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چرا حاال صدايتان 
درآمده است؟

اين مردم
 خسته و اليق !!

كمترين
 خواسته ما حمايت
 مسئوالن است

دالر 
در اوج!
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سال اول
 شماره بيست و نه
8 صفحه
قيمت: 500 تومان

صفحه 4

باز هم موعد احساس وظيفه 
و تكليف فرا رسيد!

نويد قائدى
ــتاى اصول پيش بينى شده ى قانون  در راس
اساسى و به جهت اجراى اصول دموكراسى 
در خصوص واگذارى امور اجرايى و نظارتى 
كشور به مردم، مقوله تشكيل شوراى اسالمى 
شهرها در دولت اصالحات اجرايى گرديد. 
بعد از گذشت چهار دوره بر اين نهاد مدنى 
ــهروندان  ــت. از ش نقدهاى فراوان رفته اس
عادى تا صاحبنظران بر اين نهادها نقدهاى 
ــى دارند و كاركردها متفاوتى بر آنان  اساس

وارد دانسته اند. 
ــته مقوالتى همچون قانون  هدف اين نوش
ــه انجام آن و يا بررسى  انتخابات و پروس
ــود اين  ــت كه خ ــوراها نيس ــرد ش عملك
ــواع نقد و نظر  ــتن ان مقوالت نياز به نوش
دارند. بلكه در اين نوشتار بررسى موضوع 
ــيوع تب كاندايداتورى  ــدن و ش فراگير ش
ــهرها مى باشد.  ــالمى ش ــوراهاى اس در ش
ــار گوناگونى از مردم تمايل دارند  چرا اقش
ــوند و  ــورا وارد ش در قالب نماينده به ش
ــهر و ديار خود  ــه مردم ش ــه قول خود ب ب
ــانى نمايند؟ اين افراد در خود  خدمات رس
ــراغ دارند كه به خود  چه ويژگى هايى س
ــازه حضور مى دهند و فكر مى كنند اگر  اج
به شورا ورود نمايند مى توانند منشا خير و 

پيشرفت شوند؟
را  ذهن ها  كه  دارد  وجود  زيادى  سواالت 
همه  اين  دليل  كه  مى دارد  مشغول  خود  به 
استقبال از شورا و شورايى شدن چيست كه 

تب آن همه را در خود مى سوزاند؟
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

شهرى با حاشيه هايى بزرگ تر از متن !!
سياسى

هنرى

ورزشى

اقتصادى
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درخواست يك توليدكننده از استاندار درخواست يك توليدكننده از استاندار 

جلوگيرى از ورود محصوالتجلوگيرى از ورود محصوالت
بى كيفيت   به اسـتان خـوزستان بى كيفيت   به اسـتان خـوزستان 

كنفرانس خبرى مديركل موسسه اعتبارى آرمان 
در منطقه جنوب غرب كشور با اصحاب رسانه برگزار شد:

«مهندس جهازى»: ادغام با توسعه«مهندس جهازى»: ادغام با توسعه
86 در مسير نهايى قرار گرفت در مسير نهايى قرار گرفت

داستان «كوخ نشينان در سرزمينى با مديران چند ده ميليونى» گويى قصد پايان ندارد. براى مالشيه تيتر تا دلتان بخواهد زديم:  «مالشيه، زندگى ميان فاضالب و زباله/ اينجا 
از شير آب فاضالب مى آيد/ حاشيه نشينى هيچ وقت دغدغه مسئولين نبوده است»، «فقر و فاضالب كنار شاه لوله هاى نفت»، «وعده هزار باره مسئولين براى اصالح وضعيت 
حاشيه اهواز/ مردم عين دو و مالشيه نااميد ولى چشم انتظار!» و «تغيير چهره حاشيه اهواز؛  آيا اين بار عزم مسئولين جدى است؟». بعد از اين همه داد از اين بيداد، حاشيه 

شهر اهواز به اين زودى ها درست بشو نيست.
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سرمقاله

خبر نخستين پهپاد خورشيدى كشور رونمايى شد  
 دكتر بابك مختارى رئيس پارك 
علم و فناورى خوزستان در حاشيه 
اين مراسم با اشاره به بازديد وزير 
از  وى  پژوهشى  معاون  و  علوم 
غرفه پارك، اظهار كرد: اولين پهپاد 
خورشيدى كشور كه توسط شركت 
داناسازان صنعت افق از شركت هاى 
فناورى  و  علم  پارك  در  مستقر 
خوزستان ساخته شده است، امروز 
26 آذرماه در هفدهمين نمايشگاه 
با  پژوهشى  دستاوردهاى  ملى 
حضور دكتر خسرو پيري مديركل 
وزارت  فناوري  امور  برنامه ريزي 
علوم، تحقيقات و فناوري رونمايى 

شد.
در  گفت:  پهپاد،  اين  مشخصات  به  اشاره  با  وى 
اين فناورى مدت زمان پرواز با استفاده از پنل هاى 
خورشيدى بسيار افزايش يافته و سيستم كنترلى شامل 
خلبان خودكار (autopilot)، كنترل به وسيله تلفن 

همراه و همچنين به صورت دستى است.
رئيس پارك علم و فناورى خوزستان تصريح كرد: 
اين پهباد در حوزه هاى مختلف بازرسى و به خصوص 
خطوط لوله انتقال نفت و گاز در شرايط مختلف 
جغرافيايى و جوى، نقشه بردارى، اكتشاف، بازديد از 

سدها، مرزبانى زمينى و دريايى، هواشناسى، مانور و 
تنظيم گزارش تصويرى از مناطق صعب العبور و حتى 
كنترل محيط زيست گياهى و جانورى مورد استفاده قرار 

مى گيرد.
مختارى مزيت هاى اين سيستم را شامل زمان پرواز 
بسيار باال، هدايت به وسيله دستى و خلبان خودكار 
عنوان كرد و افزود: اين پهپاد مى تواند در عمليات كنترل 
و پايش خودكار خطوط انتقال نيرو و انرژى جهت 
نشت يابى، جلوگيرى از هدررفت و ارائه كليه خدمات 

تخصصى سنجش از راه دور مورد استفاده قرار گيرد.
وى خاطرنشان كرد: همچنين اين پهپاد در نقشه بردارى 

تصاوير  تهيه  براى  هوايى 
تفكيك  قدرت  با  ارتوموزائيك 
زمينى 5 سانتى متر مناسب جهت 
تهيه نقشه و تهيه مدل هاى مختلف 
ارتفاعى و ارائه منحنى طراز كاربرد 
فناورى  و  علم  پارك  رئيس  دارد. 
خوزستان افزود: در بخش اكتشاف 
و مديريت معادن نيز كاربرد اين پهپاد 
در شناسايى هوايى معادن و بررسى 
مسير پيشروى معدن، محاسبه حجم 
برداشت معدن و غلظت سنجى عمق 

زمين است.
مختارى گفت: همچنين در اسكن 
سه بعدى مى توان از اين پهپاد براى 
سه بعدى سازى رقومى عوارض طبيعى، ساختمان ها و 
شهرها به صورت رقومى با قابليت اندازه گيرى دقيق تمام 

فواصل، سطوح و احجام استفاده كرد.
وى تصويربردارى هوايى، عكس بردارى و فيلم بردارى 
هوايى از فعاليت ها و پروژه ها جهت مستندسازى و 
همكارى با فيلم سازان و شركت هاى تبليغاتى و حوزه 
مديريت بحران به منظور ارزيابى هوايى بالياى طبيعى و 
ارائه خدمات امدادى به صورت هوايى جهت مديريت 
بحران هاى زيست محيطى را از ديگر كاربردهاى اين 

پهباد برشمرد.

امروز ملت ها تصميم گيرنده هستند
ــاره به مقاومت  ــتان با اش ــتان خوزس ــگاه هاى اس ــده ولى فقيه در دانش  نماين
ــته  ــتكبار شكس ــوريه، عراق، بحرين و يمن گفت: امروز هيمنه اس مردم در س
ــد و ديگر تجهيزات نظامى ،قطع نامه و زياده  گويى در ملت ها تاثيرى ندارد  ش

ــد. ــل كنن ــور عم ــد چط ــم مى گيرن ــه تصمي ــتند ك ــا هس ــه اين ملت ه چراك

از  پيش  سخنرانى  در  شفيعى  سيدمحسن 
مصالى  در  اهواز  جمعه  نماز  خطبه هاى 
مهديه امام خمينى (ره) گفت: همانطور كه 
است  مشترك  اسالمى  امت  منافع  و  درد 

دشمن آنان نيز مشترك است. 
وى با بيان اين كه رمز پيروزى وحدت است 
اظهار كرد: تفرقه بر اساس فتواى امام (ره) 

ممنوع است و در هيچ جايى مجاز به اختالف بين خود نيستيم. 
نماينده ولى فقيه در دانشگاه هاى استان خوزستان ادامه داد: در برابر نداى دروغين دشمنان 
تسليم نخواهيم شد و اكنون نيز شاهد هستيم كه ابهت پوشالى صهيونيست شكسته شده 

است. 
وى با بيان اين كه رييس جمهور آمريكا به هيچ كشورى سفر نمى كند جز اينكه با تنفر 
مردم روبرو مى شود اظهار كرد: امروز نه تنها ملت ما بلكه بسيارى از آحاد امت اسالمى 

چشم به فرمان رهبرى جمهورى اسالمى ايران دارند.
حجت االسالم شفيعى با تاكيد بر اين كه انقالب اسالمى ثمره وحدت و از معجرات الهى 
در دوران معاصر است بيان كرد: پيش از پيروزى انقالب دل ها از هم دور بود و گروه هاى 
مختلفى وجود داشت كه تفرقه ميان شان بسيار بود، از عامه مردم گرفته كه با دسيسه هاى 

قومى و قبيله اى تا نخبگان و برگزيدگان و سكان داران جامعه از هم دور بودند. 
وى افزود: امام (ره) از سال 1341ملت را به وحدت در مسير و آرمان ها دعوت كرد اجازه 
هيچ گونه اختالف و تفرقه را نمى داد و حوزه و دانشگاه را به عنوان 2 قطب تعيين كننده 
جامعه به وحدت دعوت كرد او همچنين شيعه، سنى و آحاد مردم را به وحدت فراخواند 

و با اين حركت منسجم انقالب اسالمى ايران به پيروزى رسيد.
وى با بيان اين كه وحدت، اتحاد و پيوند ميان امت اسالمى يكى از اوامر الهى و توصيه هاى 
پيوسته دين است توضيح داد: خداوند متعال مساله وحدت و دورى از تفرقه را يكى از 

موهبت هاى بعثت پيامبر (ص) اعالم مى كند.
نماينده ولى فقيه در دانشگاه هاى استان خوزستان خاطرنشان كرد: در صدر اسالم پيامبر 
با ايجاد وحدت بين مردم انقالب عظيمى را مديريت كرد و جامعه اى كه در معرض 
فروپاشى بود را نجات داد در واقع خداوند با بعثت پيامبر مسير را عوض كرد و رسول 

خدا(ص) مردم را از تفرقه دور كرد. 
وى بيان كرد: در جنگ احد مسلمانان به دليل غفلت از امر رهبرشان خسارت ديدند و 

ضربه خوردند آن ها با اين كه در يك قدمى پيروزى بودند اما شكست را تجربه كردند.
حجت االسالم شفيعى با بيان اين كه انقالب اسالمى ايران به پيروزى رسيد و وحدت 
كلمه و توحيد به شعار ملت ايران تبديل شد توضيح داد: امام (ره) فرمودند هر جا بويى از 
تفرقه به مشام مى رسد رد پاى دشمن آن جا است براى همين تاكيد كردند كه تفرقه جايز 

نيست و هميشه به سينه تفرقه افكنان دست رد بزنيد./ با عكس

رزمايش مشترك «محمد رسول اهللا» 
مرزبانى ايران و عراق در منطقه اروند

ــتركى هم اكنون در  ــت هاى مش ــى ناجا گفت: با مرزبانى عراق گش ــده مرزبان فرمان
منطقه اروند انجام مى شود و امنيت بسيار مطلوبى در اين منطقه، حاكم است.

گارد  مشترك  تمرين  و  عمليات  رزمايش 
و  ايران  اسالمى  جمهورى  مرزبانى  ساحلى 
جمهورى عراق تحت عنوان محمد رسول اهللا 
(ص) در منطقه اروند و شمال خليج فارس 

برگزار شد.
 سردار رضايى در حاشيه اين رزمايش و در 
محل يادمان شهداى والفجر هشت در كنار 
اروندرود، ضمن تبريك اعياد ماه ربيع االول و والدت باسعادت نبى اكرم(ص) و امام 
جعفر صادق(ع)، اظهارداشت: اگر در اين مكان حضور داريم، علت آن اين است كه 
شهدا، ما را فراخوانده اند؛ اقتدار امروز كشور مديون صالبت و سكاندارى مقام معظم 

رهبرى( مدظله العالى) است.
وى با بيان اينكه ما با كشور عراق، دوست و همسايه هستيم، به برگزارى اين رزمايش 
مشترك اشاره كرد و گفت: در توافق نشست بغداد مقرر شد به صورت مشترك يك 

تمرين و عمليات در منطقه اروند برگزار كنيم.
فرمانده مرزبانى ناجا با اشاره به اينكه طى سال هاى 84 و 85 در منطقه اروند مشكالت 
جدى را در سرقت هاى دريايى از شناورهاى صيادى و تجارى داشتيم، تصريح كرد: هم 
اكنون با ُحسن روابط با دولت و مرزبانى عراق و نيز گشت هاى مشتركى كه در منطقه 
اروند توسط مرزبانى دو كشور انجام مى شود، امنيت بسيار مطلوبى در اين منطقه، حاكم 

است.
دهيم،  مى  توسعه  را  روابط  اين  بعدى،  هاى  نشست  در  اينكه  بيان  با  رضايى  سردار 
خاطرنشان كرد: اين عمليات مشترك براى ديگر كشورها كه از آن سوى دنيا به اين منطقه 
آمده اند و قصد ناامنى دارند، اين پيام را دارد كه ما هوشيار و آماده هستيم. البته اين گونه 

تمرين ها و عمليات هاى مشترك بايد مستمر باشد.
اين مقام ارشد مرزبانى ناجا ادامه داد: زمانى در اين منطقه به خاطر توطئه و خباثت بعثى 
ها و نوكر خودفروخته آنها «صدام حسين» ما در جنگ بوديم اما اكنون، مرزهاى دو كشور، 

مرزهاى دوستى است.
وى ادامه داد: در راستاى تحكيم ارتباطات دوستانه بين دو كشور، مصمم هستيم با اين 
تعامالت، اهداف شوم كشور هاى توطئه گر را كه به خليج فارس آمده و قصد اختالف 

بين كشورهاى منطقه دارند را خنثى كنيم.
سردار رضايى، يكى از اهداف اين عمليات مشترك را ارتباط دوستانه و حسن همجوارى 
ايران و عراق دانست و گفت: اميدواريم اين عمليات كه در هفته گرامى وحدت به نام 
حضرت «محمد رسواهللا» مزين است عالوه بر بركاتى براى دو كشور، شروع ارتباطات 

دوستانه با ديگر كشورهاى منطقه باشد.
فرمانده مرزبانى ناجا، در خاتمه با بيان اينكه در اين تمرين مشترك، نشست دو جانبه 
برگزار مى شود، گفت: بايد به سمتى قدم برداريم كه نشست هاى سه جانبه و حتى 
چهارجانبه با كشورهاى همسايه در راستاى ارتقاى امنيت منطقه داشته باشيم./ با عكس

نيروى انتظامى با فرهنگ غلط تيراندازى
 برخورد جدى كند

ــورد جدى با  ــترى برخ ــروى انتظامى و دادگس ــادان گفت: ني ــه آب ــام جمع ام
ــود. ــند تا اين فرهنگ غلط كنار گذاشته ش ــته باش تيراندازى در مجالس داش

على ابراهيمى پور در خطبه دوم اين هفته نماز جمعه آبادان افزود: با كمال تاسف در 
مراسم هاى مختلف آبادان شاهد تيراندازى هستيم كه به بحران آسيب هاى اجتماعى 
تبديل شده است. وى اظهار داشت: اين تيراندازى ها بسيار خطرناك است و باعث كشته 
شدن افراد بى گناه مى شود و اين مسئله باعث ناامنى در اين شهر شده است.  خطيب 
جمعه آبادان گفت: شوراى تامين شهرستان، نيروى انتظامى و دادستان با اين مساله برخورد 
جدى داشته باشند تا اين ديگر شاهد تكرار اين فرهنگ غلط نباشيم. ابراهيمى پور تصريح 
كرد: بايد اين افراد را شناسايى كرد زيرا امنيت شهر مختل شده و ديگر در مراسم ها شاهد 
امنيت نيستيم. خطيب جمعه آبادان از شيوخ و سادات خواست مانع بروز چنين اتفاقاتى 
در مجالس شوند چرا كه اين اقدام غلط خرافاتى بيش نيست. وى در ادامه با تبريك هفته 
وحدت گفت: دشمنان بدانند امت اسالمى بيدار است و نقشه هاى آنان را مى شناسد و 

در سايه وحدت، توطئه هاى آنها را خنثى مى كند.

كالنشهر اهواز نيز مانند ساير كالنشهرهاى 
ــى به سيستم حمل و  ــور نيازى اساس كش
ــهرى مناسب دارد اما متأسفانه اين  نقل ش
نياز در سالهاى اخير به يك آرزوى صعب 

الوصول تبديل شده است.
ــل و نقل  ــتم يكپارچه حم ــود سيس  وج
ــهر  ــانه هاى هر ش ــى از نش ــهرى يك ش
مدرن در جهان است، سيستمى كه شامل 
دسترسى راحت شهروندان به انواع وسيله 
هاى نقليه براى جابجايى هاى روزانه در 

يك شهر است.
ــد فزاينده  ــا توجه به رش ــران نيز ب در اي
ــوء اثر  ــريعترين س تعداد خودروها كه س
ــود حمل و  ــت، وج ــى هوا اس آن آلودگ
ــى آسان اهميتى  ــب با دسترس نقلى مناس

دوچندان پيدا مى كند.
ــش از يك  ــا بي ــز ب ــواز ني ــهر اه كالنش
ــهروند مانند ساير  ميليون و 500 هزار ش
ــى به  ــور نيازى اساس ــهرهاى كش كالنش
ــتم حمل و نقل شهرى مناسب دارد  سيس
ــفانه اين نياز در سالهاى اخير به  اما متأس
ــده  يك آرزوى صعب الوصول تبديل ش

 است.
اتوبوس؛ نصف شـدن 

تعداد اتوبوس ها در سـه سـال
ــيله ى حمل و نقل شهرى  بارز ترين وس
ــت كه در اين زمينه  در اهواز اتوبوس اس
ــهر با بحران روبروست به  نيز اين كالنش
ــيدى رئيس  ــه جانعلى خورش ــورى ك ط
ــهرى شوراى شهر  كميسيون خدمات ش
اهواز در گفتگو با خبرنگار هورنيوز اظهار 
كرد: كالنشهر اهواز باجمعيت بالغ بر يك 
ــون و 500 هزار نفرى اكنون كمتر از  ميلي

200 اتوبوس دارد، يعنى تقريباً به ازاى هر 5 هزار 
شهروند تنها يك اتوبوس وجود دارد.

اين آمار از آنجايى نگران كننده تر مى شود كه در 
ــروع به كار شوراى چهارم، اهواز بالغ بر  زمان ش
ــته و در اين مدت اين تعداد به  400 اتوبوس داش

جاى افزايش، حدوداً نصف شده است.
ــى اتوبوس هاى  ــت 500 ميليون ــه به قيم باتوج
ــن مبلغ را به  ــهرى، دولت بايد درصدى از اي ش
ــهردارى ها قرار دهد  صورت منظم در اختيار ش
ــه سال گذشته هيچ پولى از اين بابت به  اما در س

شهردارى اهواز تزريق نشده است.
 

تاكسـى؛ نياز به 3 هزار تاكسـى
ــايل حمل و نقل رايج در شهر  يكى ديگر از وس
ــى هاى مسافربرى هستند كه درحال  اهواز تاكس
ــه 7 هزار  ــهر ب ــر تعداد آنها در اين كالنش حاض

دستگاه مى رسد.
ــيد كوروش حسينى زاده مديرعامل  طبق گفته س
ــه به جمعيت  ــيرانى اهواز، باتوج ــازمان تاكس س
ــتانداردها به ازاى هر 120 نفر  اهواز بايد طبق اس
ــى وجود داشته باشد اما اكنون 7 هزار  يك تاكس

ــى فعال هستند و به 3 هزار دستگاه  تاكس
ديگر نياز است.

ــالهاى  با ورود خودروهاى اروندى در س
ــتان، يكى از راه هاى سريع  گذشته به اس
ــب براى نوسازى و تزريق تاكسى  و مناس
ــى هاى  ــتفاده از تاكس ــهرى، اس هاى ش
اروندى بود كه طرح آن عليرغم تاكيدات 
ــابق و فعلى خوزستان مبنى  استانداران س
ــردد خودروهاى اروندى  ــر آزاد بودن ت ب
ــتان، توسط پليس راهنمايى و  در تمام اس

رانندگى مغفول مانده است.
حسينى زاده مديرعامل سازمان تاكسيرانى 
اهواز در اين خصوص نيز عنوان كرد: به 
ــابق خوزستان، مجوز  دستور استاندار س
ــره وام 30 ميليون تومانى با بهره  100 فق
ــان در نظر گرفته  ــد براى متقاضي 4 درص
ــاى مقتدايى و  ــده اما پس از توديع آق ش
ــوع، پليس راهور  ــكوت ماندن موض مس
اين خوردوهاى اروندى را شماره گذارى 

نمى كند.
 

قطار شـهرى؛ كمتر از
 30 درصد پيشـرفت

باالخره سومين بخش حمل و نقل شهرى 
ــهر اهواز، قطار شهرى است كه  در كالنش
ــت  البته اكنون درحد پروژه نيمه تمام اس
ــتم حمل و نقل اهواز نشده  و وارد سيس

است.
پروژه قطار شهرى اهواز كه در سال 1380 
پس از 8 سال مطالعه به تصويب رسيد و 
در سال 85 آغاز به كار كرد، امروز پس از 
گذشت بيش از 10 سال، اميدى به افتتاح 

قريب الوقوع آن نيست.
درحالى كه كالنشهرهاى ديگر كشور درحال كار 
روى خطوط دو و سه قطار شهرى خود هستند، 
اهواز در گير و دار پيمانكار و مشكل مالى است 

كه ظاهراً فقط مختص به اين كالنشهر است.
ــته عالوه بر  ــال گذش ــه س ــت يازدهم در س دول
ــهرى اهواز هيچ  ــرانى، به پروژه قطار ش اتوبوس
ــت و به همين دليل  ــه كمك مالى نكرده اس گون
امروز پس از گذشت 10 سال، كمتر از 30 درصد 
ــرفت در پروژه اى كه قرار بوده چهارساله به  پيش

پايان برسد، مشاهده مى شود./ منبع هور نيوز

عبد الحميد قندريز در گفت وگوى 
اختصاصى با سازه نيوز اظهار كرد 
ــان مى گويند روى  : توليد كنندگ
ــه اى نصب  ــن بخارى ها  قطع اي
ــده كه در زمان كاهش اكسيژن  ش
ــارى ها خاموش مى  محيط ،  بخ
شود اين درحاليست كه جرم گير 
بودن اين بخارى ها به مرور زمان 

،خودحادثه ساز ميشود .
ــايل  ــت : نصب وس وى بيان داش
ــط  ــا توس ــارى ه ــوز وبخ گازس
كارشناسان حرفه اى ،نكته مهمى 

است كه بايد به آن توجه داشت 
ــابق هيات مديره سازمان  عضو س

ــاختمان خوزستان گفت : نظام  نظام مهندسى س
ــتفاده از وسايل  ــى ساختمان در بحث اس مهندس
ــى كرده دراين  ــرم كننده ايمن منزل ، پيش بين گ

ــاختمان ها پكيج شوفاژى (درنورگير يا مكانى  س
ــود وبا  كه با فضاى بيرون ارتباط دارد) نصب ش
اين كار مى توان سالمتى وايمنى را به خانوده ها 

هديه كرد .

