.
انتخاب مشاور سازمان هاى مردم نهاد از ميان سمن هاى فعال، طبق روال گذشته در اين سازمان 
در كنار مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى استان جهت ايجاد ارتباط مستحكم بين سمن ها با 

اين سازمان.
آسيب شناسى رفتارها و كارنامه سازمانهاى مردم نهاد، راهكارها و پيشنهادات براى توانمند كردن 

سمنها.
استخراج سوات سازمان مطبوع و سمنهاى فعال استان و تدوين استراتژى براى همكارى و توسعه در 
سه حوزه تخصصى سازمان تحت مديريت و ارتقا جايگاه استان خوزستان در سطح ملى و بين المللى. 

(شبكه با تعريف يك طرح پژوهشى آماده انجام اين پيشنهاد است.)...
ادامه دارد

* نماينده شبكه تخصصى سازمان هاى مردم نهاد ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خوزستان

مفهوم حقوقى ال سى چيست؟
كورش زنگنه*

اعتبار اسنادى تعهدى از بانك است كه  به خريدار و فروشنده داده مى شود. تعهد 
مى شود كه ميزان پرداختى خريدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحيح به دست 

فروشنده خواهد رسيد.
هرگاه كه خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانك موظف است باقيمانده 
يا تمام مبلغ خريد را بپردازد.اعتبارات اسنادى اغلب در معامالت بين المللى به 

منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختى مورد استفاده قرار مى گيرد .
بدليل ماهيت معامالت بين المللى كه شامل عواملى همچون مسافت و تفاوت 
قوانين كشورها و ...، اعتبارات اسنادى يك جنبه بسيار مهم در تجارت بين المللى 
اسنادى  اعتبارات  نگهدارنده  كه  خريدار  از  نيابت  به  همچنين  بانك  است.  شده 
است تا زمان دريافت تائيديه كه كاالهاى خريدارى شده حمل شده اند وجه را 

پرداخت نخواهد كرد .
توسط يك بانك، در  اعتبارنامه يك سند مالى صادره از يك نهاد مالى و عمدتاً 
درجه اول اعتبار در امور مالى بازرگانى استفاده مى شود، كه معموالً تعهد پرداخت 
مى تواند تضمين پرداخت براى يك  اعتبارنامه همچنين  مى كند.  را فراهم  قطعى 

معامله باشد، به اين معنى كه بازخريد نامه اعتبار صادر كننده است. 
ال سى در درجه اول اولويت، در معامالت تجارى بين المللى از ارزش قابل توجهى 
استفاده مى شود، براى معامالت بين يك فروشنده در يك كشور و يك مشترى در 
كشور ديگرى. در چنين مواردى، اتاق بين المللى بازرگانى، براى اعتبارات اسنادى 
شامل قوانين UCP (كه در حال حاضر UCP 600 آخرين نسخه) مورد تاييد 

مى باشد. 
از اعتبارات اسنادى مانند ساير پديده ها تعاريف متعددى شده كه آخرين آنها در 
ماده ucp600 2  چنين مقرر داشته : « اعتبار يعنى هرگونه ترتيباتى ، به هر نام يا 
توصيفى ، كه دربرگيرنده تعهد قطعى و برگشت ناپذير بانك گشاينده نسبت به 

پذيرش پرداخت اسناد ارايه  شده طبق شرايط اعتبار است «.
كارشناس ارشد حقوق خصوصى. 

*مدرس دانشگاه

اكثر دانشجويان طبق آنچه از عرف فراگرفته اند، به رشته اى برچسب خوب 
بودن مى زنند كه آينده شغلى داشته باشد. بازار داغ مشاوره هاى تحصيلى، 
كافى نت ها و همهمه زمان انتخاب رشته هاى دانشگاهى نيز نشان از اين دارد 
كه خواسته همه از دانشجو گرفته تا خانواده ها يك چيز بيشتر نيست؛ رشته اى 

انتخاب كنند كه بازار كار بهترى دارد.
اول سال تحصيلى هم كه مى شود، سوال اكثر دانشجويان در بدو ورود به 
دانشگاه از اساتيد اين است: آيا رشته تحصيلى ما آينده شغلى خواهد داشت؟ 
پاسخ استاد هر چه باشد، بازتاب آن روى تحصيل دانشجويان مشاهده خواهد 
شد. هر كه رتبه بهترى دارد، شانس بهترى براى گزينش رشته بهتر و رشته 

بهتر نيز از نظر خيلى يعنى رشته اى با وجود آينده اقتصادى.  

هزينه هاى تحصيل
 براى يك دانشجو چقدر است؟ 

با اين وجود درس و دانشگاه، دغدغه هاى ديگرى هم براى دانشجويان دارد؛ 
همه آنهايى كه با درس و دانشگاه آشنايى مختصرى دارند، مى دانند نخستين 
و مهم ترين چيزى كه يك دانشجو براى ورود به دانشگاه چه دولتى و چه 
غيردولتى نياز دارد، پول و اندك سرمايه مادى است. از خريد كتاب گرفته تا 
لباس هاى دانشگاه و ساير خدمات دانشگاهى، سرويس توزيع غذا، خوابگاه و... 
نياز به داشتن حداقل سرمايه دارد كه شايد در حد توان مادى همه خانواده ها 
نباشد. با اين حساب هر دانشجو ساالنه در مقاطع مختلف هزينه هايى به خانواده 
و كشور تحميل مى كند كه برآورد آن در مقاطع مختلف طبق آنچه در بودجه 
تعيين شده، به اين صورت است: هزينه هر دانشجو در مقطع كاردانى براساس 
آخرين آمارى كه اعالم شده در كمترين ميزان خود يك ميليون و 700 هزار 
تومان، در مقطع كارشناسى يك ميليون و 900 هزار تومان، در مقطع كارشناسى 
ارشد 4 ميليون و 500 هزار تومان و در مقطع دكتراى حرفه اى 6 ميليون و 200 
هزار تومان. هزينه دانشگاه هاى غيردولتى و شهريه هاى آن نيز مبلغ سنگينى بر 
اين هزينه ها اضافه مى كند كه اگر بخواهيم آن را به حساب آوريم، ميزان زيادى 

خواهد شد كه پرداخت آن تنها از پس خانواده هاى متمول برمى آيد. 
با اين حال دغدغه خانواده ها، دانشجويان و حتى اساتيد دانشگاهى اين هزينه ها 
نيست، بلكه آينده اى است كه قرار است به دنبال اين هزينه ها براى دانشجويان 
رقم بخورد. به راستى تحصيل با وجود معضالت بيكارى و مشكالت بازار كار تا 
چه اندازه مقرون به صرفه خواهد بود؟ آيا دانشجويان با وجود بازار سوت و كور 
يك رشته، حاضر به گزينش آن خواهند شد؟ آينده شغلى تا چه اندازه در انتخاب 
رشته هاى كنونى تاثيرگذار است؟ هنوز هم مى شود با اين جمله هميشگى كه 
علم بهتر از ثروت است، دانشجويان را از آينده اقتصادى رشته اى كه دارند، 
صرف نظر كرد؟ ترسيم آينده شغلى براى دانشجويان و تضمين آن تا چه اندازه 
بر كيفيت علم و تحصيالت دانشگاهى دانشجويان تاثيرگذار خواهد بود؟ ساالنه 
حدود 900 هزار دانشجو فارغ التحصيل مى شوند كه حدود 650 هزار نفر از 
اين تعداد متقاضى جديد كار هستند. عالوه بر اين طى 5 سال آينده، ساالنه 
حدود 250 هزار نفر فاقد تحصيالت دانشگاهى به جمعيت جوياى كار اضافه 

مى شوند؛ مسئوالن چه توضيحاتى براى اين حجم تقاضا دارند؟ 
  

هزينه تحصيل به شرط مهارت مى ارزد 
  مهدى تقوى، استاد بازنشسته دانشگاه در اين رابطه با اشاره به روند غلط 
اگرچه  مى گويد:  دانشجو  جذب  براى  عالى  آموزش  نظام  در  برنامه ريزى 
هزينه هاى تحصيل در دانشگاه تا حدودى زياد است اما بحث دانشگاه كه 
مى شود، مهم ترين نكته كارايى تحصيل و علم و بازتاب تحصيالت دانشگاهى 
روى بازار كار است. دانشجوى بامهارت سرمايه بزرگى است كه هر اندازه بابت 

تحصيل آن هزينه شده باشد، مى ارزد. تحصيل در دانشگاه به شرطى كه در 
پى آن يك فعاليت اقتصادى پربازده شكل بگيرد، بسيار مقرون به صرفه است.   
  وى توضيح مى دهد: بحث دانشگاه و دانشجو كه مى شود، هزينه ها كنار 
مى رود. شايد خيلى از خانواده ها بر سنگينى اين هزينه ها چشم بپوشند، چرا كه 
همه اميد دارند اين هزينه ها جاى دورى نخواهد رفت اما در حال حاضر شرايط 
بازار كار و اوضاع نابه سامان آن به گونه اى شده كه برخى سعى مى كنند با داللى 
و دور زدن شيوه هاى غيرعلمى از آينده تحصيل براى خود چيزى حاصل كنند. 
علم و تحصيل، بازى اى دست عده اى شده براى منفعت جويى كه نه مى شود 
روى آنها اسم دانشجو گذاشت و نه فارغ التحصيل. با اين روند دانشجويان 
بيشترين ضربه را از بازار كار خواهند خورد. مهم ترين ضربه همين نگرانى از پيدا 
كردن شغل و آينده شغلى مناسب است كه گاها باعث ضربه خوردن غرور و 

عزت نفس دانشجويان است. 

روش هاى غلط دانشجويان
 در شروع يك شغل

احمد قاسمى، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادى نيز در توضيح دغدغه هاى 
دانشجويان به ويژه دغدغه هاى شغلى آنها مى گويد: آنچه در باب مسائل 
دانشجويى مطرح است، شغل و پيدا كردن كار متناسب با رشته دانشگاهى 
است. در اين رابطه الزم است بازار كار به چند نكته مهم توجه كند؛ اول اينكه 
موضوع مهمى كه از قديم هميشه بوده، اين است كه علمى كه ثروت ايجاد 
كند بهتر است. در دنيا هرگز مشكلى بين اين دو موضوع نبوده و نياز به نوشتن 
انشا در تضاد اين دو وجود نداشته است. مفهومى كه آموزش داده شده است، 
ارتباط اين دو با هم بود و اينكه چه علمى بهتر است يا چه ثروتى پايدار تر 
است؛ علمى كه به ثروت ختم شود و ثروتى كه از علم حاصل شود. مشكل 
كارآفرينان و دانشجويان ما هنگام ورود به بازار كار بيشتر در زمينه استارتاپ و 
روش هاى شروع شغل است. اگر به بازار درست توجه شود و براساس نيازهاى 
واقعى موجود در بازار نسبت به شروع يا توسعه يك كسب وكار اقدام شود، بيش 

95 درصد احتمال موفقيت خواهد داشت. 

دورنماى شغلى دانشجويان
وى با تاكيد بر اينكه كسب وكارهاى ايران دچار ضعف هاى علمى است، 
توضيح مى دهد: نكته مهم در كسب وكارهاى ايران، ضعف علمى و بينشى 
افراد درباره كسب وكار و مطالعه ضعيف آنها درباره قوانين و قواعد علمى شروع 
و توسعه كسب وكار به ويژه در زمينه بازار و بازاريابى حرفه اى و تخصصى است. 
بى توجهى به تنوع محصول و نيروى انسانى ناكارآمد و... كه مهم ترين عوامل 
ناپايدارى بيش از 95 درصد مشاغل كشور است. البته موضوعاتى مانند نقش 
مهم دولت در اين ناپايدارى شامل توزيع وام، عدم ثبات اقتصادى، سيستم كند 
و ناكارآمد دولتى، فساد ادارى، نقش بيش از 85 درصدى دولت در اقتصاد و 
توليد موازى با بخش خصوصى و تصدى گرى دولت هم بايد مورد اشاره قرار 
گيرد. بازار كار در ايران خالى و كامال غيراشباع است و ما از بيش از 3 ميليون 
عنوان شغل در جهان فقط 3 هزار عنوان شغلى را داريم، يعنى مابقى فرصت ها 
خالى هستند كه جوانان در هر رشته تحصيلى مى توانند با دانستن آنها بازار غير 
رقابتى براى خود ايجاد كنند و در آن كسب وكار با رعايت اصول علمى بازاريابى 
و كسب وكار حتما انسانى موفق شوند. پيشنهاد من توجه بيشتر در شروع كسب 
و كار به حوزه مشاغل خدماتى و كسب و كارهاى دانش بنيان به معنى واقعى 
آن و براساس تقاضا و نياز بازار است. دورنماى خوبى براى دانش آموختگان 
دانشگاهى حتى در كسب و كارهاى جهانى وجود دارد كه در ايران كمتر به 

آن توجه شده است.

فضاى مجازى از مدت ها پيش شاهد برد و باخت هاى سنگينى از سوى برخى 
از پوكربازهاى حرفه اى است،افرادى كه بعضا جوانانى وطنى نيز در آن نقش 

آفرينى مى كنند.
توسعه و گستره فضاى مجازى با همه مزايا و محاسنى كه در پى دارد،حامل 
مضرات متعددى نيز است، آسيب هايى كه بخشى از آن در قمارخانه هاى مجازى 

ظهور و بروز مى يابد.
فضاى مجازى از مدت ها پيش شاهد برد و باخت هاى سنگينى از سوى 
برخى از پوكربازهاى حرفه اى است،افرادى كه بعضا جوانانى وطنى نيز در 

آن نقش آفرينى مى كنند.
سايت هايى كه در خارج از مرزهاى ايران و در كشورهايى همچون كانادا،روسيه 
و...مديريت و هدايت مى شد و به محفل و بسترى براى جوالن قماربازهايى 
تبديل شده كه به زعم خويش شانس و بخت و اقبال خود را در آن به آزمون مى 
گذارند. اگر چه به لطف دستگاه هاى نظارتى،بخش قابل توجهى از سايت هاى 
قمار مسدود و فيلتر شده اند و دسترسى به آن به سادگى امكان پذير نيست،اما 
متاسفانه در شبكه اجتماعى تلگرام و اينستاگرام امكان آلوده شدن به قمار خانه 

هاى مجازى همچنان وجود دارد.

