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صف بستن در 
ميدان فاطمى، 
امروز وهن است 
و در زمان اصالح 
قانون، حق مردم!

زيرزمينى شدن 
نيروى كار

چه كسى مسوول 
ناكامى بانوان 
فوتباليست است

آقاى رييس جمهور، 
اجازه نصب تنديس 
سردار پارتى را در  
ايذه نمى دهند!
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 شماره چهل و يكم
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قيمت: 500 تومان

اهواز ، به كجا چنين شتابان
نويد قائدي

 اهواز شهري زيبا و خاطره انگير است . هر كسي كه 
در طول دوران زندگي فقط يك بار گذرش به اين شهر 
را  سفر  اين  خاطرات  بتواند  است  محال  باشد  خورده 
مهرباني و خونگرمي مردماني كه  از ياد ببرد. خصوصاً 
همه چيز خود را نثار مهمان نوازي مي نمايند. اگر كسي 
حوصله به خرج دهد و مستندات تصويري و يا نوشتاري 
از سفركنندگان به اين شهر پرجذبه اما مظلوم تهيه نمايد 
حتما اثري كم نظير خواهد شد. هر سفر كننده اي اهواز 
را به خاطره يا تصويري مي شناسد، اين تصوير شايد 
رود كارون،پل معلق،سرزمين هاي نفت و گاز،راه آهن،پل 
سياه يا دوران جنگ باشد اما بزرگترين سرمايه اين منطقه 
مردماني هستند خونگرم و مهمان نواز كه به تمامي اين 
ايران  اند.مردم  و مستحدثات هويت بخشيده  رويدادها 
زمين خوزستان را به مردماني گرم و صميمي مي شناسند.
امروز فالفل اهواز شهره اي بين المللي دارد و سفرا و 
وكال و معاريف ايران زمين حيفشان مي آيد به اهواز سفر 
كنند اما سري به خيابان فالفل فروشان نزنند. امروز موزه 
مردم شناسي و اخالق شناسي و رسوم شناسي اقوام اهواز 

كجاست؟
اگر مقاطع تاريخ شهر اهواز را برش زد قطعاً داراي المان 
ها،خاطرات و بافت هاي اجتماعي بسيار پيچيده و زيبايي 
بوده است . مگر نه احمد محمود نويسنده بزرگ معاصر در 
تعدادي از كتب خود فقط مقاطعي از رويدادهاي اجتماعي 
شهر را به تصوير كشيده و اين آثار تا امروز در صدر كتاب 
هاي اجتماعي ايران قرار دارند. امروز اهواز را بايد به چه 
شناخت؟ مستندات تاريخي و يا موزه راه آهن جنوب ؟ امروز 
موزه نفت و گاز استان خوزستان بعنوان اولين مكان اكتشاف 
نفت كشور كجاست؟ كه بايد جذب كننده توريست نه تنها 
در سطح ايران بلكه در سطح دنيا باشد موزه و نوستالژي 
بزرگترين پااليشگاه نفت جهان در آبادان كجاست؟ بنادر و 

كشتيراني و كارون خروشان را بايد كجا  و  چگونه ديد.
ادامه در صفحه 6
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  حال و روز متروى اهواز :

سه سال كار،سه درصد پيشرفت !

هفته نامه بامداد زاگرس در راستاى رسالت مطبوعاتى
 اقدام به انتشار  ويژه نامه هاى انتخاباتى مى نمايد ،

كانديداى محترم مى توانند  براى دريافت
 اطالعات بيشتر  با شماره هاى ذيل تماس بگيرند 

061-32236705
09165345700

قابل توجه كانديداى محترمقابل توجه كانديداى محترم
 پنجمين دوره شوراهاى اسالمى پنجمين دوره شوراهاى اسالمى

 شهر و روستاى خوزستان  شهر و روستاى خوزستان 
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خوزستان
خبـــر

معاون عمران، توسعه شهرى و روستايى وزرات كشور با 
بيان اينكه عليرغم وجود منابع مالى، امكان هزينه كردن 
اين منابع در پروژه قطار شهرى اهواز فراهم  نشد، گفت: 
متاسفانه در سه سال اخير اين پروژه با حدود كمتر از سه 

درصد پيشرفت همراه بوده است. 
 

خندان دل در حاشيه جلسه با شهرداران و دهياران خوزستان 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امروز در جلسه جداگانه اى 
با حضور معاون عمرانى استاندار، شهردار اهواز، پيمانكار و 

مشاور، پروژه قطارشهرى مورد بررسى قرار گرفت.
وى افزود: چندسالى است كه پروژه  قطار شهرى اهواز را مورد 
بازديد قرار مى دهم، در اين زمينه اختالفاتى بين كارفرما و 
پيمانكار وجود دارد كه اميدواريم شرايط حل اين اختالفات 

ميان كارفرما و پيمانكار هرچه سريعتر فراهم شود.
خندان دل با اشاره به اهميت پروژه قطار شهرى اهواز براى 
وزارت كشور، تصريح كرد: حاضر هستيم بالفاصله پس از بر 
طرف شدن اختالفات ميان پيمانكار و كارفرما، منابع ويژه اى از 
طريق انتشار اوراق مشاركت و يا اولويت دادن تامين واگن ها، 

در اختيار قطار شهرى اهواز قرار دهيم.
وى گفت: براى آخرين بار، يك ماه به دو طرف فرصت داده 
شده تا مشكالت را حل كنند و اگر در يك ماه آينده از اين 
فرصت استفاده نكنند، وارد عمل شده و تصميمات الزم را 
اتخاذ خواهيم كرد و در اين زمينه شرايط احتمال تغيير پيمانكار 

وجود دارد.
معاون عمران، توسعه شهرى و روستايى وزارت كشور با بيان 
اينكه عليرغم وجود منابع مالى، امكان هزينه كردن اين منابع در 
پروژه قطار شهرى اهواز فراهم  نشد، عنوان كرد: متاسفانه در سه 
سال اخير اين پروژه با حدود كمتر از سه درصد پيشرفت همراه 
بوده است، به همين دليل در جلسه امروز براى آخرين بار به 
شهردارى و پيمانكار اين پروژه اخطار داده شد كه بايد از اين 

وضعيت عبور و مشكالت خود را هرچه سريع تر حل كنند.
وى ادامه داد: اگر در يك ماه آينده اين اقدام صورت نپذيرد، 
موضوع را به شوراى عالى فنى كشور منتقل و بر اساس تصميم 
اين شورا عمل خواهيم كرد. مشكل بايد بين كارفرما يعنى 

شهردارى اهواز و پيمانكار حل شود.
خندان دل با اشاره به اينكه وقتى اوراق مشاركت منتشر مى شود، 

نيمى از آن را دولت و نيمى ديگر را شهردارى پرداخت مى كند، 
اظهار كرد: در سال گذشته اجازه انتشار 300 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت براى كمك به متروى اهواز داده شد و آمادگى خود را 

براى مبلغ بيشتر نيز اعالم كرديم.
وى گفت: آمادگى دادن هرگونه اولويت به متروى اهواز را 
داريم. سال گذشته مديران محلى اميدوار بودند كه اين اختالف 
را برطرف كنند اما در جلسه امروز مشخص شد كه پيشرفت 
خوبى در اين زمينه حاصل نشده است و به همين دليل براى 
آخرين بار به پيمانكار و كارفرما فرصت داده شد تا مشكالت 

را حل كنند.
معاون عمران، توسعه شهرى و روستايى وزارت كشور در 
خصوص حل مشكل پسماند شهرها گفت: در دو سال اخير 
برنامه ريزى هاى زيادى براى پسماند شهرها به ويژه شهرهاى 
ساحلى آغاز شد كه اميدواريم امسال اين برنامه ريزى ها به نتيجه 
برسد. به دنبال اين هستيم كه بتوانيم فرايندهايى را عملياتى كنيم 
تا بخش قابل توجهى از اين پسماندها به كمپوست تبديل و كود 

آن خريدارى شده و مورد استفاده قرار گيرد.
انجام  هاى  ريزى  برنامه  در  توان  مى  همچنين  افزود:  وى 
گرفته براى مديريت پسماند شهرها، با سرمايه گذارى بخش 
خصوصى امكان توليد برق را فراهم كرد و سپس اين برق 

توسط وزارت نيرو خريدارى شود.