ــرد : با توجه به  قندريز تصريح ك
ــتان ، بخارى  ــيدن فصل زمس رس
هايى كه در فصل تابستان در انبارها 
ــرويس  ــده بود بايد س نگهدارى ش
ــا مورد  ــدا دودكش آنه ــوند وابت ش
بررسى قرارگيرد كه پرندگان يا گرد 

وغبار درآن جايگزين نشده باشد .
ــرف كنندگان  بايد   وى افزود: مص
قبل از استفاده از دودكش يك شمع 
ــن كنند واگر شعله به سمت  روش
ــان گر اين است كه  داخل رفت نش
ــر اينصورت  ــته و درغي مكش داش
ــى دهند لذا  ــى دودكش كار نم يعن
ــالم  ــهروندان تا زمانى كه از س ش
بودن اتصاالت شوفاژ والنه گزين نشدن پرندگان 
ــتفاده از  ــدند اقدام به اس در لوله كش مطمن نش

بخارى نكنند .

نصف شدن تعداد اتوبوس ها در سه سال

 باز هم موعد احساس وظيفه
 و تكليف فرا رسيد!

نويد قائدى
ادامه از صفحه 1

در سال هاى اخير ازتمامى صنوف كشور 
مانند پزشك، هنرمند، ورزشكار، مهندس 
و متخصص و اساتيد دانشگاه و بازارى 
و كشاورز و سياسى و...همه به اين مقوله 
ورد داشته اند و در دوره جديد با حجم 
بيشترى از متقاضيان مواجه هستيم. آيا 
قدر  اين  مردم  به  خدمت رسانى  تب 
فوران دارد كه همه احساس دين دارند و 
مى خواهند در قابل شورايى شدن اين خدمات را به مردم ارائه 
دهند؟ آيا در قالب يك پزشك خوب بودن يا مهندس خوب 
بودن و بازارى خوب بودن و ورزشكار و هنرمند خوب بودن 

نمى توان به مردم خدمات رسانى كرد؟ 
مردم طى اين سال ها دچار پارادوكس هاى اخالقى و رفتارى 
و تصميم گيرى شده اند. آنان با اين سيستم انتخاب شورايى 
اين  متحيرند.  و  مبهوت  و  مات  شورائيان  عملكردهاى  و 
سيستم بر اعصاب و روان مردم و باورهاى هم آنان هم تاثير 
گذاشته است. اين سيستم كانديداتورى و انتخاب شدن و البته 
عملكردهاى ناصحيح و ناصواب شورائيان مردم را سرخورده، 
عصبى، ناميد و مايوس كرده است. مردم مانده اند كه چه بايد 

بكنند و چه تصميمى بگيرند. 
دچار  كشور  شدن  شورايى  نظام  مى رسد  نظر  به  متاسفانه 
اشكال و ابهام است زيرا تاكنون نتايج مثبتى بر روند اداره 
اين  است.  نداشته  مردم  عمومى  افكار  همچنين  و  شهرها 
انتخابات بايد بازتعريف شود و كانال هاى كانديداتورى از 
طريقه عام و مردمى بودن خارج و در قالب احزاب يا نهادهاى 
مدنى بازتعريف شود. قرار نيست هر كس در خود احساس 
دين كرد و يا با هر هدف ديگرى خود را مهيا ديد به اين 
مقوله وارد شود و ذهن و فكر و زمان مردم را تلف نمايد و يا 
حتى به شورا وارد شود، كه نتيجه اين است كه طى اين چهار 
دوره اتفاق افتاده است. ابتدا گفتند شوراهاى شهر نهادى نوپا 
و تازه كار است و بايد پخته شود اما چهار دوره گذشته اما 
هنوز فرهنگ عمومى مردم نتوانسته اين نحوه «شورايى شدن» 

را هضم نمايد. 
بايد به فكر چاره بود. توسط كميسيون اجتماعى و انتخابات 
مجلس در اين زمينه تحقيق و مطالعات دقيق صورت گيرد. 
بيشترى  مالك هاى  و  بررسى  مجدد  شرايط  واجد  شرايط 
مد نظر باشد، و بايد كانال هاى احزاب سياسى و گروه ها و 
تشكل ها مورد بررسى و حمايت حاكميت قرار گيرد زيرا در 
صورت لزوم عضويت در نهادهاى اجتماعى يا سياسى خود 
مى تواند گزينش ابتدايى بر اين انتخابات باشد و سطح كيفى 

كانديدا را باال ببرد.
به هر حال اين مسير ابتر و عملكردهاى ضعيف شورايى 
و هزينه هايى كه بر اداره امور شهرها وارد داشته اند ديگر 
جوابگو نيست؛ داد مردم را درآورده و هزينه هاى اجتماعى و 
سياسى را در هر شهر و استانى باال برده است. شهروندان از 
هم اكنون كه ماه ها تا مقوله انتخابات شورا زمان مانده است 
گرفتار شده اند. بدتر از همه اين كه پرسنل زيادى از ادارات و 
نهادهاى دولتى و شهردارى ها از هم اكنون به فكر سازماندهى 
و البى گرى و... افتاده اند كه نتيجه آن كاهش بازده كارى و 

ايجاد ركود در امور اجرايى كشور است.

خبر
آلمانى ها در خوزستان نيروگاه 
خورشيدى و بادى مى سازند

ــتان گفت:  ــرق منطقه اى خوزس ــركت ب مديرعامل ش
ــتفاده از فن آورى انرژى هاى  ــتاى گسترش اس در راس
ــرمايه گذاران خارجى،  ــر و پاك و جذب س تجديدپذي
ــاخت نيروگاه  ــكارى در زمينه س ــت تفاهم هم ياداش
ــه اى  ــرق منطق ــركت ب ــن ش ــادى بي ــيدى و ب خورش

ــد. ــركت آلمانى مديو انرژى امضا ش ــتان و ش خوزس
 محمود دشت بزرگ با اعالم اين خبر گفت: اين يادداشت 
تفاهم همكارى شامل احداث و بهره بردارى از نيروگاه 20 
مشاركت  با  شوشتر  در  فتوولتاييك  خورشيدى  مگاواتى 
مستقيم  سرمايه گذارى  با  شهر  اين  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
و  احداث  همچنين  و  يورو  ميليون  ارزش 24  به  خارجى 
بهره بردارى از نيروگاه بادى به ظرفيت 50 مگاوات در ماهشهر 

به ارزش 80 ميليون يورو است.
وى افزود: سرمايه گذار آلمانى در اجراى اين پروژه ها متعهد 
شده تا دانش، فن آورى، تجربه، نيروى متخصص، سرمايه و 
تمام توانمندى فنى و اقتصادى را به همراه تجهيزات كافى در 

جهت ساخت اين نيروگاه ها فراهم كند و بكار گيرد.
دشت بزرگ تصريح كرد: شركت برق منطقه اى خوزستان 
تالش كرده است تا كليه بسترهاى الزم را جهت جلب و 
برق  صنعت  در  خارجى  و  داخلى  سرمايه گذاران  جذب 
منطقه بويژه در بخش انرژى هاى تجديدپذير فراهم كند كه 
خوشبختانه با حمايت و پيگيرى وزارت نيرو و شركت توانير 
موفق شديم در اين زمينه كارهاى ارزشمندى را انجام داده 
و زمينه اشتغالزايى و توسعه اقتصادى بيشتر را در اين استان 

فراهم كنيم.
در ادامه آندرياس النگبرگ، سرمايه گذار آلمانى نيز با ابراز 
خرسندى از امضاى اين يادداشت تفاهم همكارى گفت: با 
توجه به توانمندى و پيشرفت كشور ايران و عالقه مندى به 
همكارى در زمينه ساخت نيروگاه هاى تجديدپذير در اين 
منطقه، مشتاق هستيم هر چه سريعتر كار را در اين خصوص 

شروع كنيم. 

نخستين پهباد خورشيدى كشور،در غرفه پارك علم و فناورى خوزستان در هفدهمين
 نمايشگاه ملى دستاوردهاى پژوهشى، فناورى و فن بازار رونمايى شد.

با معضل بخارى هاى بدون دودكش مواجه هستيم
يك كارشـناس مسـائل ايمنى سـاختمانى گفت : درحـال حاضـر بـا معضـل بخـارى هـاى بـدون دودكـش مواجـه هسـتيم 

كـه عليرغـم خطـر سـاز بـودن امـا تبليغـات زيـادى هـم بـراى خريـد آنهـا صـورت مـى گيـرد .
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چرا حاال صدايتان درآمده است؟
حسن هاشمى وزير بهداشت در برنامه زنده تلويزيون به شدت از رويه تخريبى 
سازمان صداوسيما عليه دولت انتقاد كرد.وزير بهداشت كه در برنامه ثريا حضور 
پيدا كرده بود گفت: من امده ام اينجا نشسته ام اما شما مى خواهيد 4 فيش 
حقوقى بگذاريد جلوى من. خب قبل از اين آن را به من نشان بدهيذ تا ببينم 
راست است يا دروغ. انچه مى گوييد صد درصد دروغ است.  اميدوارم باقى 
حرف هايتان دروغ نباشد.وى افزود: اگر واقعا مى خواستيد روشنگرى كنيد و 
آن انتظارى كه از صداوسيما هست كه دانشگاه باشد را انجام بديد، اين را قبل از 
برنامه به من مى داديد، اصال چرا به من؟ به دستگاه قضايى بدهيد.وزير بهداشت 
اضافه كرد: اگر قانون را قبول نداريد و بناى شما فقط اين است كه بياييد جلوى 
دوربين و به اصطالح خودتان افشاگرى كنيد كه اين كار را ادامه بديد؛ فقط اين 
شعارتان را عوض كنيد. ننوسيد ديدبانى براى پيشرفت ايران. اين رفتار باعث 
پسرفت كشور مى شود.وى در ادامه ضمن انتقاد از سكوت صداوسيما در مقابل 
فسادهاى دولت احمدى نژاد گفت: شما چرا تا حاال ساكت بوده ايد. چرا زمان 
دولت قبل صدايتان درنيامد. چرا در مورد آن همه تخلفات هيچ چيز نگفتد. 
هاشمى خطاب به مجرى گفت: به خدا به من به خاظر خودتان مى گويم، مردم 
حرف هاى شما را اصال قبول ندارند و نمى پذيرند. وزارت اطالعات و مركز 
امار از افراد مختلف نظرسنجى مى كند و اين نظرسنجى ها نشان از رضايتمندى 
مردم دارد. در اين حين، مجرى برنامه ثريا به نظرسنجى هاى صداوسيما اشاره 
كرد كه وزير بهداشت در پاسخ گفت: آن نظرسنجى هايتان هم مثل فيش هايى 

هست كه نشان مى دهيد.

اصالح طلبان ضرورتى براى معرفى نامزد پوششى ندارند
خبرآنالين نوشت: عليرضا محجوب درباره اظهارنظر برخى چهره هاى اصالح 
طلب درباره نياز به معرفى نامزد پوششى در انتخابات رياست جمهورى اظهار 
مى كند: من ضرورتى نمى بينيم. به اندازه كافى در اين انتخابات رقيب و كانديدا 
وجود خواهد داشت.او تاكيد مى كند: البته اگر افرادى مى خواهند خودشان 
را مطرح كنند مجاز هستند ولى قاعدتا بهتر است همه روى حمايت از آقاى 
روحانى متمركز باشند.دبيركل حزب كارگر درباره رقباى حسن روحانى اظهار 
كرد: رقباى روحانى هم در اصولگرايان و هم اصالح طلبان و هم مستقلين 
پوششى  نامزد  كرد:  تاكيد  هستند.محجوب  همه  حق  شدن  كانديد  هستند. 
موضوعى نيست كه در رسانه ها طرح شود بلكه بايد در جلسات تخصصى 
روى اين موضوع صحبت شود.او با اشاره به توجيهات اين دسته از افراد از 
جمله احتمال ردصالحيت حسن روحانى نيز گفت: من اين موضوع را جدى 
و عملى نمى بينم. در عين حال مخالف معرفى نامزد پوششى هستم مگر اينكه 
در جلسات بنشينند و خردهايشان را روى هم بريزند و متوجه شوند موضوع 
جدى است. اما اينكه يك جمعى در يك گوشه اى چنين احساسى داشته باشند 

را منتفى مى دانم. 

پيام نتانياهو به مقامات ايران
عصر ايران منتشر كرد: بنيامين نتانياهو" نخست وزير اسراييل كه به منظور يك 
سفر رسمى يك روزه به شهر "آستانه" پايتخت قزاقستان سفر كرده بود با "نور 
سلطان نظر بايف" رييس جمهور قزاقستان ديدار كرده و به رييس جمهورى 
قزاقستان تاكيد كرد كه در سفر هفته آينده حسن روحانى رييس جمهورى 
اسالمى ايران به كشورش پيامى از جانب او به رييس جمهور ايران برساند.

نتانياهو در واكنش به سخنان نظربايف كه به او گفت: "هفته آينده ميزبان رييس 
جمهورى اسالمى ايران هستم چه پيامى داريد تا به او برسانم ؟ " ، گفت : به او 
بگوييد ما را تهديد نكنيد، ما خرگوش نيستيم ما ببر هستيم ؛ با تهديد به نابودى 

ما، خودتان را به خظر مى اندازيد."نتانياهو در ادامه پيام خود به نظربايف تاكيد 
كرد كه به رهبران ايران بگويد در صورتى كه آنها سياست خصمانه خود را 
نسبت به اسراييل تغير دهند، رژيم اسراييل نيز سياست خود را نسبت به ايران 

تغيير خواهد داد. 

روسيه ايران را در حلب غافلگير كرد!
وبسايت خبرى "البوابه نيوز" گزارش داد: «"غسان ابراهيم" روزنامه نگار سورى 
وابسته به معارضان سوريه مدعى شد: "روسيه با مذاكره با تركيه درباره معارضان 
سوريه، ايران را در حلب غافلگير كرد."غسان ابراهيم در ادامه ادعا كرد: «از آنجا 
كه روسيه تنها با تركيه درباره مسئله خروج افراد مسلح از حلب مذاكره كرده 
بود، ايران را غافلگير كرد ولى ايران اكنون بر اوضاع سيطره كامل دارد در حالى 
كه انتظار مى رفت روسيه بر همه اوضاع سوريه سيطره داشته باشد.»اين مطلب 

در جام نيوز منتشر شده است.

جليلى تفكر احمدى نژادى دارد
ايلنا نوشت: عضو هيات نظارت حزب موتلفه گفت: جليلى داراى تفكرات 
احمدى نژادى است و قطعا نه تنها مردم ,ديگر به چنين طرز فكرى راى نخواهند 
داد، اصولگرايان هم اين نوع انديشه را نمى پسندند.احمد كريمى اصفهانى درباره 
رفتار ها و صحبت هاى انتخاباتى كه اين روز ها از سوى سعيد جليلى اتفاق 
مى افتد، با بيان اينكه جليلى شانس خود را قبال امتحان كرده است گفت: 
مهم ترين ويژگى كه يك فرد بايد داشته باشد تا كانديداى رياست جمهورى 
كه  است  جامعه  سوى  از  پذيرش  سطح  و  عمومى  اقبال  با  مواجهه  شود 
باتوجه به شرايط فعلى به نظر مى رسد جليلى از چنين شانسى برخوردار 
نيست.وى در ادامه با بيان اينكه در ايام نزديك به انتخابات منطقى است 
سخنرانى هايى صورت بگيرد اظهار داشت: رفتارهاى انتخاباتى در چندماه 
رفتار ها  اين  به  دست  كه  فردى  اما  است؛  طبيعى  انتخابات  به  مانده  باقى 
مى زند بايد پايگاه و جايگاه اجتماعى خود را بشناسد نه اينكه بدون هيچ 
آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  بزند.وى  رفتار ها  نوع  اين  به  دست  آگاهى 
يا  است  اصولگرايان  بر  خود  تحميل  نوعى  جليلى  انتخاباتى  فعاليت هاى 
خير، عنوان كرد: اگر جليلى فكر مى كند با اين رفتار ها مى تواند اصولگريان 
را به يك وحدت برساند تا او را كانديداى خود معرفى كنند اشتباه است، 
او بايد منتظر نظر نهايى جبهه اصولگريان باشد چرا كه با اين رفتار ها به 
انتخابات  ميدان  در  را  خود  محبوبيت  وضعيت  قبال  زيرا  نمى رسد  جايى 

نشان داده است..

عيادت نماينده هاشمى رفسنجانى از ابراهيم يزدى
محمد هاشمى به عنوان نماينده اكبر هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور اسبق 
ايران ضمن حضور در منزل ابراهيم يزدى وزير خارجه اسبق ايران در تهران، 
از او عيادت كرد و يكى از كتاب هاى هاشمى رفسنجانى را به يزدى هديه داد.

تهديد «معروف» توسط عوامل يك برنامه تلويزيونى
به  كه  واليبال  تخصصى  برنامه هاى  از  يكى  عوامل  نوشت:  اسپورت  آى 
تازگى از يكى از شبكه هاى سيما روى آنتن مى رود و به پخش جزئيات 
ليگ برتر واليبال مى پردازد، در پايان نيم فصل اول رقابت هاى ليگ برتر 
واليبال باشگاه هاى كشور از سعيد معروف، كاپيتان تيم ملى و پيكان دعوت 
را  درخواست  اين  معروف  اما  كند،  پيدا  حضور  برنامه  اين  در  تا  كردند 
رد كرد.رد كردن پيشنهاد عوامل اين برنامه موجب ناراحتى آنها شد و به 
گوش كاپيتان تيم ملى رساندند كه اگر در برنامه حضور پيدا نكند عكس ها و 

فيلم هايى كه از او دارند و حاشيه ها و درگيرى هايى كه در ليگ داشته است را 
روى آنتن خواهند برد. حاال اينكه هدف از تهديد كاپيتان تيم ملى و پيكان براى 
حضور در يك برنامه چيست، شايد سوالى باشد كه عوامل اين برنامه تخصصى 

جواب بهترى براى آن داشته باشند.

خطرناك است كه مردم تصميم بگيرند كارى نكنند
در  مى بيند  شهروند  وقتى  مى گويد:  جامعه شناس،  مدنى،  بيتا  نوشت:  تسنيم 
سطوح باالتر، اختالس و بى قانونى وجود دارد، تمايلى در خودش احساس 
نمى كند نسبت به ناهنجارى هاى كوچك واكنش نشان دهد.دكتر بيتا مدنى، 
دكتراى جامعه شناسى فرهنگى، با حضور در كافه خبر، با بيان اين كه بايد مراقب 
گسست اجتماعى بين مردم و مسئوالن بود، هشدار داد: اعتماد، يك سرمايه 
اجتماعى است كه در جامعه ما در حال از دست رفتن است و حتى در بين 
اعضاى خانواده و بين زن و مرد هم كمرنگ تر از گذشته شده است.او با اشاره 
به آنچه درباره زن دستفروش شمالى و مداخله نكردن مردم در درگيرى او با 
شهردارى پيش آمد،  اظهار كرد: در شرايطى كه ماموران شهردارى در حال 
برخورد با زن دستفروش بودند، افراد مى توانستند انتخاب كنند كه يك گوشه 
بايستند و كارى نكنند يا مى توانستند انتخاب كنند وارد صحنه شده و حتى به 
خاطر همشهرى شان با آنها برخورد شود. در چنين شرايطى افراد طبيعتا احتساب 
عملگرايانه مى كنند، هزينه - فايده را محاسبه مى كنند كه بهتر است وارد مشاجره 
شوند يا نه. آنها در عين حال كه ممكن است دلشان بخواهد وارد ماجرا شوند، 
از خودشان مى پرسند كجا حقوق شهروندى من رعايت شده كه حاال بخواهم از 

حقوق ديگران دفاع كنم؟ بنابراين تصميم مى گيرند كنار بايستند.

واكنش ابتكار به «سازمان محيط «ايست»
انديشى  هم  سومين  حاشيه  در  ابتكار،  معصومه  كرد:  منتشر  خبرآنالين 
سياستگذاران منابع آب " اقتصاد سبز و حكمرانى پايدار " با اشاره به انتقاد برخى 
از عملكرد سازمانش گفت: :كسانى به سازمان محيط زيست، لقب «سازمان 
محيط ايست» مى دهند، نمى خواهم بگويم فكرشان قرون وسطايى است اما 
تفكر قديمى دارند. امروز محدوديت هاى ما به طورى صورت مى گيرد كه به 

شكلى جلوى آلودگى را بگيريم. 

دو وكيل ايرانى زندانى در كنيا آزاد شدند
ايسنا منتشر كرد: حسن قشقاوى كه از طرف محمدجواد ظريف، به منظور 
پيگيرى موضوع بازداشت دو وكيل زندانى ايرانى و آزادى آنها ماموريت يافته 
بود و از هفته گذشته در راس هياتى از وزارت خارجه به كنيا سفر كرده است، 
روز چهارشنبه اعالم كرد كه با پيگيرى مستمر سفارت جمهورى اسالمى در كنيا 
و وزارت امورخارجه، در پى مذاكرات فشرده و رايزنى و انجام مالقات هاى 
متعدد با مقامات سياسى، قضايى و مسوول ذيربط پليس اين كشور، سرانجام 

دادگاه نايروبى راى به آزادى دو وكيل ايرانى بازداشت شده داد.

توصيه اژه اى به رعايت خط  قرمزها
فارس منتشر كرد: غالمحسين محسنى اژه اى، با اشاره به برگزارى انتخابات 
انتخابات،  به  شدن  نزديك تر  با  كرد:  خاطرنشان  آينده  جمهورى  رياست 
هرچه  تالش  نيازمند  بنابراين  مى شود،  حساس تر  شرايط  كه  است  طبيعى 
بيشتر در راستاى انجام وظايف هستيم چه آنكه عده اى به غلط اين تصور را 
دارند كه به دليل حساسيت شرايط انتخابات مى توانند از خط قرمزها عبور 
كنند و ضمن هنجارشكنى، ارزش ها را زير پا بگذارند، درحالى كه اين، يك 

تصور غلط و فكر واهى است.