* كاله هايى كه در سايت هاى
 قمار برداشته مى شود

اصل و اساس قمار از منظر شرعى و دينى حرام و عملى نكوهيده است و به 
واقع افرادى كه وارد اين منجالب مى شوند،هستى و نيستى خويش را در سبد 
تاراج مى گذارند،حال تصور كنيد در كنار اين فعل مذموم،كالهبردارى و تقلب 
هم عجين شود. چندى پيش،سرهنگ على نيك نفس،سرپرست وقت معاونت 
تشخيص و پيشگيرى پليس فتا عنوان كرد كه مديران برخى از سايت هاى 
قمار،پس از ارائه كد كاربرى و واريز مبالغى پول توسط كاربران، سايت را بستند 

و پول را به جيب زدند.

*طراحى و توطئه اى شوم 
براى خالى كردن جيب جوانان

معصومه فرخ نژاد،محقق و پژوهشگر آسيب ها و بزه هاى اجتماعى، در تشريح 
تبعات و پيامدهاى حضور و فعاليت كاربران در سايت هاى اينچنينى اظهار داشت: 
سوداى ثروتمند شدن گاهى آنچنان روح و انديشه جوانان را تسخير مى كند كه 

هست و نيست آنها را بر باد مى دهد.
وى افزود: بسيارى از پوكر بازان حرفه اى نيز بر اين واقعيت تلخ اذعان كرده 

اند كه در عقبه اين سايت ها، توطئه نيرنگ و طراحى هاى شومى نهفته است 
كه تاوان آن با برباد رفتن دارايى كاربر يا به اصطالح قمار باز پرداخت مى شود.

مجازى،  فضاى  و  اجتماعى  هاى  شبكه  توسعه  كرد:با  عنوان  نژاد  فرخ 
مخاطرات،تهديدات و آسيب هاى اجتماعى نيز با رشد و افزايش هر چه بيشترى 
همراه شده است و اين نارسايى ها و پيامدهاى مخرب فناورى هاى مذكور تا 
جايى پيش رفت كه سالها پيش تصميم بر اين شد تا پليس تخصصى (فتا)براى  

مقابله و برخورد با اين پديده شكل بگيرد.
وى افزود:يكى از عوامل اصلى در رغبت بزهكاران و خالفكاران به افعال هنجار 
شكنانه،مجرمانه و متخلفانه ناشى از عدم نياز به حضور فيزيكى و دشوارى هاى 

شناسايى فعاالن اعمال خالف معطوف مى شود.
محقق و پژوهشگر آسيب ها و ناهنجارى هاى اجتماعى عنوان كرد:البته با تالش 
شبانه روزى ماموران خدوم انتظامى و دستگاه ها و نهادهاى امنيتى،بسيارى از اين 
هنجار شكنى ها در فضاى مجازى شناسايى و با عوامل آن برخورد مى شود،اما 
ترديدى وجود ندارد كه به هر حال دشوارى انجام بزه و اعمال مجرمانه در فضا 
هاى مورد اشاره به مراتب در عرصه و فضاى ملموس اجتماعى كمتراست و 
همين احساس امنيت بيشتر باعث مى شود كه مجرمان با انگيزه و رغبت بيشترى 

در اين فضا پيگير اعمال خالفكارانه خويش شوند.
فرخ نژاد گفت:آسيب ها،تهديدات و انحرافاتى كه در فضاى مجازى وجود دارد با 
تعدد و تكثر بسيارى همراه است كه يكى از اين موارد به قمار خانه هايى معطوف 

مى شود كه در فضاهاى مورد اشاره فعاليت مى كنند.

وى افزود:متاسفانه برخى با كوته فكرى،ساده انديشى و زياده خواهى،طمع مى 
كنند و روياى ثروتمند شدن در فضاى مجازى را با تكيه به انجام بازى هاى قمار 
در اين فضاها جستجو مى كنند،غافل از اينكه نتيجه و ثمره اين فعاليت ها،چيزى 

جز از دست رفتن دارايى و شكست هاى سنگين نخواهد بود.
محقق و پژوهشگر آسيب ها و بزه هاى اجتماعى عنوان كرد:گزارشات ميدانى از 
پوكر بازان حرفه اى و كاربران فعال در اين عرصه(قمار در فضاى مجازى)مويد 
اين واقعيت است كه مديران سايت هاى مذكور با برنامه ريزى و طراحى توطئه 
اى شوم ،آنچنان فرد را درگير بازى مى كنند كه انگيزه بسيارى براى حضور و 

فعاليت در اين عرصه در آنها ايجاد مى شود.
وى افزود:طراحى ساده بازى و سهولت برد در قمارخانه هاى مجازى در گام هاى 
نخست به نحوى كامال هدفمند از سوى مديران سايت هاى قمار طراحى مى 
شود و بعد از چندين بُرد پياپى و ساده،آرام آرام بازى با چنان دشوارى و پيچيدگى 
هايى همراه مى شود كه جوانان قمارباز بايد نه تنها مبالغى كه به زعم خود برنده 
شده را باز گرداند بلكه هزينه هاى سنگين ترى را نيز متحمل مى شود و به واقع  

فراتر از آنچه كه برنده شده را پرداخت كند.

 *ضرورت اطالع رسانى  و آگاه سازى جوانان
محمد خديرى،جامعه شناس و آسيب شناس مسائل اجتماعى، با اشاره به لزوم 
ارائه هشدارهاى جدى به جوانان و نوجوانانى كه گمان مى كنند با كليك كردن 
ها در فضاى مجازى قادرند به تمامى اهداف خويش نائل شوند،عنوان كرد:بايد 
بصورت مدون،اصولى و مستمر،سطح اطالع رسانى و آگاهى بخشى به جوانان 

اين مرز و بوم تقويت شود و ارتقا يابد.
وى افزود:تجربه ثابت كرده،برخالف تصور برخى كه گمان مى كنند با حضور در 
قمارخانه هاى مجازى از وضعيت اقتصادى مطلوب ترى برخوردار مى شوند،نه 
تنها در توانمندى مالى آنها تحول و تغييرى رخ نداده بلكه آنچه را كه به عنوان 
اندوخته نيز داشته اند پرداخت كرده اند تا تاوان باخت هاى سنگين خويش را پس 

از بردهاى زودگذر، مقطعى و طراحى شده بپردازند.
فيلترينگ  گفت:تحقق  اجتماعى  مسائل  شناس  آسيب  و  شناس  جامعه 
هوشمند،يكى ديگر از ضروريات فضاى مجازى در جامعه ايران محسوب مى 
شود و مى طلبد دستگاه ها و نهادهاى ذيربط به عنوان اولويتى ويژه،تحقق 
اين امر را تسريع كنند. وى در خاتمه يادآور شد:تشديد آسيب ها،تهديدات و 
مخاطرات فضاى مجازى،لزوم اجراى فيلترينگ هوشمند را اجتناب ناپذير مى 
سازد،در غيراينصورت احتمال مى رود در آينده شاهد عمق هر چه بيشترى از 

شدت آسيب ها،چالش ها و مخاطرات فضاى مجازى خواهيم بود.

علم، بازى اى در دست 
عده اى منفعت جو

اکرث دانشجویان طبق آنچه از عرف فراگرفته اند، به رشته ای برچسب خوب بودن می زنند كه آینده شغلی داشته باشد. 
اجتماعى

حقوقى

يادگارهاى سيم و سيخ بر پيكر كودك يك ساله
ــم نحيفش نقش يك يادگارى جديد را  ــت گريه كند تا سيخ داد بر جس كافى اس
ــا يكى ديگر از قربانيان كودك آزارى است، كودكى كه اكنون  باقى گذارد. آتوس

ــت. ــده اس ــور واگذار ش ــتى كش ــازمان بهزيس ــتى اش به س سرپرس
هنوز چند روزى تا تولد يك سالگى او زمان باقى است. 
روزهاى دشوارى را پشت سر گذرانده و اين طور به نظر 
مى رسد كه با تغيير محيط، بتواند آينده اى روشن تر داشته 
باشد.   «آتوسا» حاصل ازدواج پدر و مادرى معتاد است. 
پدرى 40 ساله و مادرى 38 ساله كه ساكن شهرستان 
نيشابور بوده و تجربه مصرف انواع مواد مخدر و محرك 
را دارند.  گريه هاى كودكانه آتوسا، هر بار كه پدر و مادر 
پولى براى تهيه مواد مخدر نداشته اند، پتكى بر سر آنها بوده 
است.   آنها براى ساكت كردن كودك، بدنش را با سيم كبود كرده و در آخر نيز با ته سيگارهايشان بدن نحيف او 

را سوزانده اند.  
يادگارهاى سيخ و ته سيگارهاى پدر و مادر و را مى توان در سراسر بدن آتوسا مشاهده كرد. بدنى كه اكنون يا كبود 

است و يا سوخته...  
براى اطالع از وضعيت كودكى كه در نيشابور مورد آزار و اذيت والدين قرار گرفته است با مريم دهنوى، مددكار 

اجتماعى موسسه خيريه مهرآفرين گفت و گويى داشته ايم.  
وى در رابطه با وضعيت خانواده اين كودك مى گويد: مادر و پدر كودك هر دو معتاد هستند. آنها انواع مواد مخدر را 

تجربه كرده اما بيشتر شيشه مصرف مى كنند.  
اين مددكار اجتماعى مى افزايد: پدر و مادر 2 فرزند دارند كه به دليل اعتياد شديد، فرزند نخست آنها كه دخترى 9 ساله 

است اكنون با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگى مى كند. 
دهنوى در خصوص وضعيت كودك يك ساله كه مورد كودك آزارى قرار گرفته است مى گويد: آثار سوختگى و 

كبودى به شدت در بدن كودك مشاهده شده و او تاكنون 2 بار به بيمارستان ارجاع داده شده است.  
وى مى افزايد: نخستين بار مادر اين كودك او را در تاريخ 9 خرداد ماه به بيمارستانى در نيشابور برده است. علت 
مراجعه به بيمارستان، اسهال و استفراغ شديد بوده اما در همان مراجعه اول نيز نشانه هاى كودك آزارى در بدن 

كودك وجود داشته است. 
اين مددكار اجتماعى با اشاره به تحويل كودك به بيمارستان براى پيگيرى مراحل درمانى او مى گويد: در تاريخ 
25 شهريور ماه، عموى كودك به خانه آنها مراجعه مى كند. در اين ديد و بازديد عمومى آتوسا مشاهده مى كند كه 
وضعيت او بسيار وخيم بوده و به هيچ محركى واكنش نشان نمى دهد به همين خاطر نيز عمومى آتوسا او را در حالت 

اغما به بيمارستان منتقل مى كند. 
دهنوى از اقدامات پزشكى به منظور بهبود وضعيت اين كودك خبر مى دهد و مى گويد: در همان ابتدا اقدامات 
پزشكى به منظور بهبود وضعيت اين كودك در دستور كار قرار گرفت. پزشكان در مراجعه دوم كودك، درمان او را 

زمانى آغاز كردند كه وى در حالت اغما بود و هيچ واكنشى نشان نمى داد. 
وى با اشاره به متوارى بودن پدر و مادر كودك مى گويد: پدر و مادر آتوسا بعد از اينكه عموى او كودك را به بيمارستان 

منتقل كرد از خانه متوارى شده و اكنون اطالعى از آنها نيست.  
اين مددكار اجتماعى در رابطه با اقدامات صورت گرفته به منظور تحويل نوزاد به بهزيستى شهر مشهد مى گويد: 
پس از پيگيرى هاى صورت گرفته سرپرستى كودك به سازمان بهزيستى واگذار شد. وى اكنون به شيرخوارگاهى 

در شهر مشهد منتقل شده و علت آن نيز اين است كه در نيشابور شيرخوارگاهى وجود ندارد.  
دهنوى در خصوص وضعيت حال حاضر كودك در شيرخوارگاه مشهد مى گويد: وضعيت درمانى كودك همچنان 

در حال پيگيرى است اما تا حدود زيادى بهبودى در شرايط او مشاهده مى شود.

«ايران» سرزمينى كه كلكسيون صندوق هاى بيمه اى است
ــود آن براى همه  ــس به فوايد تجميع بيمه ها كه س ــيون صنايع مجل عضو كميس

ــت. ــد، پرداخ ــا نمى گذارن ــى برخى ه ــت ول ــران اس ــردم اي م

حميد گرمابى با اشاره به اينكه همه مردم بايد از يك بيمه پايه 
درمان استفاده كنند و به يك اندازه از خدمات درمانى بهره 
گيرند، اظهار داشت: تجميع اين صندوق ها كار بسيار بزرگى 

است و به برنامه ريزى دقيقى نيازمند است.  
وى با اشاره به اينكه در كشور ما صندوق هاى بيمه اى هر 
كدام خدمات درمانى متفاوتى ارائه مى كنند كه مى توانند يك 
كاسه شوند، اظهار داشت: به هر حال قرار است 80 ميليون نفر 
از دفترچه بيمه هاى واحد استفاده كنند و بنابراين اگر مشكلى 

در روند اجراى برنامه پيش بيايد، حل آن مشكل خواهد بود و ساختار فعلى نيز با مشكالت اساسى مواجه خواهد شد. 
نماينده مردم نيشابور در مجلس با اشاره به اينكه كشورهاى توسعه يافته از يك بيمه واحد درمانى استفاده 
مى كنند، گفت: من مدتى در كشور كانادا بودم. همان برنامه اى كه قرار است در كشور ما انجام شود، در كانادا 
انجام شده است و همه مردم از يك بيمه و خدمات درمانى واحد استفاده مى كنند. اما همان طور كه اشاره 

شد، براى انجام آن تمام جوانب كار بايد به دقت سنجيده شود. 
گرمابى با بيان اينكه تامين اجتماعى در قبال كارگران تحت پوشش خود عملكرد مناسبى نداشته است، 
خاطرنشان كرد: اين سازمان به هيچ وجه درست عمل نكرده است. حاال اينكه چرا اين سازمان يا سازمان هاى 
ديگر نمى خواهند صندوق هاى بيمه درمان تجميع شوند تا خدمات درمانى به يك اندازه در اختيار مردم قرار 
گيرد، فرضيه هاى متفاوتى مطرح است، چون احتمال دارد فكر كنند كه سود حاصله و منافعى كه از تجميع 

نشدن بيمه ها به دست مى آورند را از دست مى دهند.