خندان دل با بيان اينكه در اجراى اين طرح استان هاى ساحلى 
در اولويت هستند، تصريح كرد: مصوبات و هماهنگى هاى 
الزم براى اجراى اين طرح با وزارتخانه هاى مرتبط انجام گرفته 
است و در آخرين جلسه اى كه هفته گذشته با حضور رئيس 
سازمان محيط زيست و رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار 
شد، تصميمات خوبى گرفته شد كه اميدواريم در سال جارى 

شاهد نتايج آن باشيم.
وى عنوان كرد: در چارچوب توجه به شهرهاى كوچك و 
متوسط، استان هاى مرزى بيشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت 
و در بين استان هاى مرزى، خوزستان جايگاه باالترى خواهد 
داشت. خندان دل ادامه داد: در سال 96 از جهت حمل و نقل 
براى بهبود اتوبوسرانى شهرهاى پرجمعيت تر خوزستان، مانند 
اهواز كمك خواهد شد. همچنين به آسفالت خيابان هاى اين 
شهرها از طريق اختصاص قير رايگان كمك هاى ويژه اى 
خواهيم كرد. براى بهبود فضاى شهرى نيز از طريق تزريق كمك 

مالى عالوه بر موارد عادى به اين شهرها توجه خواهد شد.
كشور  وزرات  روستايى  و  شهرى  توسعه  عمران،  معاون 
خاطرنشان كرد: در خصوص گرد و غبار و خدماتى كه مد 
نظر هست، با توجه به اينكه مقابله با اين پديده در  دستور كار 
ديگر وزارتخانه ها قرار گرفته، در حوزه شهرى اصالح معابر و 

كارهايى از اين قبيل در دستور كار قرار دارد.

وزير كشور با بيان اين كه در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
سمن ها بايد به عنوان نهادى مردمى فعال شوند، گفت: 
بهترين راه براى معتاد نشدن، پيشگيرى است و به اين 

منظور بايد شرايط فراغت و تفريح را فراهم كنيم.

 عبدالرضا رحمانى فضلى در جلسه شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر خوزستان  اظهار كرد: خوزستان براى ما استان 
مهمى است و بايد تالش كنيم كه جايگاه اين استان در حوزه 
هاى مختلف به خصوص حوزه هاى اجتماعى در باالترين 
سطح قرار بگيرد. وى بيان كرد: چهار جلسه در زمينه آسيب هاى 
اجتماعى با مقام معظم رهبرى داشتيم و ايشان بر اهميت توجه 
به اين موضوع تاكيد فراوان داشتند و پيگير اين موضوع بودند. 
ايشان تعبير «كار فوق العاده» را داشتند و فرمودند كه كار فوق 
العاده مى خواهند. انتظار است كه چنين كارى در استان خوزستان 
نيز انجام شود. وزير كشور عنوان كرد: در بحث شيوع شناسى 
كه خود استان خوزستان انجام داده است، متاسفانه آمار و ارقام 
مناسب نيست. اين آمار و ارقام در شان مردم خوزستان نيست و 
همچنين بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشيم كه تمام جوانان 
كشور، فرزندان ما هستند و ما نيز متولى اداره حكومتى كشور 
هستيم و اين جوانان حق دارند كه از ما مطالبه كنند و ما مسئول 

و متعهد هستيم و بايد جواب دهيم.
وى افزود: بايد به وجدان خود رجوع كنيم كه آيا كارى انجام 
داده ايم يا خير. به هر حال جدا از جلسات، بايد به خداوند هم 
پاسخگو باشيم. آمار و ارقام براى من رضايت بخش نيست و 
توقع من برآورده نشده است. در جلسه صبح امروز نيز كه در 
زمينه مبارزه با مواد مخدر در استاندارى خوزستان برگزار شد، 
چند نفر غيبت داشتند؛ چه توجيهى براى اين كار خود دارند و 
چرا از مسئوليت فرار مى كنند؟ از استاندار مى خواهم هر كسى 
كه دليل مشخصى براى غيبت خود ندارد، حتما توبيخ شود. بايد 
گزارش ها دقيق و حساب شده باشد زيرا ما بايد پاسخگو باشيم.
رحمانى فضلى گفت: اين موضوع را هم مدنظر داشته باشيد كه 
امسال به صورت ماهانه گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
خوزستان را دريافت مى كنم و اين موضوع بايد به صورت 

مستمر پيگيرى شود.

وى عنوان كرد: در خصوص مبارزه با مواد مخدر بايد از طريق 
اجتماعى كردن موضوع، كار كنيم. به اين منظور مى توانيم از 
ظرفيت آموزش و پرورش نيز استفاده كنيم. به طور مثال آموزش 
و پرورش بايد متولى جامعه خود باشد و تمام معلمان و كسانى 
كه در اين حوزه هستند، بايد نسبت به دانش آموزان احساس 
مسئوليت داشته باشند. همچنين دستگاه هاى مختلف، داراى 
بودجه و امكانات هستند و وظيفه ذاتى آن ها است كه كار را 
انجام دهند و ستاد مبارزه با مواد مخدر كار هماهنگى، سياست 

گذارى، نظارت و پيگيرى را دارد.
رحمانى فضلى با بيان اين كه در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
سمن ها بايد به عنوان نهادى مردمى فعال شوند، افزود: بهترين 
راه براى معتاد نشدن، پيشگيرى است و به اين منظور بايد شرايط 
فراغت و تفريح را فراهم كنيم. در هر صورت بايد پيگيرى ها را 
به شدت تقويت كنيم، آگاهى بخشى و آموزش دادن به مردم 
و خانواده ها بسيار مهم است و رسانه ها در اين امر تاثيرگذار 

هستند.
وزير كشور با اشاره به طرح جمع آورى معتادان متجاهر و 
خرده فروشان مواد مخدر در كشور گفت: جمع آورى معتادان 

متجاهر و همچنين خرده فروشان در 12 استان در دستور كار 
قرار گرفت كه در اين طرح، 20 هزار نفر را جمع آورى و 
ساماندهى كرديم. در اين طرح، كار درمان هم انجام مى شود كه 

اين براى ما بسيار مهم است.
وى خاطرنشان كرد: كار روانشناختى، تقويت فرهنگ پذيرى، 
توانمندسازى و مجموعه كارهاى اجتماعى نيز بايد براى اين 
قشر در نظر گرفته شود. روابط اين افراد در خانواده هايشان نيز 

بايد تقويت شود.
رحمانى فضلى بيان كرد: مقابله با مواد مخدر يك كار تخصصى 
است و اين گونه نيست كه مردم وارد شوند؛ اين كار وظيفه 
اصلى نيروى انتظامى و وزارت اطالعات است و قوه قضاييه نيز 
در اين بخش بسيار موثر است. به هر حال دوستان بايد بيشتر 

از اين تالش كنند.
وى عنوان كرد: مسير ترانزيت مواد مخدر به سمت آب حركت 
كرده است و دوستان بايد كار اطالعاتى و نفوذ و پيگيرى هاى 
پنهان را داشته باشند. در دنيا چرخش مالى مواد مخدر باال است 
و حتما بايد با روش پيچيده و پنهان و كارهاى اطالعاتى با آن ها 

برخورد كرد.
وزير كشور بيان كرد: در سال گذشته در كشور 17 درصد 
افزايش كشفيات مواد مخدر داشته ايم و 706 تن مواد مخدر 
كشف شد. نيروهاى ما در اين بخش به خوبى كار مى كنند، البته 
جا دارد بيش از اين عمل كنيم. پيچيدگى بحث اعتياد بسيار باال 
رفته و به شدت به اين پيچيدگى افزوده مى شود. البته در دو سال 

اخير گام هاى بلندى برداشته شده است.
وى خطاب به استاندار خوزستان گفت: استاندار نبايد تعارف 
داشته باشد، برخى فرمانداران تعداد جلسات الزم را در بحث 
مقابله با مواد مخدر نداشته اند و كوتاهى آن ها در اين زمينه براى 
من توجيه پذير نيست. فرماندارى براى من محترم است كه 
وظايف خود را انجام دهد. رحمانى فضلى خاطرنشان كرد: رتبه 
استان خوزستان در حوزه مواد مخدر اصال خوب نيست و در 

سال 96 بايد اين رتبه جبران شود.
وى افزود: در زمينه مبارزه با مواد مخدر در خوزستان به سه 
فرماندار نمونه استان پاداش داده شود و همچنين سه فرماندار 
پايين نيز تذكر كتبى داده شود و در خصوص ساير مسئوالن نيز 

به همين صورت عمل شود. 