پيام آموزشى قاضى پور براى ظريف!
نادر قاضى پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
فارس با اشاره به پيروزى نيروهاى مردمى و ارتش سوريه در حلب و پاكسازى 
اين شهر از وجود تروريست ها اظهارداشت: آقاى ظريف! بدانيد كه مذاكره 
حلب را آزاد نكرد، بلكه اين مقاومت بود كه موجب پيروزى در حلب و 

آزادسازى اين شهر از دست تروريست ها شد.

قياس زاكانى از فساد در دولت يازدهم
 با فساد در دولت هاى قبل

عليرضا زاكانى با بيان اينكه برخى نمى خواهند، جامعه آرام باشد، اظهار كرد: 
خروجى اين تنش ها مردم را در ابهام و گردوغبار قرار مى دهد و آن ها با استفاده 
از اين فرصت كار خودشان را مى كنند. عليرضا زاكانى گفت:اگر در دولت 
احمدى نژاد و دولت هاى قبلى جنس چينى مى آمده و نقص بوده، در دو سال 
فعاليت اين دولت، واردات از چين 6 برابر افزايش يافته است و كارگران بيكار 
هستند اما قرارداد با بوئينگ آمريكا مى بندند تا پول ها به آنجا برود و كارگر ما 
بيكار شود،نماينده سابق مجلس شوراى اسالمى در خصوص موضوعات فساد 
در دولت هاى مختلف، تورم و شكست اقتصادى در دولت قبل عنوان كرد: 
متأسفانه دروغ هاى بزرگى به مردم گفته اند و سبب شده اند مردم واقعيت ها را 
نبينند؛ ما قبول داريم در دولت اصالحات و دولت احمدى نژاد فساد بوده، اما در 

اين دولت فساد و غارت گرى بيداد مى كند.

واكنش جديد الريجانى به حقوق هاى نجومى
على الريجانى در نشست با نخبگان شهرستان على آبادكتول اظهار كرد: ممكن 
است در دنيا برخى افراد براى منافع دنيا همانند گرگ به همديگر حمله مى كنند، 
اما نفس دين اسالم صلح، آرامش و خلوص در كارهاست. رئيس مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه دريافت حقوق هاى نامتعارف ظلم به نظام و كشور 

است، گفت: حقوق تمام مديران توسط ديوان محاسبات بررسى شد.

دستگيرى دو زن داخل چمدان در فرودگاه امام؟!
طى ساعات اخير، عكسى با تيتر «دستگيرى دو زن داخل چمدان در فرودگاه 
ماجرا  واقعيت  اما  است.  شده  بازنشر  تلگرامى  كانال هاى  در  خمينى»  امام 
در  شده  بازنشر  عكس  نوشت:  عكس  اين  انتشار  با  چيست؟«عصرخبر» 
شبكه هاى اجتماعى مربوط به سفر دو تبعه افغان از رومانى به مجارستان است 

و اين اتفاق در فرودگاه امام خمينى (ره) رخ نداده است.

بى اطالعى وزير از فسخ قرارداد مخابرات
محمود واعظى در حاشيه افتتاح بيست و دومين نمايشگاه بين المللى الكامپ 
در جمع خبرنگاران در مورد تعيين تكليف خريدار شركت مخابرات ايران 
با توجه به اينكه سازمان خصوصى سازى قرارداد با اين شركت را فسخ 
كرده است، گفت: بنده در اين زمينه چيزى نمى دانم و تمامى اين موضوع 
را از رسانه ها شنيدم.وى گفت: آن چيزى كه من شنيده ام مساله مالى بين 
مخابرات و سازمان خصوصى سازى بوده كه با توجه به تذكراتى كه به 
كنسرسيوم خ ريدار سهام مخابرات داده شده اما اين كنسرسيوم اقساط را 
پرداخت نكرده است.وزير ارتباطات اضافه كرد: آنطور كه شنيده ايم سازمان 
خصوصى سازى بر مبناى مفاد قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام كرده است.

وى در پاسخ به اينكه آيا اين پيشنهاد دولت براى بازپس گيرى مخابرات 
بوده است، گفت: من هميشه گفته ام كه مخالف بازپس گيرى و بازگرداندن 

مخابرات به بدنه دولت نيستم.

امروز  ظهر  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  خامنه اى  آيت اهللا  حضرت 
(چهارشنبه) در ديدار دبيركل جنبش جهاد اسالمى فلسطين و هيأت همراه 
تأكيد كردند: با وجود بحران آفرينى مستمر حاميان رژيم صهيونيستى براى 
به فراموشى سپرده شدن مسئله ى فلسطين، اين سرزمين شريف به بركت 
مقاومت و مجاهدت ملت و گروه هاى فلسطينى، آزاد خواهد شد. رهبر 
انقالب اسالمى با تجليل از انگيزه هاى ايمانى و روحيه ى ايستادگى در 
ميان فلسطينى ها، افزودند: تنها راه نجات قدس شريف، مبارزه و مقاومت 
است و ديگر راه ها، بى سرانجام و عقيم است.ايشان با ابراز خرسندى 
از طرح 10 ماده اى جنبش جهاد اسالمى براى وحدت و مقاومت در 
مقابل صهيونيست ها، افزودند: تأكيد بر مبارزه، نفى كامل قراردادهاى 
سازش، اصرار بر اتحاد گروه هاى فلسطينى و محكوم كردن تالش برخى 

كشورهاى مرتجع براى سازش با دشمن، از مفاد مهم اين طرح است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه اين طرح بايد اجرايى 

شود خاطرنشان كردند: بى ترديد كسانى هستند كه مأموريت دارند 
مانع تحقق مفاد طرح 10 ماده اى جنبش جهاد اسالمى شوند، بنابراين 
بايد مراقب بود اين طرح، بر روى كاغذ نماند و در پِس تحسين هاى 
اوليه و تاكتيكى، به تدريج فراموش نشود.رهبر انقالب، عامل اصلى 
مشكالت فراوان منطقه را «مستكبر اعظم و شيطان اكبر» يعنى آمريكا 
خواندند و با اشاره به دخالت شيطان هاى كوچك منطقه در ايجاد 

بحران هاى موجود، افزودند: هدف همه ى آنها اين است كه مسئله ى 
فلسطين در افكار عمومى منطقه كم رنگ شود و از ياد ملت ها برود.

 رهبر انقالب اسالمى افزودند: جمهورى اسالمى با وجود درگير 
بودن در برخى قضاياى منطقه، همواره و به طور صريح اعالم كرده 
كه فلسطين، مسئله ى اول دنياى اسالم است و به تكاليف خود در 
اين زمينه عمل مى كند.ايشان با اشاره به وظايف «گروه هاى فلسطينى، 
مسئله ى  ماندن  زنده  در  عرب»  نويسندگان  و  روشنفكران  علما، 
فلسطين در افكار عمومى ملت ها خاطرنشان كردند: بايد براى «ايجاد 
فضاى فكرى و گفتمان عمومى در جهان اسالم، درباره ى اولويت 
مسئوالن  كه  به گونه اى  شود  مضاعفى  تالش  فلسطين»  قضيه ى 

سازشكارِ برخى كشورها از عكس العمل ملت ها در هراس باشند.
همراهان  و  آمريكا  تالش  يادآورى  با  خامنه اى،  آيت اهللا  حضرت 
منطقه اى آن براى ايجاد حوادث گوناگون و وارد كردن عامل مذهب 

حلب،  ُسنّى  مردم  تبليغات،  اين  برخالف  افزودند:  بحران ها،  در 
موصل و شهرهاى ديگر به دست تكفيرى هاى جنايتكار قتل عام شده 
و مى شوند، بنابراين اين بحران ها ربطى به شيعه و ُسنّى ندارد.رهبر 
انقالب، سران گروه هاى تكفيرى را همچون ائمه ى كفر خواندند 
با  همگانى  مقابله ى  منطقه،  مسائل  مهم ترين  از  يكى  افزودند:  و 
گروه هاى تكفيرى نظير داعش، جبهةالنصره و ديگر گروه ها است، 

چراكه در غير اين صورت، به علت بحران آفرينى مستمر تكفيرى ها، 
مسئله ى فلسطين در حاشيه خواهد ماند.

حضرت آيت اهللا خامنه اى با ضرورى خواندن مبارزه ى قاطع با نفوذ 
تكفيرى ها در فلسطين اشغالى، افزودند: مأموريت اين گروه ها، ايجاد 
فتنه است و بايد با هوشيارى و قاطعيّت كامل با آنها مقابله كرد.ايشان 
در بخش ديگرى از سخنانشان، پيروزى را «وعده ى ترديدناپذير الهى 
در صورت استمرار مبارزه و تحمل سختى ها» خواندند و خاطرنشان 
كردند: دشمنى با جبهه ى حق، طبيعت مستكبران است، بنابراين نبايد 

از ادامه ى دشمنى ها دچار تعجب شد.
رهبر انقالب ادامه ى مبارزه را نيازمند باز بودن چشم ها و تحليل 
صحيح از حوادث دانستند و  افزودند: اين روش عقال است و بايد 
با هوشيارى كامل به مبارزه ادامه داد.رهبر انقالب اسالمى با يادآورى 
توطئه هاى مستمر سلطه گران عليه جمهورى اسالمى ايران افزودند: 
ما با اطمينان قلبى به وعده ى يارى پروردگار، به تكاليفمان در همه ى 
نمى ترسيم. زورگويى  هيچ  مخالفت  از  و  مى كنيم  عمل  زمينه ها 

حضرت آيت اهللا خامنه اى، جوان بودن جمعيت فلسطين را مهم 
برشمردند و با اشاره به اهميت زنده بودن و حركت كرانه ى باخترى 
رود اردن افزودند: رژيم صهيونيستى همچنان كه قبًال گفته ايم به شرط 
مبارزه ى همگانى و متحد فلسطينى ها و مسلمانان با صهيونيست ها 

در 25 سال آينده وجود خارجى نخواهد داشت.
ايشان مراقبت كامل از تالش دشمنان براى ايجاد انشقاق و مشكالت 
داخلى در درون جنبش جهاد اسالمى را ضرورى خواندند و افزودند: 
اهميت جنبش جهاد اسالمى اكنون از گذشته نيز بيشتر است.در 
اين ديدار آقاى رمضان عبداهللا دبيركل جهاد اسالمى فلسطين ضمن 
تشكر از مواضع شجاعانه و خردمندانه ى رهبر انقالب و جمهورى 
اسالمى و همچنين پشتيبانى و حمايت هاى برادران حزب اهللا لبنان 
از آرمان و ملت مظلوم فلسطين، به اوضاع آشفته ى منطقه اشاره 
كرد و گفت: متأسفانه برخى دولت هاى عرب از قضيه ى فلسطين 
يكديگر  از  صهيونيستى  رژيم  با  هم پيمانى  براى  و  كشيده  دست 
ملت  سركوب  افزايش  عبداهللا،  رمضان  مى گيرند. آقاى  سبقت 
فلسطين و ادامه ى اشغال اراضى به دست صهيونيست ها به ويژه در 
كرانه ى غربى را نتيجه ى همين اوضاع نابسامان دانست و با انتقاد از 
همكارى دولت خودگردان با رژيم صهيونيستى افزود: خوشبختانه 
جوانان فلسطينى امروز بيدار هستند و ابتكار عمل را به دست دارند 
و انتفاضه را دنبال مى كنند.دبيركل جهاد اسالمى فلسطين، ادامه ى 
محاصره ى بيش از دو ميليون فلسطينى در غزه و محروم كردن آنها از 
امكانات اوليه ى زندگى را از ديگر مشكالت خواند و گفت: جنبش 
جهاد اسالمى بر اساس طرح 10 ماده اى كه اخيراً منتشر كرد و مورد 
استقبال روشنفكران و نويسندگان جهان عرب نيز قرار گرفت، معتقد 
است تنها راه پيروزى، مقاومت در غزه و حمايت از انتفاضه در 
كرانه ى غربى است و دولت خودگردان نيز بايد موافقتنامه ى اسلو را 
لغو شده اعالم كند.آقاى رمضان عبداهللا با اشاره به افزايش چندين 
برابرى توان رزمى گروه هاى مقاومت در مقايسه با جنگ 51 روزه 
با رژيم صهيونيستى و ارتقاى برد و دقت موشك هاى مقاومت، 
افزود: فلسطين، سرزمينى سرنوشت ساز است و تا حق صاحبان آن 

بازگردانده نشود، منطقه آرام نخواهد گرفت.

هشدار جدى ايران به دونالد ترامپ
 پاسخ ترامپ چه خواهد بود؟

«جمالت ژنرال رحیم صفوی را نباید یک هشدار رسرسی به رئیس جمهور منتخب آمریکا 
دونالد ترامپ دانست. این یک هشدار جدی و بیانی حقیقی است...» 

پايگاه آمريكايى "ديلى بيست" (Daily Beast) با انتشار 
گزارشى تحت عنوان ”ايران -بله، ايران- جنگ حلب را 
برد. ترامپ چه خواهد كرد؟“ به آخرين تحوالت سوريه 
و نقش ايران در آن پرداخته و اظهارات سردار رحيم 
صفوى در اين رابطه را هشدارى جدى به ترامپ دانسته 

است.
در اين گزارش مى خوانيم: «در سال 2007 شبه نظاميان 
شيعى تحت حمايت ايران، معروف به ”عصائب اهل 
شهر  در  كمين  يك  در  را  آمريكايى  نيروى  پنج  حق“ 
كربالى عراق، ربوده و كشتند. در آن زمان جانشين فرمانده اين گروه شخصى به نام اكرم الكعبى بود كه به 
صراحت اعالم كرده بود كه در صورت دستور آيت اهللا خامنه اى رهبر ايران حتى حاضر است دولت عراق 

را سرنگون نمايد.
اكنون الكعبى، ”جنبش حزب اهللا النجباء“ را رهبرى مى كند. اين گروه در سال 2013 از ”عصائب اهل حق“ 
منشعب شده است و يك بازوى رسمى از تشكيالت امنيتى عراق است؛ اما در سوريه مبارزه مى كند. ارتش 
سوريه كه سال ها درگير جنگ داخلى بوده در حال حاضر بسيار خسته و بى رمق شده است و بدون 
پشتيبانى هوايى روسيه و نيروهاى شبه نظاميان تحت حمايت ايران كه اسد به آن ها متكى است، حلب 

به هيچ وجه باز پس گرفته نمى شد.
ايرانيان نيز به اين نقش آفرينى افتخار مى كنند و آن را پنهان نمى سازند. يحيى رحيم صفوى مشاور 
عالى رهبر ايران در امور نظامى روز چهارشنبه عنوان كرد كه ”حلب بوسيله ائتالف ايران، سوريه، روسيه 
و حزب اهللا لبنان آزاد شد. ائتالفى كه يك طرفش ايران بود در ميان قدرت هاى جهان به پيروزى نزديك شده 
است و همين موضوع وزن ايران را نمايان مى كند. رئيس جمهور جديد آمريكا هم بايد به قدرت جمهورى 

اسالمى ايران توجه كند.“
اين جمله آخر نبايد به عنوان يك هشدار سرسرى به رئيس جمهور منتخب آمريكا دونالد ترامپ تلقى شود. 
اين يك هشدار جدى و بيانى حقيقى است؛ حقيقتى كه ترامپ به آن بى توجه بوده است. ترامپ به روشنى 
اعالم كرده است كه قصد دارد در اين جنگ با روسيه همسو باشد در حالى كه شديدا با ايران مخالفت كرده 

است. اما در دنياى واقعى روسيه و ايران در يك جبهه قرار دارند. 
”ديلى بيست“ در ادامه با اشاره به مواضع و اظهارات تند ضد ايرانى برخى اعضاى تيم دونالد ترامپ از جمله 
ژنرال ”جيمز ماتيس“ و ژنرال مايكل فلين“ مى نويسد: «نمى توان گفت كه اعضاى كابينه ترامپ در ارزيابى 
خود نسبت به قدرت مخرب و زيان بار ايران در منطقه اشتباه كرده اند اما عجيب است كه در رابطه با فاجعه 

اى كه در سوريه در حال وقوع است اخيرا چيزى نگفته اند.
مقامات دولت اوباما پذيرفته اند كه دستيابى به توافق هسته اى با تهران يكى از داليل عمده عدم ورود آن ها 
به جنگ سوريه و جانبدارى محكم  از مخالفان سورى بوده است. سقوط حلب نيز نتيجه مستقيم اين انتخاب 
دولت اوباما بوده است. اوباما سهم دارى ايران در سوريه را به رسميت شناخت و مبارزه با قاسم سليمانى در سوريه 
را انتخاب نكرد بلكه به برگزارى جلسات متعدد بى نتيجه ميان جان كرى و سرگئى الوروف در سوئيس رضايت 
داد.» اين رسانه آمريكايى پس از شكست تروريست هاى مورد حمايت كشورش در سوريه -كه توسط آمريكا مورد 
آموزش قرار گرفته و تامين تسليحاتى مى شدند- اكنون ايران را به جنايت جنگى متهم كرده و مى نويسد: «در حالى 
كه مركز فرماندهى آمريكا در عراق در عمل مانند متحد ايران در حال جنگ عليه داعش است، با سهم قائل شدن اوباما 
براى ايران در سوريه، آمريكا جنايات ايران و كشتار زنان و كودكان در خيابان هاى حلب را به رسميت پذيرفته است. 
نكته طنز آميز در مورد سياست خارجى ترامپ مى تواند اين باشد كه با وجود تمامى اظهارات ضد ايرانى 
اشتباه  رويكردهاى  او،  سوى  از  ايران  قبال  در  اوباما  هاى  سياست  كردن  محكوم  و  ترامپ  تيم  اعضاى 
ژئوپوليتيك او ممكن است منجر به آن شود كه ترامپ نيز همان راهى را كه اوباما در پيش گرفته بود 

طى كند و او نيز با شكست مواجه شود.»

رهبر انقالب در ديدار دبيركل جنبش جهاد اسالمى فلسطين:خبر

رژيم صهيونيستى 25 سال آينده 
وجود نخواهد داشت

رهبر معظم انقالب با تأكيد بر اينكه مأموريت گروه هاى تكفيرى به حاشيه بردن مسئله فلسطين است، گفتند:
 رژيم صهيونيستى به شرط مبارزه و اتحاد 25سال آينده وجود نخواهد داشت.



هنوز  ساعتى به نيمه شب مانده، در منطقه كيانپارس در حركت هستم، 
كيلومتر شمار سرعت را كمى بيشتر از 80 و كمتر از 90 نشان مى دهد.

برسد كه ناگهان خودرويى با صداى وحشتناك از كنارم مى گذرد. با   پايم را از پدال گاز بر مى دارم كه سرعت به زير 80
سرعت عبور او از كنارم و سرعتى كه خودرو من در حركت بود مى شد حدس زد كه حداقل 120 كيلومتر بر ساعت سرعت 
داشت. يكى از خودروهاى جديد وارداتى بود كه با آن سرعت با اليى كشيدن فاصله اى را به كسرى از دقيقه پيموده، صداى 
غرش ترمز، صداى ممتد بوق و همچنين سيستمهاى صوتى ماشين هاى لوكس در «كورس هاى مايه دارى» شبانه در خيابان 

هاى اهواز به خصوص مناطق زيتون و كيانپارس به گوش مى رسد.
 اجراى حركات نمايشى كه بخشى از هيجانات روحى جوانان را فرو مى نشاند اين روزها به امرى عادى در برخى خيابانهاى 
شهر به ويژه در نقاطى از باالى شهر تبديل شده است و خيابانها هر شب محل حضور جوانانى است كه با خودروهايى با 
مدل هاى مختلف در حال كورس گذاشتن با هم و ايجاد سر و صداهاى ناهنجار با خودروهاى خود هستند. ماشينهايى با 
مدل مختلف و موتورهاى پرسر و صدا كه آدم را ياد رالى هاى كامپيوترى  و فيلمهاى هراس انگيز مى اندازند.هر چند كه 
بعضا پليس با اين گونه افراد برخورد مى كند و ديدن اتومبيل هاى توقيف شده در سطح شهر شاهد اين مدعا است ولى 
متاسفانه اجراى حركات نمايشى و راههاى كاهش آن با عملكرد پليس هيچ ارتباطى ندارد و نياز به توجه خانواده ها و 

رسانه ها دارد.
عدم توجه خانواده ها به خريد خودرو متناسب با نياز براى نوجوانان و جوانان يكى از اصلى ترين مسائلى است  كه هيچ 
گاه به آن توجه نشده است و خانواده ها به محض اينكه فرزندشان به سن قانونى براى دريافت گواهينامه مى رسد نسبت به 
خريد خودرو اقدام مى كنند كه بسيار اشتباه وهمراه با ريسك باالست و در حقيقت نقطه آغاز عدم توجه جوانان به مقررات 

راهنمايى و رانندگى و خالى كردن هيجان خود در هنگام رانندگى است.

داستان «كوخ نشينان در سرزمينى با مديران چند ده 
ميليونى» گويى قصد پايان ندارد. براى مالشيه تيتر تا 
دلتان بخواهد زديم: «مالشيه، زندگى ميان فاضالب و 
زباله/ اينجا از شير آب فاضالب مى آيد/ حاشيه نشينى 
هيچ وقت دغدغه مسئولين نبوده است»، «فقر و فاضالب 
كنار شاه لوله هاى نفت»، «وعده هزار باره مسئولين براى 
اصالح وضعيت حاشيه اهواز/ مردم عين دو و مالشيه 
نااميد ولى چشم انتظار!» و «تغيير چهره حاشيه اهواز؛ آيا 
اين بار عزم مسئولين جدى است؟». بعد از اين همه داد 
از اين بيداد، حاشيه شهر اهواز به اين زودى ها درست 
بشو نيست. گفتيم و گفتيم و گفتيم و نشنيدند و نشنيدند 
و نشنيدند. گفتند و گفتند و گفتند و عمل نكردند و 

عمل نكردند و عمل نكردند.
وزير نفت به مالشيه آمد دلش شكست و گفت مى 
خواهم تا محروميت زدايى كنم. زنگنه به يادآوران آمد 
و گفت بنابود از محل سرمايه گذارى در حوزه نفت 
سه درصد براى بهبود زندگى مردم منطقه غرب كارون 
در نظر گرفته شود. ما و مردم با هم و براى هم هستيم. 
نزديك 1000 ميليارد تومان طرح در پنج سال در نظر 
گرفته شده است، بهسازى روستا، ساخت مدرسه و 
خانه بهداشت، بهسازى محيط داخل، آسفالت، ساخت 
و  فنى  آموزشكده هاى  راه اندازى  كوچك،  ورزشگاه 
حرفه اى و... جزو اين طرح هاى محسوب مى شوند 

كه براى آن ها بين 18 تا 20
ميليارد دالر براى يك ميليون
سرمايه بايد  توليد  بشكه 

گذارى كنيم.
قضا از  هم  جمهور  رئيس   
و" و قاعده "بود و از "حق شفعه
م" مى "من له الغنم فعليه الغرم
گفت. او از بهره بردارى مردم
بومى از نعمت مناطق نفتى و
همچنين ايجاد اشتغال براى
آنها مى گفت. روحانى مى
فعاليت آنچنان  بايد  گفت: 
كنيم كه مردم مناطق نفت خيز
متوجه باشند كه فعال  شدن
نفت چاه هاى  و  صنعت 
خيابان هاى در  منطقه  در 

بيمارستان ها،  و  است  تأثيرگذار  آنها  روستاهاى 
آموزشگاه ها  و محيط زيست سالم و اشتغال براى مردم 

منطقه به وجود مى آيد. 
حاال مالشيه مانده و خيابان هاى بى سامانش. مالشيه 
مانده و فاضالب بى ريختش. مالشيه مانده و جوانان 

بيكارش. نزديكتر شويم:

آب و فاضالب رها شد
شورايار مالشيه در اين باره مى گويد: بعد از بازديد 
وعده هاى  و  مالشيه  از  استانى  مديران  و  نفت  وزير 
داده شده، تاكنون در سه نقطه اين منطقه كارگاه تأسيس 
شده، اما دو هفته اى مى شود كه كار آنها به طور كامل 
از  حالى است كه بسيارى  در  تعطيل شده است. اين 
خيابان هاى مالشيه حفارى شده و پيمانكاران كار را رها 

كردند.
اثر  در  و  ميان  اين  در  مى افزايد:  صياحى»  «عقيل   
كارشناسى نبودن عمليات چهار لوله آب شرب توسط 
لودرها شكسته شده است. باتوجه به بارندگى اخير 
به  مراجعه  در  است.  شده  سخت  هم  ماشين ها  تردد 

پيمانكاران آنها مدعى اند كه اعتبار و بودجه نيست. 