خبر

توطئه اى شوم براى خالى كردن جيب جوانان
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اقتصادى
دولت بستر الزم براى جذب

 سرمايه گذاران خارجى را فراهم كند 
ــاورزى اهواز  ــى ، صنايع ، معادن وكش ــدگان اتاق بازرگان ــو هيات نماين عض
ــت ،دولت  ــور ايران دولتى اس گفت : با توجه به اينكه 80 درصد اقتصاد كش
ــفر كرده وسرمايه  ــهيالتى فراهم كند تا بازرگانان خارجى به ايران س بايد تس

ــد . ــام دهن ــف انج ــاى مختل ــه ه ــاى الزم را در زمين ــذارى ه گ

وگوى  گفت  در  امين،  حسينى  سلطان  سيد 
اختصاصى با خبرنگار سازه نيوز اظهار كرد : 
امنيت مالى و روانى دو نكته اى است كه سرمايه 
گذاران خارجى براى سرمايه گذارى هاى خود 
به آن توجه مى كنند لذا مسئوالن دولتى وبخش 
خصوصى بايد براى بروز رسانى علم وتكنولوژى 

خود بسيج شوند ،اين درحاليست كه اكثر كارخانجات ما هنوز سنتى هستند و از پيشرفت 
تكنولوژِى دنيا عقب مانده ايم . حسينى امين گفت : آنچه در نمايشگاه هاى استان خوزستان 
مى بنيم اين است كه توليد كنندگان در معرفى كاالى خود بويژه براى تجار خارجى ضعيف 

عمل مى كنند وتبليغات حرفه اى آنها نه تنها وسيع نيست بلكه ضعيف هم است  .
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن وكشاورزى اهواز تصريح كرد : اين 
نمايشگاه معرف توليدات ايرانى  درزمينه صنعت ساختمان ولوازم بهداشتى ساختمان است 
واتاق بازرگانى اهواز و عمان تعامالت خوبى در اين خصوص دارند بنابراين اگر مسئوالن 
دولتى كمك كنند مى توانيم از طريق اتاق بازرگانى بهترين نتايج را براى سرمايه گذارى 
دراستان داشته باشيم . حسينى امين گفت : يكى از عوامل مهم اين گونه ارتباطات نمايشگاهى 
، ارتباطات اتاق بازرگانى اهواز با اتاق بازرگانى عمان است كه سال گذشته جلساتى دراين 

خصوص برگزار شد و به دنبال آن تجار عمانى به خوزستان آمدند .
وى افزود: استان نتوانست فرصت هاى سرمايه گذارى را به تجار معرفى كند اما اعضاى اتاق 
بازرگانى اهواز دراين خصوص توانستند به هدف خود برسند وروابط تجارى خوبى با كشور 

عمان برقرارشده است .

كشور ايران امنيت الزم را براى سرمايه گذارى خارجى دارد 
ــور  ــور عمان با كش ــوى كش يك تاجر عمانى گفت : ارتباطات تجارى خوبى ازس
ــرمايه گذارى تجار خارجى  ــده وامنيت ايران ، شرابط را براى س ايران برقرار ش

ــد . ــى كن ــدان م دو چن
حاشيه   در  عمانى  تاجر  الرواحى  سيف  ماهر 
هفدمين نمايشگاه صنعت ساختمان در گفت 
وگو با خبرنگار سازه نيوز اظهار كرد : به واسطه 
يك شركت ايرانى به اهواز آمدم تا ضمن بررسى 
كاالهاى به نمايش گذاشته شده نمايشگاه ، براى 
سرمايه گذارى آينده  برنامه ريزى هاى الزم را 
انجام دهم . سيف الرواحى گفت : كاالهايى كه دراين نمايشگاه به عرضه نمايش گذاشته شد 
،مشوق خوبى براى  ورود هر چه بيشتر سرمايه گذاران به بازار صنعت خوزستان است وبا 
توجه به اينكه 8 سال گذشته در اهواز بودم اكنون تغييرات محسوسى را در صنعت ساختمان 

اين شهر مى بينم .
اين سرمايه گذار عمانى تصريح كرد : خوشحالم فرصتى فراهم شده كه از نزديك با كاالهاى 
توليدى صنعت ساختمان ايران وشهر اهواز آشنا شوم . در كشور عمان هم شركتهاى ايرانى 

وتعامل خوبى بين سرمايه گذاران ايرانى وعمانى وجود دارد .
سيف الرواحى گفت :  از تجار وتوليد كنندگان ايرانى مى خواهيم كه به كشور عمان بيايند 
ومحصوالت خود را به اين كشور عرضه كنند چرا كه  از محصوالت ايرانى استقبال مى كنيم .
وى افزود : در حال حاضر نهضتى در كشور عمان ايجاد شده تا وابستگى خود را از فروش 

نفت به صفر رسانند واين تالش بويزه در صنعت ساختمان مشهود تر است .

افزايش كيفيت توليد،زمينه رقابت را افزايش مى دهد
ــه  ئ ا ر ا ا  ر ــى  ،محصوالت ــى  داخل ــوالت  محص ــدگان  توليدكنن ز  ا ــيارى  بس
ــيا نمونه  ــور و حتى آس ــتان بلكه دركش س ــطح ا كردند كه نه تنها در س

ــد. ــوده ان ــرد ب ــه ف ــر ب و منحص

خوزستان   استان  مهندسى  نظام  رئيس  نايب  
در گفتگو با سازه نيوز اظهار داشت :نمايشگاه 
تخصصى صنعت ساختمان  مى تواند مرجع 
از  استفاده  سازى  فرهنگ  براى  مناسبى  
محصوالت شركت هاى توليد كننده  مصالح 
ساختمانى باشد  بهنام برومندزاده گفت :  در اين 

دوره از نمايشگاه صنعت ساختمان 150 شركت توليدى حضوردارند كه نشان از  پويا بودن 
اين صنعت در كشور دارد . وى افزود : اين نمايشگاه ارتباطى است ميان توليد و تجارت كه 
سازمان نظام مهندسى  بر پايى اين نمايشگاه تخصصى را باعث باال بردن كيفيت ساخت و ساز 
مى داند. برومند زاده گفت: برپايى نمايشگاه بسترى مناسب براى باال بردن كيفيت در ساخت 
و ساز بوده و در گام اول معرفى محصوالت مى تواند كمكى به مهندسان و مجريان در اين 
زمينه باشد وى عنوان كرد :60 در صد شركت هاى حاضر در نمايشگاه استانى هستند و ما به 

دنبال اين هستيم فرهنگ  اصولى ساخت و ساز را در استان نهادينه كنيم.
برومندزاده با تاكيد بر حمايت از توليد كنندگان داخلى گفت: سازمان ها و نهادهاى 
مرتبط با صنعت ساخت و ساز بايد از توليد كنندگان استان خوزستان حمايت كنند و 
قطعاً همكاران ما در اين حوزه ها به اين باور رسيده اند كه سازمان نظام مهندسى در 
تقويت حوزه هايى مثل نمايشگاه ساختمان و حوزه هايى كه به فرهنگ ساختمان سازى 

ارتباط دارد اهميت بسزايى داشته است.

خبر
خوزستان مي تواند 100 هزار مگاوات 

نيروگاه خورشيدي داشته باشد
ــتان گفت: نيروگاه  ــرق منطقه اي خوزس مديرعامل ب
ــور با  ــن نيروگاه بادى كش ــهر بزرگتري ــادي خرمش ب
ــت و اين طرح  ــور اس ــت 108 مگاوات در كش ظرفي
ــوب مى شود. بزرگترين ظرفيت توليد در ايران محس

محمود دشت بزرگ در آيين كلنگ زنى نيروگاه بادى در 
منطقه آزاد اروند كه امروز، 18 آذرماه برگزار شد، ضمن 
بادى  نيروگاه  بزرگترين  عمليات  شروع  از  خرسندى 
كشور در خرمشهر و با اشاره به فاز جديدى از توليدات 
برق غيرفسيلى در منطقه اظهار كرد: اميدواريم با احداث 
و راه اندازى اين نيروگاه فاز جديدى از توليدات برق به 
وسيله نيروهاى تجديدپذير صورت بگيرد و شاهد توسعه 

اين نيروگاه ها در استان خوزستان باشيم. 
اين  در  سرمايه گذاران  و  عالقمندان  تمام  از  افزود:  وي 
خصوص دعوت مى شود تا با مطالعه و بررسى هاى الزم 
سرمايه گذارى خود را در خوزستان انجام دهند و دولت 

قطعاً حمايت خود را از آنان انجام خواهد داد.
دشت بزرگ تصريح كرد: پيش بينى كرده ايم كه در بخش 
مگاوات  هزار  مى تواند 100  خوزستان  استان  خورشيدى 
باشد كه ان شاءاهللا با همت وزارت نيرو و  داشته  نيروگاه 
شرايطى كه دولت براى سرمايه گذاران فراهم خواهد كرد 

بتوانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم.
مديرعامل برق شركت منطقه اي خوزستان با اشاره به شرايط 
خوزستان  در  سرمايه گذاران  ترغيب  جهت  منطقه  جوى 
فراهم  بادى  نيروگاه  احداث  براى  الزم  پتانسيل  بيان كرد: 
است، چرا كه در استان خوزستان به ويژه در منطقه آبادان، 
خرمشهر و اروندكنار و مناطق شمالى استان، سرعت باد بين 

حد فاصل 5 تا 25 متر در ثانيه است.
در اين آيين پروفسور فرانك ريس بك، سرمايه گذار اين 
موقعيت  شناسايى  و  بادسنجى  مطالعات  گفت:  نيز  طرح 
جغرافيايى اين منطقه از سال 2008 شروع شده و دو سال 
است كه مقدمات پروژه نيروگاه آغاز و مجوزهاى پايانى آن 

اخذ شده است. 
وى در خصوص هزينه هاى اين پروژه در منطقه اظهار كرد: 
بيش از 80 ميليون يورو پيش بينى شركت ما جهت راه اندازى 

اين نيروگاه عظيم بوده است. 
ريس بك، فرصت شغلى اين پروژه را زياد عنوان كرد و 
افزود: از هنگام شروع احداث پروژه و در دو سال مدت 
زمان انجام طرح نفرات زيادي شاغل خواهند شد اما هنگام 
بهره بردارى 20 نفر به صورت ثابت در نيروگاه خواهند بود.

عرضه كاالهاى با كيفيت 
در  نمايشگاه صنعت ساختمان خوزستان

ــاختمان  ــكن وس ــازان مس ــن انبوه س ــس انجم ريي
ــاختمان  ــتان گفت : حرفه اى هاى صنعت س خوزس
ــى  تخصص ــگاه  نمايش ــن   هفدمي در  ــتان  خوزس
ــتند و كاالهاى  ــور داش ــاختمانى حض ــزات س تجهي
ــت باالترى  ــال از كيفي ــگاه امس ــده نمايش عرضه ش

ــته برخوردار بود . ــگاه هاى گذش ــبت به نمايش نس

اسماعيل پورحاجت در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار 
سازه نيوز اظهار كرد : اين نمايشگاه درراستاى  آشنايى هر 
چه بيشتر خريداران تجهيزات ساختمانى وكوتاه كردن دست 

دالل ها از بازار صنعت نقش مهمى ايفا كرده است .
 پور حاجت گفت : هر نمايشگاهى داراى فراز وفرودهايى 
تقويم  در  را  تخصصى  هاى  نمايشگاه  اينكه  ولى  است 

نمايشگاهى قراردهيم خود اهميت وااليى دارد . 
اين مقام مسئول بيان داشت : تنها ايراد اين نمايشگاه اين 
بود كه  اتاق هاى بازرگانى ،صنايع ، معادن وكشاورزى 
اهواز ، خرمشهر وآبادان مى توانستند در زمينه هماهنگى 
با نمايشگاه بين المللى وبخش خصوصى نقش آفرينى 
حضور   : كرد  نشان  خاطر  وى   . باشند  داشته  بهترى 
صادرات  بحث  در  خارجى  وتجار  گذاران  سرمايه 
سرمايه  به  تجار  تشويق  و  كاال  افزوده  ارزش  وافزايش 
اگر  و  دارد  بااليى  اهميت  خوزستان  استان  در  گذارى 
برنامه ريزى بهترى صورت مى گرفت مى توانستيم  بهره 

بيشترى از نمايشگاه ببريم .

محمدمهدى مافى اظهار كرد: از اوايل تعريف پروژه مسكن 
مهر اين بحث مطرح بود كه خانه و محل زندگى با ساختمان 
متفاوت است اما متاسفانه طراحان اين پروژه نه تنها در بعضى 
توجه  مسكن  جانمايى   و  مناسب  محل  انتخاب  به  موارد 
نكردند، بلكه  حتى از مسائل باالدستى همچون جامعه شناسى، 

فرهنگ و شهرسازى غفلت كردند.
وى افزود: مسكن مهر از يك طرف امكانات تفريحى و فرهنگى 
شهرهاى بزرگ را ندارد و از سوى ديگر از هواى سالم، علقه هاى 
فرهنگى، المان هاى روستايى همچون همبستگى فاميلى، نسلى و 
امورات كشاورزى محروم است. لذا  فضاى اين سايت ها مستعد 
ايجاد افسردگى ساكنان است. ساكنان يا بايد به طور مداوم براى 
هر تفريح معمولى از اين محله ها دور شوند يا به ناچار در اين فضا 
باقى بمانند كه هردو اقدام، زندگى اين افراد را از حالت تعادل خارج 

مى كند.
به  مهر  مسكن  در  اين كه  بيان  با  مسكن  كارشناس  اين 
تاسيسات روبنايى و زيربنايى همچون مدرسه،  مسجد، پارك، 
... بى توجهى شده است،   مراكز درمانى،   مراكز خدماتى و 
گفت: در اصول شهرسازى براى ايجاد مراكز درمانى مسائلى 
همچون جمعيت و بعد مسافت با مراكز درمانى تعريف شده و 

استانداردهايى در اين خصوص تعيين مى شود كه در مسكن 
مهر رعايت نشده است. در مواردى فاصله واحدهاى مسكونى 
با مراكز درمانى به قدرى زياد است كه بيم اين مى رود بيمار 

به بيمارستان نرسد.
مافى تاكيد كرد: اگر بخواهيم مهم ترين مشكل مسكن مهر را 
نام ببريم بايد بگوييم تاثير شهرسازى و معمارى بر جرم خيزى 
در اين پروژه تعريف نشده است. به همين دليل مسكن مهر 
مى تواند فضايى مستعد براى بروز ناهنجارى هاى اجتماعى 