اگر  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  شادگان  نماينده 
تاالب شادگان حيات خود را داشته باشد مى تواند حيات 
منطقه را نيز از لحاظ وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم، 

وضعيت زيست محيطى و كيفيت هوا تامين كند.

 مجيد ناصرى نژاد در حاشيه بازديد از وزيركشور از تاالب 
شادگان  اظهار كرد: وضعيت تاالب شادگان بهبود پيدا نكرده 
است و ورودى تاالب بايد از محل حوضه جراحى و كارون 
تامين شود. وى افزود:  از محل رودخانه كارون شاهد قطع 
اتصال آب و ورود پساب هاى نيشكر به تاالب هستيم. 
تامين آب از حوضه جراحى نيز كم است و به تاالب نمى 

رسد و از اين رو وضعيت تاالب مطلوب نيست.
تاالب،  موجودى  آب  حاضر  حال  در  كرد:  تصريح  وى 
پساب بوده و با شورى بااليى نيز همراه است و باال بودن اى 
سى آب، حيات طبيعى تاالب را با مشكل مواجه كرده است.
ناصرى نژاد گفت: از شركت توسعه نيشكر درخواست كرده 
ايم با هدايت آب به تاالب، وضعيت موجود را جبران كنند 
كه اين امر تاكنون صورت نپذيرفته است و تاالب آبگيرى 

نشده است.
وى ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست در سال 91 
اقدام به كشيدن كانال بين منطقه دارخوين و مسعودى كرد 
كه به دليل عدم تخصيص اعتبار، اين كانال نيمه تمام باقى 
آبگيرى  براى  اقداماتى  كرد:  عنوان  شادگان  نماينده  ماند. 
تاالب شادگان انجام نشده است و اگر اين روند به اين شكل 

ادامه پيدا كند تابستان قطعا با مشكل مواجه خواهيم شد.
وى افزود: مناطقى در تاالب وجود دارد كه اگر با اين روند 
خشك شوند، بدون شك عالوه بر گردوغبار، شاهد ريزگرد 
نمكى در خوزستان خواهيم بود زيرا عالوه بر صحرا شدن  
منطقه، انباشت نمك پساب ها در تاالب در حال افزايش 
است و با زمين هاى نمكى مواجه شده ايم كه در اثر تندى باد 

و طوفان به ريزگرد نمكى تبديل خواهد شد.
ناصرى نژاد خاطرنشان كرد: دولت اخيرا تحرك هاى خوبى 
براى استان داشته و شاهد مسافرت هاى پى در پى و حضور 
وزا در خوزستان هستيم كه اين مساله جاى تشكر دارد اما 
اگر از قبل اين تحرك ها انجام مى شد قطعا شاهد اتفاق هاى 

خوبى در استان بوديم.
وى در خصوص سفر وزير كشور به شادگان گفت: اين 

سفر با موضوع اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال است و 
اين موضوع از بحث حفظ محيط زيست و حيات تاالب ها 
جدا نيست زيرا اين مباحث همچون زنجيره به هم پيوسته 
هستند. نماينده شادگان ادامه داد: وزير كشور بازديد عملياتى 
از تاالب شادگان خواهد داشت و حضور وزير كشور در 
تاالب به عنوان عضو موثر در هيات دولت حتما نتيجه 

بخش خواهد بود.
وى با بيان اينكه امروز بحث تجارى شدن بندر شادگان به به 
صورت رسمى اعالم مى شود، گفت: مشكلى كه در تاالب 
داريم عدم وجود متولى و حافظ آن است. سازمان حفاظت 
محيط زيست حافظ مرزهاى تاالب و جلوگيرى از صيد و 

ساخت و ساز غيرمجاز است.
ناصرى نژاد عنوان كرد: نيازمند متولى براى تاالب هستيم 
كه آب را به تاالب رسانده و حيات تاالب را حفظ كند. 
همچنين اقدامات گردشگرى در منطقه ايجاد شده اما متولى 

براى نگهدارى وجود ندارد.
وى خاطر نشان كرد: اگر بتوانيم با وزير كشور به تفاهم 
برسيم و سازمانى براى بهره بردارى مناسب و حفظ حيات 

تاالب داشته باشيم، بسيار خوب است. 

رئيس كل دادگسترى خوزستان گفت: 
تا  كرد  خواهيم  تالش  جارى  سال  در 
با حمايت از سرمايه گذارى مشروع در 
مقام  منويات  از  اطاعت  ضمن  استان، 
معظم رهبرى به كاهش جرائم در استان 

كمك كنيم.
نوروزى  ديدار  در  افشارنيا  فرهاد 

فقيه  ولى  نماينده  با  قضايى  مسئوالن 
در استان، تأكيد كرد: تمام تالش ما اين 
گرانقدر  نصايح  از  استفاده  با  تا  است 
ايشان  نماينده  و  رهبرى  معظم  مقام 
امسال  اقتصادى  شعار  به  استان،  در 
اشتغال»  و  توليد  مقاومتى،  «اقتصاد  كه 

است، جامه عمل بپوشانيم.
ولى  نماينده  حمايت هاى  از  وي 
و  قدردانى  خوزستان  استان  در  فقيه 
حمايت ها  اين  كرد:  اميدوارى  اظهار 
ادامه  آتى  سال هاى  در  توجهات  و 
در  فقيه  ولى  نماينده  باشد.  داشته 
سخنانى،  طى  نيز  خوزستان  استان 
اظهار داشت: شكر نعمت الهى را به جا 
قضايى  دستگاه  خداوند  كه  مى آوريم 
امين و با تحرك و از همه مهم تر متدينى 

را نصيب كشور ما كرده است.
با  گفت:  جزايرى  موسوى  آيت اهللا 

وجود رئيس كل دادگسترى خوزستان 
وضعيت  استان،  قضايى  مديران  و 
قضايى در شرايط مطلوبى قرار دارد و 
مردم از اين دستگاه و از وضعيت امنيت 

استان اظهار رضايت دارند.
وي ادامه داد: وجود امنيت و اعتماد مردم 
نعمت هاى  از  يكى  قضايى  دستگاه  به 
زحمات  پرتوى  در  كه  است  بزرگى 
مخلصانه رئيس كل محترم دادگسترى و 

قضات شريف استان به دست آمده است.
موسوى جزايرى گفت: طى ساليان اخير 
دادگسترى كل استان خوزستان زحمات 
موجبات  و  شده  متحمل  را  فراوانى 

رضايت مردم را فراهم آورده است.
وى تصريح كرد: اين زحمات جاى تقدير 
در  مؤثر  اقدامات  اين  است  اميد  و  دارد 
بيشتر  پرتوى توجهات حضرت بقيه اهللا 

شود.

كه  هايى  صالحيت  رد  عمده  كنون  تا 
صورت گرفته به علت نقايص در پرونده 
تحصيلى و عدم ارايه گواهى سوء پيشينه 

و مواردى از اين قبيل بوده است.
سرپرست  ميرزايى  خون  اهللا  نبى  دكتر 
خصوص  در  اهواز   شهر  فرماندارى 
صالحيت  وضعيت  بررسى  آخرين 
كانديدهاى شوراى اسالمى شهر اهواز 
و زمان اعالم نهايى نظر هيات اجرايى 
گفت: چهارشنبه آخرين روز رسيدگى 
صالحيت  به  اجرايى  هاى  هيات 
كار  عمده  است  انتخاباتى  داوطلبان 

رسيدگى انجام شده است.
فرماندار اهواز در خصوص آخرين زمان 
داوطلبين  هاى  صالحيت  تاييد  فرايند 
گفت:  چهارشنبه تا پايان وقت، آخرين 
جمع بندى هاى پرونده داوطلبان را انجام 
تنظيمى  برنامه  با  مطابق  و  داد  خواهيم 
پنجشنبه صبح ليست آماده شده تصميمات 
هيات اجرايى را به هيات نظارت تحويل 