 بالتكليفى بازارچه يك دهه شد
 او همچنين ادامه مى دهد: مالشيه با جمعيت حدود 60
هزار نفر رهاشده و بايد نگاه شعارزده جاى خود را به 
رفتار عملياتى تغيير دهد، به طور مثال بازارچه مالشيه 
پس از حدوداً 10 سال، ساخت وساز آن تا 70 درصد 

ىى

توسط  بازارچه  اين  است،  مانده  متوقف  و  رفته  پيش 
3 غرفه و مساحتى بيش از 3 هزار مترمربع  شهردارى در 80

ساخته شده و حتى برق كشى آن انجام شده است.
 صياحى با اشاره به اينكه سازمان ميادين فرآورده هاى 

شهردارى  و  شهرى  مشاغل  ساماندهى  و  كشاورزى 
اهواز در همان بدو ساخت در قبال مبلغى، اقدام به 
صدور كارت براى بساطى ها و دستفروشان كرده اما كار 
نيمه تمام مانده است، مى پرسد: چرا باوجود دستفروشان 
و دوره گردها فراوان در مالشيه اقدامى در اين صورت 
انجام نمى شود؟ چرا بايد اين فضا پاتوقى براى معتادان 

شود؟
به گفته او در پيگيرى اين وضعيت يك بار گفتند 
معارض ملكى دارد و بار ديگر گفتند مشكل تأمين 
اعتبار. اين در حالى است كه بخش اسماعيليه با 52

روستا خريد خود را از مالشيه انجام مى دهند.

 ورود تمام قد سپاه
 عقيل صياحى در پايان معتقد است كه احداث سالن 
ورزشى چندمنظوره 9 دى، تأسيس درمانگاه امام على 
(ع)، چمن مصنوعى و ساخت و تعمير 60 باب منزل 
نيازمندان توسط سپاه و بسيج صورت مى گيرد و اين 

براى نهادهاى مربوطه بسيار ناپسند است.

روند اجراى پروژه فاضالب خوب است
مديرعامل شركت آبفا اهواز با ابراز رضايت از روند 
در  فاضالب  انشعابات  و  شبكه  ايجاد  پروژه  اجرايى 
منطقه مى گويد: بنا بر طرح ارائه شده توسط اين شركت 

در راستاى ايجاد شبكه فاضالب در مالشيه، اجراى اين 
عمليات در دو حوزه A و B و در حوزه A به دو 

2و 2 تقسيم شده است. محدوده 1
«غالمرضا براتى» مى افزايد: در عمليات محدوده يك 
شد  شروع  امسال  مهرماه  ابتداى  از  كه  A حوزه از 
2تاكنون در مجموع 382 متر لوله گذارى در اقطار 400 و

315 ميلى متر پلى اتيلن) صورت پذيرفته است. در اين 
6محدوده تاكنون16 حلقه آدم رو نيز احداث شده است.

دو  محدوده  در  مذكور  پروژه  وضعيت  درباره  وى 
متر  محدوده 897  اين  در  مى گويد:  حوزه  همين  از 
لوله گذارى مشابه لوله هاى محدوده يك انجام و 37
B حلقه آدم رو نيز احداث شد. در حال حاضر در حوزهB

5 و 315 ميلى متر  پروژه مذكور،1702 متر لوله گذارى400
از جنس پلى اتيلن) صورت گرفته و تعداد آدم روها در 

4اين حوزه نيز 74 حلقه اعالم شده است.

كندى عمليات به دليل فاضالب سنتى
رسيدگى به  تأكيد بر  ضمن  اهواز  كالن شهر  شهردار 
مناطق كم برخوردار و برطرف كردن مشكالت موجود 
در اين مناطق مى گويد: شهردارى اهواز براى توسعه و 
پيشبرد اهداف خود در مناطق كم برخوردار با پشتيبانى 
و حمايت همه جانبه شوراى اسالمى شهر اهواز و با 
احداث و راه اندازى پروژه هاى محروميت زدايى توسط 
و  ساخت  شامل  كه  پاسداران  خاتم االنبياء  قرارگاه 
سكوى  مالشيه،  كمربندى  در  ورزشى  زمين  احداث 
بندى زمين هاى ورزشى، خاكريزى و لوله گذارى است، 
در  سعى  خود  وظايف  انجام  در  روزافزون  تالش  با 
كم رنگ كردن محروميت و شكوفا كردن اين مناطق 

مى كند.
 «سيد خلف موسوى» مى افزايد: كوى مالشيه از جمله 

توانايى هاى  از  برخوردارى  ضمن  كه  است  مناطقى 
نهفته در خود نياز به رسيدگى بيشتر و خدمات رسانى از 
لحاظ آسفالت معابر، ايجاد و توسعه فضاى سبز و حل 
معضل فاضالب است تا شكوفا شدن اين توانايى ها و 

ظرفيت هاى بالقوه را در آينده اى نزديك شاهد باشيم.
پروژه هاى  پيشرفت  روند  به  اشاره  ضمن  موسوى 
محروميت زدايى در كوى مالشيه مى گويد: علت كند 
روى و تأخير در به ثمر رسيدن اين پروژه ها  وجود 
حال  اين  با  اما  است  منطقه  اين  در  سنتى  فاضالب 
ارائه خدمات عمرانى در مالشيه آغازشده و در اين 
راستا زيرسازى و آماده سازى معابر خاكى به مساحت 
15,100 مترمربع در حال انجام است و پس از اتمام 
مراحل زيرسازى و آماده سازى، در فاز بعدى آسفالت 

اين معابر انجام خواهد شد.
ساير  و  اقدامات  اين  مى كند:  بيان  پايان  در  او 
عمليات هاى تكميلى با توجه به نزديك شدن به فصول 
بارندگى و نيز تسهيل تردد شهروندان به سرعت در حال 

انجام است.

خبر خوش استاندار
اقدامات  بحث  براى  مى گويد:  اما  خوزستان  استاندار 
عمرانى و محروميت زدايى از مالشيه تأمين اعتبار شده 
اما پول نقد دست مجريان كار نرسيده است، البته با 
در  است  قرار  حساب  اين 
دو هفته آينده اخبار خوشى 
به گوش مردم مالشيه برسد.

  « شريعتى  «غالمرضا 
مديرعامل  به  ما  مى افزايد: 
شركت آب و فاضالب اهواز 
2تاكيد كرديم كه فاضالب 12

فرعى نزديك به جاده اصلى 
مالشيه را در عرض دو هفته 
با  و  برساند  اتمام  به  آينده 
تأمين اعتبار و خشك شدن 

م

زمين كار بقيه فرعى ها هم از 
سر گرفته مى شود.

او با اشاره به آب آشاميدنى 
مردم مالشيه مى گويد: براى 
طبق  مالشيه،  شرب  آب 
قرارداد امضاشده بين گروه ملى فوالد ايران و شركت 
آب و فاضالب اهواز قرار است تصفيه خانه گروه ملى 
فوالد كه در اين منطقه واقع شده توسط آبفاى اهواز 
خريدارى شود و اين تصفيه خانه آب وارد سيستم كند 

به تا آب مالشيه تأمين شود.
سه  تا  دو  ظرف  است  قرار  اينكه  اعالم  با  شريعتى 
هفته آينده اين مهم به سرانجام برسد، مى افزايد: اين 
تصفيه خانه 30 هزار مترمكعب آب دارد كه مصرف 
5گروه ملى فقط 5 هزار مترمكعب تا 10 هزار مترمكعب 
است و به دليل متصل بودن شبكه 20 هزار مترمكعب 
آب اضافه ديگر قسمت خالى را پر مى كند يعنى از 

اواخر عين دو تا مالشيه.

آسفالت در اسرع وقت
او همچنين با اشاره به اينكه محروميت زدايى از مالشيه 
در اولويت كار مديران اجرايى است، اضافه مى كند: در 
بحث آسفالت نيز شهردار اهواز پس از بازديد اخيرى 
كه از منطقه انجام داد قول داد كه در اسرع وقت كار 

مربوطه توسط نيروهاى شهردارى شروع شود.

كالنترى زمين اهدايى مى خواهد
شريعتى ادامه مى دهد: براى احداث ساختمان كالنترى 
و فنى و حرفه اى در آن منطقه ما نياز به زمين داريم تا 
كار شروع شود، در صورت اهداى زمين توسط اهالى 

كار ساخت بالفاصله آغاز مى شود.

بازارچه در حال بررسى
استاندار خوزستان در پايان درباره بازارچه نيمه تمام و 
مالشيه معتقد است كه شهردارى بايد ورود كند و آن را 

از بالتكليفى در بياورد.
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«سريع و خشن » در شب هاى اهواز كليد خورد

خبر

گاز همچنان در اهواز قربانى مى گيرد
ــته بود  ــتان اهواز نگذش ــوز چهار ماه از انفجار گاز در منطقه بهارس هن
ــيخ  ــرى از اهواز به نام باغ ش ــار در منطقه ديگ ــته اين ب ــه روز گذش ك

ــد و يك خانواده را داغ دار كرد. منفجر ش

ساعت 17,50 شامگاه سه شنبه (23 آذر) بود كه صداى مهيب انفجار گاز در 
خيابان گندمى منطقه باغ شيخ ساكنان اين منطقه در قلب شهر اهواز را به بيرون 

از خانه كشاند.
به گفته اهالى ساكن در اين منطقه صداى انفجار آنقدر زياد بود كه برخى ها ابتدا با 
تصور اينكه بمبى منفجر شده است از وحشت به خيابان ها ريختند و همين شدت 
انفجار كافى بود تا يك ساختمان چهار طبقه در يك چشم بر هم زدن به تلى از 

خاك مبدل شود.
نجات،  و  امداد  آتش نشانى،  خودروهاى  آژير  صداى  كه  بود  نگذشته  دقايقى 

اورژانس و پليس در محله پيچيد.
گزارشهاى ميدانى حاكيست شدت انفجار گاز به حدى بود كه عالوه بر اين 
ساختمان چهار واحدى تا شعاع چندين متر بعد از آن هم ساختمانها دچار 

خسارت شدند.
با كمك اهالى و همسايه ها حادثه ديدگان اين فاجعه از زير آوار بيرون كشيده 
شدند كه 10 نفر از آنان به دليل عمق جراحات به بيمارستانهاى گلستان و فاطمه 

الزهراى اهواز منتقل شدند.
بر پايه اين گزارش پس از چند ساعت تالش امدادرسانان پيكر بى جان زنى 

حدود 40 ساله به نام فريبا صحرائى از زير آوار را خارج كردند.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى اهواز گفت: انفجار گاز در منطقه 
باغ شيخ اهواز منجر به كشته شدن يك نفر و 11 مصدوم در آپارتمان هشت و 

ساختمان هاى اطراف شد .
امير نجفى اظهار كرد : راس ساعت 17,52 دقيقه شامگاه روز سه شنبه با تماس 
به سامانه 125 سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اهواز حادثه نشت 

و انفجار گاز شهرى در خيابان گندمى حد فاصل باغ شيخ و ادهم گزارش شد .
نجفى ادامه داد : تيم هاى امداد و نجات در سه ايستگاه در محل حادثه حاضر 
شدند كه با تخريب آپارتمان چهار طبقه ، دو مجتمع وياليى دوبلكس، يك واحد 

وياليى مواجه شدند.

وى افزود : با همت تيم آتش نشانى موفق به خروج 10 نفر حادثه ديده در اين 
انفجار از زير آوار شديم كه از طريق تيم اورژانس به بيمارستان انتقال يافتند و 
با جانمايى كه از طريق همسايه ها صورت گرفت اخرين شخصى كه در منزل 

تخريب شده بود خارج شد اما متاسفانه فوت كرده بود.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى بيان كرد : عمليات آوار بردارى حدود 
سه ساعت به طول انجاميد كه از بدو حادثه مديريت سازمان ،معاونت عمليات امداد 
و نجات و فرماندهان مناطق و تيمهاى امداد و نجات در محل حاضر بودند.  كاردان 
زاده فرزند مادرى كه از زيرآوار نجات يافت گفت : ساعت حدود 18 عصر بود كه با 
تماس همسايه ها متوجه شدم منزل مادرم ويران شده است و ايشان با حال ناتوانى كه 
داشته اند توانسته به تنهايى از زير آوار خارج شود و خود را به سمت خيابان برساند .

وى گفت: پس از رسيدن به محل متاسفانه با حال بد مادرم كه ناراحتى قلبى داشت 
مواجه شديم در آن لحظه با ارجاع به امبوالنس به بيمارستان فاطمه الزهرا (س) رفتيم و 
در بيمارستان متاسفانه تيم اورژانس با برخوردى ناشايست و رسيدگى نكردن بيمار كه 

طريق خودروى امبوالنس همان بيمارستان بود روبرو شديم .
كاردان زاده اظهار كرد : كادر اورژانس هيچگونه همكارى جهت انتقال مادرم جهت 
پذيرش به بيمارستان نكرده اند و حتى براى جابجا كردن مادرم از بيماربر به تخت 
اورژانس با برخوردى بد روبرو شديم كه با دستور دادستان اهواز كه در محل بيمارستان 

حضور داشت مادرم را بسترى كردند. 
وى ادامه داد : بيماران اورژانسى كه با خودروى 115 به بيمارستان انتقال پيدا مى كنند 
را بايد در اولويت قراردهند كه متاسفانه با توجه به ناراحتى قلبى كه مادرم داشت و 
حادثه انفجارى كه ديده بود حال وى ناخوش شده بود و نياز فورى به بسترى داشت .
سيد فتح اهللا هاشم نژاد رئيس جمعيت هالل احمراهواز در حاشيه اين حادثه اظهار كرد: 
انفجار صورت گرفته حسب مشاهدات و كارشناسى كه از طريق تيم امداد و نجات 
هالل احمر استان صورت گرفت انفجار ساختمان چهار طبقه و از اطراف مقابل و 
عقب و كنار اين آپارتمان مسكونى حدود چهار منزل از هر طرف دچار اسيب جدى 
و ويرانى شده اند. وى ادامه داد : تيم عمليانى امداد و نجاد با 25 امداد گر،دوخودروى 
نجات ، سه دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه حامل سگهاى تجسس زنده ياب در محل 

حاضر و اقدام به امداد رسانى كردند .
مسئول فنى بخش اورژانس بيمارستان گلستان اظهار كرد : در اين حادثه سه نفر كودك 
، پنج نفر خانم، چهارنفر مرد به بيمارستان ارجاع شده اند كه از اين تعداد هشت 
نفر پس از درمان سرپايى مرخص و چهار بيمار حادثه ديده به بخش ارتوپدى 
جهت عكس بردارى و درمان ارجاع داده شده اند كه پس از درمان ترخيص 

خواهند شد .
هنوز علت حادثه معلوم نشده اما گفته شده كه شايد در اثر حفارى بيل مكانيكى 

شركت آبفا اهواز و برخورد با لوله گاز اين اتفاق افتاده باشد./ايرنا 

خبر
خوزستان از نبود 

برنامه مدون ضربه خورده است

فرامند هاشمى زاده معاونت برنامه ريزى استاندارى  
خوزستان در زمان اصالحات ،  بار ديگر و اينبار در 
كسوت معاونت عمرانى در دولت اعتدال ، بازگشتى 
دوباره به استاندارى خوزستان داشت. سابقه هاشمى 
زاده در مديريت شهرى اهواز ، مديريت قطار شهرى 
، نمايندگى مردم اهواز در مجلس پنجم و مديريت 
چندين پتروشيمى و ... انتظارات را از وى در بحث 

عمران استان ، دو چندان كرده است. 
ــتاندارى  ــت عمرانى اس ــت جديد معاون سرپرس
ــاى خود را در اين  ــتان راهبردها و برنامه ه خوزس
حوزه « تغيير ، تحول ، هماهنگى و نظارت ، خواند 
ــعار تغيير ، تحول ، هماهنگى و نظارت  و گفت: ش
شعارى راهبردى براى پيشبرد امور استان در بحث 

معاونت عمرانى است.
وى با اشاره به تالش هاى صورت گرفته در طول 
ــته در حوزه معاونت عمرانى استان ،  ساليان گذش
گفت : تاكنون زحمات زيادى در روند توسعه استان 
ــروژه ها هم در تدوين منابع  هم در نوع طراحى پ
مالى صورت گرفته است اما خوزستان نيازمند برنامه 
ريزى و استراتژى منجر به رسيدن به هدف دارد و 
تدوين برنامه اصولى با توجه به اولويت بندى هايى 
ــى ترين اقداماتى  ــه بايد صورت گيرد ، از اساس ك

است كه بايد انجام شود.
ــمى زاده افزود: در كنار برنامه ريزى و  فرامند هاش
ــتراتژى ، ايجاد تشكيالتى كه اين بار  اتخاذ يك اس
ــنگين را بتواند بخوبى عملياتى كند و تحرك و  س
چاالكى را براى رسيدن به اهداف ايجاد نمايد ، بايد 

در راس اولويت ها قرار گيرد.
ــتاندارى  ــت عمرانى اس ــد معاون ــت جدي سرپس
خوزستان با اشاره به اينكه خوزستان از سه موضوع 
ــت ، گفت: نبود برنامه اى  تاكنون لطمه خورده اس
كه بخوبى تدوين شده باشد و همچنين استمرار در 
ــت كه بايد  ــراى آن ، از جمله ضعف هايى اس اج

برطرف شود. 
ــه مورد مقبوليت جامع  ــه داد: برنامه اى ك وى ادام
ــت اندكاران استان قرار گرفته باشد و تغيير در  دس
مديريت ها و گذر زمان ، موجب به هم خوردن اين 
برنامه نشود ،  فقدان بزرگى كه در استان وجود دارد. 
على رغم اشتراك نظر ، تاكنون اجراى برنامه ها در 
استان در مقاطع زمانى مختلف ، دستخوش تغييرات 

زيادى شده است.
فرامند هاشمى زاده افزود: تداوم نداشتن يك برنامه 
ــزى ، و انقطاع آن و ارائه برنامه هاى جايگرين ،  ري
سبب شده اليه هاى مختلف برنامه ها بر هم انباشته 
ــود و هيچ كدام به نتيجه مطلوب نرسد. اين امر  ش
سبب عقب ماندگى در استان شده و موجب گرديده 
ــب براى رفع محروميت در استان  يك برنامه مناس

پياده نشود.
ــتاندارى  ــت عمرانى اس ــت جديد معاون سرپرس
خوزستان با اشاره به معضل ديگر در استان ، گفت: 
تاكنون جايگاه هاى مسئوليتى بخوبى گزينش نشده 
ــت و اين استان از ناآشناها و نابلدها ضربه هاى  اس
ــت. اگر افراد شايسته در جايگاه  زيادى خورده اس
ــتان فاصله  قرار بگيرند قطعا عقب ماندگى خوزس

اش با استان هاى ديگر كم مى شود.
ــاى آرام و به دور از  ــاره به لزوم يك فض وى با اش
ــيه براى پيشبرد امور در استان ، گفت: هر چه  حاش
ــب ترى براى  ــيه ها كمتر باشد فضاى مناس حاش
كسانى كه نيت شان خدمت است فراهم مى شود. 
ــبرد و توسعه استان همگان يك دل و  بايد در پيش

همراه شوند. 
ــى ، مجرى  ــزود: معاونت عمران ــمى زاده اف هاش
نيست بلكه بيشتر يك دستگاه نظارتى و هماهنگ 
ــت. اگر اعمال نظارت و  كننده در حوزه عمران اس
هماهنگى ها افزايش يابد قطعا كارها رها نمى شود. 
در خوزستان 76 شهردارى در حوزه عمران شهرى 
ــتا وجود دارد.  و 1720 دهيار در حوزه عمران روس
ــهردارى ها و دهيارى ها را وسعت  اگر افق نگاه ش
ــاس يك تفكر توسعه محور حركت  دهيم و بر اس
ــك عمران شهرها و روستاها سرعت  كنيم  ، بى ش

پيدا مى كند.
ــتاندارى  ــت عمرانى اس ــت جديد معاون سرپس
ــى از آفت ها و  ــان گفت: يك ــتان در پاي خوزس
ــراى برنامه  ــى ثباتى در اج ــتان ، ب معضالت اس
ــت. اگر برنامه ريزى ها بدرستى انجام شود  هاس
ــذر زمان ،  ــت ها و در گ ــا تغيير مديري ــر ب ديگ

شكننده نخواهد بود./شوشان 

عكس:«ندا بدوى بنى طرف 

آيا عزم مسئولين جدى است؟

شهرى با حاشيه هايى بزرگ تر از متن !!
رسول عوده زاده

ــل  ــت بنابود از مح ــا محروميت زدايى كنم. زنگنه به يادآوران آمد و گف ــت و گفت مى خواهم ت ــيه آمد، دلش شكس ــر نفت به مالش وزي
ــود.. ــه درصد براى بهبود زندگى مردم منطقه غرب كارون در نظر گرفته ش ــرمايه گذارى در حوزه نفت س س
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صنايع دستى و گردشگرى خوزستان  
قسمت دوم و پايانى 

بامداد زاگرس- مجيد كيوانى
 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.  ما اگر معتقد به آرا و نقش مردم و 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 مديركل فعلى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان تا كنون تنها دو جلسه با 
برخى از سمن هاى استان به صورت موردى داشته است در صورتى كه در اين چند ماه منتهى به يك سال 
حضور ايشان بر مسند مدير كلى اين سازمان، اين امكان وجود داشت تا از طريق  شبكه سمن ها به بررسى 
راهكارها، معايب و نقاط قوت و ضعف معاونت هاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى سازمان 
خوزستان بپردازد و از برنامه ها و راهكارهاى پيشنهادى آنها براى سر و سامان دادن به وظعيت نابسامان 
اداره كل ميراث فرهنگى استان خوزستان استفاده مطلوب ببرند. اما آنچه مشاهده شده است حكايت از 
عدم اعتقاد وى 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) بود. از اين رو شبكه تخصصى سازمان 
هاى مردم نهاد ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى خوزستان براى تنوير افكار عمومى موارد 

زيل را اعالم بيان مى كند: 
1- 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.). 
2- 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. 
2- 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. 
3- عدم همكارى در برگزارى كنفرانس بين المللى  توسعه گردشگرى استان خوزستان و جشنواره 

هاى معنوى و بومى خوزستان به عنوان طرح هاى شاخص استان خوزستان . 
4- عدم همكارى متقابل  معاونت ميراث فرهنگى با  شبكه تخصصى سمن هاى ميراث فرهنگى و 
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. 
اندازى   راه  و  معرفى  براى  استان  هاى  شهردارى  و  ها  سمن  با  مطبوع  سازمان  همكارى  عدم   -5

بازارچه هاى صنايع دستى 
6- عدم معرفى مشاورين تحصيل كرده حوزه هاى ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى از بين 
سمن ها با همكارى شبكه تخصصى ، اداره كل امور اجتماعى فرهنگى استاندارى در كنار فرمانداران استان. 
7- عدم برگزارى همايش هاى استانى و ملى با موضوعات سه گانه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى با مشاركت اداره كل ميراث فرهنگى، شبكه تخصصى سمن هاى ميراث فرهنگى وامور اجتماعى 

استاندارى خوزستان. 
8- عدم آسيب شناسى رفتارها و كارنامه سازمانهاى مردم نهاد، راهكارها و پيشنهادات براى توانمند سازى 

سمن ها. 
9- استخراج سنوات 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. 
10- جلوگيرى از راه اندازى خانه سازمان هاى مردم نهاد در اداره كل ميراث فرهنگى،صنايع دستى و 

گردشگرى خوزستان 
11- عدم برون سپارى بخشى فعاليت ها در سه حوزه ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى به سمن ها

 12- عدم توجه به استفاده از ظرفيت هاى مردمى سمن هاى استان براى حفاظت از ابنيه هاى تاريخى و 
مكان هاى گردشگرى بصورت تنظيم تفاهم نامه. 