باشد.
وى با اشاره به محله جرم خيز هارلم نيويورك خاطرنشان كرد: 
حدود 20 سال پيش در محله هارلم نيويورك افراد عادى در 
ميان روز از تردد هراس داشتند و حتى پليس جرأت نمى كرد 
به آن محدوده برود. اما با تغييرات و برنامه ريزى كه چندين 
سال طول كشيد، فضاى اين محله تغيير كرد و امروز تبديل 
به يك منطقه امن و قابل سكونت شده است؛ زيرا در آن جا 
بستر سخت افزارى امكان بزهكارى را به حداقل كاهش دادند. 
اين كارشناس مسكن با بيان اين كه هيچ جايى براى بحث و 
بررسى در زمينه  جرم خيزى در مسكن مهر ديده نشده است، 
گفت: عدم وجود المان هاى فرهنگى، قومى، سنى و سنتى در 

اين محدوده ها قطعا باعث بروز مشكالتى در آينده خواهد 
شد. در محدوده هاى  قديمى شهر، عواملى همچون علقه هاى 
فرهنگى، بومى، وابستگى به معمارى و ارتباط عاطفى افراد 
با يكديگر باعث بازدارندگى از وقوع جرم مى شود. معروف 
است كه مى گويند اگر مى خواهى كارى انجام دهى كه با 
عرف اخالقى جامعه سازگار نيست جايى برو كه تو را نشناسند. 
مسكن مهر مى تواند همان جا باشد. به گفته مافى، افرادى 
كه ساكن محله هاى مسكن مهر مى شوند داراى يكپارچگى 
فرهنگى نيستند. ممكن است شرايط معيشتى و اقتصادى، آنها 
را دور هم جمع  كرده باشد اما بسيارى افراد احساس وابستگى 
به اين جغرافيا ندارند آن را فضاى موقتى مى بينند كه برايشان 
حالت گذار دارد. در واقع ما با جامعه اى در مقياس كوچك 
مواجهيم كه تا ديروز به دليل غريبه بودن نسبت به يكديگر 
موضع نداشتند اما حاال با گردآورى در يك نقطه زمينه هاى 
برخورد و بروز اختالفات فكرى، فرهنگى و مذهبى آنها فراهم 

مى شود.
وى افزود: فكر نمى كنم در هيچ جاى دنيا تجربه اى همانند 
مسكن مهر پيدا شود كه با وجود تكميل خانه ها كسى راغب 

به سكونت در آنها نباشد.

رئيس شوراى هماهنگى تشكل هاى كشاورزى 
خوزستان مصوبه محرمانه دولت براى انتقال آب 
كارون را سند بى صداقتى دولت يازدهم با مردم 

خوزستان عنوان كرد.
محرمانه  سند  انتشار  به  اشاره  با  اسدى  مسعود 
استان  سرشاخه هاى  از  آب  انتقال  موضوع  با 
نمايندگان  جمعى  دسته  اعتراض  و  خوزستان 
علنى  صحن  در  جمهور  رئيس  به  خوزستان 
مجلس اظهار كرد: عدم تكذيب اين سند توسط 

دولت حكايت از تاييد و واقعى بودن آن دارد.
وى تصريح كرد: موضوع انتقال آب باعث نگرانى 
جدى در بين جامعه كشاورزان استان خوزستان 
هماهنگى  شوراى  دليل  همين  به  است  شده 

تشكل هاى كشاورزى خوزستان در خصوص مصوبه محرمانه 
هيأت دولت و انتقال آب به اصفهان و پرداخت خسارت عدم 
كشت به كشاورزان محروم از آب اصفهان جلسه فوق العاده 

تشكيل داد.
خوزستان  كشاورزى  تشكل هاى  هماهنگى  شوراى  رئيس 
توضيح داد: رئيس جمهور در اولين سفر به استان خوزستان 
صراحتاً قول داد كه از هرگونه انتقال آب از سرچشمه هاى 
اما  شد  خواهد  جلوگيرى  شرب  مصارف  از  غير  خوزستان 
مصوبه محرمانه هيأت دولت، اجرايى كردن خط انتقال آب 

به بهشت آباد را تاييد كرد.
اساسا  كه  مى گيرد  صورت  حالى  در  اين  ادامه داد:   اسدى 
زاينده رود معادل بيش از 1,5 برابر منابع آبى خود، را از منابع 

آب كارون آب دريافت كرده است.
وى تاكيد كرد: موضوع انتقال آب به منظور تامين آب شرب 
اصفهان به هيچ نحوى قابل قبول نيست چرا كه زاينده رود 

عالوه بر اينكه آب به ميزان كافى براى شرب داشته، 1,5 
برابر حجم خود نيز از سرچشمه هاى كارون، آب شرب دريافت 
كرده و همه را صرف كشاورزى و توسعه صنعت كرده است.

اسدى متذكر شد: اگر اين روند ادامه داشته باشد به طور حتم تا 
آخرين قطره كارون بايد به عنوان آب شرب به اصفهان منتقل 
شود. وى با بيان اينكه در فاصله چند قدمى رودخانه كارون، 
بخش عمده اى از مردم استان خوزستان نه فقط از بحران 
بى آبى در كشاورزى رنج مى برند بلكه از داشتن آب شرب 
مناسب هم محرومند بيان كرد: دولت هيچ گاه به تقاضاهاى 
تشكل هاى كشاورزى استان در خصوص انتقال آب از حوزه 
كارون به رودخانه هايى مانند زهره، جراحى و كرخه توجه 
نكرده است. اسدى با اشاره تصويب پرداخت خسارت عدم 
كشت به كشاورزان اصفهان گفت: به نظر مى رسد ظاهرا 
كشاورزان اصفهان به عنوان تافته جدا بافته از كل كشاورزان 
كشور هستند و تنها كشاورزانى هستند كه در صورت عدم 
تامين آب كشاورزى، دولت به آنها خسارت نقدى پرداخت 

مى كند.
حوزه  در  خوزستان  كشاورزان  داد:  توضيح  وى 
زهره، جراحى و كرخه سال هاى سال است دچار 
مشكل عدم كشت پى در پى هستند و با وجود 
بررسى  براى  جمهور  رييس  اول  معاون  ابالغ 
كشاورزان  به  كشت  عدم  خسارت  پرداخت  و 
خوزستان تاكنون نتيجه اى در بر نداشته و يك 

ريال هم مصوب نشده است.
استان  كشاورزان  صنفى  نظام  سازمان  رئيس 
ميليارد  مبلغ 210  سال 93  در  افزود:  خوزستان 
تومان خسارت به كشاورزان حوضه زاينده رود از 
سوى دولت پرداخت شد و اكنون در قالب مصوبه 
اى ديگر قرار است دوباره به كشاورزان اصفهان 

خسارت عدم كشت پرداخت شود.
اسدى كوبيدن مهر محرمانه بر مصوبه اى از مصوبات دولت 
را سندى بر بى صداقتى دولت با كشاورزان و مردم خوزستان 
عنوان كرد و افزود: به نظر مى رسد در اين سند هيچ گونه نكته 
امنيتى، سياسى و نظامى در آن مشاهده نمى شود و صرفا يك 

مصوبه اقتصادى است و نيازى به ُمهر محرمانه نداشت.
وى يادآور شد: بجز نامحرم بودن كشاورزان و مردم خوزستان 
چه عامل ديگرى سبب كوبيدن ُمهر محرمانه به اين مصوبه 
شده است، سندى كه هيچ نكته محرمانه اى در آن به چشم 

نمى خورد.
اسدى خطاب به دولت گفت: از آنجايى كه 90 درصد اقتصاد 
خشك  بخاطر  مى گذرد،  كشاورزى  راه  از  خوزستان  استان 
نشدن مزارع و نابودى كشاورزان، به كشاورزان بپيوندند و با 
كشاورزان همصدا شوند تا روساى جمهور آينده بدانند با مردم 

خوزستان جز از راه صداقت به مقصد نمى رسند

هشدار نسبت به احتمال افسردگى
 سـاكنان مسـكن مهـر

ــو و نبود خدمات تفريحى براى ايجاد  ــكن مهر از يك س ــاكنان مس ــاره به اختالفات فرهنگى س ــناس با اش يك كارش
ــاخت هاى تفريحى، خدماتى و  ــدار داد: در صورت بى توجهى به زيرس ــايت ها هش ــاكنان اين س ــادمانى در س حس ش

ــاكنان اين مناطق وجود دارد. ــردگى س ــكن مهر احتمال افزايش ضريب افس اجتماعى در مس

                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               

               
               
               
               
               

مصوبه محرمانه دولت براى انتقال آب
 سند بى صداقتى دولت يازدهم با مردم خوزستان است
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دست نشان: باخت را به گردن مى گيرم
 فوتبال جوانمردانه در ايران مرده است

ــت آبادان  ــال نف ــم فوتب ــرمربى تي س
ــراى باخت مان بهانه نمى آورم  گفت: ب
ــردن مى گيرم و  ــن باخت را به گ و اي

ــتم. من مقصر هس

 نادر دست نشان پس از شكست تيمش برابر سايپا، 
اظهار كرد: متاسفانه در ديدارى كه مى توانستيم با 
كيفيت خيلى بهترى كار كنيم، با حساب يك بر صفر شكست خورديم و نتيجه به ضرر ما تمام شد. اين نتيجه 
براى ما خيلى سنگين و گران تمام شد. وى بيان كرد: بازيكنانم در نيمه اول به دليل پنالتى كه براى حريف 
گرفته شد و نمى دانم اسمش را چه بگذارم، تمركزشان را از دست دادند. سايپا كار خاصى روى دروازه ما انجام 

نداد. ما در نيمه دوم خيلى به حريف فشار آورديم و فقط مى توانم به حريف تبريك بگويم.
 سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان در پاسخ به سوال خبرنگارى در خصوص محروميت رضا نوروزى از سوى 
باشگاه سايپا، گفت: خود من امروز هم با آقاى حسن زاده در اين خصوص صحبت كردم. به هر حال زمانى 
كه باشگاه نيز از اين موضوع مطلع شد با باشگاه سايپا صحبت كرد و قرار بر اين شد كه 50 ميليون تومان 
به حساب اين باشگاه واريز كند و 50 ميليون تومان ديگر هم در نيم فصل به آن ها داده شود. البته گويا 
خود نوروزى هم چندين بار مى خواسته، 60 ميليون تومان را به باشگاه سايپا بدهد كه اين باشگاه امروز، فردا 
كرده است.  دست نشان ادامه داد: اين كار با وجود مشكل نقدينگى كه باشگاه داشت، انجام شد كه سپس 
پيغام رسيد كه براى مابقى پول نيز بايد چك بدهيد. باشگاه نيز گفت كه روز گذشته طى صحبتى كه داشتيم 
چنين قرارى نبود. به هر حال يك كار اخالقى را امروز ياد گرفتيم، مثل بازى امروز تيم شان. بايد بگويم 
«خداداد جان، فيلم بازى ما را با سايپا نگاه كن و نگران نباش». وى بيان كرد: بازى جوانمردانه در فوتبال 
ايران مرده است و فيرپلى مخصوص فوتبال اروپا است. به هر حال دروازه بان سايپا سرعت بازى را گرفت و 
اين ها مواردى است كه در فوتبال وجود دارد. همچنين در شهر خودمان صحنه پنالتى به سود ما اتفاق افتاد 

كه گرفته نشد و نمى دانم كه درست بود يا نبود. به هر حال تيم ما مظلوم است.
سرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: ما تالش كرديم تا نتيجه را جبران كنيم ولى نتوانستيم از 
موقعيت هاى خوب مان بهره ببريم. اگر آرامش داشتيم به گل هم مى رسيديم. دفاع بسته سايپا نيز قدرت 
مانور را از تيم ما گرفت. چندين بازيكنم را به دليل محروميت و مصدوميت در اختيار نداشتم و بر اين اساس 
نيز مابقى بازيكنانم تحت فشار قرار گرفتند. وى با بيان اين كه انتظارم از كميته داوران و تركى خيلى بيشتر 
از اين بود، عنوان كرد: تركى بايد تصميم بهترى براى خودش بگيرد. او يكى از بهترين داوران فوتبال ما 
است ولى تناقض هايى در سوت هاى او بود، چرا كه اخطارهايى براى ما گرفته شد ولى براى حريف خير. به 
هر حال انتظارمان از يك داور با تجربه كه فوتبال ايران به او افتخار مى كند، بيشتر از اين است. دست نشان 
افزود: براى باخت مان بهانه نمى آورم و اين باخت را به گردن مى گيرم و من مقصر هستم. ان شاءاهللا در بازى 
بعدى نتيجه را جبران مى كنيم. وى در خصوص اعتراض خودش و سرپرست تيم به داور بازى نيز گفت: 
داور به بازيكن ما گفت كه اگر يك بار ديگر خطا كنى، اخراجت مى كنم كه وقتى سرپرست تيم هم اين را 
شنيد به او گفت چرا اين گونه مى گويى و من هم گفتم كه با اين صحبت شما بازيكنم مى ترسد و نمى تواند 
به خوبى كار كند.  سرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آبادان بيان كرد: به هر حال به دنبال رفع ضعف مان 
هستيم و بايد به صورتى باشيم كه نيمكت قوى داشته باشيم و بتوانيم در مواقعى كه داوران اشتباه مى كنند، 

با قدرت كار خودمان را انجام دهيم.