خواهيم داد.
دكتر خون ميرزايى در پاسخ به اين پرسش 
شرايط  واجد  اكثرين  شود  مى  گفته  كه 
شوراى شهر به تاييد هيات اجرايى رسيده 
اند بيان كرد: خوشبختانه هيات اجرايى با 
وسعت نظر و با توجه به آگاهى گسترده 
اهواز  شهر  سطح  از  خودشان  كه  اى 
داشتند شناخت خوبى نسبت به داوطلبين 
داشتند و بعضا اگر نياز هم بود مشورت 
ديگر  محلى  معتمدين  با  بيشترى  هاى 
براى بررسى صالحيت داوطلبين  انجام 

مى دادند. 
وى  ادامه داد: ما تا آخرين ساعات هم 
از ظرفيت زمانى استفاده خواهيم كرد به 
اين علت كه هيات اجرايى عجله اى براى 

انجام كار در يك بازده زمانى ندارد و با 
پيش  را  كار  نظر  وسعت  و  بيشتر  دقت 
نشود  ضايع  كسى  حق  تا  برد  خواهند 
چراكه ممكن است هزينه هاى سنگينى 
از  اجرايى  هيات  باشد,  داشته  بر  در  را 
آبروى داوطلبين محافظت خواهند كرد و 
اطالعات را محرمانه نگه خواهند داشت.  
خون ميرزايي اظهار كرد: تا كنون عمده 
گرفته  صورت  كه  هايى  صالحيت  رد 
به علت نقايص در پرونده تحصيلى و 
عدم ارايه گواهى سوء پيشينه و مواردى 
از اين قبيل بوده است. گزارشات منابع 
چهارگانه منبع تصميم گيرى بوده است 
و اطالعات بسيار خوبى را در اختيار ما 

قرار دادند.
 وي در پايان گفت: از منابع چهارگانه كه 
با دقت نظر پاسخ هاى مشورتى را براى 
خوبى  زمانى  بازده  در  و  كردند  تهيه  ما 
پاسخگو بودند و تا پاسى از شب پرونده 
كنم.  مى  تشكر  كردند  مى  رسيدگى  ها 
نظارت  هيات  و  اجرايى  هيات  اعضاى 
زحمات بسيارى كشيدند و من از آن ها 

صميمانه تشكر مى كنم.

به منظور ارسال به دفتر مقام معظم رهبرى 
براى  ايذه  مردم  جمهورى  رياست  و 
درخواست طرح تامين آب خود از سد 

كارون 3 طومار جمع كردند.
 اين شهرستان با توجه به قرار گرفتن در 
مجاورت رود كارون و همچنين منطقه 
كوهستانى زاگرس جنوبى همواره از اقليم 
و شرايط آب و هوايى ويژه اى در استان 
هرچند  است.  بوده  برخوردار  خوزستان 
مهم  سد  چند  جزاير  ميان  در  ايذه  كه 
كشور واقع شده است، بحران بى آبى و 

عدم توسعه كشاورزى شهرستان با وجود 
ظرفيت هاى باال يكى از دغدغه هاى مهم 
زيادى  جمعيت  رو  اين  از  و  بوده  مردم 
به دليل مشكالت چند ساله آب و هوا 

مهاجرت كرده اند.
كارون 3  درياچه  و  سد  اينكه  وجود  با 
است  شده  واقع  شهر  اين  مجاورت  در 
مردم از ظرفيت هاى آبى اين پروژه عظيم 
بى بهره مانده اند و اين درحالى به وقوع 
مى پيوندد كه چندين نفر تاكنون به دليل 
غرق شدن در آب درياچه جان خود را 

از دست داده اند.
بى بهره بودن مردم شهرستان ايذه از آب 
درياچه سد كارون 3 و تامين آب موردنياز 
آشاميدنى شهرستان از طريق حفر چاه؛ 
باعث قطعى هاى متداول آب در ساعات 
مختلف شبانه روز و جيره بندى آب شرب 

شده است.
مجلس  مختلف  ادوار  در  كه  چند  هر 
شهرستان  نمايندگان  اسالمى  شوراى 
درون  آب  انتقال  به  را  خود  موضع 
حوضه اى از سد كارون 3 به دشت ايذه 

صورت  عملى  اقدامات  كرده اند  عنوان 
نگرفت تا اينكه پس از انتخاب هدايت اهللا 
شهرستان هاى  نماينده  عنوان  به  خادمى 
ايذه و باغملك وى اين پروژه را وارد فاز 
جديدى كرد و اساس كار خود را براى 
خدمت به مردم در سال نخست آب قرار 

داد.
گرفته  صورت  تالش هاى  وجود  اين  با 
توسط نماينده در صورتى به ثمر خواهد 
نشست كه بحران آب نياز آب به مطالبه 

اصلى مردم تبديل شود.
جمعى از مردم شهرستان با راه اندازى يك 
مركز در مركز شهر اقدام به جمع آورى 
معظم  مقام  دفتر  براى  آب  مطالبه  امضا 
جمهورى  رياست  همچنين  و  رهبرى 
فرياد  بتوانند  طريق  اين  از  تا  كردند 
آب خواهى و نياز آب خود را به گوشه 

مسؤوالن برسانند.
جمع  حمايت  و  استقبال  با  طرح  اين 
تا  شد  مواجه  شهرستان  مردم  از  زيادى 
تهيه  ايذه  مردم  دادخواهى  طومار  اينكه 

شود.

 شهردار اهواز گفت: بيش از 30 درصد از 
جمعيت اين كالنشهر حاشيه نشين هستند 
كه به داليل جنگ و بحران بيكارى در 

زاگرس ساكن حاشيه شهر اهواز شدند.
سيد خلف موسوى  در نشست معاون 
عمران، توسعه شهرى و روستايى وزير 
كشور با شهرداران و دهياران خوزستان 
مباحث  از  يكى  كرد:  اظهار  اهواز  در 
بسيار مهم مسئله درآمدهاى پايدار شهرى 
هست. متأسفانه در اين زمينه يك سيستم 
كامل و جامع تاكنون پيشنهاد نشده است. 

برخى شهردارى ها براى كسب درآمد به 
موضوعات پروانه هاى ساختمانى يا ساير 
بخش ها روى مى آورند دليلش اين است 

كه درآمد ديگرى ندارند.
وى با اشاره به مشكالت حوزه حمل و 
نقل در شهردراى اهواز افزود: 60 اتوبوس 
به ناوگان حمل و نقل عمومى اهواز اضافه 

شده ولى باز هم پاسخگو نيست.
در  نشينى  حاشيه  با  ارتباط  در  موسوى 
اهواز نيز گفت: دومين يا سومين كالنشهر 
حاشيه نشين كشور هستيم. بيش از 30 
حاشيه  اين كالنشهر  جمعيت  از  درصد 
نشين هستند كه به داليل جنگ و بحران 
شهر  حاشيه  ساكن  زاگرس  در  بيكارى 

اهواز شدند.

اقتصاد كشور مديون
 خوزستان است

شهر  شوراى  رئيس  شيرمردى  هوشنگ 
اهواز نيز در اين نشست خطاب به معاون 

كرده  اعالم  گفت:  كشور  وزير  عمرانى 
اهواز  متروى  طرح  پيشرفت  كه  بوديد 
رضايتبش نيست كه كمبود اعتبار و ضعف 

مديريت شهرى باعث آن شده است.
شهرى  قطار  پروژه  كرد:  بيان  شيرمردى 
مى  سرانجام  به  ساله  چهار  بايد  اهواز 
رسيد ولى اكنون بعد از 15 سال هم هنوز 
دولت  عنايت  با  ولى  نرسيده  نتيجه  به 
حاصل  خوبى  پيشرفت  اميد،  و  تدبير 
خوزستان  كرد:  تصريح  وى  است.  شده 
داراى زيرساخت هاى بسيارى بوده كه با 
وجود جنگ تحميلى، يكى پس از ديگرى 
تخريب شده است. خوزستان سالها درگير 
بازسازى بوده ولى هنوز نتوانسته از لحاظ 
وضعيت  يك  به  كيفى  و  كمى  توسعه 
پايدار برسد. شيرمردى گفت: انتقال آب 
تغيير  و  است  ملى  خيانت  يك  كارون 
اكوسيستم باعث تخريب محيط زيست 
مى شود. اقتصاد كشور مديون خوزستان 
هست و نبايد كارى كنيم كه به كل كشور 

آسيب وارد شود.