13- عدم برگزارى جلسات منظم و كاربردى با سمن ها از طرف سازمان مطبوع جهت ايجاد همكارى 
قوى فى مابين. 

14- سپردن مديريت سمن ها به بخش سرمايه گذارى سازمان كه توهين غير مستقيم به مديرعاملين سمن 
ها و شبكه تخصصى استان بود. 

15-  واگذارى خانه ماهپار به بخش خصوصى و بيرون راندن هنرمندان سفال گر اهوازى و عدم حمايت 
و تقويت از اين هنرمندان. 

16-  درخواست جلوگيرى از اخراج 80 نفر از نيروهايى كه به صحيح يا غلط در دوره مديريت گذشته 
استخدام شده بودند. راهكار اين مشكل اخراج بدون پااليش نيست اگر نيرويى بدون تخصص وارد 
سازمان شده است با مصاحبه تخصصى ارزيابى، نيروهاى كاردان استخدام و نيروهاى غير ضرور اخراج 
شوند زيرا سازمان مطبوع شما به شدت با كمبود نيرو و نيروى با كيفيت و متخصص مواجه است كه 
ما شاهد آسيب هاى ناشى از وجود  نيروهاى انسانى فاقد دانش و كيفيت در تمام سه حوزه ميراث 
فرهنگى(عدم تخصص در مرمت نقش برجسته هاى كول فرح و شوش محوطه سازى هاى سايت 
ها)گردشگرى(عقب ماندگى صنعت توريسم خوزستان و جايگاه پايين در ميان ساير استان ها)صنايع 
دستى(نارضايتى عميق صنعتگران و عدم حمايت از آنان و نبود سند چشمن انداز در اين حوزه) هستيم. 

البته اين شبكه پيشنهاداتى را مطرح مى كند  
1-اداره كل ميراث فرهنگى خوزستان به عنوان دومين اداره كل عريض و طويل از نظر نيروى انسانى 
در كشور مى باشد كه بخش بسيار زيادى از آن را نيروهاى فاقد كيفيت و حتى فاقد دانش فنى تشكيل 
مى دهد كه صرفا به سازمان هزينه تحميل كرده و سبب كند شدن حركت سازمان و جلوگيرى از 
چابك سازى آن مى شود شبكه تخصصى پيشنهاد مى نمايد مدير كل محترم نسبت به استخراج 
مدرك تحصيلى،توانايى هاى فنى و تخصصى در هر سه بخش گردشگرى،ميراث فرهنگى،صنايع 
دستى به صورت مجزا اقدام نموده و سوات سازمان را تهيه نمايد تا بتواند در برطرف كردن نقاط ضعف 
و تبديل كردن تهديدات به فرصت استفاده مطلوب نمايد. در اين زمينه شبكه تخصصى آماده هر 

است.  سازمانى  سوات  انجام  براى  تخصصى  و  فنى  همكارى  گونه 
2-هرچه سريعتر بخش گردشگرى ترميم و با به كار گماردن نيروهاى توانمند درون سازمانى(در 
گردشگرى  موتور  تحرك  سازمان)براى  خارج  نيروهاى  از  كارآمد  نيروى  وجود  عدم  صورت 
استان استفاده نمايد. شبكه تخصصى پيشنهاد مى كند  سند راهبردى توسعه گردشگرى استان 
توانمند  شركت  يك  و  تخصصى  المللى،شبكه  بين  شركت  چند  يا  يك  همكارى  با  خوزستان 
در بخش گردشگرى تهيه و تنظيم گردد(دليل استفاده از شركت مشاور گردشگرى  داخلى  مشاور 
خارجى هدف قرار دادن بازارهاى خارجى متناسب با ظرفيت و جاذبه هاى گردشگرى استان خوزستان 

در بخش انسان ساخت و طبيعى است) . 
3-در بخش ادارى آن اداره كل ناهماهنگى و گاها كارشكنى هايى ديده مى شود كه سبب آسيب 
به توسعه استان خوزستان گرديده است در سازمان تحت امر شما فاصله دستور تا اجراى دستور هيچ 
گونه سنخيتى با اصول مديريت كارآمد و چابك نداشته و كارمندان آن اداره در اجراى دستورات مدير 
كل محترم بدون هماهنگى و گاها بر اساس ديدگاه هاى شخصى(غير ضرورى و عمدى) تعلل نموده 
كه سبب فرار سرمايه گذاران و پژوهشگران سه حوزه گردشگرى،ميراث فرهنگى،صنايع دستى  استان 
گرديده است. لذا اين شبكه پيشنهاد مى نمايد مدير كل محترم جديت بيشترى در اجبار مديران و 

معاونت هاى سازمان تحت امر خود در اجراى دستورات داشته باشد. 
4-در بخش ميراث فرهنگى، تحقيقات و پژوهش ها و حفارى هاى باستان شناسى مى تواند با عقد 
تفاهم نامه با دانشگاه هاى معتبر بين المللى صورت گيرد تا در هزينه هاى سازمان صرفه جويى گردد. 
سازمان  از  مجوز  كسب  با  شود  مى  پيشنهاد  كل  اداره  آن  در  مالى  منابع  به محدوديت  توجه  5-با 
ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى كشور ساز و كارى طراحى گردد تا امكان استفاده از بخش 
خصوصى در بخش هاى مرمت و احيا و حتى مطالعات باستانشناسى فراهم گردد. البته مديريت اين 
بخش بايد توسط مدير استان خوزستان رهبرى گردد و سازمان از دخالت در اين امور منع گردد.(در 

اين مورد همكارى و همانگى بين اداره كل و مجمع نمايندگان استان پيش نياز است) 
6-در بخش صنايع دستى و گردشگرى با توجه به ظرفيت هاى اين بخش در استان خوزستان امكان 
حضور در بازارهاى جهانى براى صنعت گران خوزستان وجود دارد. براى انجام اين مهم سه نمايشگاه بين 

المللى در بازاهاى هدف(خليج فارس،اروپا و آمريكا) تعريف گردد 
 نماينده شبكه تخصصى سمن هاى ميراث فرهنگى.صنايع دستى وگردشگرى خوزستان

روايت همواره پابرجاى فقر، گرسنگى، بى سوادى، نا 
آگاهى  .....و در پى آن ظهور و بروز چالشهاى منسوخ 
و معيوب اعتقادى و فرهنگى در اليه هاى اجتماِع هر 
نقطه ى شهرى و روستايى در سراسر زمين بر كسى 
پوشيده نيست، خصوصاً در جوامعى كه برچسب عقب 
افتادگى بر پيشانى آنها، به عنوان عضو الينفكى از بدنه 
رنجورشان شامل روزمرگى شده و اين عادت همچون 
يافتگى  توسعه  سمت  به  گذارى  هدف  براى  سدى 
زندگى آنها را تحت تأثير قرار داده و هرگونه انگيزه اى 
براى حركت به سوى پيشرفت و كمال را درون خود 
حل كرده است. كشورهايى كه در قاره آسيا تا آفريقا مى 
توان به راحتى نمونه اى براى آن يافت. از بنگالدش تا 

پاكستان و از نيجريه تا سومالى و...
 در اين ميان كشورهايى هم هستند كه خوشبختانه بر 
اساس آمار و ارقام ميل به پيشرفت و توسعه يافتگى 
در آنها با سرعتى كم و بيش قابل مالحظه مشاهده 
مى شوند. جمهورى اسالمى ايران به عنوان يكى از 
كشورهاى مدعى طى كردن مسير توسعه يافتگى به 
داليل متفاوت از جمله تحمل چندين سال جنگ نابرابر 
و تحميلى و متعاقب آن تحمل هزينه ها و خسارات 
بسيار سنگين ( از جمله نابودى زيرساختهاى حياتى ) 
از يك سو و قرار گرفتن در بن بست اقتصادى جهانى 
به رهبرى كشورهاى قدرتمند و ثروتمند جهان براى 
ديگر،  سويى  از  آنان  نامشروع  درخواستهاى  پذيرفتن 
يافتگى  توسعه  سمت  به  آل  ايده  سرعت  با  نتوانسته 

حركت كند.
 مسلماً اگر دست اندازهاى ناجوانمردانه از سوى قدرتهاى 
جهانى در مسير پيشرفت ملت ايران وجود نداشت، قطعًا 
حالت  كمترين  در  گوناگون  بُعد  چندين  از  كشورمان 
خاورميانه  علمى  و  اقتصادى  صنعتى،  قطب  ممكن، 
محسوب مى شد اما متأسفانه اين امر به داليل ذكر شده 

تا كنون محقق نشده است.
كرده،  روشن  علمى  گسترده  تحقيقات  برخى  نتايج   
توسعه يافتگى با رشد فرهنگ ملل همبستگى مثبت 
دارد. بدينگونه كه هر چقدر از مسير توسعه يافتگى جا 
بمانيم، عناصر ارتقا فرهنگى نيز تحت تأثير قرار خواهند 
گرفت و در آن سوى ماجرا به ميزان سرعت پيشرفت 
از حوزه بهداشت و سالمت گرفته تا عرصه فن آورى، 
فرهنگ و باورها نيز دچار دگرگونى شده و آثار تغييرات 
بر بدنه فرهنگ يك ملت نيز پديدار خواهد شد.گرچه 
لزوماً تمامى اين آثار نمى تواند مثبت بوده و يا از رشد 

آسيبهاى اجتماعى بكاهد.
 تصور مى شود دامنه بسيارى از معضالت و انحرافات 
اجتماعى امروز ايران ريشه عميق در نوع نگاه، باورها 
،اعتقادات و سنتهاى رايج در سطح جامعه داشته كه 
در اغلب آنها سوء برداشت و تفسير و تعبير نابخردانه 
باعث ظهور كج انديشى تا ارتكاب به جرم مى شود. 
بطور مثال فقط سه نمونه ى ظلم به زنان، كودك آزارى 
برداشت  سوء  از  ناشى  جامعه  در  جنسى  انحرافات  و 
است.  فرهنگى  ماندگى  عقب  نتيجه  كه  باورهاست 
شايد چنانچه انرژى دولتمردان و متوليان امر در طى دو 
دهه ى قبل صرف عبور از بحرانهاى رنگارنگ سياست 
داخلى و خارجى و از جمله اقتصادى نمى شد، با سرمايه 
گزارى و برنامه ريزى كالن براى آحاد جامعه بسيارى از 
دشواريهاى ناشى از آسيبهاى اجتماعى امروزمان حل و 

در سطح مطلوبى قرار داشتيم!
 

تراژدی سوزناک ازدواج کودکان 
در ایران و بحران سازی

 روايت ناخوشايند ازدواج دختران ايرانى در سنين پايين 
چندى است بر سر زبانها افتاده است. از گزارشهاى برخى 
نمايندگان مجلس گرفته تا مديران برخى سازمانهاى 
مردم نهاد كه از سر دلسوزى نسبت به افشاى برخى 
آسيبهاى اجتماعى در سطح كشور همت مى گمارند و 
متأسفانه متوليان امر پاسخى مناسب درباره رسيدگى 
پيامدهاى  و  كودكان  رفته  دست  از  حقوق  اين  به 
زيانبارش در سطح جامعه ارائه نمى دهند. راه حلهايى 
همچون بازنگرى در قانون ازدواج و يا اتخاذ تدابير الزم 
و بروزرسانى برخى مفاد و تبصره ها براى به حداقل 

رساندن عوارض اين بيمارى در سطح جامعه!
 همين خالء پاسخگويى كافى است تا رسانه هاى معلوم 
الحال از آن سوى آبها تا سازمان ملل براى فرزندان 
از  پيشگيرى  معاون  مثال  كنند.بطور  دلسوزى  ايران 
مدعى  كشور  بهزيستى  سازمان  اجتماعى  آسيب هاى 
در  جهان  در  زن  ميليون  آمار 700  آخرين  طبق  شده 
با  نشستى  در  احمدنيا  كرده اند.  ازدواج  كودكى  سنين 

عنوان "ازدواج در سنين پايين" با بيان اينكه بر اساس 
آمارها در كشورهاى در حال توسعه از هر سه دختر يك 
نفر قبل از 18 سالگى ازدواج مى كند گفت،در ايران نيز 
سن 18  به  رسيدن  از  پيش  دختران  درصد  حدود 17 

سالگى ازدواج كرده اند.
وى با استناد به آمار يونيسف نيز ادامه داد سه درصد از 
دختران هم پيش از رسيدن به سن 15 سالگى ازدواج 
مى كنند. جامعه شناسان و حقوق دانان در ايران مى دانند 
ازدواج پسران از 15 سال و دختران از 13 سال قانونى 
است.سخنان خانم معاون از يك سو و قانون محدوديت 
هاى  رسانه  از  بسيارى  شد  موجب  ازدواج  براى  سن 
جنجال آفرين مدعى شوند بر اساس مفاد قانون مدنى، 
در صورتى كه ولى دختر مصلحت بداند، او پيش از 13 
سالگى نيز مى تواند ازدواج كند. به اين ترتيب در ايران 
عمال محدوديت سنى براى ازدواج دختران وجود ندارد و 

ازدواج در هر سنى ممكن است.

 هشدار سازمان ملل به ایران!
كميته حقوق كودك سازمان ملل در فوريه سال جارى 
اساس  بر  كه  كودك  حقوق  پيمان نامه  به  استناد  با 
محسوب  كودك  سال   18 از  كمتر  افراد  تمامى  آن 
مى شوند، از دولت ايران خواست ازدواج دختربچه ها 
را ممنوع كند و مانع از آسيب جسمى و روحى اين 
از  ملل  سازمان  كودك  حقوق  كميته  شود.  كودكان 
ازدواج  قانون  و  كيفرى  قوانين  خواست  ايران  دولت 
دختران كم سن و سال را اصالح كند. اين كميته با 
انتقاد از بالغ دانستن دختر از 9 سالگى، افزايش آمار 
ازدواج دختربچه ها در ايران را "عميقأ نگران كننده" 
خوانده است. اين بهانه گيرى سازمان ملل در حالى 
امضا  را  كودك  حقوق  پيمان نامه  ايران  كه  است 
اجبارى  ازدواج  كرد،  تصريح  كميته  است.اين  كرده 
دختربچه هاى زير ده سال در ايران افزايش يافته و 
اين درحالى است كه حتى در قوانين كشورمان سن 

ازدواج دختران 13 سال تعريف شده است.
 دغدغه سازمان ملل درباره سرنوشت كودكان ايرانى 
قابل ستايش است اما فراموش نمى كنيم براى يك 
سازمان  اين  بشرى  حقوق  نهادهاى  برخى  نمونه 
سعوديها  جنايات  محكوميت  در  طويل  و  عريض 
صدها  عام  قتل  مخصوصًا  غيرنظاميان  به  حمله  در 
فقير  و  زده  جنگ  كشور  در  خردسال  و  نوپا  كودك 
يمن چگونه با بى شرمى به لطف دالرهاى سعوديها 
مماشات كردند و چشم بر خونريزى و گرسنگى اين 

كودكان بستند.
  ثبت غیرقانونی ۴۳ هزار مورد 

ازدواج کودکان!
سخنان روز گذشته يكى از نمايندگان مجلس نيز در 
نوع خود تكان دهنده بود. محمدعلى پورمختار، عضو 
كميسيون قضايى و حقوقى مجلس، روز يكشنبه مدعى 
شد: «برخى دفاتر ثبت ازدواج بدون توجه به الزامات 
قانونى، با ثبت سن غير واقعى دختران شرايط ازدواج 
آنها را فراهم مى كنند.» وى افزود: «در برخى موارد ثبت 
ازدواج در دفاتر به شكل نادرستى انجام مى شود، به اين 
معنى كه سن واقعى دختران ثبت نمى شود و سن باالتر 
از حد قانونى ثبت مى شود. بنابراين سوءاستفاده هايى اين 

چنينى صورت مى گيرد.»
خبرگزارى دويچه وله آلمان نيز در همين راستا نوشت: 
روز شنبه (20 آذر) شهال اعزازى، جامعه شناس و استاد 
مطالعات زنان در "همايش بررسى ازدواج كودكان" در 
تهران اعالم كرد كه در حال حاضر 43 هزار مورد ازدواج 
دختربچه هاى 10 تا 15 ساله در كشور وجود دارد كه 
از اين تعداد 2 هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود 
جدا شده يا بيوه شده اند.شهال اعزازى با اظهار نگرانى 
از افزايش آمار ازدواج كودكان در كشور گفت، در سال 
94 نسبت به سال 93 تعداد ازدواج كودكان 10 هزار 
رو  به  روندى  هم  آنها  طالق  و  داشت  افزايش  مورد 
«برخالف  كرد:  اضافه  جامعه شناس  دارد.اين  رشد  به 
تصور عمومى كه بيشترين ازدواج كودكان در روستاها 
رخ مى دهد، بررسى ها نشان مى دهد كه بيش از نيمى 
تعداد  و  مى گيرد  صورت  شهرها  در  ازدواج ها،  اين  از 
دختران كودكى كه در شهرها زندگى مى كنند، بيشتر 
زنان،  مطالعات  استاد  اين  اعتقاد  روستاهاست.»به  از 
مسئله ازدواج در سنين پايين به همان اندازه كه براى 
دختران آسيب دارد، براى پسرها هم مشكل آفرين است 
اما مشكالت جسمانى و اجتماعى براى ازدواج دختران 

در سنين پايين بيشتر است.

هم اصالح قانون و هم 
بیان درد جامعه

ــون پورمختار كه به  ــهامت نمايندگانى همچ گرچه ش
ــفاف درباره آمار اين ازدواجها و تخلفاتى  ــكل ش اين ش
ــوى دفاتر ثبت ازدواج انجام مى گيرد، دست به  كه از س
افشاگرى مى زنند قابل احترام است، اما واقعاً تنها بيان 
آمار و ارقام مى تواند التيامى بر زخم دخترانى باشدكه زير 
ــن قانونى تن به ازدواج تحميلى مى دهند؟ بى شك  س
حركت در مسير اجراى صحيح قانون و حتى تغييرات در 
برخى مفادش و حمايت از كودكان در كنار شفاف سازى 
ــراى حمايت از كودكانى كه توان  عملكرد دفاتر ثبت ب
ــر و نتيجه اى غير قابل انكار  ــاع از خود را ندارند ثم دف
ــت گرچه معلوم نيست درخواست پورمختار  خواهد داش
ــتر بر كار دفاتر ثبت ازدواج  به چه  مبنى بر نظارت بيش

ميزان عملى خواهد شد؟

سازمانهای مردم نهاد چه می گویند؟
 مديرعامل يكى از سازمانهاى مردم نهاد كه يد طواليى 
ــراض به وضعيت بد كودكان از جمله كودكانى  در اعت
ــانى  ــه مورد آزار قرار مى گيرند دارد و در امداد رس ك
ــت  ــر محروم و كودكان بى بضاعت و سرپرس به قش
ــاليان سال است  تالش مى كند در سمينار ازدواج  س
كودكان در ايران اعالم كرده است كه در حال حاضر 
"43 هزار دختر بچه  10 تا 15 سال" در كشور ازدواج 
ــر  ــد و از اين تعداد "دو هزار" كودك از همس كرده ان
ــده اند." زهرا رحيمى مدعى شده  خود "جدا يا بيوه ش
در بيشتر اين ازدواج ها خانواده، دختر خود را در ازاى 

پول و خانه معامله مى كنند.
ــازمان در ايران "مستقًال  ــاس پژوهش اين س براس
ــت آنرا تأييد  ــينه نمى تواند صح ــايت پارس وب س
ــور مربوط به  ــا در اكش ــد" 17 درصد ازدواج ه كن
ــال است و در سال گذشته بيش  دختران زير 18 س
ــن كمتر از 15 سالگى  از 5 درصد ازدواج ها در س
ــهال اعزازى، جامعه شناس و  ــت. ش ثبت شده اس
ــه طباطبايى، در  ــگاه عالم عضو هيات علمى دانش
اين سمينار اعالم كرد كه در سال 1394 نسبت به 
ــال 1393 تعداد "ازدواج كودكان 10 هزار مورد  س
ــى  ــته" و طالق آنها هم روند افزايش افزايش داش

ــت. ــته اس داش
ــرح  ــى پس از ش ــى در گزارش ــى فارس بى بى س
گزارشى از عملكرد سازمان غير انتفاعى امداد امام 
على (ع) آورده: براساس قانون مدنى در ايران عقد 
ــال و پسر قبل از 15 سال نياز  دختر قبل از 13 س
ــخيص دادگاه و اجازه سرپرست دارد.بى بى  به تش
ــدر، نماينده مجلس با  ــى ادامه داد:فاطمه ذوالق س
ــاره به همين قانون در اين سمينار عنوان كرد:  اش
ــن  ــورت تاييد اين دو منبع، كودكان در س "در ص
ــالگى بدون منع قانونى مى توانند ازدواج  ــش س ش
ــد. مجلس بايد اصالح اين قانون را در اولويت  كنن