 براى پيروزى برابر نفت آبادان مصمم بوديم
ــت آبادان به  ــه در ديدار با نف ــت: براى اين ك ــايپا گف ــم فوتبال س ــرمربى تي س

ــيم، مصمم بوديم. پيروزى برس
از  پس  خبرى  نشست  در  فركى  حسين   
بازى تيمش برابر نفت آبادان، اظهار كرد: 
براى پيروزى در اين ديدار مصمم بوديم. 
گرفتن امتياز از نفت آبادان با توجه به تيم 
است  كرده  درست  نشان  دست  كه  خوبى 

و شرايطى كه خودمان داشتم، ساده نبود.
وى بيان كرد: بازيكنانم امروز بسيار تالش 
كردند و در نيمه اول نيز نسبت به حريف برترى داشتيم و توانستيم به گل هم برسيم و 
طبيعى بود كه نفت آبادان در نيمه دوم هجومى تر كار كند. ما براى اين كه از گل مان محافظت 
كنيم و به گل هاى ديگر هم برسيم، حساب شده وارد نيمه دوم شديم. سرمربى تيم فوتبال 
سايپا گفت: ما توانستيم با يك بازى فشرده از گل زده مان محافظت كنيم و به فكر زدن 
گل هاى ديگر هم بوديم كه اگر دقت مى كرديم شايد گل هاى دوم و سوم را هم به ثمر 
مى رسانديم ولى توان بازيكنانم تمام شد و در نهايت سه امتياز ارزشمند كسب كرديم و به 

هدف مان رسيديم.
وى بيان كرد: ما تاكنون بدشانس هايى داشته ايم و اميدوارم كه اين برد مقدمه اى براى شرايط 
روحى بازيكنانم باشد و اين پيروزى ها را تكرار كنيم و در نهايت به هدفى كه داريم، دست 
پيدا كنيم. فركى در پاسخ به سوال خبرنگارى در خصوص محروميت رضا نوروزى، بازيكن 
نفت آبادان توسط باشگاه سايپا و اين كه  به نظر مى رسيد اين باشگاه اقدام جوانمردانه اى 
نباشد، گفت: اين حق را به شما مى دهم كه به اين صورت قضاوت كنيد اما اين موضوع به 
اخالق من بر نمى گردد. من اصال از اين موضوع اطالعى نداشتم و در فرودگاه بوديم كه 
مطلع شدم.  به دست نشان هم گفتم كه كادرفنى اطالعى از اين موضوع نداشته است و هيچ 

ارتباطى به ما ندارد و اين نيز عين واقعيت است
وى ادامه داد: به هر حال چنين تصميمى گرفته شد و من هم اعتراض خود را به باشگاه سايپا 
اعالم كردم و اكنون هم مى گويم كه اى كاش تمام حكم ها به اين سرعت اجرا مى شدند 
تا با يك تيم مانند نفت آبادان كه اين قدر محروم و مصدوم دارد، اين گونه گرفتار نمى شد. 
من خودم را جاى شما و نفت آبادان مى گذارم و اصال دوست ندارم در تيمى كه هستم اين 
گونه رفتار شود. سرمربى تيم فوتبال سايپا در پايان از عملكرد تمام تيمش به ويژه بازيكنان 

جوانش ابراز رضايت كرد

سياست. اين كلمه گاه گنگ است، گاه تلخ و شيرين و گاه 
امروز وجود  زندگى  هاى  جنبه  ى  همه  در  سياست  موحش. 
دارد بايد بفهميم بايد درك كنيم كه سياست مرز بندى دارد اما 
واقعيت نه. هر اتفاقى، هر حرفى، هر در و دلى سياسى نيست. 
اگر به اين باور رسيده ايم كه بيان واقعيت هاى تلخ، هرچند متاثر 
كننده، هرچند باورنكردنى و تكان دهنده سياسى است، بايد به 
پس ذهنمان برويم و در كنكاشى با خودمان استاندارد هايمان 
را عوض كنيم. واقعيت، واقعيت است. تلخ باشد، شيرين باشد 
يا گريه آور. واقعيت نامتناهى و بى اندازه است. سياست بخش 

كوچكى از اين جهان است و اجازه ورود به واقعيت را ندارد.
واقعيت  اما  تلخ  صحبت هاى  طرفداري؛  سايت  گزارش  به 
شجاعى، با واكنش تند رسانه ها همراه بود. آنها معتقد بودند 
كه شجاعى صحبت هايش سياسى است و شايد عواقب تلخى 
برايش در پى داشته باشه. اما در زير صحبت هاى شجاعى را 
مى خوانيم تا بفهميم او تنها واقعيت هاى تلخ جامعه را بيان كرده 

است و كارى به سياست و ساير موارد نداشته است.
مسعود شجاعى بازيكن تيم ملى فوتبال ايران مى گويد با وجود 
تمركز كامل روى فوتبال حرفه اى، هرگز نسبت به معضالت 
اجتماعى در ايران بى تفاوت نبوده است. تجاوز به كودكان كار، 
خشونت عليه زنان، تخلفات مالى و اخالقى در فوتبال، بدرفتارى 
با مهاجرين و فساد در رسانه ها، موضوعاتى است كه شجاعى با 

صراحت درباره اش صحبت كرده.
شجاعى در شهرآورد آتن بين پانيونيوس با پاناتينايكوس، پاس 
گل تيمش را به كريم انصارى فرد داد و پس از بازى، پاسخگوى 
سواالت اين مصاحبه شده است. مسعود شجاعى الفباى فوتبال 
را از 15 سالگى و در صنعت نفت آبادان آموخت. سپس به 
جوانان سايپا پيوست. اين چرخه در رده بزرگساالن هم تكرار 
شد و ابتدا براى صنعت نفت و بعد از آن براى سايپا به ميدان 

رفت و از همين باشگاه چهره شد و پيراهن تيم ملى را پوشيد.
او تنها بازيكن تاريخ فوتبال ايران است كه بدون سابقه عضويت 
در باشگاه هاى پرسپوليس و استقالل، دو دوره در جام جهانى 
بازى كرده. مسعود و آندرانيك اگر در جام جهانى بعدى حاضر 
باشند، ركورد تاريخى سه دوره حضور در جام جهانى، به نام شان 

ثبت خواهد شد.
شجاعى در اين گفتگو، عنوان كرد اگر بخواهد در قبال فسادهاى 
رايج در جامعه سكوت كند؛ به نسل هاى بعدى خيانت كرده، به 
همين خاطر به تشخيص خودش صالح دانسته كه حرف بزند. 
به خشونت عليه زنان و تضييع حقوق آنان در ايران اشاره كرد. 
سپس به انتقاد از منع ورود زنان به ورزشگاه ها پرداخت و رفتن 

به ورزشگاه را حق بانوان ايرانى دانست.
فساد گسترده رسانه اى، باجگيرى در فضاى ورزش و تجاوز 
به كودكان در برخى مدارس فوتبال، از ديگر نكاتى بود كه 
شجاعى به زبان آورد. او گفت ستارگانى نظير وحيد هاشميان 
نيز با وجود سوابق درخشان، به دليل باج ندادن و همراه نشدن 
با فضاى فاسدى كه بدنه فوتبال ايران را در بر گرفته، ناديده 

گرفته مى شوند.
مسعود شجاعى تاكيد كرد اگر بخواهد به تنهايى به طرح اين 
مباحث ادامه دهد، او نيز حذف خواهد شد زيرا «سيستم فاسد» 
فرد منتقد را كنار مى زند. شجاعى در خصوص پيگيرى مجلس 
شوراى اسالمى در قبال فسادهاى فوتبالى گفت:»اين پرونده ها 
به نتيجه نمى رسند زيرا بايد افرادى افشا شوند كه خود صاحب 

قدرت هستند و تعدادشان هم زياد است. «
تجاوز به دختران و پسران موسوم به «كودكان كار» همچنين 
بدرفتارى با مهاجرين و سنگ اندازى ها براى تامين امكانات اوليه 
زندگى شان، از ديگر موضوعاتى بود كه مسعود شجاعى اشاره 
كرد. او خود در همين زمينه، در منطقه محروم پاسگاه نعمت 
آباد در جنوب شهر تهران فعاليت مى كند اما شهردارى تاكنون 
مساعدتى براى اسكان و تحصيل نوجوانان مورد نظر شجاعى، 

صورت نداده است.
شجاعى در قسمتى از صحبت هايش با انتقاد از شايعه سازى 
برخى رسانه هاى ايرانى گفت: برخى رسانه ها تنها به منافع 
شخصى خودشان فكر مى كنند و به اينكه مسعود شجاعى 
بازيكن تيم ملى است و بايد با روحيه خوب به اردوى تيم ملى 
برود، فكر نمى كنند و به فكر حمايت نيستند و فضاى فاسدى 

دارند.
هافبك تيم ملى در حمايت از وحيد هاشميان، عنوان كرد: وحيد 
هاشميان بازيكن بزرگى بود و سال در ليگ آلمان و براى تيم 
ملى ايران بازى هاى خوبى انجام داد و گل هاى بسيازى به ثمر 
رساند ولى همين رسانه ها به وحيد هاشميان پرداختند؟ هاشميان 
به رسانه ها باج نمى داد و براى همين از او حمايت خوبى صورت 
نگرفت. اميدوارم حداقل در عرصه مربيگرى موفق باشد، چون 

دوران بازيگرى خيلى زود به فراموشى سپرده مى شود.
وى در مورد پرونده فساد فوتبالى و اينكه پيگيرى هاى الزم 
صورت نمى گيرد، تصريح كرد: اگر اين پرونده پيگيرى شود، 
دست خيلى ها رو خواهد شد و براى همين پيگيرى نمى شود. 

مشكل فوتبال ما يك نفر نيست، سيستم فاسد است.
شجاعى در مورد اينكه اين فساد ها مالى است يا اخالقى، گفت: 
به اندازه فساد مالى، فساد اخالقى هم وجود دارد. البته اين را 

بگويم وقتى مى گويم «فوتبال» روى بازيكن و زمين بازى 
تمركز نكنيد. حرف من شامل رسانه ها،مالك باشگاه ها، مربى، 
بازيكن و شامل تمام مجموعه ها مى شود و زمانى كه مى 
گويم»فساد» شامل كل مجموعه مى شود نه يك فرد. ما فرد 
سالم هم داريم كه به خوبى كارش را انجام مى دهد و لى 

سيستم فاسد است.
در اين گفتگو صحبت هاى و سوال هاى ديگر نيز مطرح شد كه 
شجاعى در پاسخ به آن ها، گفت: من دوست دارم در مورد همه 
چيز بيشتر صحبت كنم، ولى مى دانم كه «مسعود شجاعى» 
حذف خواهد شد. چون در اين سيستم فاسد، نفر را حذف مى 
كنند، بايد مجموعه پشت اين موضع باشد تا صدايمان شنيده 
شود. يك روز پس از انتشار ويديو مصاحبه شجاعى با رستم 
پور، مسعود شجاعى در گفت وگو با ايسنا، درباره ويدئوى منتشر 
شده از او در فضاى مجازى اظهار كرد:منظور من كامال واضح 
و روشن بود و فكر مى كنم كسانى كه از حرف هاى من همان 
طور كه دوست دارند برداشت مى كنند مى خواهند به نحوى 
حرف هاى من را سياسى جلوه دهند. اين مصداق حرف هاى 

من از فساد در ورزش و رسانه است.
او ادامه داد: همه آنهايى كه كمابيش من را مى شناسند اطالع 
دارند كه من هميشه اصول و چارچوب اخالقى خودم را دارم 
و  است  بوده  مهم  برايم  كشورم  اجتماعى  مسائل  هميشه  و 
حرف هاى من كامال جنبه اجتماعى داشت. هافبك تيم ملى 
فوتبال ايران تاكيد كرد: حرف هاى من كامال جنبه اجتماعى دارد 
و بخشى از درد جامعه اى است كه در آن زندگى مى كنيم و به 

هيچ عنوان جنبه سياسى ندارد.
احضار به كميته اخالقي 

قاضى مرتضى توَرك رئيس كميته اخالق فدراسيون فوتبال 
ايران ضمن احضار مسعود شجاعى، مصاحبه و رفتار او را با 
آنچه شبكه معاند نظام خوانده، دور از شان دانست. تورك به 
خبرگزاري ميزان (قوه قضاييه) گفت: «اتاق فكر اين شبكه هاى 
سياسى در خارج از كشور با برخى كارشناسان و مربيان تشكيل 
كارشناسان،  شده. آنها با هدفگذارى سياسى كه دارند سراغ 
و  كرده  جذب  را  آنها  تا  مى آيند  داخلى  بازيكنان  و  مربيان 

بهره بردارى سياسى خود را داشته باشند.»
در همين حال، اشكان دژاگه ستاره تيم ملى ايران با انتشار 
عكس مسعود شجاعى نوشت: برادرم، براى من يك مرد واقعى 
است، با قلبى پاك و درست. على كريمى مرد سال 2004 فوتبال 
آسيا در اينستاگرام خود ضمن انتشار عكسى از مسعود شجاعى با 

پيراهن تيم ملى ايران نوشته است: «مسعود از سر دلسوزى، درد 
و دغدغه هاى موجود را بيان كرد. كاش كسى بود كه پاسخگو 

مى شد! مسعود جان تو هم با ما بودى»
نوشت:  رسمى  كاربرى  حساب  در  نيز  مهدوى كيا  مهدى 
«مسعود جان مانند اسمت شجاعى. اينها دردهاى جامعه ماست 
به خصوص ورزش. از يك جايى بايد درست شود. دوستانت 
همه در كنارت هستند.» وحيد هاشميان از اينكه كه شجاعى 
در مصاحبه اش از او ياد كرده، سپاسگزارى كرده و نوشته  است 

برايت در ورزش و زندگى، آرزوى موفقيت و سالمتى دارم.
مجتبى تقوى سرمربى سابق ذوب آهن، مى نويسد: فاصله 
بعضى مسئوالن از مردم دارد سر به فلك مى كشد. حرف هم 
كه مى زنى بايد به كميته انضباطى بروى. مسعود انسانى بزرگ 
است. زمان جنگ، خود و خانواده اش آواره شدند. چقدر سختى 
كشيد تا به نقطه اى رسيد كه االن مى بينيد. بزرگترين شادى اش 
خوشحالى مردم است و بزرگترين غمش اندوه و غصه مردم.» 

خداداد عزيزى ستاره سابق تيم ملى ايران هم در حمايت از 
مسعود شجاعى نوشت: «آقايان، يادمان نرود دست زدنها و 
هورا كشيدنهايمان را بخاطر تكنيك ناب مسعود در بازيهاى نه 
چندان دور تيم ملى. آقايان كشيدن مسعود بپاى ميز محاكمه 

بخاطرگفتن حقايق، يعنى زدن مهر 
تأييد بر فساد در فوتبال، يعنى سكوت. كمى برخورد با فساد 

شايسته تر است.»