تالش بيشتر دستگاه قضايى براى حمايت 
از سرمايه گذارى مشروع

دليل عمده ردصالحيت ها كانديداهاى شوراى شهر اهواز

طومار مردم ايذه براى درخواست طرح
 تامين آب خود از سد كارون 3

30 درصد حاشيه نشين اهوازى 

  حال و روز متروى اهواز :

سه سال كار،سه درصد پيشرفت !

رتبه خوزستان در حوزه مواد مخدر خوب نيست

 وضعيت تاالب شادگان بهبود پيدا نكرده است



واكنش دادستان به سخنان جنجالى 
احمدى نژاد در خوزستان

دادستان كل كشور درحاشيه مراسم توديع و معارفه دادستان عمومى و انقالب 
استان يزد گفت: گاهى به ما مى گويند فالن آقايى در خوزستان فالن حرفهايى 
را زده است، فالن جا حرف هاى ديگرى زده ، ما مى گوييم نوبت آن ها هم مى 
رسد و بايد اين دمل برسد تا به آنها هم رسيدگى كنيم. حجه االسالم والمسلمين 
منتظرى گفت قوه قضاييه هيچگاه بى دليل و بى مدرك كارى نمى كند و بر 
اساس قانون عمل مى كند و وظيفه ما بر حسب قانون برخورد است و انتظار ما 

از دستگاههاى اجرايى اين است كه با ما همكارى كنند .

حذف كامل خبر ثبت نام احمدى نژاد 
در روزنامه هاى اصولگرا

اصولگرايان  به  منسوب  هاى  روزنامه  همه  سابقه  كم  و  هماهنگ  اقدام  يك  در 
خبر ثبت نام احمدى نژاد براى انتخابات رياست جمهورى را بايكوت كردند. به 
گونه اى كه اين خبر در صفحات اول اين روزنامه ها از كيهان تا همشهرى و 
از جوان تا جام جم حتى در حد تيتر فرعى ديده نشده است. شمارى از فعاالن 
و كارشناسان حوزه رسانه از اين اتفاق اظهار شگفتى كرده اند. اين اتفاق (حذف 
سايت  بويژه  مجازى  فضاى  در  گسترده  بازتاب  نژاد)  احمدى  آمدن  خبر  كامل 
هاى تخصصى روزنامه نگاران پيدا كرد و اغلب كاربران به زبان نقد و نصيحت 
نوشته اند كه رسانه هاى اصولگرا هر اندازه هم از تصميم احمدى نژاد عصبانى 
را  خبر  اين  تيك  گذاستند.  مى  كنار  را  خبر  اصل  نبايد  اما  باشند  شده  نگران  و 

منتشر كرد.

مردم به كسى كه توصيه رهبر انقالب را 
گوش نداده رأى نمى دهند

اينكه  گفت:  اسالمى  مؤتلفه  حزب  كل  دبير  مقام  قائم  بادامچيان،  اسداهللا 
احمدى نژاد تصور كند با وعده يارانه مى تواند رأى جمع كند، فكر غلطى است. 
وى تصريح كرد: مردم نبايد وارد دعوا و جدال شوند و بايد بررسى كنند كه كسى 
كه توصيه رهبر معظم انقالب را گوش نداده و به صحنه انتخابات آمده نبايد به 
معظم  مقام  بايد  را  شود  جمهور  رئيس  مى خواهد  كه  كسى  حكم  دهند؛  رأى  او 
رهبرى تنفيذ كنند پس بايد به كسى رأى دهيم كه توصيه ايشان را گوش دهد 
نه كسى كه سرپيچى كرده است. بادامچيان عنوان داشت: مردم براى حضور در 
انتخابات احساس تكليف مى كنند و بر مبناى تكليف الهى سعى بر انتخاب دارند؛ 
دچار  بيايند  قدرت  به  رسيدن  براى  اگر  نيز  مى شوند  انتخابات  وارد  كه  كسانى 

شرك شده اند چراكه بايد براى رضاى خدا بيايند.

واكنش غرضى به كانديداتورى احمدى نژاد
حرف  شوم،  مى  پيروز  قطعا  من  داشت:  اظهار  «انتخاب»  با  گفتگو  در  غرضى 
هايى كه براى شما مى زنم، اصال معارض و مخالف ندارد، جز گروه هايى كه 
قدرت در دست دارند. غرضى همچنين در واكنش به كانديداتورى احمدى نژاد 
مردم  امور  بر  دوباره  ندارد  شايستگى  وجه  هيچ  به  نژاد  احمدى  داشت:  اظهار 

حاكم شود.

گاليه كدخدايى از تعداد زياد كانديداها
كرد  گوشزد  انتخابات  دواطلبان  باالى  تعداد  برابر  در  نگهبان  شوراى  سخنگوى 
كه«افرادى كه سن قانونى براى امور ادارى ديگر را ندارند قطعا نبايد براى داوطلبى 
شرايط  واجد  قطعا  كه  افرادى  پرسيد:چرا  همچنين  او  كنند.»،  نام نويسى  انتخابات 
نيستند، ثبت نام مى كنند؟عباسعلى كدخدايى در ارتباط زنده تلفنى با شبكه يك سيما، 

درباره اقدام مجلس شوراى اسالمى در اصالح شروط الزم براى داوطلبى انتخابات 
رياست جمهورى و رد آن از جانب شوراى نگهبان اظهار داشت: نمايندگان مجلس 
چنين اقدامى كردند، اما چون اعضاى شوراى نگهبان معتقدند كه تفسير اصل 115 
به عهده اعضاى اين شوراست و آن شرايط هم به نوعى در چارچوب اين اصل قرار 
نمى گرفت، آن مصوبه ها تاييد نشد.وى گفت: با مرورى بر ماده 35 قانون انتخابات كه 
شرايط داوطلبان رياست جمهورى را ذكر كرده بسيارى از مسائل قابل طرح است و 
طبعا در بند رجال سياسى يا مدير و مدبر بودن، مساله سن هم نهفته است، به نحوى 
كه افرادى كه سن قانونى براى امور ادارى ديگر را ندارند قطعا نبايد براى داوطلبى 
انتخابات هم نام نويسى كنند.كدخدايى افزود: با اين حال شوراى نگهبان پس از پايان 
مهلت قانونى نام نويسى داوطلبان، صالحيت افرادى را كه نام نويسى كرده اند بررسى 

و اعالم نظر مى كند.

داوطلب رياست جمهورى: ايرانيان خيار بكارند!
در  واقع  انتخابات  ستاد  سخنرانى  محل  به  ورود  با  ناشناس  كننده  نام  ثبت  يك 
خواهش  گفت  خبرنگاران  به  خطاب  و  گرفت  قرار  تريبون  پشت  كشور  وزارت 
با  هم  خبرنگاران  كنند؛  روشن  را  بلندگو  مسئوالن  تا  شويد  من  مخاطب  ميكنم 
تشويق مخاطب او شدند؛ اين ثبت نام كننده مى گويد ماهيانه251 هزار تومان 
يارانه مى دهد و اين كار را از طريق چاپ اسكناس توسط بانك مركزى انجام 
مى دهد؛ او مى گويد به هر خانوار ايرانى چندين هكتار شوره زار مى دهد تا خيار 

بكارند و خيار شور كشت كنند.

رسايى هم از احمدى نژاد برگشت
حميد رسايى فعال سياسى اصولگرا و نماينده سابق مجلس شوراى اسالمى، در 
در  مردم  زمانى  كه  گرفت  الهام  پيامى  از  احمدى نژاد،  كانديداتورى  به  واكنش 
مقابل بنى صدر استفاده مى كردند.رسايى با انتشار عكس در كانال تلگرامى خود 
نوشت: «احمدى نژاد و ديگر چهره هاى سياسى بدانند، ما اگر روزى به شما با قلم 

سياه رأى داديم، به خمينى و خامنه اى با خون سرخ مان رأى داده ايم!»

با تصميم شوراى مركزى جبهه مردمى 
ثبت نام 5 نامزد اين جبهه بالمانع است

برگزيده  نامزد  نام 5  ثبت  اسالمى  انقالب  مردمى نيروهاي  جبهه  مركزى  شوراى 
كنونى  مقطع  در  جمهورى  رياست  انتخابات  در  خود  دوم  عمومى  مجمع  در  شده 
را بالمانع دانست. در اين مذاكرات اين موضوع براى شوراى مركزى احراز شد كه 
همه كانديداها به هدف پيروزي اعتقاد كامل داشته، به وحدت نيروهاي انقالب پاي 
بند بوده و به تدبير جبهه در مقاطع حساس آينده اعتماد دارند. در مجمع عمومى 
دوم جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى آقايان سيد ابراهيم رئيسى، على زاكانى، 

مهرداد بذرپاش، محمدباقر قاليباف و حميدرضا حاجى بابايى برگزيده شدند.