ــيم." ــاهد اين اتفاق ها نباش قرار دهد تا ديگر ش
ــزارش ادامه مى دهد:  ــى در ادامه اين گ بى بى س
ــمينار نيز با تاكيد براينكه  زهرا كهرام، دبير اين س
ــد همكارى نهادهاى  ــا اين موضوع نيازمن مقابله ب
ــت گفت:  ــانى به جامعه اس ــف و آگاهى رس مختل
ــه در كودكى  ــى ك ــادى از ازدواج هاي ــداد زي "تع
ــود و  ــوان ثبت نمى ش ــد، به هيچ عن ــى ده رخ م
ــل از اين ازدواج ها  ــه همين دليل كودكان حاص ب
ــتند."به گفته خانم كهرام "68  فاقد شناسنامه هس
ــنت هاى قومى،  درصد ازدواج كودكان به دليل س
ــاد، 9 درصد فقر، 17 درصد  ــد به دليل اعتي 2 درص
ــاس  ــت. براس عالقه و 11 درصد داليل ديگر" اس
ــمى بيشترين آمار ازدواج و طالق كودكان  آمار رس
ــتان، خوزستان،  ــتان هاى سيستان و بلوچس در اس
ــرقى و غربى،  ــان ش ــوى، آذربايج ــان رض خراس
ــدان و مازندران ثبت  ــان، تهران، هم فارس، زنج

ــت. ــده اس ش
ــرو صدايى كه اينبار بلند    حال بايد ديد با توجه به س
ــودكان و تخلفهاى  ــاره ازدواج ك ــه درب تر از هميش
ــده، آيا متوليان  ــى برخى دفاتر ازدواج برپاش احتمال
امر و دست اندركاران و مخصوصًا اهالى بهارستان 
ــه كن  ــل ورود كرده و در صدد ريش ــه اين معض ب
ــردن آن بر مى آيند و يا اينكه با توجه به مقدمه  ك
ــتى در جاده نا هموار  ــرعت الك پش اين بحث، س
ــن بحران  ــد از كنار اي ــد ش ــبب خواه ــعه  س توس
ــى به آرامى گذر و عالجش را به آينده اى  اجتماع

ــم؟ ــول كني ــوم موك ــا معل ن

خبر
چه افرادى بايد دور ژلوفن را خط بكشند؟

ــكى ايران با تاكيد  ــگاه علوم پزش معاون غذا وداروى دانش
ــن و ايپوپروفن، از منع  ــان بودن ماده موثره ژلوف بر يكس

ــر داد. ــا خب ــروه ه ــن گ ــرف آن در اي مص
مهران واليى معاون غذا وداروى دانشگاه علوم پزشكى ايران با اشاره به اينكه 
ژلوفن و ايپو بروفن از نظر ماده موثره تشكيل دهنده هيچ فرقى باهم ندارند، 
گفت: ژلوفن با داشتن ساختار ژله اى در روده باز و سريع جذب مى شود كه براى 
برخى دردهاى ساده دستگاه گوارش مسكن خوبى است، اما ايپو بروفن در معده 
باز و ديرتر جذب مى شود. وى باتاكيد بر اجتناب از مصرف بيش از حد ژلوفن يا 
ايپو بروفن، گفت: اين مسكن ها  عموما براى تسكين دردهاى مفصلى، دندان 
درد، كمر درد، روماتيسم، سردرد و پيچ خوردگى پا مورد استفاده قرار مى گيرند 
اما هردو مسكن به علت ايجاد نوعى متابوليسم در كبد و دفع از كليه نبايد بيش 
از 1200 ميلى گرم مصرف شود در غير اين صورت همين زخم ها و بيماريهاى 

گوارشى را با همراه آورند. 
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ايران همچنين در خصوص اجتناب 
از مصرف ژلوفن در مبتاليان به ديابت و افرادى كه آسپرين مصرف مى كنند، 
تاكيد كرد: اين مسكن با افزايش چشمگير ميزان تاثير داروهاى ديابت ، منجر 
به كاهش بيش از حد قند خون شده و به علت داشتن مواد رقيق كننده در 
مصرف كنندگان آسپرين و مبتاليان به هموفيلى به هيچ عنوان توصيه نميشود 
زيرا در هر دو گروه احتمال خون ريزى هاى داخلى و رقيقى بيش از حد خون 

را افزايش مى دهد. 
واليى با اشاره به اينكه ژلوفن و نوافن از نظر شيميايى با يكديگر يكسان نيستند، 
افزود: نوافن به عنوان قوى ترين نوع مسكن حاوى 325 ميلى استامينوفن، 40 
ميلى كافئين و 200 ميلى گرم ايپوبروفن است كه مصرف خودسرانه آن در 

دوران باردارى و شير دهى به هيچ عنوان توصيه نمى شود.
چند دليل براى ريزش مو

 يك متخصص پوست و مو چرايى ريزش غيرطبيعى مو را توضيح داد.
حميد رشنو اظهار كرد: ريزش مو علت هاى فراوانى دارد كه مهم ترين علت 
آن ارثى است و جنبه ژنتيك دارد. وى با بيان اينكه عوامل ديگر نظير عوامل 
هورمونى، كمبود برخى مواد معدنى و ويتامين هاى مورد نياز بدن و استرس 
ريزش مو را تشديد مى كند، افزود: محل ريزش مو به دو صورت است يكى 
اينكه مو از ساقه قطع مى شود و ديگرى از كف سر و از پوست جدا مى شود كه 
در چنين مواردى ممكن است رشد آن برگشت داشته باشد يا نداشته باشد. اين 
متخصص پوست و مو با تاكيد بر اينكه ريزش مو از محل ساقه باعث شكستگى 
آن مى شود، بيان كرد: استفاده از رنگ نيز باعث ايجاد صدمات فيزيكى به مو 
مى شود.وى گفت: همچنين ضربه شديد به مو هنگام شانه كردن يا باز كردن 
مو با شدت، باعث آسيب ديدن آن مى شود.رشنو يادآور شد: استفاده از سشوار و 
اتوى مو باعث ايجاد موخوره و وز شدن مو مى شود. همچنين استفاده از رنگ 
سبب سوختگى در تنه مو مى شود.رشنو تصريح كرد: عامل ارثى مو را مى توان با 
استفاده از داروهاى طوالنى مدت مثل داروهاى موضعى و لوسيون ها، ويتامين ها 
و داروهاى هورمونى درمان كرد.اين متخصص پوست و مو بيان كرد: ريزش 
مو از ساقه هنگامى بهبود مى يابد كه عامل تحريك تكرار نشود. به عنوان نمونه 
از رنگ مو يا دكلره و اكسيدان استفاده نشود و يا استفاده از اتو و سشوار محدود 
شود.وى خاطرنشان كرد: بيمارى هاى تيروئيدى، سوء تغذيه، كمبود ويتامين ها 
و پروتئين ها، وزن كم كردن سريع و رژيم هاى غذايى سخت ريزش مو را 

تشديد مى كند.
درمان فورى و معجزه آساى سينوزيت 

استفاده از نسخه هاى طب سنتى به صورت بخور، درمان استنشاقى و خوراكى 
در رفع عفونت هاى سينوسى فصل پاييز و زمستان تاثير چشمگيرى دارد. يونس 
حيدرى پژوهشگر طب سنتى گفت: سينوزيت بيشتر در افرادى اتفاق مى افتد كه 
در مجاورت هواى سرد و گرم قرار دارند كه توصيه مى شود اين افراد به كمك 
كاله يا پارچه پشمى پيشانى خود را محافظت كنند، همچنين استفاده از آب يخ، 
نوشابه هاى گاز دار، مصرف غذاهاى با طبع سرد مانند سركه، ترشى، دوغ و 
ماست، استفاده از عطرهاى محرك و تند و مواد شوينده شيميايى مانند جرم 
گيرها موجب تشديد، تحريك و عفونت سينوس ها مى شود. اين پژوهشگر 
طب سنتى افزود: افراد بايد در هنگام استحمام از آب خيلى گرم استفاده نكنند 
زيرا قرار گرفتن در هواى سرد پس از استحمام موجب عفونت سينوس ها مى 
شود، همچنين پس از حمام بايد موها را به طور كامل خشك كنند. وى تصريح 
كرد: استنشاق تركيب گياهى به نام انفيه كه تركيب 5 گياه دارويى عطسه آور 
است كه به اندازه يك نخود قبل از خواب موجب ايجاد عطسه هاى شديد و 
خروج رطوبت و ترشحات سينوس ها مى شود كه اين عمل موجب درمان 
قطعى سينوزيت در مدت 45  روز مى شود، مگر اينكه  فرد مبتال به سينوزيت 
حاد و مزمن  باشد. حيدرى اشاره كرد: استفاده از روغن هاى عطسه آور مانند 
روغن سياه دانه يك قطره در هر حفره بينى شب قبل از خواب موجب رفع 
عفونت سينوس مى شود.  اين پژوهشگر طب سنتى تاكيد كرد: مصرف تركيب 
برگ آويشن شيرازى، نعناى قمى، پونه كوهى و پولك از هر كدام يك واحد و 
دو واحد مرزنجوش  به مدت 10 دقيقه به همراه عسل موجب درمان سينوزيت، 
سرماخوردگى و عفونت ريه مى شود. وى گفت: استفاده از تركيب اسطوخودوس 
هندى، مرزنجوش، چاى كوهى، بابونه شيرازى و گل گاوزبان يك تركيب 
ضد سنوزيت و آرامبخش است كه مصرف آن قبل از خواب توصيه مى شود.  
همچنين دم نوش چاى كوهى و گل محمدى، انجدان رومى به همراه چند 
عدد عناب بسيار مفيد است. حيدرى اظهار داشت: استفاده از يك قاشق چاى 
خورى سياه دانه به همراه نصف استكان عسل طبيعى صبح  و سه قاشق 
غذاخورى شب به درمان عفونت سينوس ها كمك مى كند.اين پژوهشگر 
طب سنتى اضافه كرد: مصرف بخور برگ اكاليپتوس داراى اثر درمانى ضد 
سنوزيت و تصفيه كنندگى هوا است و در فصل پاييز كه بيمارى هاى عفونى 
شايع تر است توصيه مى شود. همچنين مصرف بخور گل بابونه شيرازى بسيار 
موثر است.  وى گفت: استفاده از بخور اسفند يا خوردن 20 عدد دانه اسفند به 
همراه عسل و همچنين دود كردن آن سبب افزايش گردش خون و ضد عفونى 
شدن معده مى شود، همچنين بخور و دود كردن عنبرنسا براى رفع عفونت ها 
خصوصا عفونت سينوسى و تصفيه محيط منزل توصيه مى شود. حيدرى اظهار 
داشت: شستشو بينى به كمك آب به همراه نمك دريا به صورت استنشاق آن 
موجب بهبود سينوزيت مى شود. اين پژوهشگر طب سنتى يادآور شد: مصرف 
عرق اصل و ناب گياه  پرسياوشان يا دمنوش آن به همراه مرزنجوش، آويشن 

و عناب براى درمان سينوزيت و عفونت هاى سينوسى تاثير چشمگيرى دارد.

ماهى گيرى از آب گل آلود آسيبهاى اجتماعى؛

فرياد و جنجال  تنها راه عالج درد
على عليزاده ازدواج كودكان  نيـست

سخنان يكى از نمايندگان مجلس نيز در نوع خود 
تكان دهنده بود. محمدعلى پورمختار، عضو كميسيون 

قضايى و حقوقى مجلس، مدعى شد: «برخى دفاتر 
ثبت ازدواج بدون توجه به الزامات قانونى، با ثبت 

سن غير واقعى دختران شرايط ازدواج آنها را فراهم 
مى كنند.» وى افزود: «در برخى موارد ثبت ازدواج در 
دفاتر به شكل نادرستى انجام مى شود، به اين معنى 
كه سن واقعى دختران ثبت نمى شود و سن باالتر از 
حد قانونى ثبت مى شود. بنابراين سوءاستفاده هايى  

اين چنينى صورت مى گيرد.»
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صنايع به سرمايه خود متكى باشند
 وزير صنعت، معدن و تجارت، به صنايع توصيه 
كرد براى فعاليت هايشان به سرمايه خود متكى 
باشند چون سود تسهيالت بانكى بسيار باال است.
و  مسئوالن  جمع  در  زاده   نعمت  محمدرضا 
نمايندگان مردم خوزستان در مجلس و در حاشيه 
بازديد از شهرك صنعتى شماره پنج اهواز اظهار 
كرد: شركت شهر  هاى صنعتى خوزستان بايد تا 
جايى كه مى تواند از طريق مشاركت با وزارت راه 

براى ساخت پل و زيرگذر براى ايجاد راه دسترسى شهرك صنعتى شماره 5 تالش و راه موردنياز 
را تامين كنند. وى افزود: بحث صادرات بايد جدى گرفته شود و هدفگذارى واحدهاى توليدى در 
بخش صنعت بايد بين 70 تا 80 درصد توليدات خود را صادر كنند. نعمت زاده تصريح كرد: قانون 
جديد ماليات ها را به تازگى به تصويب رسانديم كه در آن براى سرمايه در گردش نيز تصميماتى 
گرفته شده كه بر اساس آن به صنايع توصيه مى كنيم كه به منابع خود متكى باشند چون سود 
بانك ها براى پرداخت تسهيالت باال است. وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: قانون رفع 
موانع توليد را سال گذشته در مجلس مصوب و از ابتداى امسال نيز عملياتى شده است. همچنين 

بسيار تالش شد تا مجلس آن را تصويب كند 

30 درصد از مدارس خوزستان
 نيازمند بازسازى مجدد هستند

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل   
خوزستان  مدارس  از  درصد   30 گفت:  خوزستان 
هستند.   مجدد  بازسازى  نيازمند  كه  دارند  شرايطى 
رضا رضايى در آئين افتتاح مجتمع ورزشى و چند 
منظوره زنده ياد حاج كاظم ريسمان سنج در دزفول 
اظهار كرد: خيران مدرسه ساز دزفولى گوى سبقت 
را از ديگر خيران در كشور ربوده اند. وى با تقدير از 
خانواده نيكوكار و خير ريسمان سنج افزود: برادران 
ريسمان سنج نه تنها در استان خوزستان بلكه در بسيارى از استان هاى كشور فضاهاى آموزشى، 
پرورشى و ورزشى را احداث كرده و يا در حال ساخت هستند كه دزفول بايد براى داشتن چنين 
شخصيت هايى به خود افتخار كند. مديركل سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان 
تصريح كرد: اين خانواده خير همچنين در حال ساخت مدرسه كودكان اوتيسم در اهواز هستند كه 

نياز مبرم استان به شمار مى رفت.

كمبود منابع مالى
رضايى بااشاره به كمبود منابع مالى و مشكالت اقتصادى كشور گفت: وجود خيرانى همچون خانواده 
ريسمان سنج باعث مى شود تا بتوانيم با وجود تمامى مشكالت و محدوديت ها فضاهاى آموزشى خوبى 
را در سطح كشور احداث كنيم. وى ادامه داد: با اين وجود همچنان مشكالت زياد در زمينه فضاهاى 
آموزشى در خوزستان وجود دارد به گونه اى كه برخى مدارس در مناطق استان در شان دانش آموزان 
و مردمان آن مناطق نيست. رضايى بيان كرد: در حال حاضر 30 درصد از فضاهاى آموزشى در استان 
خوزستان نيازمند بازسازى مجدد هستند. مديركل سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان 
با اشاره به ساخت مدارس مختلف در مناطق حاشيه اى، روستايى و محروم استان در 10 سال گذشته، 
گفت: اميدوار هستيم كه خيران مدرسه ساز استان و به ويژه دزفول همچنان ياريگر و پشتيبان آموزش 

و پرورش باشند.

رتبه دوم خوزستان در كشور
رضايى با بيان اينكه خيران مدرسه ساز خوزستان با اندكى اختالف پس از تهران از رتبه دوم در 
كشور برخوردار هستند، خواستار تداوم حمايت خيران نسبت به ساخت و تجهيز فضاهاى آموزشى، 
ورزشى و پرورشى شد. وى در پايان مجتمع ورزشى زنده ياد ريسمان سنج را از بزرگ ترين 
سالنهاى ورزشى و چند منظوره در خوزستان برشمرد و از جامعه خيران دزفول تقدير و تشكر كرد.

خبر
ضرورت افزايش تعداد

 تعاونى هاى تامين نياز مسكن

ــاه اجتماعى با بيان اينكه  ــاون وزير تعاون،كار و رف مع
ــكن بيشترى در كشور بايد  تعاونى هاى تامين نياز مس
ــانى كه به عضويت تعاونى هاى  ايجاد شود، گفت: كس
ــال صاحب خانه  ــكن درآمده اند در كمتر از پنج س مس

ــده اند. ش
ــى تعاونى هاى  ــيب شناس ــيدحميد كالنترى  از آس س
ــتاى تقويت و  ــر داد و اظهار كرد: در راس ــكن خب مس
ــكن، طرحى را در يكى  بهبود عملكرد تعاونى هاى مس
ــى اجرا كرديم تا  ــتانهاى كشور به شكل آزمايش از اس
ــكالت موجود در  ــايى مش ــاس آن ضمن شناس بر اس
ــكن، راهكارهاى مناسب براى حل اين  تعاونى هاى مس
ــم تا اين طرح در  ــكالت را ارائه دهيم و اميدواري مش

ــود. ــتانها فراگير ش ديگر اس
ــزار تعاونى  ــال حاضر 11 ه ــان اينكه در ح ــا بي وى ب
ــكن در كشور فعاليت دارند، از ساخت يك ميليون  مس
ــط تعاونى ها خبر داد و گفت:  ــكن مهر توس واحد مس
ــال آينده به بهره بردارى مى رسد. 400 واحد ديگر تا س
ــاخت  ــه تعاونى ها در س ــاع از كارنام ــرى با دف كالنت
ــكن مهر  ــكن مهر، گفت: عملكرد تعاونى ها در مس مس
ــه دليل آماده نبودن  ــكالتى كه ب ناموفق نبوده بلكه مش
ــاختهاى الزم در اين طرح پيش آمد باعث بروز  زيرس

ــد. ــكالتى در روند اجراى آن ش مش
ــاون، كار و رفاه  ــور تعاون وزير تع ــه گفته معاون ام ب
ــاالى تعاونى هاى  ــت ب ــه ظرفي ــا توجه ب ــى ب اجتماع
ــاز، افرادى كه به عضويت  ــكن در امر ساخت و س مس
ــال  ــكن درآمده اند در كمتر از پنج س ــاى مس تعاونى ه

ــده اند. صاحب خانه  ش
وى گفت: بيشتر اعضاى تعاونى هاى مسكن را كارگران 
ــى از ويژگى هاى  ــكيل مى دهند و  يك ــدان تش و كارمن
ــت تدريجى هزينه هاى  ــكن درياف بارز تعاونى هاى مس

ــت. ساخت متناسب به پيشرفت فيزيكى ساختمان اس

 پس از تصويب افزايش نرخ هاى 
ــت روز چهارشنبه  بهره در نشس
ــاخص  ش آمريكا،  مركزى  بانك 
ــا را در برابر  ــه ارز آمريك دالر ك
ــبدى از رقيبان بزرگش دنبال  س
ــد پيش  ــد، از 101 واح ــى كن م
ــم بانك مركزى  ــالم تصمي از اع
ــطح 102.62 واحد جهش  تا س
ــطح از سال  يافت كه باالترين س

2003 بود.
ــه تحليلگران، اين افزايش  به گفت
ــد نرخ هاى  ــه افزايش 25 واح ب
ــن افزايش در يك  بهره كه دومي
دهه گذشته است، ارتباط مستقيم 

ــريع  ــت بلكه تحت تاثير انتظارات براى تس نداش
روند افزايش نرخهاى بهره بود.

ــه كه تغيير كرد، تمايل كميته بازار آزاد فدرال  آنچ
ــريع تر نرخ هاى بهره بود. مقامات  براى افزايش س
اين كميته اكنون انتظار دارند نرخهاى بهره سه بار 
ــدا كند كه باالتر از پيش  ــال آينده افزايش پي در س

بينى قبلى براى دو دور افزايش نرخ ها بود.
ــركت نومورا  ــان گورمان، مدير معامالت در ش ج

ــى گفت: اكثر بازار انتظار  ــبكه سى ان بى س به ش
داشتند نرخهاى بهره افزايش پيدا كند و اين رويداد 
غافلگيركننده نبود، اما تصور نمى كنم كه بازار در 
ــال آماده روبرو شدن با دورنماى تسريع  اواخر س
افزايش نرخ هاى بهره بود. در حقيقت، طبق انتظار 
ــت اما هيچ كس  ــاى بهره افزايش ياف بازار نرخه
انتظار لحن موافق تحكيم سياست پولى را نداشت.

ــادى آمريكا در  ــرد: آمار اقتص ــان ك وى خاطرنش
ــون به نظر  ــده اند و اكن ــاى اخير قوى تر ش ماه ه

ــد دونالد ترامپ، رييس  مى رس
جمهور منتخب اين كشور تدابير 
محرك رشد اقتصادى را معرفى 
ــرد. جانت يلن، رييس  خواهد ك
بانك مركزى آمريكا هم احتماال 
ــر، احتمال  ــالوه بر آمار قوى ت ع
ــتهاى ترامپ را  موثر بودن سياس

مورد محاسبه قرار داده است.
ساير كارشناسان بازار هم انتظار 
دارند سياستهاى ترامپ دالر را به 

سطح باالترى هدايت كند.
جهانى  مدير  انگالندر،  ــتيون  اس
استراتژى مبادالت ارزى G10 در 
موسسه مالى سيتى در يادداشتى 
ــار بيانيه بانك مركزى آمريكا نوشت:  پيش از انتش
پيروزى ترامپ به دالر آمريكا شوك مثبتى داده كه 
تحت تاثير انتظارات براى سياست مالى تورمى و 

توسعه بيشتر اقتصادى بوده است.
ــار مى رود دالر آمريكا تحت تاثير اصالحات  انتظ
ماليات شركتهاى آمريكايى و بازگشت درآمدهاى 
خارجى آنها، عملكرد قوى در سال 2017 و 2018 

داشته باشد.

ــوع  مجم از  ــت:  گف ــئول  مس ــام  مق ــك  ي
ــاد مقاومتى تحت مديريت  ــاى اقتص پروژه ه
شركت ساخت، 75 درصد آنهاپيشرفت فيزيكى 
ــد باقيمانده به  ــراى تكميل 25 درص دارند و ب

850 ميليارد تومان اعتبار نقدى نياز است.

 خيراهللا خادمى افزود: حدود 31 هزار كيلومتر 
راه  و  بزرگراه  و  آزادراه  راه آهن،  راه،  انواع 
محسوب  شركت  اين  تعهدات  جزو  اصلى 
انجام  براى  موافقت نامه ها  طبق  كه  مى شود 
تومان  ميليارد  هزار   147 حدود  پروژه ها 

اعتبار نياز است.
به گفته خادمى در سال جارى ساخت 1539 
كيلومتر، شامل91 كيلومتر راه آهن، 121 كيلومتر 
در  اصلى  راه  و  بزرگراه  كيلومتر  آزادراه، 727 
اقتصاد  پروژه هاى  به  شركت  اين  تعهدات 
هزار   4 حدود  كه  مى شود  محسوب  مقاومتى 

اقتصاد  پروژه هاى  براى  تومان  ميليارد   400 و 
مقاومتى برآورد شده است.