مشاور جوان سرمربى تيم ملى وزنه بردارى از تاثيرى كه ممكن 
است رفاقتش با ملى پوشان در كارش بگذارد صحبت كرد و معتقد 
است دوستانش شرايط و مسئوليتى كه اكنون بر عهده دارد را به 

خوبى درك مى كنند.
نواب نصير شالل پس از المپيك لندن و كسب مقام نايب قهرمانى 
روزهاى خوبى را سپرى نكرد. بعد از پشت سر گذاشتن ناكامى در 
بازى هاى آسيايى 2014 و مسابقات جهانى 2015 و در نهايت 
مصدوميت با دنياى قهرمانى وداع كرد. اين وزنه بردار پيشين تيم 
ملى خيلى زود به جرگه مربيان وارد شد و در تيم ملى وزنه بردارى 
ايران صاحب جايگاه شد. البته اين اتفاق انتقاداتى را از سوى برخى 
افراد در پى داشت و معتقد هستند اين جايگاه براى نصير شالل زود 
است. وزنه بردار پيشين تيم ملى كه اكنون بايد نام مشاور يا مربى 
تيم ملى را بر رويش قرار داد در مورد اين انتقادها و همچنين تاثير 

رفاقتش  با ملى پوشان در كارش صحبت كرد. 
در ادامه گفتگو با نصير شالل را مى خوانيد:

چند روز از ورود شما به عرصه مربيگرى مى گذرد، تاكنون چطور 

بوده است؟
و  مى گذرد  المپيك  از  بعد  ملى  تيم  اردوى  آغاز  از  روز  پنج 
وزنه برداران خوبى به اردو دعوت شده اند. با توجه به شرايطى 
كه در گذشته بود شايد بعضى افراد فرصت حضور در اردو را 
پيدا نكرده بودند و پشت در تيم  ملى مانده بودند. االن آن 
افراد به اردو آمده اند. همچنين نفرات بايد از االن كارشان را 
در كنار با تجربه ها آغاز كنند تا در رقابت هاى مهم پيش رو از 

آنها استفاده كنيم.
خود شما برنامه اى براى تيم ملى ارائه كرده ايد يا كار به صورت 

تعاملى جلو مى رود؟
در صحبت هايى كه با آقاى انوشيروانى شد، از من خواست 
كه به تيم ملى بيايم و من هم با توجه به شرايط خوب او و 
فدراسيون قبول كردم. انوشيروانى لطف دارد و هميشه نظرات 

ما را مى پرسد و كارها تعاملى پيش مى رود.
شما با اكثر وزنه برداران دوست هستيد اكنون كه وارد عرصه 
مربيگرى شده ايد و با توجه به مسئوليتى كه داريد نگران نيستيد 

براى اين دوستى ها مشكلى پيش بيايد؟
به هر حال هر مشكلى راه حل خودش را دارد. نفراتى كه در تيم 
ملى بزرگساالن با من دوست هستند و به يكديگر نزديك هستيم 
شرايط را درك مى كنند. آنها آنقدر حرفه اى هستند كه وضعيت را 
درك مى كنند. من هم مى دانم نحوه برخورد و عملكرد بايد به چه 
صورت  باشد. البته بدنه تيم ملى دارد جوان مى شود و شايد  4 - 5 
نفر از وزنه برداران قديم در ميان نفرات حاضر در  تيم ملى باشند. 
ان شاءاهللا كه شرايط خوب پيش مى رود و مشكلى نخواهيم داشت.

اينكه تا مدتى پيش در كنار وزنه برداران تمرين مى كرديد چقدر 
باعث مى شود بتوانيد خواسته ها و مشكالت آنها را درك كنيد؟

فكر مى كنم نزديك بودن  و تمرين كردن با همديگر در سال هاى 
گذشته يك نكته مثبت باشد. اين دوستى ها و حرف هايى كه بين 
ما هست باعث مى شود راحت تر يكديگر را درك كرده و تعامل 
كنيم. شايد تا شش ماه پيش پاى درد دل هاى يكديگر مى نشستيم 
بنابراين مى توانم راحت تر خودم را جاى آنها بگذارم و مشكالت را 

لمس كنم از اين رو تالش مى كنم مشكالت شان برطرف شود.
حاال اگر همين دوستى ها باعث ايجاد خواسته هاى ديگرى شود 
مثال اينكه هوايشان را داشته باشيد در اين صورت چه كار مى كنيد؟
اينجا كه مهد كودك نيست كه بخواهيم هواى كسى را داشته 
باشيم. همه مى دانند كه بايد تمرين كنند. به هر حال در وزنه بردارى 
حرف اول و آخر را ركورد مى زند. وزنه بردارى رشته اى نيست كه 
بخواهيم به فن امتياز بدهيم و كيلوگرم ها صحبت مى كنند. هر 
كسى ركوردهاى باالترى داشته باشد از جايگاه باالترى برخوردار 

است.
دنياى قهرمانى شما همانطور كه مى خواستيد تمام شد. حسرتى 

به دل داريد؟
حسرت خوردن براى گذشته و حتى ناراحت شدن براى آن 
اشتباه است. در اين سالها با توجه به لياقتم و تالشى كه كردم 
نتيجه اى برايم رقم خورد. خدا را شكر راضى هستم و توانستم 

چند مدال خوب بگيرم.
ممكن است در آينده نسبت به نحوه كار يا نتايج مورد انتقاد قرار 

بگيريد. خودتان را براى اين شرايط هم آماده كرده ايد؟

بايد انتقادپذير بود زيرا همه كه با من موافق نيستند و همه 
ديدگاه ها هم نسبت به من مثبت نيست. پس از اينكه من 
اين سمت را بر عهده گرفتم خيلى ها ناراضى بودند. هر كسى 
مى تواند نظرش را بگويد و انتقادى دارد مطرح كند آن را مى 

پذيرم. به نظرم آزادى بيان بايد باشد.
مى گويند  .خيلى ها  كرديد  اشاره  ها  نقد  همين  از  يكى  به 
مربيگرى براى نواب نصير شالل زود بود، نظر خودتان چيست؟
در فدراسيون چند فيلتر وجود دارد. يكى از آن شوراى فنى 
است كه جمعى از پيشكسوتان در مورد وزنه بردارى تصميم 
مى گيرند. كسى بخواهد از من خرده بگيرد كه مربيگرى برايم 
زود بوده،  در واقع از تصميم شوراى فنى خرده گرفته است. من 
به كار كردن عالقه داشتم اما نگفتم كه من را به عنوان مشاور 
يا مربى انتخابم كنند. كادر فنى، رييس فدراسيون و شوراى 
فنى كه تشخيص دادند من به درد اين جايگاه مى خورم از من 

خواستند و اكنون نيز در خدمت شان هستم.
بعد از تيمى كه به المپيك سيدنى رفت، تيمى كه در المپيك 
لندن و ريو حضور داشت دومين نسل طاليى وزنه بردارى بود. 
فكر مى كنيد از بين اين وزنه برداران جوان نسل طاليى ديگرى 

شكل بگيرد؟
قطعا. از همين وزنه برداران جوان كه با 70 - 80 درصد آمادگى 
به اردو  آمده اند. البته به جزء كسانى كه در آينده اضافه مى شوند 
مى توان نسل خوبى در 2 - 3 سال آينده ايجاد كرد. با اين حال نياز 
به زمان است كه تا يك تيم خوب دوباره ساخته شود. فكر مى كنم 

تالش كادرفنى نيز اين است تيمى حتى بهتر از قبل آماده كنند.

اگر سكوت كنم خيانت كرده ام

سرويس ورزشى: ميترا فيروزى نژاد

مسعود شجاعى، بازيكن تيم ملى فوتبال ايران كه در گفتگوى متفاوت  از تخلفات مالى و اخالقى در فوتبال،  بدرفتارى با مهاجران،  منع ورود زنان
 به ورزشگاه ها و ... گفته بود، توسط قاضى مرتضى توَرك  رئيس كميته اخالق فدراسيون فوتبال ايران احضار شد.

تيم ملى وزنه بردارى  مهد كودك نيست  كه بخواهم هواى كسى را داشته باشم
مشاور جوان سرمربى تيم ملى وزنه بردارى

شادى در سرزمين اساطير 
تيم سينا صنعت ايذه قهرمان كشتى فرنگى جام باشگاه هاى جهان شد

تيم سينا صنعت ايذه با برترى مقابل نماينده تركيه در فينال 
جام باشگاه هاى كشتى فرنگى جهان در مجارستان، قهرمان 

اين دوره از رقابت ها شد.
سومين دوره جام باشگاه هاى كشتى فرنگى جهان از روز 
پنجشنبه در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد و جمعه شب 

با شناخت تيم هاى برتر به پايان رسيد.

تيم سينا صنعت ايذه در ديدار فينال با شكست 5 بر 3 تيم 
استانبول بيوك شهير تركيه به عنوان قهرمانى رسيد. تيم بيمه 
رازى نيز در ديدار رده بندى اين مسابقات با شكست 6 بر 2 تيم 

بى اس پالستيك بوداپست مجارستان به عنوان سوم رسيد.
رده بندى تيمى اين رقابت ها به شرح زير است:

1- سينا صنعت ايذه ايران 2- استانبول بيوك شهير تركيه 

بوداپست  پالستيك  اس  بى   -4 ايران  رازى  بيمه   -3
مجارستان 5- دينامو ايروان ارمنستان 6- باشگاه ورزشى 
مجارستان  بوداپست  پروفيل  يورو   -7 روسيه  مسكو 
بالروس  يونيورسيتى  گردنو   -9 صربستان  پروليتر   -8
10- سامسون كالب اوكراين 11- باشگاه ورزشى نيويورك 

آمريكا 12- بركوت قرقيزستان

ــتى  ــر ورزش و جوانان قهرمانى نماينده ايران در كش وزي
فرنگى جام باشگاههاى جهان را تبريك گفت.

 دكتر مسعود سلطانى فر وزير ورزش و جوانان ، قهرمانى 
ــابقات كشتى  ــينا صنعت ايذه نماينده ايران در مس تيم س

فرنگى جام باشگاههاى جهان را تبريك گفت.
ــينا صنعت ايذه در ديدار فينال تيم استانبول بيوك  تيم س
ــهير تركيه را مغلوب كرد و قهرمان باشگاه هاى جهان  ش
ــه رازى ديگر نماينده ايران  ــد.در اين رقابت ها تيم بيم ش
ــت مجارستان،  ــتيك بوداپس با غلبه بر تيم بى اس پالس

سوم شد.

پيام تبريك
 وزير ورزش و جوانان

استاندار خوزستان قهرمانى سينا صنعت ايذه 
در كشتى باشگاه هاى جهان را تبريك گفت

استاندار خوزستان در پيامى قهرمانى تيم كشتى فرنگى سينا صنعت ايذه در مسابقات كشتى فرنگى 
باشگاه هاى جهان را تبريك گفت.

افتخارآفرينى و كسب مقام قهرمانى تيم كشتى فرنگى سينا صنعت ايذه در مسابقات جام باشگاههاى 
جهان كه معنا بخش همت و تالش جوانان غيور شهرمان مى باشد، موجب خوشحالى گرديد.

 خوزستان عزيز كه همچون نگين درخشانى درحلقه استانهاى ايران زمين مى درخشد در طول سال 
گذشته پيشرفت هاى چشمگيرى در عرصه هاى گوناگون را به خود ديده است و نشاط و اميد به 
آينده اى درخشان در چهره مردم خوزستان هويداست، اين قهرمانى زنجيره اين پيروزى ها را كامل 
نمود.  ضمن تبريك به ملت عزيز و بزرگ ايران و مردم خونگرم و شريف خوزستان، مراتب قدردانى 
خود را از ورزشكاران، مربيان، كادر فنى، دست اندركاران اعالم مى دارم و از خداوند بزرگ افتخارات 

و موفقيت هاى بيشترى را براى هم استانى هاى مان خواستارم.

پيام تبريك كيانى زاده در پى قهرمانى سينا صنعت ايذه 
در كشتى باشگاه هاى جهان

مديركل ورزش و جوانان خوزستان در پيامى قهرمانى تيم سينا صنعت ايذه در مسابقات كشتى فرنگى 
باشگاه هاى جهان را تبريك گفت.  «خداوند بزرگ را شكرگذارم كه يك بار ديگر شاهد حماسه آفرينى 
جوانان غيور خوزستان هستيم.  برافراشته شدن پرچم مقدس كشور عزيزمان ايران در مسابقات ليگ كشتى 
قهرمانى باشگاه هاى جهان، حاصل تالش مردانه ورزشكاران عزيزمان خصوصا تيم سينا صنعت شهرستان 
قهرمان پرور ايذه است.  دست يابى ورزشكاران به سكوها و رتبه هاى ممتاز جهانى از سوى فرزندان خوزستان 
قهرمان، حاصل توانمندى و استعداد و ايمان آنان به خداوند متعال مى باشد كه ضرورت دارد با حمايت 

همه جانبه مسووالن و دست اندركاران، شاهد استمرار اين موفقيت ها در عرصه هاى جهانى باشيم.
 ضمن تبريك به ملت عزيز و بزرگ ايران و مردم خونگرم و شريف خوزستان، مراتب قدردانى خود را از 
ورزشكاران تيم قهرمان، كادر فنى و دست اندركاران اعالم مى دارم و ازخداوند بزرگ افتخارات و موفقيت 

هاى بيشترى را براى مردم عزيزمان در عرصه جهانى خواستارم./
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

كتابخانه

يادداشت

پول دارترين مرد جهان چه كتاب هايى مى خواند
ــاب در زمينه هاى گوناگون  ــاالنه چند كت  بيل گيتس طبق روال س

ــرد. ــى ك ــال 2016 معرف ــاى س ــن كتاب ه ــوان بهتري ــه عن را ب

مرد  ثروتمندترين  بر  عالوه  گيتس  بيل 
هم  فعال  و  مشتاق  خواننده اى  جهان، 
و  پدر  همراهى  با  كودكى  در  او  هست. 
كتاب  دايرة المعارف  دور  يك  مادرش 
خوانده،  الفبا  حروف  براساس  را  جهان 
بنابراين وقتى كتابى را توصيه مى كند، بهتر 

است قلم و كاغذ دم دست تان باشد.
آثار  ميان  از  را  كتاب  پنج  امسال  گيتس 
منتشرشده در سال 2016 انتخاب كرده و 
از طريق وبالگ خود آن ها را به خوانندگان 
معرفى كرده است. او درباره اين آثار نوشته است: «همه آن ها خيلى خوب 
بينش هايى  و  لذت ها  خرگوشى  حفره  درون  به  را  من  و  شده اند  نوشته 

غيرمنتظره پرتاب كردند.»
پنج كتاب منتخب بنيان گذار مايكروسافت عبارتند از:

كتابخانه آمريكا در كتاب «نظريه ريسمان» (String Theory) پنج مقاله 
غيرادبى درباره ورزش تنيس به قلم ديويد فاستر واالس نويسنده فقيد را به 
چاپ رسانده. مقاله اى از او درباره تجربه بازى به عنوان بازيكن ارشد در 
ايلينويز در سال 1922 هم در كنار كارنامه سال 2006 راجر فدرر تنيس باز 

مشهور جهان در اين كتاب آمده است.
گيتس درباره اين كتاب مى نويسد: «شما حتما نبايد تنيس بازى يا تماشا كنيد 
تا از اين كتاب خوش تان بيايد. واالس، اين نويسنده فقيد با همان مهارتى 

كه فدرر دسته راكت را مى چرخاند، قلمش را به حركت درآورده است.»
او فيل نايت، بنيان گذار كمپانى كفش سازى نايكى را به خاطر راحتى و 
صراحت لهجه او در كتاب «پينه دوز» تحسين مى كند. از ديد او اين كتاب 
خاطرات به طور دلپذيرى صادقانه نوشته  شده و روايت كننده  راهى است كه 
براى يك موفقيت تجارى بايد طى شود: مسيرى درهم و برهم، پرمخاطره 

و مملو از اشتباه.
سيدارتا موكرجى تومورشناس آمريكايى هندى تبار و نويسنده برنده جايزه 
پوليتزر، در كتاب «ژن» (The Gene) شرح مى دهد كه دانشمندان چطور 
ژنوم  كنونى  فناورى هاى  درباره  اخالقى  سوال هاى  به  و  شناختند  را  ژن 
مى پردازد. بهترين بخش «ژن» اين است كه الزم نيست شما پزشك باشيد 

تا از آن سردبياوريد.
بين الملل  روابط  محقق  يك  براون  كه  آرچى  سال 2014  كتاب  موضوع 
است، به طور ويژه اى به انتخابات اخير رياست جمهورى آمريكا ربط دارد 
و به همين دليل به فهرست برترين كتاب هاى سال 2016 گيتس راه پيدا 
كرده است. براون در كتاب «افسانه رهبر قدرتمند» نوشته كه بهترين رهبران 
سياسى آن هايى نيستند كه بنابر تصور ما قوى هستند، بلكه افرادى هستند كه 

توانايى مذاكره، همكارى و تعامل دارند.
كتاب «شبكه» به قلم گرچان باكى، طنين خاصى براى گيتس دارد، چرا كه 
اولين شغل او برنامه نويسى نرم افزار براى نهادى بود كه شبكه هاى برق شمال 
غرب آمريكا را كنترل مى كرد. اين كاوش عميق به درون شبكه برق آمريكا 
نشان دهنده پيچيدگى و اهميت آن است و دشوارى بازسازى آن براى داشتن 
انرژى پاك در آينده را نشان مى دهد. اين اثر همچنين در يك گروه ديگر از 

كتاب هاى مورد عالقه گيتس هم قرار مى گيرد.

تحليل

تكرار يك اشتباه
همانطور كه سال گذشته اطالعات محرمانه 
به  فجر  فيلم  جشنواره  چهارمين  و  سى 
درستى حفاظت نمى شد، امسال نيز همان 
تجربه تكرار شد و اسامى هيات انتخاب به 

رسانه ها درز كرد.
«تدبير و اميد» را شايد بتوان بهترين نقطه 
آغاز ورود به بحث پيش رو دانست كه اولى 
محرمانه 2  اطالعات  مديريت  در  فقدانش 
سال اخير جشنواره فيلم فجر ديده مى شود 
و ديگرى همان چيزى است كه ديگر رنگ كمى از آن در دل كارشناسان 

رسانه هاى سينمايى باقى مانده است.
سال گذشته و در سى و چه ارمين دوره برگزارى جشنواره فيلم فجر محمد 
حيدرى دبير اين رويداد سينمايى اعالم كرد براى صيانت از آرا و پرهيز 
از فشار سينماگران بر هيات انتخاب جشنواره اسامى آنها تا نهايى شدن 
راى شان اعالم نمى شود ولى اين تصميم با درز كردن اطالعات محرمانه 
از تركيب هيات انتخاب و آنچه در جلسات بررسى فيلم ها مى گذشت، 
تمام تاثير خود را از دست داد و درنهايت تبديل به يكى از چالش هاى 

جشنواره شد.
همين امر دستمايه يادداشتى در تاريخ 29 آذر ماه سال 94 شد كه نقدهايى 
را به اتفاقات آن روزها وارد مى دانست. انتظار مى رفت پس از تجربه سال 
گذشته و با توجه به اينكه محمد حيدرى حكم دبيرى اش براى دوره سى و 
پنجم تمديد شده بود چنين اتفاقى در اين دوره رخ ندهد ولى گويا همچنان 
سيستم برگزاركننده جشنواره فيلم فجر و مسئوالن آن توانايى حفاظت از 
اطالعات محرمانه را ندارند و با وجود هشدارى كه نسبت به اين امر به 
وزير وقت ارشاد و حجت اهللا ايوبى رييس سازمان سينمايى داده شد ولى 
اين اتفاق در سال جارى نيز تكرار شد و امروز 18 آذر ماه و پيش از اعالم 
رسمى اسامى هيات انتخاب سى و پنجمين جشنواره فيلم فجر از سوى 
روابط عمومى، يك رسانه و يك كانال تلگرامى اسامى 7 نفر هيات انتخاب 

را اعالم كردند.
همانطور كه سال گذشته اين پرسش مطرح شد باز هم همان گزاره تكرارى 
عنوان مى شود كه وقتى يك سيستم توان حفاظت از اطالعاتى در اين حد 
را ندارد آيا مى تواند تصميم هاى مهم ترى چون تعيين راه يافتگان به بخش 
مسابقه و يا حتى برگزيدگان نهايى جشنواره را پشت درهاى بسته بگيرد! 
البته به نظر مى رسد ناتوانى در حفظ اطالعات محرمانه دبيرخانه جشنواره 
فيلم فجر امر چندان مهمى براى مديران سازمان سينمايى و جشنواره نيست 

كه اگر بود يك اشتباه هر سال تكرار نمى شد.
سال گذشته با درز اطالعات محرمانه جلسات هيات انتخاب به رسانه 
اى نزديك به يكى از اعضاى هيات انتخاب، دبير جشنواره متوجه اهميت 
انتخاب افرادى امين و پايبند به تعهد خود نسبت به اطالعات زير دستشان، 
شد ولى گويا آن تجربه كافى نبود و باز هم فضايى امن فراهم نشد و همه 

افراد نزديك به اطالعات محرمانه، كامال متعهد و اخالق مدار نيستند.
گرچه اتفاق اخير امر جبران ناپذير است ولى اميد مى رود در ديگر مسايل 

جشنواره شاهد رانت هاى خبرى و درز اخبار نباشيم.

چه كسى براى بهاييت 
تبليغ مى كند؟

هنرمند شاخص را با « روز واقعه» و « مجلس 
ضربت زدن» بشناسيم بهتر است يا با نسبت 
خاص كه اگر هم درست باشد به خود او ربطى 
ندارد؟  يادداشت پر از توهين روزنامه كيهان 
به بهرام بيضايى - يكى از نوادر و نوابغ هنر 
و ادبيات ايران - واكنش هاى مختلفى در 
فضاى مجازى در پى داشته و البته مهم ترين 

و تاثيرگذارترين آنها نوشته «پرويز پرستويى» است. بازيگرى كه نقش هاى مشهور به 
«ارزشى» را در سينماى ايران ايفا كرده و نزد نحله هاى مختلف فكرى و هنرى محترم 

و معتبر است و از اين رو نوشته او بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
در نوشته كيهان سه اتهام مشخص و البته هزار بار تكرار شده در 20 سال اخير به استاد 

هنر و ادبيات ايران وارد شده است:
نخست اين كه برخى از اعضاى خانواده بيضايى بهايى اند.

دوم اين كه از كشور گريخته و تا كنون چند بار گريخته! يعنى هر بار كه سفر يا مهاجرت 
كرده گريخته و مشخص نكرده مگر مى شود چند بار گريخت؟! اگر كسى بخواهد فرار 
كند يك بار فرار مى كند نه اين كه چند بار بگريزد و مگر سفر از مملكت فرار است و 
مگر در اين سرزمين زندانى بوده كه تا دعوت دانشگاه استنفورد را بپذيرد و به آمريكا 

برود فرارى محسوب شود؟!
سوم اين كه با حكم فرح و در دهه 50 خورشيدى عضو هيات مديره موزه آبگينه بوده 
است. اين در حالى است كه رياست عاليه و صورى برخى موسسات و كانون هاى هنرى 
در رژيم گذشته با فرح پهلوى بوده و اين به معنى ارتباط مستقيم با دربار نبوده است. مانند 

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و جاهاى ديگر...
پرويز پرستويى مى نويسد:   « شما با اسم بردن ازاستاد بيضايى بزرگ نمى شويد. بنده 
هم قرارنيست ،ايشان را به كسى بشناسانم. چون همه ملت ايران،چه مردم عوام،وچه 
فرهنگيان واهل ادب و نمايش،وكسانى كه دلشان براى ايران زمين مى تپد،اورا خوب 
مى شناسند. فقط به شما يادآورمى شوم واز يك اثر از ستاد نام مى برم،فيلم نامه،فيلم 
سينمايى (روزواقعه)غير از سينما،يكى از افتخارات صداوسيماى ايران است،كه هرساله در 

ايام دهه محرم ،به مناسبت شهادت امام حسين(ع)نشان مى دهد.
استاد بيضايى هر مرام مسلكى دارد ،بدانيد از شما بهتر اسالم رامى شناسد.ازخداى بزرگ 

خواهانم كه سايه استاد بيضايى را از سر فرهنگ و هنر ايران زمين كم نكند. »  
اين يادداشت نمى خواهد نكته مورد اشاره بازيگر كهنه كار و محبوب را تكرار كند كه 
البته درست است.  بلكه از منظرى ديگر رفتار يك روزنامه را نقد مى كنيم  كه اگر فقط 
رسانه بود اين حساسيت وجاهتى نداشت اما مى دانيم كه اصرار دارد خود را عين نظام 
و انقالب و اسالم معرفى كند و روزگارى نه چندان دور بر تصميمات و رفتارهاى برخى 
دستگاه ها تأثير مى گذاشت و حاال هم مى خواهد با فضا سازى مانع بازگشت هنرمندى 

شوند كه در دهه هشتم عمر به سر مى برد.
نكته متفاوت و قابل توجه اين است: اين كه هنرمندان شاخص و بزرگ را به فرقه 
بهاييت و دفتر فرح منتسب كنيم آيا تبليغ بهاييت و رژيم گذشته نيست؟ آيا كسانى 
نخواهند پرسيد كه اين چه فرقه اى است كه هنرمندان بزرگ ايران را پرورش داده 

است؟ با اين كار بيضايى را كوچك كرده ايد يا بهايى ها را بزرگ كرده ايد؟
اين رفتار بيش از آن كه سينماگر و مجسمه ساز و معمار را از چشم مردم بيندازد تبليغ 
مستقيم فرقه بهاييت است و اين همان كارى است كه كيهان با هدف لجن مال كردن 
هنرمندان مستقل انجام مى دهد. بهرام بيضايى البته بزرگ است و اگر نبود خبر احتمال 
بازگشت و كارگردانى او بار ديگر درصدد تخطئه برنمى آمدند و در دروغ بودن اتهام 
انتسابى فيلم نامه «روز واقعه» كافى است و مى توان پرسيد پس چه كسى « مجلس 

ضربت  زدن » را نوشته است؟
دقت كنيد! جان كالم اين نوشته اين نيست كه به توهين كنندگان به بهرام بيضايى 
بگويد توهين نكنيد چون به هر هنرمند مستقل كه از خرد مستقل خود بهره برد انگ 
مى زنند. اين هم نيست كه « چند بار گريخته» يعنى چه؟ از كجا فرار كرده و اگر ايران 
كشور اوست پس چرا نمى گذاريد آدمى با اين درجه از خالقيت و محبوبيت و صالحيت 

در كشور خود كار كند؟ 
جان كالم اين نوشته اين است كه با انتساب آدمى در اندازه و آوازه بهرام بيضايى به يك 
فرقه بيشترين تبليغ ممكن را براى اين جماعت انجام مى دهند زيرا اوال از يك طرف 
اين سوژه را به خارج از كشور مى دهد كه به عنوان مستندى بر برخورد با افراد به صرف 
اعتقاد آنان استناد كند و ثانيا هر كه اين نوشته را بخواند از خود مى پرسد آيا واقعا چنين 

هنرمندى از خانواده اى بهايى برخاسته است؟
بگذاريد يك بار ديگر بپرسيم: بهرام بيضايى را با « روز واقعه» و « مجلس ضربت زدن»  
بشناسيم بهتر است يا با نسبت خاص كه اگر هم درست باشد به خود او ربطى ندارد؟

كدام بهايى تا به حال چنين براى خود تبليغ كرده بود كه اينان با انتساب يك شخصيت 
برجسته هنرى كرده اند؟ هم انتساب شخصيتى در اين جايگاه و هم معرفى هاى ديگر 
به جاى آثارى كه رنگ و بوى حماسى و شيعى آن سال هاست كه در فضاى فرهنگى 

ايران حضورى بارز و شاخص دارد.
اين اتهام ها به كسى وارد مى شود كه بيش از بسيارى از مدعيان دغدغه سنت داشته 
است. نويسنده يك نمايشنامه تاريخى جايى نوشته بود نمى دانستم براى شخصيت هاى 
داستان چه زبانى را انتخاب كنم و چاره را در پرسش از بيضايى ديدم كه تا شنيد گفت: 

برو كشف االسرار رشيد الدين ميبدى را بخوان.
بيضايى آن سوى دنيا بيكار ننشسته و فرهنگ ايران و هنر تعزيه را به جهانيان شناسانده 
و اين طرف كسانى كه نمى خواهند او كار كند انواع اتهامات را  بى آن كه حق دفاع 
بدهند وارد مى كنند. حال بايد دوباره در پرسش اصلى تأمل كرد: چه كسى براى يك  

مسلك خاص تبليغ مى كند؟  

 سرنا را از ته گشاد آن زدن
 To put the cart before the horse

كسى كه نمازش را كوچك بشمارد به خدا سوگند از شفاعت من 
برخوردار نمى شود و در حوض (كوثر) بر من وارد نمى گردد .