افرادى كه جرقه اوليه حوادث 88 را زدند
 دوباره به دنبال تشنج اند

دانشجويان  اسالمى  انجمن  ادوار  اعضاى  با  ديدار  در  عارف  محمدرضا  دكتر 
در  را  وظيفه شان  اولى ها  نسل  كه  بگويم  بايد  صادقانه  گفت:  تهران  دانشگاه 
برابر نسل هاى بعد از خود بخوبى انجام ندادند اگر اين وظيفه به درستى انجام 
در  دانشگاه  مديران  از  برخى  نبوديم.  نسلى  گسست  نوعى  شاهد  اكنون  مى شد 
مشكالتى  از  بسيارى  مى شوند.  تسليم  دانشگاه  بيرون  نهادهاى  فشارهاى  برابر 
براى  نهادهاى  برخى  تالش  خاطر  به  دارد  وجود  دانشگاهى  محيط هاى  در  كه 
مديريت فضاى دانشگاهى است و متاسفانه برخى از مديران مراكز آموزش عالى 
در برابر اينگونه فشارها تسليم مى شوند كه نتيجه اين كار امنيتى شدن فضاى 
دانشگاه است كه تبعات زيادى دارد. آيا بايد نتيجه انقالب اسالمى ما كه يك 

برابر  در  جوابى  چه  مسئوالن  ما  باشد؟  فساد  از  حجم  اين  بود  فرهنگى  انقالب 
گسيخته اى  افسار  فسادهاى  با  وقتى  كه  داريم  آينده  هاى  نسل  و  جوان  نسل 
ادعاى  دارند  نقش  ها  فساد  اينگونه  در  كه  افرادى  بعضًا  كه  مى شوند  مواجه 
انقالبى گرى هم داشتند؟ مطمئنًا نظام اسالمى ظرفيت تكرار حوادثى به مانند 
را  حوادث  اين  اوليه  جرقه  مقطع  آن  در  كه  افراد  برخى  و  ندارد  را   88 حوادث 
زدند اكنون هم مى خواهند جو كشور را با اظهارات نسنجيده خود متشنج كنند به 
همين دليل اصالح طلبان بايد هوشيار باشند كه در دام طراحى شده اين افراد كه 
سابقه رو دوروى با اركان نظام را دارند نيافتند. اتفاق رخ داده در انتخابات سال 
92 عنايت خداوند بود، در انتخابات 92 كه جو ياس و نااميدى در بخشهاى از 
جريان اصالحات حاكم بود با ميدان دارى جوانان و دانشجويان حماسه اى خلق 
شد و بعد از آن هم تالش شد روند آغاز شده ادامه پيدا كند كه خوشبختانه در 
اسفند 94 و در انتخابات مجلس نتيجه حفظ و ارتقا سرمايه اجتماعى ايجاده در 

انتخابات 92 را ديديم و اكنون هم بايد با تمام توان اين روند را ادامه دهيم.

گاليه انتخاباتى سفير ايران در انگليس
حميد بعيدى نژاد ، در يادداشتى با اشاره به ثبت نام برخى از افراد فاقد شرايط در 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نوشت :فكر نمى كنم در جهان امروز 
كشور ديگرى مثل ايران باشد كه عرصه ثبت نام براى رياست جمهورى بعنوان 

عاليترين مسؤوليت اجرايى كشور در آن تا اين حد تنزل يافته باشد.

نامزدى رييسى ربطى به «جمنا» ندارد
اينكه  مورد  در  اسالمي  شوراي  مجلس  اصولگراي  نماينده  ذوالنوري  مجتبي 
آيا رييسي كانديداي جمنا است يا كانديداي بخشي از اصولگرايان است گفت: 
رييسى شخصيت فراجناحي هستند و نامزد جبهه همه نيروهاي انقالب اسالمي 
است و ربطي به جمنا ندارد و چون كانديداي ذوابعاد و شخصيتي برجسته هستند 
در  قم  مردم  باشد.نماينده  نداشته  خود  ليست  در  را  وي  توانست  نمي  جمنا  لذا 
ابتدا  همان  از  رييسي  داد:  ادامه  ايران  عصر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  مجلس 
صرفا در يك جريان كشور تعريف نشد و شخصيت و چهره اي فراجناحي است و 
طبيعتا از اين چهره انقالبي همه جريان هاي كشور مي توانند حمايت كنند و وي 
قرار دهند.ذوالنوري بيان كرد: اگر جمنا به وحدت برسند  را در ليست خودشان 
كه  اي  گزينه  ترين  برجسته  برسند  وحدت  به  خواهند  مي  اگر  و  است  مطلوب 
استعداد ايجاد وحدت و اجماع را دارد اقاي رييسي است.وي با ابراز اميدواري از 
اينكه در جمنا وحدت حاصل شود گفت:من فكر مي كنم با ورود رييسي ارايش 
ساير جريان هاي اصولگرا نيز تغيير مي كند و كانديداهاي نام آشنا ديگر ثبت 

نام نخواهند كرد.

روايتى از پرونده هاى مفتوح بقايى
 در قوه قضائيه

سخنگوى كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسالمى از پرونده مفتوحه «حميد 
وى  مسئوليت  زمان  در  گرفته  صورت  تخلفات  درباره  كميسيون  اين  در  بقايى» 
كرد:  اظهار  پارسايى  بهرام  داد.  خبر  گردشگرى  و  فرهنگى  ميراث  سازمان  در 
پرونده اى مربوط به آقاى بقايى از سال 91 در زمان دولت آقاى احمدى نژاد در 
اين  كه  بود  شده  مفتوح  واصله  گزارشات  اساس  بر  مجلس  نود  اصل  كميسيون 
پرونده همچنان در حال پيگيرى است. وى كه با ايسنا گفتگو مى كرد، افزود: 
اين پرونده مربوط به زمان مسئوليت آقاى بقايى در سازمان ميراث فرهنگى و 
گردشگرى است و تخلفاتى كه در اين دوران در سازمان صورت گرفته است كه 
بر اين اساس مكاتباتى هم با ديوان محاسبات و قوه قضاييه انجام شده است. 
آقاى بقايى در همين رابطه در قوه قضاييه پرونده اى دارد كه در جريان است 
كرد:  نشان  خاطر  مجلس  نماينده  اين  دارند.  پرونده  هم  محاسبات  ديوان  در  و 

طبق پرونده آقاى بقايى در كميسيون اصل نود ، حكم محكوميت عليه ايشان 
هم  و  دولتى  خدمات  از  انفصال  شامل  هم  كه  شده  صادر  محاسبات  ديوان  در 
برگرداندن بخشى از درآمدهايى مى شود كه به خزانه واريز نشده است. پارسايى 
با بيان اينكه اين پرونده همچنان مفتوح است و مكاتباتى با قوه قضاييه صورت 
گرفته اما پاسخ قطعى به كميسيون نرسيده گفت:  در اين پرونده مكاتباتى با قوه 
قضاييه و ديوان محاسبات صورت گرفته و آخرين مكاتبه مربوط به اواخر سال 

گذشته بوده است.

هرگونه شايعه همكارى خاص را تكذيب مى كنم
تمامى  با  را  خودم  همكارى  كرد:  اعالم  خود  شخصى  صفحه  در  ضرغامى 
يكى  با  خاص  همكارى  شايعه  هرگونه  و  كرده ام  آغاز  انقالب  جبهه  نامزدهاى 
در  خود  شخصى  صفحه  در  ضرغامى  عزت اهللا  مى شود.  تكذيب  عزيزان  اين  از 
تلگرام ضمن تبريك 13 رجب ميالد با سعادت امير مومنان على (ع) اعالم كرد: 
همكارى خودم را با تمامى نامزدهاى جبهه انقالب آغاز كرده ام. ضرغامى افزوده 
با  خاص  همكارى  شايعه  هرگونه  است،  مساوى  آنان  همه  با  من  نسبت  است: 

يكى از اين عزيزان تكذيب مى شود.