وى بيان كرد: اغلب پروژه هاى اقتصاد مقاومتى 
با برنامه ريزى انجام شده از ابتداى سال با متوسط 
پيشرفت فيزيكى 75 درصد در حال انجام است و 
اميدواريم مشكالت و موانع 25 درصد باقيمانده 
نيز با تأمين اعتبار نقدى به ارزش 850 ميليارد 
تومان و پرداخت آن در سه مرحله، بتوانيم در 

انجام تعهدات دولت به مردم سربلند شويم.
  مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى 
اعتبار  از  بخش هايى  يادآورشد:  حمل ونقل 
موردنياز از طريق اسناد خزانه و اوراق مشاركت 
درصد   25 موانع  رفع  براى  اما  شده،  تأمين 
پروژه هاى باقى مانده فقط به 850 ميليارد تومان 

اعتبار نقدى نياز است.
خادمى اظهار داشت: اين تعهدات قابل وضوح و از 
اهميت ويژه اى در زندگى روزمره مردم برخوردار است.

دالر در اوج
ــكا،  ــره آمري ــاى به ــرخ ه ــش ن ــال افزاي ــه دنب ــرخ دالر ب ــرى ن ــس از اوج گي ــد پ ــى مى گوين ــران جهان تحليلگ

ــترى پيدا كند. ــاير ارزها افزايش بيش ــت  نرخ آن در برابر س ممكن اس

ــارى آرمان،  ــه اعتب ــزارش روابط عمومى موسس به گ
ــاه كنفرانس خبرى  ــورخ 25 آذر م ــنبه م روز پنجش
ــان در منطقه جنوب  ــه اعتبارى آرم مديركل موسس
غرب كشور با اصحاب رسانه در سالن كنفرانس اين 

موسسه برگزار گرديد.
ــه اعتبارى آرمان در  ــت مدير كل موسس در اين نشس
منطقه جنوب غرب كشور ضمن تبريك هفته وحدت، 
ميالد پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: 
ــهام داران موسسه و نظر مساعد  بحمداهللا با تدابير س
بانك مركزى فاز نهايى ادغام با موسسه اعتبارى توسعه 

كليد خورده است.
ــخنان خود افزود: چند روز گذشته  جهازى در ادامه س
ــه عنوان مدير ادغام  ــخصى را ب بانك محترم مركزى ش
موسسه اعتبارى آرمان (تعاونى اعتبار وحدت) و موسسه 
اعتبارى توسعه مشخص نمود و در هفته گذشته معارفه 
وى به عنوان مدير ادغام اين دو مجموعه در دفتر مركزى 

برگزار گرديد. 
ــماعيل لـله گانى" به عنوان مدير  جهازى با معرفى "اس
ادغام دو مجموعه به خبرنگاران تسريع كرد: لـله گانى از 
مديران خوشنام عرصه بانك دارى با سابقه اى درخشان 
ــئوليت هاى وى در عرصه  ــد. از مهم ترين مس مى باش
مالى – پولى كشور مى توان به "عضو هيات مديره بانك 
رفاه"، "مديرعامل بانك رفاه"، "عضو هيات مديره بانك 

صادرات" و "مديرعامل" اين بانك ياد كرد. 
ــن كارها و عملكرد دكتر لـله گانى  جهازى از مهم تري
ــزان" در بانك  ــه اعتبارى مي ــت ادغام "موسس را مديري
ــرد با توجه به  ــراز اميدوارى ك ــت و اب صادرات دانس

ــن دو مجموعه مى  ــه وى در ادغام اي تجرب
توان اميد داشت در روند ادغام دو مجموعه 
ــن نحو به  ــعه" به بهتري ــدت" و "توس "وح
سرانجام رسيده و شاهد بهترين اتفاق ها در 

آينده اى نزديك باشيم.
ــان در منطقه  ــه اعتبارى آرم ــل موسس مديرك
ــخنان خود  ــور در ادامه س جنوب غرب كش
ــت بانك محترم مركزى مبنى  گفت: به سياس
ــبين هستيم، چرا  بر انتصاب مدير ادغام خوش

ــامان دادن به موسسات در آن  ــان دهنده اراده س كه نش
نهفته است. بى شك اگر بانك مركزى مبنايى براى سامان 
دادن به اوضاع موسسات نداشت ، چنين حركات مثمر 
ثمرى را پيگيرى نمى كرد و همين انتصاب مدير ادغام 
به نحوى تائيد بانك مركزى بر فعاليت موسسه اعتبارى 

ــود و لـله گانى نيز در نخستين  ــوب مى ش آرمان محس
مصاحبه هايى كه با اصحاب رسانه داشته ، عنوان كرده 
است روند ادغام دو مجموعه را تسريع خواهد بخشيد.

ــخنان خود افزود: در جلسه اى كه با  جهازى در ادامه س
ــه اعتبارى آرمان  دكتر لـله گانى در دفتر مركزى موسس

ــد، وى نويد روزهاى خوشى را به كاركنان و  برگزار ش
ــه اعتبارى داد. اراده ايشان سامان دادن  مشتريان موسس
ــريع در اين امر مهم مى باشد. بى  به اوضاع ادغام و تس
ــك هر دو مجموعه روند تكامل خود را با اين ادغام  ش
ــت گذارى هاى خود مبنى بر  طى كرده و سريعا سياس

ــريع تر به مشتريان را پيش  ــانى آسان و س خدمات رس
خواهند گرفت.

جهازى در رابطه با شرايط پروسه ادغام و اهداف كوتاه 
ــه ادغام در دو  ــت گذارى پروس مدت آن افزود: سياس
حالت "كوتاه مدت" و "بلند مدت" قرار دارد. از اهداف 
ــه تغيير تابلوى شعب با برند توسعه  كوتاه مدت موسس

مى باشد. 
بى شك در روزهاى آينده شاهد تغيير لوگوى تابلوهاى 
موسسه اعتبارى آرمان به موسسه اعتبارى توسعه خواهيم 
بود. اين امر در دستور كار دفتر مركزى هر دو مجموعه 
بوده و پس از تائيديه بانك مركزى و تعيين طرح مصوب 

در اسرع وقت انجام خواهد شد. 
ــتريان و مردم  ــا براى مش ــن پيش زمينه ه همچنين اي
خوزستان با تبليغات محيطى يادآور كننده در كل كشور 
ــر تابلو هاى  ــا در صورت تغيي ــت ت ادامه خواهد داش
سردرب شعب مشتريان كامال آمادگى و اطالعات كافى 

داشته باشند و دچار سردرگمى نشوند.
ــه بعد ادغام، تعويض سربرگ  جهازى ادامه داد: پروس
ــعب به نام توسعه مى باشد  ــناد ش ها، مطبوعات و اس
ــريعا انجام  كه اين مهم نيز پس از تعويض تابلو ها س
ــترى قرار خواهد گرفت. و در  ــده و در اختيار مش ش
نهايت به عنوان فاز آخر از اهداف كوتاه مدت پروسه 
ــتگاه هاى خود پرداز و اتصال به  ادغام راه اندازى دس

سيستم شتاب خواهد بود.
ــى كرده و  جهازى اهداف بلند مدت اين ادغام را بررس
گفت: نخستين هدف بلند مدت اين پروسه تبديل شدن 
به بانك مى باشد كه دور از انتظار نيست. چرا كه در حال 
ــر رايزنى هاى اوليه در اين خصوص  حاض
ــده و توافق  با بانك محترم مركزى انجام ش
اين مجموعه اقتصادى نيز در زمينه پروسه 
تبديل به بانك شدن طى شده است. مساله 
بعد افزايش تعداد شعب موسسه بوده كه در 
ــتور كار قرار دارد كه پس از اخذ مجوز  دس
ــك مركزى در اين زمينه نيز اقدام  نهايى بان
خواهد شد تا خدمت رسانى به مشتريان را 

بتوانيم بيشتر كنيم.

كنفرانس خبرى مديركل موسسه اعتبارى آرمان در منطقه جنوب غرب كشور با اصحاب رسانه برگزار شد:

«مهندس جهازى»: ادغام با توسعه در مسير نهايى قرار گرفت
به زودى خبرهاى خوشى براى مشتريان و كاركنان موسسه اعتبارى آرمان (تعاونى اعتبار وحدت) خواهيم داشت

در جلسه اى كه 
با دكتر لـله گانى 
در دفتر مركزى 
موسسه اعتبارى 
آرمان برگزار 
شد، وى نويد 
روزهاى خوشى 
را به كاركنان و 
مشتريان موسسه 
اعتبارى داد.

بى شك هر دو 
مجموعه روند تكامل 
خود را با اين ادغام 
طى كرده و سريعا 

سياست گذارى 
هاى خود مبنى بر 

خدمات رسانى 
آسان و سريع تر به 

مشتريان را پيش 
خواهند گرفت.

اعتبار 850ميليارد تومانى براى اتمام پروژه هاى اقتصادمقاومتى
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2طال،پنج نقره و چهار برنز دستاورد ايران
 درمسابقات آسيايى جوجيتسو

ــته  ــيايى اين رش ــابقات آس ــن دوره مس ــران در اولي ــو اي ــى جوجيتس ــم مل تي
ــد. ــابقات ش ــب عنوان نايب قهرمانى مس ــتان موفق به كس درتركمنس

به گزارش روابط عمومى فدراسيون 
ورزش هاى رزمى، رقابت هاى جوجيتسو 

قهرمانى آسيا با حضور 24 كشور 19 
لغايت 22 ماه جارى به ميزبانى عشق آباد 

پايتخت تركمنستان انجام پذيرفت، در 
پايان اولين دوره مسابقات آسيايى جام 
قهرمانى به كشور ميزبان رسيد. پس از 

تركمن ها، تيم هاى ايران و تايلند در مجموع دو بخش مردان و زنان، دوم و سوم شدند.
درآخرين روز از رقابت هاى آسيايى بخش كاتا، برادران جورسرايى موفق به كسب مدال 

طال شدند و با اين حساب جمع مدال هاى ايران به دو طال، 5 نقره و4 برنز رسيد و با 
عنوان نايب قهرمانى پرونده ايران بسته شد.

مدال آوران اين دوره از مسابقات عبارتند از: حميد و مجيد جورساييمدال طالى كاتا، 
مسعود حسن زاده دو مدال نقره در مثبت94  و اوپن آزاد، اميرحسين خادميان دو نقره در 

اوپن آزاد و مثبت 66 كيلو گرم، محسن حميديبرنزمنفى 94 كيلوگرم، محمد منصورى برنز 
منفى 77 كيلوگرم

بخش خانمها : خانم سوده كمندان يك مدال نقره و يك برنز اوپن آزاد وزن منهاى 63، 
خانم نسرين محمدى مدال برنز مثبت 70 كيلوگرم

نادرى : اوج درخشش تيم ملى را در جام جهانى خواهيم ديد
مربى تيم ملى فوتبال ساحلى كشورمان تاكيد كرد: از ابتداى سال تنها هدفمان حضور 

پرقدرت در رقابتهاى انتخابى جام جهانى بوده است.
به گزارش سايت رسمى فدراسيون، على 
نادرى  در ابتدا گفت: پس از بازيهاى جام 
بين قاره اى جهان استراحتى سه هفته اى 
به بازيكنان داديم تا به لحاظ بدنى و ذهنى 
ريكاورى شوند. چراكه اردوهاى ما پس از 
آن مسابقات صرفا با هدف حضور پرقدرت 
در رقابتهاى قهرمانى آسيا دنبال مى شود. وى 

ادامه داد: البته از ابتداى سال تا كنون هم هدفمان همين بوده و همه اردوها، بازيهاى تداركاتى و 
رسمى را با محوريت آماده سازى مناسب براى جام جهانى 2017 باهاما پشت سر گذاشتيم. در 
همين راستا نخستين اردو از دور جديد اردوهايمان را حدود دو هفته پيش در بندرعباس برگزار 
كرديم كه از نظر آب و هوايى بسيار مناسب بود.  مربى تيم ملى افزود : همچنين دومين اردوى 
خود پس از جام بين قاره اى جهان را هم از روز گذشته در بوشهر آغاز كرديم و اين اردو نيز با 
ميزبانى خوب بوشهر و رضاييان -مديرعامل باشگاه پارس جنوبى كه همواره حمايت هاى بسيار 
خوبى از تيم ملى داشته، در سطح فنى و كيفى خوبى در حال برگزارى است.  نادرى درخصوص 
برنامه هاى پيش روى تيم ملى گفت : حدود 10 روز آينده مجددا به بندرعباس مى رويم تا بازى 
 دوستانه اى برابر تيم لبنان داشته باشيم، به همين منظور در اردوى فعلى آخرين نكات مورد نظر 
خود را در دستور كار بازيكنان قرار مى دهيم تا ضمن ادامه روند آماده سازى خود براى رقابتهاى 
قهرمانى آسيا، براى اين 2 بازى دوستانه مقابل لبنان نيز به آمادگى برسيم. وى شرايط بازيكنان در 
سومين اردوى مشترك تيم هاى ملى بزرگساالن و (ب) را توضيح داد :  بازيكنان شرايط بسيار 
خوبى دارند و بازيكنان با تجربه تيم با روحيه خوب و جوان هاى تيم (ب) با انگيزه دوچندان در 
تمرينات حاضر مى شوند. مى خواهيم با آمادگى صد درصد وارد مسابقات قهرمانى آسيا شويم 
تا پس از كسب مجوز حضور در جام جهانى، همه تالشمان را براى قهرمانى آسيا بكار بگيريم.  
نادرى در پايان گفت : اميدوارم طبق برنامه از پيش تعيين شده شاهد اوج درخشش تيم ملى در 

جام جهانى باشيم و جزو سه يا چهار تيم نخست جام جهانى باهاما قرار بگيريم

سرويس ورزشى: ميترا فيروزى نژاد

كمترين خواسته ما حمايت مسئوالن است
عضو تيم ملى تيراندازى كشورمان در المپيك  2012 لندن و 2016 ريو گفت:

 بعد از المپيك ريو بيمار بودم و هنوز هم اگر به المپيك و اتفاقات اش فكر  كنم، اذيت مى شوم.

بدون  جام بزرگ  لقا  مه   
چون  نفراتى  كنار  در  ترديد 
برادران  گودرزى،  صادق 
مصطفى جوكار و ... شناسنامه 
ورزش همدان است و درك 
اين موضوع كه چرا برخى از 
آنطور  نمى خواهند  مسئوالن 
كه بايد اين بانوى المپيكى را 
مورد حمايت و توجه بيشتر 
نگارنده  براى  دهند،  قرار 

دشوارتر از حد باور است.
خواندن متن اين گفت وگوى 
لطف  از  خالى  تفصيلى 

نخواهد بود:
*از المپيك شروع كنيم. چرا 

ريو  در  مدال  كسب  اصلى  شانس هاى  از  يكى 
روى سكو نرفت؟

المپيك با اختالفى فاحش نسبت به ركورد خودم 
تير زدم كه اين موضوع داليل زيادى داشت. قبل از 
المپيك نمره هاى خيلى خوبى مى زدم. در مسابقه اى 
كه قبل از المپيك براى دارندگان سهميه المپيك و 
افراد شركت كننده در المپيك برگزار مى شد، من به 
مقام دوم رسيدم و تا آغاز مسابقات هم روند خيلى 
خوبى را طى كرده بودم. متأسفانه در المپيك در روز 
مسابقه اين روند خوب تداعى نشد به ويژه در راند 
آخر كه خوب نبودم. بعد از المپيك هميشه اين را 
گفته ام كه مهم نيست به چه علت نشد در ريو موفق 
باشم، مهم اين است كه من به آن چيزى كه حقم بود 

دست پيدا نكردم.
*الزلو هم روى شما حساب ويژه اى باز كرده بود.

روز قبل از مسابقات، سرمربى تيم ملى با من صحبت 
كرد و گفت من تو را جزء 5 نفر اول المپيك مى بينم. 
واقعا هم همينطور بود و با نمره خودم به اين جايگاه 
مى رسيدم. خودم هم فكر مى كردم از نمره قبلى بهتر 
خواهم زد اما بازهم مى گويم مهم اين است كه در 

المپيك مدال نگرفتم.
روحى  نظر  از  كه  بود  طبيعى  المپيك  از  *بعد 
وضعيت خوبى نداشته باشيد. حضور در مسابقات 
فينال فيناليست ها تا چه اندازه در خارج شدن از 

آن قالب اذيت كننده كمك كرد؟
بعد از المپيك شوك بزرگى به من وارد شده بود.

تا مدتى بيمار بودم تا اينكه خبر دادند به مسابقات 
شده ام.  دعوت  ايتاليا  در  دنيا  فيناليست هاى  فينال 
براى نخستين بار بود كه در اين رويداد حاضر شدم. 
با كمك مربى استانى خودم سعى كردم براى اين 
كامال  شرايط  مسابقات  اين  شوم.  آماده  مسابقات 

خوب هاى  همه  و  دنيا  اول  نفر  دارد. 12  متفاوتى 
جهان در آن حاضر هستند. با اينكه نفر دوازدهم 
دعوت شدم اما رتبه هفتم را كسب كردم. خيلى ها كه 
براى نخستين بار در اين رويداد شركت مى كنند حتى 
به فينال هم نمى رسند و اين عملكرد موجب شد كه 
كمى از شرايط روحى بد بعد از المپيك فاصله بگيرم. 
با رفتن الزلو سرمربى قبلى تيم، بعد از المپيك متعاقبا 

تيم در شرايط متفاوتى قرار مى گرفت.
*بعد از رفتن الزلو، شرايط شما در تيم ملى تغيير نكرد؟
زائررضايى  محمد  و  اينانلو  ابراهيم  الزلو،  از  بعد 
مربى گرى تيم ملى را بر عهده گرفتند و يك دوره 
مسابقه انتخابى تيم ملى براى شركت در مسابقات 
آسيايى برگزار شد كه من به خاطر مصدوميت به آن 
نرسيدم. حتى براى مسابقات فينال فيناليست ها در 
ايتاليا هم به خاطر مصدوميت تمرين زيادى نداشتم. 
بعد از بازگشت به ايران نظر مربيان تيم بر اين بود 
كه در انتخابى شركت نكنم بهتر از اين است كه 
كاپ جهانى را از دست بدهم. به هرحال بايد اين 
دوران مصدوميت سپرى شود و من اميدوارم هرچه 
سريع تر وضعيتم بهتر شود تا در رويدادهايى چون 
قهرمانى آسيا، كاپ جهانى و در نهايت بازى هاى 
آسيايى 2018 روى سكو رفته و نتيجه المپيك را در 

اين ميادين جبران مافات كنم.
عملكرد  درباره  زيادى  حديث هاى  و  *حرف 
الزلو در المپيك شنيده مى شد. در اين باره صحبت 

مى كنيد؟
الزلو يكى از بهترين مربيان دنياست. قطع به يقين هر 
مربى اشتباهاتى دارد. برخالف تمام اتفاقاتى كه رخ 
داد و حرف و حديث هايى كه درباره عملكرد الزلو 
در المپيك پيش آمد من نظر ديگرى دارم. الزلو بر 
اين عقيده بود كه فردى كه برايش تير مى زند بهترين 

نتيجه را كسب كند چون 
خود  نفع  به  نهايت  در 
اوست. من درباره خودم 
صحبت مى كنم و با بقيه 
هرحال  به  ندارم.  كارى 
الزلو  غلط،  يا  درست 
آن برهه فكر مى كرد كه 
تصميماتش به سود مِن 
درباره  است!  ورزشكار 
فدراسيون  تصميمات 
درخصوص ماندن الزلو 
هم اطالعات دقيقى ندارم 
چون مدتى است كه در 

اردوها نبوده ام.
*جام بزرگ امروز يكى 
از برندهاى تيراندازى ايران است. از نظر او مربى 
خارجى به سود تيراندازى ايران است يا مربيان 

داخلى؟ 
به اعتقاد من عملكرد يك مربى ارجحيت به داخلى 
يا خارجى بودنش دارد. در همين مسابقات آسيايى 
رضايى  اخير نتايج خوبى كسب شده و اينانلو و 
لزوما  گفت  نمى توان  داشته اند.  مطلوبى  عملكرد 
خارجى باشد. مربيگرى تيم ملى كار سختى است 
و اين به مهارت و توانايى فرد بستگى دارد. مربيان 
فعلى تيم ملى دوره هاى بين المللى ديده اند و توانايى 
الزم براى مربيگرى را دارند. تيم ملى امروز به يكى 
از مدعيان اصلى در جهان تبديل شده و بايد فردى 

اليق باالى سر تيم ملى باشد.
به  جام بزرگ  ريو،  و  لندن  در  حضور  از  *بعد 

هت تريك المپيكى هم فكر مى كند؟
چراكه نه! تمام هدفم حضور مجدد در المپيك است. 
البته قبل از المپيك رويداد مهم بازى هاى آسيايى 
2018 در پيش است. در بازى هاى آسيايى 2014 
اينچئون خيلى بدشانس بودم اما با تمام توان براى 
2018 برنامه ريزى مى كنم و فقط براى كسب مدال 

به جاكارتا مى روم.
*برسيم به مسابقات ليگ برتر. چه شد كه همدان 

را براى حضور در ليگ انتخاب كرديد؟
پيشنهادات  داشتن  برخالف  گرفتم  تصميم  امسال 
خوب از تيم هاى پايتخت، براى تيم همدان كه به 
تازگى به ليگ برتر آمده تيز بزنم. بعد از المپيك تمام 
تالش خود را به كار بستم و به همين دليل سعى كردم 
از جا برخواسته و دوباره شروع كنم. خيلى سخت بود 
و هنوز هم كه به المپيك فكر مى كنم اذيت مى شوم اما 
به هر حال بايد شروع مى كردم و ليگ با تير زدن براى 

همدان اتفاق خوبى براى آغاز كار بود.

خبر
ويسى: اين برد تقديم به محرم نويدكيا

ــپاهان مى گويد تيمش امروز با  سرمربى تيم فوتبال س
ــيد. انجام يك بازى منطقى به پيروزى رس

 عبداهللا ويسى پس از برترى تيمش مقابل تراكتورسازى 
و  منطقى  بازى  يك  انجام  با  امروز  ما  كرد:  اظهار  تبريز 
تيم هاى  بهترين  از  يكى  كه  تراكتورسازى  مقابل  منصفانه 
ليگ ايران محسوب مى شود، به پيروزى رسيديم. تراكتور 
از نظر كادر فنى و همين طور بازيكن شرايط بسيار خوبى 
را  برد  اين  تا  شويم  پيروز  مى خواستيم  امروز  ما  اما  دارد 
كرد  كمك  ما  به  كنارمان  در  امسال  كه  نويدكيا  محرم  به 

تقديم كنيم.
گذشته  ديدارهاى  همچون  هم  بازى  اين  در  افزود:  وى 
بازيكنان دوندگى خوبى داشتند. همچنين تالش كرديم از 
از  و  كنيم  استفاده  ايران پوريان  محمد  پشت  خالى  فضاى 

همين طريق هم به گل رسيديم.
سرمربى سپاهان در رابطه با وقت تلف كردن بازيكنانش 
وقت  بازيكنان  دارم  حضور  من  كه  جايى  در  كرد:  عنوان 
تلف نمى كنند. چنين برخوردهايى در فوتبال طبيعى است 
و مطمئنا اگر بازيكنانم مصدوم نمى شدند خودشان را به 

زمين نمى انداختند.
ويسى در ادامه با بيان اينكه ليگ امسال بسيار پويا است، 
ديگر  با  فاصله شان  كه  تراكتور  و  پرسپوليس  بجز  گفت: 
به  همى  به  نزديك  فوتبال  تيم ها  بقيه  است  زياد  تيم ها 
نمايش مى گذارند و قبل از بازى نمى توان نتيجه هيچ يك 
از ديدارها را پيش بينى كرد. وى خاطرنشان كرد: شكست 
دادن تراكتور كار بزرگى بود اما با اين حال تيم من ايراداتى 
سپاهان  سرمربى  كنيم.  رفع  را  آنها  ادامه  در  بايد  كه  دارد 
اظهار  گرفتم،  اوج  من  خود  تراكتور  برد  با  اينكه  بيان  با 
كرد: تراكتور تيمى است كه همچون استقالل، پرسپوليس 
و سپاهان نام بزرگى دارد. از اين رو با انگيزه زيادى در 
مقابل اين تيم بازى كرديم و شكست دادن تراكتور خيلى 

لذت بخش بود.
وى با بيان اينكه احترام بين من و هواداران تراكتور متقابل 
است، عنوان كرد: اين تماشاگران لياقت اين را دارند كه در 

ورزشگاه يادگار امام بازى هاى تيمشان را تماشا كنند.
منطقى  امسال  اينكه  به  اشاره  با  پايان  در  سپاهان  سرمربى 
يارگيرى  كرده ايم، گفت: همه ديدند كه فريد بهزادى كريمى در 
اين ديدار همچون بازى هاى گذشته دوندگى خوبى داشت و 

فوتبال خوبى به نمايش گذاشت.