حضرت محمد(ص)

 از روان بخشى عيسى نزنم دم هرگز 
 زانكه در روح فزايى چو لبت ماهر نيست
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شروعى  بمبئى  سالم 
سينماى  در  طوفانى 
و  است  داشته  ايران 
تسخير  به  را  گيشه ها 
ركورد  درآورده.  خود 
اينترنتى  بليط  خريد 
سينماى ايران در ظرف 
شكسته  را  روز  يك 
ساز  تاريخ  مى رود  و 
گوناگونى  علل  شود. 
را مى توان براى فروش 
فيلم بر شمرد. عللى كه 
هم از درون خود فيلم 
قابل استخراج هستند و 
هم از متن جامعه ايران. 
بمئى  سالم  داستان 
است.  عشق  درباره 

عشقى كامًال زمينى و عرفى كه در آن ردپاى مسائل 
گذشت  از  پس  همچنان  نمى خورد.  چشم  به  ديگر 
سى و هشت سال از انقالب اسالمى صحبت از عشق 
زمينى يك تابو به حساب مى آيد. حتى اگر نخواهيم 
از لفظ تابو استفاده كنيم بايد بر اين كته تاكيد كنيم 
در  نگاه  و  حجم  اين  با  زمينى  عشق  دادن  نشان  كه 
سينماى ايران كم سابقه است. كم سابقه از اين جهت 
فرعى  مضمونى  ايران  سينماى  در  هميشه  عشق  كه 
بوده. سينماگران ايرانى از عشق نه به عنوان درون مايه 
اصلى فيلم، كه به عنوان يك چاشنى فرعى براى قوام 
بخشيدن به خظ سير اصلى داستان استفاده مى كردند. 

عاشقانه هاى سينماى ايران كه اتفاقاً فيلم هاى بدى هم 
ى ى

نيستند صرفاً درباره عشق ساخته نشده اند. اين آثار يا به 
م م

شدت روشنفكرانه و انتزاعى اند(شب هاى روشن)، يا 
عشق در زير بار آوار تلخى اجتماعى فيلم رنگ مى بازد 
و از بين مى رود(شهرزيبا)، يا آميخته به عرفان و امور 
قدسى هستند(شيدا) و يا صرفاً نقطه عزيمتى هستند 

ى ن

براى بيان دغدغه هاى ذهنى فيلمساز(درخت گالبى). 
سالم بمبئى بعد از مدت هاى يك عاشقانه خالص را به 
روى پرده سينماهاى ايران آورده. عاشقانه اى كه صرفًا 

ى م

عاشقانه است و قرار نيست اين عشق علت يا معلول 
پديده ديگرى باشد. ديدن عشق روى پرده سينماها 
تجربه لذت بخشى است. چه آن كه صحبت از عشق 
زمينى توسط نهادهاى رسمى يك تابو تلقى مى گردد. 

روابط عاشقانه در جامعه امروز ايران مشخص است، 
مسئله اين است كه اين روابط هيچ گاه توسط نهادهاى 
رسمى تاييد نمى شود. اين براى اولين بار است كه پس 
از عشق مى گويد از يك  از سال ها فيلمى كه صرفاً 

پ ى ى

نهاد رسمى مجوز مى گيرد و به صورت همگانى انتشار 
ميابد. پس اين حجم از استقبال طبيعى است. چنين 
داستانى به شّدت كنجكاوى برانگيز است و تماشاگر 
مايل است كه بداند سرنوشت دو دلداده فيلم به كجا 

ختم مى شود.

زيبايى هميشه جذاب است 
 دليل ديگر استقبال از اين فيلم اين است كه همه چيز در 
آن زيباست. از بازيگران اصلى فيلم بگير تا لوكيشن ها 
و حتى ماشينى كه دختر فيلم سوار آن مى شود. ديدن 
زيبايى روى پرده سينما مسئله مغفول مانده سينماى 
ايران است. فيلم اجازه نمى دهد هيچ سايه اى روى اين 
تصاوير شفاف و زيبا بى اُفتد. كارگردان بر تن ستارگان 

چ ى م

فيلمش لباس هاى زيبا مى پوشاند و آن ها را به جاهاى 
زيبا مى برد. تماشاگران خسته از زندگى روزمره اين 
است  قرار  كه  مى دانند  مسكنى  حكم  در  را  تصاوير 
ساعتى آن ها را از جهان خارج از سالن سينما جدا كند 

و حالشان را بهتر كند. 

رقص و آواز
يك صحنه رقص و آواز مفصل با رعايت  در فيلم
براى  صحنه  يك  همين  دارد.  وجود  شرعى  موازين 
فروش فيلم كافيست. ديدن چيزى كه حتى در گفت و 
گوهاى روزمره مردم هم ممنوع تلقى مى شود و مردم

آن را كارى نامتعارف مى دانند روى پرده سينما جذاب 
براى ديدن چنين صحنه هايى كه ممكن  است. مردم
است ديگر فرصت ديدنش را نداشته باشند به سينما 
هجوم مى برند. همانطور كه سال ها قبل براى تماشاى 
را  آن جا  شيشه هاى  و  برده  هجوم  سينماها  به  شعله 

شكستند.
سرنوشت عشق

(احتمال لو رفتن داستان فيلم) دليل بعدى فروش فيلم 
روايت پر سوز و گداز آن است. عاشقانه اى ناكام كه 
در آن عاشق به وصال معشوق نمى رسد. چنين خط 
داستانى اى خوراك مردم ايران است. مردمى كه عشق 
را در نرسيدن مى دانند و در شكلى افراطى تر  واقعى
عشقى را كه به وصال ختم شود ناپايدار و متزلزل تلقى 
مى كنند. اين فقط مربوط به امروز جامعه ايران نيست، 

چنين ردپاى  بلكه 
ديدگاهى را مى توان در
نيز ايران  ادبيات  تاريخ 
از كرد.  جو  و  جست 
ليلى و مجنون و شيرين
و فرهاد بگير تا غزليات
حافظ وسعدى و حتى
اشعار شاعران نو پرداز
عشق با عدم وصال گره

خورده است. 

راحت الحلقوم
سالم بمبئى يك راحت
هيچ است.  الحلقوم 
و روايى  پيچيدگى 
ساختارى خاصى ندارد.
همه فهم است و گستره
مخاطبينش فراگير. پير و جوان، فقير و غنى، زن و مرد
همه يك دريافت از قصه دارند و همين موضوع باعث
مى شود كه اجماع گسترده اى براى تماشاى فيلم ميان
مردم شكل بگيرد. همه مردم فارغ از جنسيت، رنگ،
نژاد و طبقه به ديدن اين فيلم مى آيند چرا كه همه
دريافت واحدى از داستان فيلم دارند. اينجا خبرى از
پيچيدگى نيست. يك داستان سرراست عاشقانه وجود
دارد كه كامًال سرراست روايت مى شود. داستانى براى

ى پ

تمامى سنين.

فيلم هندى تمام عيار
 اما مهم ترين دليل فروش سالم بمبئى اين است كه
يك فيلم هندى تمام عيار است. با همان حجم باالى
سينماى عاشق  ايران  مردم  سانتى مانتاليزم.  و  اغراق 
عامه پسند هند هستند و ستارگان آن سينما را به اندازه
ستارگان سينماى ايران دوست دارند. آن ها سال هاست
كه با سينماى هند و داستان هاى پر سوز و گدازش
خو گرفته اند. آن ها در سالم بمئى خاطرات گذشته شان
را مرور مى كنند. خاطرات روزگارى كه سنگام، شعله
بازنمايى اين  مى ديدند.  سينماها  پرده  بر  را  آواره  و 
خاطرات نوستالژيك گذشته برگ برنده اصلى فيلم

است.

كليشه هاى موفق
سالم بمبئى دقيقاً با رعايت همان الگوها به فيلم موفقى

ق و ى
در گيشه بدل شده است. سالم بمبئى فيلم موفقى است
چون مى داند چه چيزى را براى چه كسى مى سازد
و بسيار خوب از كليشه ها براى فروش بيشتر استفاده
مى كند. اين فيلم فيلمى است كه هم زمان به خاطرات
بدون را  كار  اين  و  مى اندازد  چنگ  مردم  عالئق  و 
خط كشى اين  مى دهد.  انجام  مرسوم  خط كشى هاى 
كه فروشى  است.  فيلم  فروش  راز  مهم ترين  نكردن 

مى رود افسانه اى شود.

علل فروش طوفانى سالم بمبئى

فيلم هندى ايرانى و ديدن 
ممنوعيت ها در قاب هاى زيبا!

احمدرضا درويش طى سخنانى 
فيلم  ساخت  روند  به  اشاره  با 
رستاخيز در برنامه «چشم شب 
بطور  كه  چهار،  شبكه  روشن» 
مستقيم با مردم گفتگو مى كرد 
در بررسى رخدادهايى كه براى 
شاخصه  به  داد  روى  فيلم  اين 
فيلم  اين  ساخت  در  كه  هايى 

توجه شده است اشاره كرد :
فيلمى  شد  تالش  آنكه  اول 
ساخته شود كه در قامت عاشورا 

باشد.
دوم از هيچ بودجه دولتى استفاده 

نكنيم.
سوم نظرات مراجع و آيات عظام 

مدنظر قرار گيرد.
چهارم فيلم درگير جريان هاى سياسى نشود.

و پنجم فيلم براى همه شيعيان منطقه و جهان توليد 
شود.

اين فيلم اصال نمى توانست بدون مشاوره در همه ابعاد 
و بدون تحقيق و پژوهش توليد شود و زمان زيادى 
عظام  محترم  مراجع  محضر  به  گزارش  ارائه  براى 

صرف كرديم و من بارها مورد تفقد قرار گرفتم.
ساخت فيلم رستاخيز9 سال طول كشيد. اين فيلم 9 
پروانه ساخت دارد و سال به سال و دولت به دولت 
مى  تاييد  ساخت  پروانه  وقتى  است.  شده  تمديد 
شود يعنى فيلمنامه تاييد شده است. فيلم رستاخيزدو 
پروانه نمايش دارد، يك پروانه براى نسخه بلند و يك 
پروانه نمايش براى نسخه كوتاه . حوزه هنرى سازمان 
تبليغات اسالمى مسئوليت پخش اين فيلم در سراسر 
ايران را بر عهده گرفت و همه تالش خود را براى 
سيما  و  صدا  ؛  داد  انجام  كشور  در  سراسرى  اكران 
نيز آگهى و تبليغات رستاخيزرا پخش كرد اما با همه 

اين احوال و طى شدن مراحل قانونى و شرعى، فيلم 
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از پرده اكران 

پايين كشيده شد !
نزاع هاى سياسى با اكران عمومى اين فيلم مترادف شد، 
زيرا در سال 1394 و همزمان با اكران فيلم ؛ توافق 
هسته اى و برجام اتفاق افتاد و كسانى كه وارد ميدان و 
انتقاد به اين فيلم شدند ؛ مقصودشان جاى ديگرى بود!

يك جريانى كه حتى اعالم مى كردند فيلم را نديده اند 
؛ فعال شدند و هدف ديگرى داشتند و منظور آنها 
دعواهاى سياسى در باالدست بود. آنها تصميم گرفتند 
فيلم رستاخيزرا بهانه كنند و متاسفانه دولت نيز در برابر 
اين جريان كوتاه آمد و حتى على جنتى (وزير وقت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى) گفت: چون جشن هسته اى 
در پيش بود، ما نمى خواستيم اين جشن تحت تاثير 

اين فيلم قرار بگيرد !
مطرح  فيلم  اين  درباره  كه  بحثى   : افزود  درويش 
شده ؛ مسئله تشبه است درحاليكه بسيارى مراجع 
محترم بر موضوع تشبه به معصومين(ع) به شرطى 

كه حرمت معصومين حفظ شود 
؛ ايرادى نگرفته اند. حتى از دفتر 
توسط  نيز  رهبرى  معظم  مقام 
و  شد  رستاخيزسوال  تهيه كننده 
فتوا اخذ گرديد و در اين فيلم 
به فتواى مقام معظم رهبرى عمل 
شد. مبانى فقهى و شرعى فيلم 
مقام  فتواى  مبناى  بر  رستاخيز 

معظم رهبرى بوده است.=
متاسفانه 18ماه از اكران نشدن 
با  و  مى گذرد  رستاخيز  فيلم 
وجود حضور دو وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در يك دولت 
فيلم  اين  مسئله  همچنان  ؛ 
پرسش  اين   . است  نشده  حل 
فرهنگ  وزارت  مسئوالن  از 
كه  مشكلى  چرا  كه  است  مطرح  اسالمى  ارشاد  و 
توسط اين وزارتخانه ايجاد شده و مى بايست از 
طريق گفتگو و مفاهمه مرتفع شود به دادگاه كشيده 
بدوى  حكم  در  نيز  ادارى  عدالت  ديوان  و  شده 
خود به تخلف آن وزارتخانه و ايجاد خسارت به 

سازندگان فيلم رستاخيز راى داده است ؟ !
وى در اين برنامه ادامه داد : فيلم رستاخيز تاكنون پنج 
وزير ارشاد را به خود ديده است، اُميدوارم كار به وزير 

ششم نكشد. 
در پايان احمدرضا درويش با طرح پرسشى مهم از 
شخص رئيس جمهور مطرح كرد و اينچنين جويا شد 
: من از شخص رئيس جمهور سئوال مى كنم (چون 
ايشان در وضعيت فعلى فيلم رستاخيزنقش داشته اند) 
سئوال مى كنم كه چطور شد از تعليق و نمايش فيلم 
رستاخيز18 ماه مى گذرد و دولت جمهورى اسالمى 
ايران با دو وزير هنوز نتوانسته است براى گشايش 

مشكل آن كارى انجام دهد ؟

ــت ــالم بمبئى فيلم موفقى اس ــت. س ــده اس ــه بدل ش ــالم بمبئى دقيقاً با رعايت همان الگوها به فيلم موفقى در گيش  س
ــتفاده مى كند... ــتر اس ــه ها براى فروش بيش ــيار خوب از كليش ــازد و بس ــى مى س  چون مى داند چه چيزى را براى چه كس

با حضور دو وزير مشكل «رستاخيز» حل نشد!
ــالمى ايران ــتاخيز“ 18ماه مى گذرد و دولت جمهورى اس ــد از تعليق و نمايش ”رس  درويش گفت: چطور ش

ــكل آن كارى انجام دهد؟ ــايش مش ــت براى گش ــته اس  با 2 وزير هنوز نتوانس