ادعاى پيغمبرى يك كانديداى رياست جمهورى!
رسول اللهيارى مى گويد: ادعاى پيغمبرى دارد و از طرف خدا مأمور شده تا با رئيس 

جمهور شدن مردم را نجات بدهد. انتخاب اين خبر را منتشر كرد.

پدرم به خاطر خواهرم سوريه را بمباران كرد
اريك ترامپ، پسر دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا در مصاحبه با روزنامه ديلى 
درباره  روسيه  رييس جمهور  پوتين،  والديمير  سخنان  مرعوب  پدرم  گفت:  تلگراف 
جنگ نشده است و هيچ كس بيش از ترامپ در صورت رويارويى قدرتمندتر نخواهد 
بود. تصميم رئيس جمهور آمريكا براى بمباران پايگاه هوايى الشعيرات در سوريه و 
«تنبيه» بشار اسد براى آنچه كه غرب حمله شيميايى به مردم سوريه توصيف مى كند، 
در پى واكنش خواهرم ايوانكا ترامپ بوده كه از اين «فاجعه بسيار آزرده خاطر و 

خشمگين شده بود». ايسنا اين خبر منتشر كرد.

گوجه سبز نوبرانه كيلويى 100هزار تومان
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار با اشاره به ورود گوجه سبز نوبرانه به بازار 
مصرف گفت: هر كيلوگرم از اين محصول با توجه به كيفيت آن به قيمت 50 تا 100 
هزار تومان در ميادين مركزى ميوه و تره باز به فروش مى رسد.حسين مهاجران اظهار 
داشت: گوجه سبز نوبرانه به بازار آمده است و هر كيلوگرم از اين محصول در ميادين 
مركزى ميوه و تره بار تهران 50 تا 100 هزار تومان به فروش مى رسد.وى افزود: اين 
گوجه سبزها توليد قصرشيرين و سرپل ذهاب كرمانشاه است كه به صورت نوبرانه به 

بازار آمده است اما قيمت اين محصوالت طى روزهاى آينده كاهش مى يابد.

احمدى نژاد و بقايى رقيب ندارند
اسفنديار رحيم مشايى كه جهت همراهى احمدى نژاد و بقايى براى ثبت نام در 
دوازدهين دوره انتخابات رياست  جمهورى در وزارت كشور حضور يافته بود 
در جمع خبرنگاران درپاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه ارزيابى تان از اقبال عمومى 
نسبت به جريان فكرى خود چيست؟ اظهار كرد: هركدام از اين دو (احمدى نژاد 
و بقايى) كه در انتخابات حضور داشته باشند رقيبى ندارند و در مجموع آراى 
همه كانديداها با اين دو برابر خواهد بود.وى همچنين در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا فكر مى كنيد صالحيت اين دو نفر تاييد مى شود؟ نيز خاطر نشان كرد: 

دليلى ندارد كه صالحيت احمدى نژاد و آقاى بقايى تاييد نشوند
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ست سيا

ــور صف بستن مردم عادى در ميدان فاطمى  برخى مقامات كش
ــا در زمان اصالح قانون، مخالف آن  را وهن انتخابات مى دانند ام
ــت جمهورى چنان طوالنى شده  مى شوند. صف داوطلبان رياس
كه يك روز پس از آغاز ثبت نام نامزدها، دبير شوراى نگهبان آب 
پاكى را روى دست ثبت نام كنندگان ريخت كه بسيارى از نامزدها 
صالحيت كانديداتورى ندارد. اما به راستى چرا قانون انتخابات دست 
همه را براى اعالم نامزدى باز گذاشته است؟ از حدود 640 نفرى 
ــت مهلت پنج روزه ثبت نام ها، در انتخابات  ــه روز نخس كه در س
رياست جمهورى دوازدهم نام نويسى كرده اند، بسيارى حتى خود 
ــد كه اميدى به تاييد صالحيت  ــه ثبت نام تاكيد كرده ان در لحظ
نداشته و تنها آمده اند تا صداى خود را به گوش مسئوالن برسانند! 
شايد بتوان فرآيند ثبت نام نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى را به 
اعتراضات در  هايدپارك لندن شبيه دانست كه در آن همه آزادند با 
صداى بلند ديدگاه ها و نظرات خود را اعالم كنند و هر كسى هم 

متعرض به حقوق شان نشود.
قانون چه مى گويد؟

براساس اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى، رئيس  جمهور بايد از ميان  
رجل  مذهبى  و سياسى  كه  واجد شرايطى چون ايرانى  االصل ، تابع ايران ، 
مدير و مدبر، داراى  حسن  سابقه  و امانت  و تقوى ، مومن  و معتقد به  مبانى  
جمهورى  اسالمى  ايران  و مذهب  رسمى  كشور است، انتخاب شود. به اين 
ترتيب براساس قانون اساسى همه براى آنكه صالحيت شان مورد بررسى 
شوراى نگهبان قرار گيرد، مى توانند نام خود را در ستاد انتخابات كشور 
ثبت كنند؛ چراكه اصل يكصد و شانزدهم قانون اساسى تنها تصريح كرده 
است: نامزدهاى  رياست جمهورى  بايد قبل  از شروع  انتخابات  آمادگى  خود 

را رسماً اعالم  كنند.
تالش هاى ناكام براى تغيير قانون

در آخرين روز از آبان سال 1391، نمايندگان مجلس نهم عزم خود را جزم 
كردند تا وضع موجود در فرآيند ثبت نام كانديداها را اصالح كرده و مانع از 
آن شوند كه از نوجوان دوازده ساله تا دوقلوهاى ناشناخته، خود را به عنوان 
نامزد انتخابات رياست جمهورى مطرح كنند. از آنجا كه تعيين مصداق براى 
ويژگى هاى تعيين شده براى نامزدها در قانون اساسى، خيلى شفاف نبود و 
مشكالتى را مى آفريد، نمايندگان در طرح اصالح قانون انتخابات اين موارد 
را تعيين كردند؛ 1- سن كانديداهاى رياست جمهورى از 45 تا 75 سال 
2- مدرك نامزدها كارشناسى ارشد و معادل حوزوى نامزدهاى انتخابات 
باشد. 3- لزوم تاييد رجل سياسى توسط 100 نماينده مجلس،وزرا، سفرا، 
دبيران كل مجلس و يا 25 نفر از اعضاى مجلس خبرگان 4- 8 سال 
سابقه وكالت و وزارت، نمايندگى مجلس، فرماندهى نيروهاى مسلح و... 

براى تاييد مدير و مدبر بودن كانديدا.
پيگيرى  پيش  سال  پنج  را  طرح  اين  كه  اى  نماينده  از 50  يكى 
مى كرد، محمدحسين فرهنگى بود. او همان زمان گفته بود: «در قانون 
رياست جمهورى ايرادهايى وجود دارد. به طورى كه بيش از 1000 نفر كه 

فاقد شرايط حداقلى براى مديريت در يك بخش جزئى هستند، مى توانند 
براى حضور در انتخابات رياست جمهورى ثبت نام كنند. اين در حالى 
است كه تنها 4 يا 5 نفر از آنها تاييد صالحيت مى شوند و اين موضوع در 

رسانه هاى مختلف منعكس مى شود.»

مخالفت پايدارى ها با نامزدى چهره هاى موجه
با وجود آنكه به نظر مى رسيد پس از حاشيه سازى صورت گرفته در 
آستانه ثبت نام انتخابات رياست جمهورى؛ كليت مجلس با اين اصالحيه 
موافق باشند اما اين طرح با مخالفت جمعى از نماينده ها بويژه اعضاى 
جبهه پايدارى روبرو شد. مهرداد بذرپاش، 12 آذر 1391 در جلسه بررسى 
كليات طرح اصالح موادى از قانون انتخابات، تصريح كرده بود: «مجلس 
مى خواهد طرحى را به تصويب برساند كه عالوه بر اعالم مخالفت صريح 
شوراى نگهبان در اين رابطه، با پنج اصل قانون اساسى يعنى اصول 115، 

114، 110، 60 و 57 مغاير است. اينكه مجلس با 
علم به اينكه طرحى مخالف با اصول قانون اساسى 
مجلس  شان  در  برساند  تصويب  به  را  آن  است، 
نيست. اصالح قانون انتخابات به صورت جزئى و 
در سال هاى 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به 
تصويب رسيده بود كه شوراى نگهبان آن را رد كرد. 
در سال 87 استفساريه اى در اين رابطه به شوراى 
نگهبان ارائه شد كه نظر شوراى نگهبان نيز در اين 
رابطه به مجلس اعالم شد. اينكه مجلس نهم با علم 
به تمامى اين اتفاقات طرحى خالف قانون اساسى را 
به تصويب برساند در شان مجلس اصولگرا نيست؛ 
مگر ما همچون مجلس ششم هستيم كه با علم به 
اينكه شوراى نگهبان طرحى را رد كند، آن را تصويب 
كنيم؟» محمد دهقان عضو هيات رئيس مجلس كه 
از اعضاى جبهه پايدارى بود هم بر اين باور بود كه 
طرح مجلس انتخابات را به انتصابات تبديل مى كند. 