صعود استقالل در جدول  با تك گل
 سه امتيازى جابر انصارى

ــد در برابر  ــق ش ــران موف ــتقالل ته ــال اس ــم فوتب تي
ــت  ــاگردان رضا مهاجرى به برترى يك بر صفر دس ش
ــم جدول رده بندى صعود كند.  يابد و موقتا به رده شش

 
تك گل اين بازى را جابر انصارى به ثمر رساند. شكست 
پديده، كه البته اولين باخت آنها برابر استقالل در پنج بازى 
رده  در  آنها  كه  شد  باعث  شود  مى  محسوب  آنها  اخير 
يازدهم جدول باقى بمانند.بر اساس اظهارات داوود رفعتى 
ديدار  اين  صحنه  مهترين  بازى،  اين  داورى  كارشناس 
صحنه هند بازيكن پديده بود كه بايد يك پنالتى به سود 

استقالل گرفته مى شد ولى اين اتفاق رخ نداد. 
از  ديدار  اين  پايان  در  منصوريان  عليرضا  همچنين 
جوانگرايى در تيم استقالل ابراز خرسندى نمود و از همه 
هوادارن استقالل تشكر كرد. وى در ارتباط با بازى هاى 
آسيايى بيان داشت كه بازي هايي كه تا بازي مقابل السد 
مانده به ما كمك ميكند تا به شرايط ايده ال برسيم، اولين 
صخره السد است و اگر از اين صخره بگذريم گروهمان 
گروه سختى است. همچنين در ارتباط با جذب بازيكن نيز 

تاكيد نمود كه قطع به يقين دو سه بازيكن جذب ميكنيم.

پيروزى  پتروشيمى بندر امام
 در هفته هفتم ليگ بسكتبال كشور
هفته هفتم مسابقات ليگ برتر بسكتبال باشگاه هاى ايران 

دوشنبه 22 آذر 1395 به انجام رسيد. تيم پتروشيمى بندرامام 
موفق شدبا نتيجه 85 بر 81 مقابل تيم شهردارى گرگان 

به پيروزى برسد و در صدر جدول باقى بماند. ديگر تيم 
خوزستانى يعنى  تيم پااليش نفت آبادان در خانه  با نتيجه 84 

بر 82 مغلوب شهردارى كاشان شد.
جدول ليگ بسكتبال تا پايان هفته هفتم 
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ــاره به نقش حمايتى  ــركت پلى اتيلن كارون كوهرنگ با اش ــليمانى مدير عامل ش ــين س على حس
ــركت پلى اتيلن كارون از سال 1382 ــت : ش ــبت به توليدكنندگان اظهار داش و نظارتى دولت نس
ــن و پلى پروپيلن در  ــى،پلى اتيل ــود را با هدف توليد انواع لوله و اتصاالت پى وى س ــت خ فعالي
ــدا و تالش همه همكاران  ــك آغاز نموده و به لطف خ ــتان محروم  باغمل ــهرك صنعتى شهرس ش
ــتانداردهاى الزم نقش  ــدار محصوالت باكيفيت پليمرى و بارعايت اس ــتيم با توليد پاي خود توانس

ــايه ايفا نمائيم. ــورهاى همس ــتغال و صادرات اين محصوالت به كش تاثيرگذارى در ايجاد اش
ــفانه بدليل ركود بازار و  ــت كه متاس ــركت داراى 8 خط توليدى اس وى گفت : هم اكنون اين ش
ــور فقط در عرصه توليد لوله و اتصاالت u.pvc فعاليت نموده و  ــرايط اقتصادى و عمرانى كش cش
ــاير محصوالت پليميرى صرفنظر نموديم بطوريكه طى ماههاى اخير مجبور شديم پس  از توليد س
ــاغل در اين شركت را در  ــتمر ، تعدادى از  52 نيروى بومى و ش ــال توليد و فعاليت مس 12 س از

ــم. ــرار دهي ــق ق ــت تعلي حال
ــداوم حضور در عرصه  ــگاه هاى متعدد را ت ــده كارآفرين ، دليل حضور در نمايش ــن توليدكنن  اي
ــتر محصوالت شركت خود به مصرف كنندگان و حذف واسطه  ــالم ، معرفى بيش توليد ، رقابت س

ــن 100 درصدى  ــت و گفت : تامي ها دانس
ــازار در  ــاى ب ــتريان و تقاض ــاى مش نيازه
ــاالت u.pvc از اهداف  عرصه لوله و اتص
و رويكردهاى اوليه ما بوده و هم اكنون در 
كنار توليد انواع لوله فاضالبى و مخابراتى، 
تنوع اتصاالت اين شركت از 40 نوع به 60
ــت كه با توجه به پتانسيل  ــيده اس نوع رس
ــازار و يا  ــورت نياز ب ــركت، در ص اين ش
سفارشات اختصاصى، توانايى توليد و رفع 

ــم. ــز داري ــان را ني ــاى آن نيازه
ــان كرد :مشكالت بسيارى بر  وى خاطر نش
ــر راه اين صنعت قرار دارد كه مهمترين  س
ــواد اوليه به  ــب م آنها عدم تخصيص مناس
ــان قيمت اوليه  توليدكنندگان داخلى و نوس
ــط شركتهاى  مواد  pvc كه اتفاقا اكثرا توس

پتروشيمى مستقر در استان توليد مى شوند بوده كه در ظرف دو ماه گذشته تغييرات بسزايى داشته 
ــته شده و همين دليل   ــركت در زمان قبل با قيمت كمترى بس ــت در صورتى كه قراردادهاى ش اس

ــت. ــده اس ــكالت زيادى براى ما ش تغيير قيمت باعث كاهش توليد و مش
ــركت پلى اتيلن كارون  ضمن تقدير از پيگيرى هاى دلسوزانه دكترشريعتى استاندار  مديرعامل ش
ــتان در جهت رفع مشكالت توليدكنندگان استان ، از ايشان و ساير مسولين استان خواست  خوزس
تا عالوه بر حمايت از توليدكنندگان داخلى از ورود محصوالت غير استاندارد به استان جلوگيرى 

ــد .  ــروش ندهن ــع و ف ــوز توزي ــا مج ــه آنه ــرده و ب ك
ــتان طبق استانداردهاى جهانى و با ضمانت و  ــركت هاى فعال اس وى تاكيد كرد:  توليدات اكثر ش
ــمى و پرداخت هاى   ــتاندارد  كه بدون مجوز رس كيفيت اند اما  وجود مراكز توليد كاالى غير اس
ــاى تابع قانون و اصول  ــركت ه ــتند، يكى از عوامل ركود فروش ش ــى در حال فعاليت هس ماليات

ــت. ــتاندارد اس اس
وى همچنين الزام استفاده شركتها،سازمانها و تعاونى هاى استان خوزستان از محصوالت باكيفيت 

ــت. ــتان دانس ــتان خوزس ــتاندار بومى را از راهكارهاى قابل اجرا در اس و اس
ــاره به اجرايى شدن طرح  ــليمانى با اش س
ــال  ــت :در ح ــركت گف ــن ش ــعه اي توس
15 هزار  ــاحت  ــردر فضايى به مس حاض
ــزار متر  ه 6 ــاى ــر بن ــع و زي ــر مرب مت
ــت  جه را  الزم  ــاختهاى  زيرس  ، ــع  مرب
تيلن در  ــى ا ــه و اتصاالت پل ــد لول تولي
3 اهواز ايجاد  ــماره  ــهرك صنعتى ش ش
ــال  ــا پايان س ــم ت ــم و اميدواري نمودي
ــط  رب ذى  ــئولين  مس ــارى  همك ــا  ب  96
تا  ــيم  باش كارخانه  ــن  اي فتتاح  ا ــاهد  ش
ــتغالزايى بتوانيم با توليد اين  در ضمن اش
محصوالت كاربردى بويژه  عرصه آبيارى 
ــى در جهت  ــن گام مهم ــبكه اى و نوي ش
ــن نيازهاى مصرف كنندگان صنعتى و  تامي

ــاورزى برداريم. كش

ر و  رنگ  و  نگ 
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هفته نامه منطقه اى

كتابخانه

حراج كتاب دست نوشته رولينگ  

ــت نويس از كتابى با عنوان «داستان هاى بيدل قصه گو» به قلم جى كى  يك نسخه دس
رولينگ در حراجى ساتبى لندن فروخته خواهد شد.

جى كى رولينگ شش نسخه دست نويس از اين كتاب را با نقاشى هاى خودش براى تشكر 
از كسانى كه او را در راه خلق دنياى جادويى «هرى پاتر» يارى كردند، تهيه كرده بود.

پيش بينى مى شود كه اين كتاب بين 300 هزار تا 500 هزار پوند به فروش برسد. نسخه 
هفتم اين كتاب سال 2007 در حراجى جمع آورى كمك براى خيريه به قيمت يك ميليون 

و 950 هزار پوند فروخته شد.
ــدور كتابى با عنوان  ــتان هاى «هرى پاتر» آلبوس دامبل ــرى داس ــن كتاب از س در آخري
ــتان هاى بيدل قصه گو» به هرميون گرنجر مى دهد. رولينگ هم با الهام از همين  «داس
ــى هاى آن را نيز خودش كشيد. رولينگ  ــخه از اين كتاب نوشت و نقاش كتاب هفت نس
كتابى را كه قرار است در حراجى عرضه شود به برى كانينگام هديه كرده بود. كانينگام 
نخستين كتاب رولينگ با عنوان «هرى پاتر و سنگ جادويى» را منتشر كرده بود. به گفته 
كارشناس متون خطى و كتاب هاى حراجى ساتبى اين كتاب حاوى نوشته اى براى تشكر 

از برى كانينگام است.
نويسنده «هرى پاتر»  در آغاز اين كتاب دستنويس براى كانينگام نوشته است:  «براى برى، 

مردى كه فكر مى كرد احتمال فروش رمانى درباره پسربچه جادوگر عينكى وجود دارد.»

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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ــس منطقه آزاد  ــدس زمانى ريي «جناب مهن
اروند، سالم

حدود سه سال پيش به نيت تحقق آرزوهايم 
ــهر مظلوم و محروم و  براى آبادان و خرمش
ــده  ــن به جوانان محروم و فراموش ش اداى دي
ــاى روزگار پرافتخار فرهنگى  ــن ديار و احي اي
اين دو شهر و تقسيم بضاعت هنرى ام با آن ها، 
پيشنهاد شما را به عنوان مشاور هنرى تان پذيرفتم. 
ــكر مى كنم در تمام اين مدت بدون  خدا را ش
دريافت يك ريال از تشكيالت متمول شما همه 
ــم را تا آن جا كه در توانم بود به كار بردم  تالش
ــاط و اعتبارم در بين همكاران و  تا از همه ارتب
مديران فرهنگى كشور براى انجام وظيفه در قبال 
مردم شهرم استفاده كنم، ولى متاسفم كه اعالم 
ــما و  كنم همه با من همكارى كردند به جز ش
هيئت  مديره و زيرمجموعه فرهنگى تان. همه 
تالشم براى احداث فضاها و زيرساخت هاى 
هنرى به وعده بى نتيجه و جلسات بى ثمر و چند 
عكس يادگارى مراسم كلنگ زنى ختم و در ميان 
ــات هيئت مديره تان گم شد. از جشنواره  جلس
اروند كه ابتر ماند و از بودجه فرهنگى منطقه اى 
كه شامل همه بود جز هنرمندان منطقه، و حاصل 

اين سه سال تالش و دوندگى و خرج كردن اعتبارم فقط 
ــهريان و جوانان عزيز شهرم  خجل بودن در مقابل همش
ــر كم كارى ها و بى توجهى تان به فرهنگ و  بوده. به خاط
هنر اين ديار، شما و تيم تان را نمى بخشم كه يادتان باشد 

مى توانستيد و نكرديد.
اين مردم خسته و اليق به ياد خواهند داشت اين روزگار 
تلخ را. با احترام به همه عزيزانى كه براى آبادى و خرمى 
ــيده و قهرمان تالش مى كنند حكم  اين خطه دردكش
ــاوره هنرى تان را تقديم حضورتان مى كنم تا بيش  مش

از اين شرمنده هنرمندان كشور 
ــتان و  ــتان قهرمان خوزس و اس

همشهريانم نباشم.
ــادان حميد  ــك آب فرزند كوچ

فرخ نژاد»
ــت كه رييس  ــن در حالى اس اي
ــت:  ــه آزاد اروند گفته اس منطق
نامه اى از حميد فرخ نژاد مبنى بر 
اعالم كناره گيرى اش از تصدى 
ــازمان و  ــاور هنرى اين س مش
دبير جشنواره فيلم فجر دريافت 

نكرده ام.
فرخ نژاد  افزود:  زمانى  اسماعيل 
اگر گله و شكايتى دارد مى تواند 
با مراجعه و يا گفتمانى دو سويه 

در جهت رفع آنها اقدام كند.
ــرد: فرخ نژاد اخيرا  وى اظهار ك
ــت  ــته اس ــى با من نداش مالقات
ــوع الينحل مانده اى را  كه موض
ــد. تنها بحث  ــرح كرده باش مط
ــعه هنر است كه  صندوق توس
انجام كارهاى حقوقى آن هم در 

حال پيگيرى است.
رييس منطقه آزاد اروند بيان كرد: من نيز توصيه كرده ام 
ــا كارهاى حقوقى اين  ــان را آغاز كنند ت كه كارهايش

صندوق به اتمام برسد.

اين مردم خسته و اليق !!
ــرى ــاور هن ــد از مش ــه آزاد ارون ــل منطق ــر عام ــه مدي ــاب ب ــه اى خط ــژاد در نام ــد فرخ ن حمي

ــنواره فيلم اروند كناره گيرى كرد. ــازمان و دبيرى جش  اين س

درخواست يك توليدكننده از استاندار درخواست يك توليدكننده از استاندار 

جلوگيرى از ورود محصوالت بى كيفيت جلوگيرى از ورود محصوالت بى كيفيت  به اسـتان خـوزستان به اسـتان خـوزستان  
در حال حاضردر فضايى به مساحت  15 هزار متر مربع و زير بناى  6 هزار متر مربع ، زيرساختهاى الزم را جهت توليد لوله و اتصاالت پلى اتيلن  در شهرك صنعتى شماره 3 اهواز ايجاد نموديم 

و اميدواريم تا نيمه  اول  سال 96 با همكارى مسئولين ذى ربط شاهد افتتاح اين كارخانه باشيم تا در ضمن اشتغالزايى بتوانيم با توليد اين محصوالت كاربردى بويژه  
عرصه آبيارى شبكه اى  و نوين گام مهمى در جهت تامين نيازهاى مصرف كنندگان صنعتى و كشاورزى برداريم.

 koohrang_pipe @ yahoo.com:ايميل  
www.koohrangpvc.com:آدرس سايت 

 تلفن:06134491616-06134452673
 فكس:06134452674   تلگرام:09166141472

شركـت پلـى اتيلـن كـارون كوهـرنگ
افتخارات:

 واحد نمونه استانى در عرصه صنعت و معدن(1394)
 واحد نمونه استانى در عرصه صنعت و تجارت(1390)

 توليد كننده ى برتر صنعت و تجارت كشور (1389

فيلم سينمايى «فروشنده» به كارگردانى اصغر فرهادى در حالى در جمع 
ــت بهترين فيلم غيرانگليسى زبان اسكار جاى گرفت كه  نامزدهاى نخس
تاكنون در عرصه هاى مختلف رقابتى سينما موفق ظاهر شده است. پس 
از حضور موفق «فروشنده» در جشنواره فيلم كن كه همزمان با نخستين 
آن در يك رويداد سينمايى بود، بسيارى اين اثر را جزو شانس هاى مراسم 
اسكار هشتاد و نهم ارزيابى كردند. اين تحليل ها كه از سوى منتقدان حاضر 
ــته بودند مطرح مى شد، زمان  ــاى فيلم نشس در كن و افرادى كه به تماش
نمايش فيلم فرهادى در ايران از سوى طيف گسترده ترى از مخاطبان تكرار 
شد. ساختار فيلم فرهادى و هيجان و كشش قصه،  در كنار شيوه كارگردانى 
اين فيلمساز موجب شد، اثرى كه توانسته بود جايزه بهترين بازيگر مرد و 
فيلمنامه را از جشنواره كن دريافت كند، در ايران نيز ركوردهاى فروش را به 
نام خود ثبت كند و همه اين ها نشان دهنده آن بود كه مى توان «فروشنده» 
را همچون يك سرمايه ملى محسوب كرد؛ سرمايه اى ملى كه مى تواند بار 
ديگر نام سينماى ايران را در عرصه بين المللى مطرح كند. با وجود تمامى 
ــنده»  اتفاق نظرى كه در ميان مخاطبان و اغلب منتقدان در مورد «فروش
وجود داشت، زمانى كه قرار بود اين فيلم به عنوان نماينده ايران به مراسم 
اسكار معرفى شود، همچون سال هاى گذشته صداى سازهاى مخالف نيز 
بلند شد، اما قاطعيت شوراى تصميم  گيرى در اين زمينه به گونه اى بود كه 

قبل از دامنه دار شدن بيش از حد بحث ها، 
نام «فروشنده» به عنوان نماينده ايران در 
اسكار 89 معرفى شد. حاصل اين انتخاب 
ــادى به جمع 9 نامزد  راه يافتن فيلم فره
ــم اسكار است. اينجا  نخست جايزه مراس

اسامى پنج نامزد نهايى پنجم بهمن ماه (24 ژانويه) اعالم خواهد 
شد. در ادامه آنچه مى توانست براى دوستداران سينماى ايران و آثار 
فرهادى دلگرم كننده باشد، موفقيت هاى اثر جديد اين كارگردان در 
عرصه بين الملل بود. فيلم فرهادى تاكنون در سه رويداد سينمايى 
ــب جايزه برتر تماشاگران شده است، اين ها در كنار  موفق به كس
جوايز جهانى فيلم نشان دهنده محبوبيت فيلم در جمع دوستداران 

نخبه سينما و عموم مردم است.
ــروع غافلگير كننده اى در كن داشت. زمانى كه  فيلم فرهادى ش
ــهاب حسينى به عنوان بهترين بازيگر مرد براى حضور در  نام ش
«فروشنده» در كن مطرح شد، كمتر كسى تصور مى كرد بار ديگر 
ــمى از سينماى ايران در همان مراسم پشت ميكروفن خوانده  اس
ــم  ــود، اما اين اتفاق رخ داد و به فاصله چند دقيقه بار ديگر اس ش
ــالن پيچيد. اصغر فرهادى كه جوايز بهترين  ــنده» در س «فروش

ــطح  كارگردانى و فيلم را در رقابت هاى س
باالى سينماى جهان دريافت كرده بود، اين 
ــد جايزه فيلمنامه را از آن خود  بار موفق ش
كند. به اين ترتيب «فروشنده» با دو جايزه 

از كن خداحافظى كرد.
ــروع خوشايند در ديگر حضورهاى جهانى نيز ادامه يافت.  اين ش
ARRI/» تيرماه به نيمه نرسيده بود كه فيلم «فروشنده» جايزه

ــنواره فيلم  ــراى بهترين فيلم بين الملى را در جش Osram»  ب
ــنواره در بيانيه خود  مونيخ از آن خود كرد. هيات داوران اين جش
درباره اهداى اين جايزه به فيلم «فروشنده» نوشتند: «ما انتخاب 
ــه در عين معاصر بودن  ــم اين جايزه را به فيلمى بدهيم ك كردي
ــوى آينده دارد. داستانى كه  نگاهى جهانى و از همه مهم تر به س
بسيار هيجان انگيز و پر از شگفتى است. فيلمى درباره آنچه هستيم 

يا مى توانستيم به عنوان انسان باشيم.»
ــنواره  ــه فيلم فرهادى در جش ــك ماه بعد از آنك ــه فاصله ي ب
ملبورن در استراليا روى پرده رفت و با استقبال مواجه شد، در 
سوى ديگر دنيا يعنى در آمستردام هلند، «فروشنده» موفق به 
ــب جايزه شد. اين فيلم كه در افتتاحيه جشنواره آمستردام  كس

ــايت رسمى اين جشنواره،  ــاس گزارش وب س به نمايش در آمد، براس
ــت آورد و از روز  ــاگران» را به دس «تعداد فوق العاده 4584 راى تماش
ــاگران قرار گرفت. براساس اين آرا و  اول، در صدر جدول انتخاب تماش
با توجه به جايزه مشابهى كه در سال 2011 فرهادى با «جدايى نادر از 
سيمين» از اين جشنواره دريافت كرده بود، «فروشنده» دومين فيلم از 
ــد كه در اين جشنواره جايزه تماشاگران را از آن خود  اصغر فرهادى ش
ــازى است كه در اين رشته، دوبار برنده اين  كرد. فرهادى اولين فيلمس

جايزه از جشنواره آمستردام شده است.
«فروشنده» در ماه شهريور در جشنواره ها تورنتو به نمايش درآمد. همچنين 
جشنواره فيلم هاى آسيايى رم كه در روزهاى پايانى شهريورماه آغاز به كار 

كرد ميزبان فيلم فرهادى بود.
ــد و نمايش «فروشنده» در اين  ــنواره فيلم ونكوور مهرماه برگزار ش جش
جشنواره با استقبال گسترده اى رو به رو شد. فيلم هايى كه از زمان نمايش 
فيلم در فضاى مجازى انتشار يافت به وضوح نشان دهنده صف طوالنى 
طرفداران فرهادى در غربى ترين نقطه كانادا بود. اين محبوبيت بى نتيجه 
نماند و جايزه فيلم برگزيده تماشاگران را از اين جشنواره براى فرهادى به 
همراه آورد. در نيمه هاى مهرماه نيز تنديس بهترين فيلم جشنواره فيلم هاى 

پارسى كه در استراليا برگزار مى شود به «فروشنده» تعلق گرفت.

سينماى ايران در انتظار اسكارى ديگر

اقـــبال با «فروشــنده» يار اســت