او همچنين نگران خطر باب شدن خريد امضا بود. در حاليكه اگر كسب 
100 امضا از نمايندگان مجلس، تصويب شده بود ديگر هر كودك شش 

ساله اى هوس نامزدى در انتخابات رياست جمهور به سر نمى زد!
مصطفى افضلى فر عضو كميسيون اصل نود هم بر اين باور بود كه جمع 
آورى امضا براى كانديداى رياست جمهورى ترويج البى گرى است. برخى 
ديگر هم كه از منتقدان رياست الريجانى در مجلس بودند به كنايه او را 

متهم مى كردند كه در پى حذف رقباى احتمالى اش است!
عليرضا سليمى ديگرنماينده عضو جبهه پايدارى هم با تاكيد بر اينكه 
شرايط انتخاب شوندگان كانديداهاى رياست جمهورى در قانون اساسى 
آمده، اصالحيه مجلس را مغاير قانون اساسى عنوان كرد. همزمان در 
آن زمان حتى برخى دانشجويان خاص در مقابل مجلس تجمع كرده 
و اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى را موجب فراهم شدن بستر 

وابستگى رئيس جمهور به جريان هاى قدرت و ثروت توصيف كردند.

شوراى نگهبان مخالف اصلى اصالح قانون
اما نهايتا مذاكرات مجلس براى اصالح قانون انتخابات بى نتيجه ماند. 
چرا كه شوراى نگهبان نظر استمزاجى اش در اين باره را اينگونه به 
سمع رئيس مجلس رسانده بود: در تفسير قانون اساسى، نظر شوراى 
انتخابات  قانون  ماده 35  به  نسبت  شورا  اين  است.  شرط  نگهبان 
رياست جمهورى -كه به شرايط نامزدى اشاره دارد- نظر حصرى 
دارند و معتقديم شرايطى كه در اين بند آمده است بايد فقط در حدود 
شرايط ايران االصل بودن، تابعيت ايران داشتن، مدير و مدبر بودن 
و اين نوع شروط باشد. شرايط اضافه شده در طرخ مجلس، خالف 

قانون اساسى است.
به اين ترتيب تالش مجلس براى اصالح قانون انتخابات ناكام مانده 
و با راى مجلس، طرح مذكور به كلس از دستور كار خارج شد! يعنى 
اصال تبديل به مصوبه نشد كه راهى شوراى نگهبان شود و پس از 

نظر مخالف اين شورا براى حل اختالف به مجمع تشخيص مصلحت 
ارجاع شود.

عجيب است كه چطور شش سال پس از آن اظهارنظر شوراى نگهبان 
دبير اين شورا بدون بررسى پرونده ها اعالم مى كند كه اغلب ثبت نام 

كنندگان روز اول رجل سياسى نبودند.
 سخنگوى همين شورا كه پنج سال پيش در مخالفت با طرح مجلس 
براى اصالح قانون انتخابات موضع گرفته بود؛ در مواجهه با تعداد باالى 
دواطلبان انتخابات گفت: «افرادى كه سن قانونى براى امور ادارى ديگر 
را ندارند قطعا نبايد براى داوطلبى انتخابات نام نويسى كنند.». او همچنين 
پرسيد:چرا افرادى كه قطعا واجد شرايط نيستند، ثبت نام مى كنند؟ البته نه 
او نه دبيرش و نه ديگر اعضاى شوراى نگهبان به اين پرسش پاسخ نمى 
دهند كه چرا وقتى فرصت كافى براى اصالح قانون انتخابات محيا بود 

وارد عمل نشدند؟

نظر موافق احمدى نژاد با قانون فعلى
كار حتى به جايى رسيد كه محمود احمدى نژاد به اين طرح تاخت و تصريح 
كرد: «صرف نظر از اينكه اين طرح به چه سرنوشتى دچار خواهد شد، نفس 
اين كار خالف قانون اساسى است و نبايد وقت و پول و هزينه مردم و 
بيت المال صرف اين طرح شود. اين طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون 
اساسى است، چراكه اصل بر راى مردم و انتخابات آزاد نيز حق مردم است 
كه هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهميت. اينكه ما برخالف قانون 
اساسى كارى كنيم كه كسى حق نداشته باشد كانديدا شود مگر اينكه قبال 
از كسانى تائيديه بگيرد، سياستش را كسى تاييد كند و دينداريش را كسى 
ديگر، آيا اين مكانيزم انتخاب رئيس جمهور است؟ اگر مى خواهيد قانون 
اساسى را تغيير دهيد راهش را برويد. قبال هم تالش هايى شد كه قانون 
انتخابات تغيير كند اما نبايد كارى كنيم كه حضور مردم كمرنگ شود 
و خيال كنند كه افرادى به جاى آنها مى خواهند تصميم بگيرند. قانون 
اساسى شرايط رئيس جمهور را مشخص كرده است 
و تنها نحوه برگزارى انتخابات به قانون عادى واگذار 
شده است.» منظور از راهى كه احمدى نژاد به آن 
اشاره كرده بود، برگزارى رفراندوم براى اصالح قانون 

اساسى است.

فاصله معنادار عدد ثبت نام كنندگان و 
نامزدهاى نهايى

انتخابات  نامزدهاى  ثبت نام  درباره  قانون  سكوت 
رياست جمهورى باعث شده تا در هر دوره از انتخابات 
فاصله معنادارى ميان ثبت نام كنندگان و كانديداهاى 
نهايى انتخابات وجود داشته باشد. مثال در دوره ششم 
انتخابات رياست جمهورى 115 نفر ثبت نام كردند اما 
تنها شش نفر در نهايت به رقابت پرداختند. نسبت اين 
عدد در دوره هفتم 238 به چهار بود. در دوره  هشتم 
تعداد ثبت نام كنندگان به 756 رسيد اما فقط 10 نامزد 
در گردونه انتخابات باقى ماندند. براى دوره نهم 1015 نفر نام نويسى كردند 
كه هشت نفرشان تاييد شدند و در دوره دهم هم از ميان 482 نفر، تنها 
چهار نفرشان راهى مرحله نهايى انتخابات سال 88 شدند. در دوره يازدهم 
اما جمعيت مدعيان پاستور به 686 نفر رسيد كه از اين ميان باز هم فقط 
هشت نفر توانستند از فيلتر شوراى نگهبان عبور كرده و صالحيت خود را 

براى ورود به دوره نهايى انتخابات احراز شده ببينند.

وقتى صداى مراجع تقليد هم بلند مى شود
اما اعتراض به وضع موجود تنها محدود به شوراى نگهبان نيست. حتى 
مراجع تقليد هم وضع موجود را مناسب ارزيابى نمى كنند. به عنوان مثال 
آيت اهللا مكارم شيرازى در اين رابطه گفته است: «شكايات زيادى از افراد 
متعدد از نقاط مختلف به ما رسيده كه از وضع نابسامان ثبت نام انتخاب 
رياست جمهورى بسيار نگران هستند و معتقدند عده اى ناآگاه و گروهى 

آگاهانه براى به ُسخره كشيدن انتخابات رياست جمهورى و ضربه زدن به 
نظام با نداشتن هيچگونه صالحيتى، براى نام نويسى شركت كرده و حتى 
صف تشكيل مى دهند و ادامه اين وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى 
اسالمى است. اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى دهد 
ظاهراً اشتباه است زيرا قيودى كه در قانون اساسى آمده شرايطى را در كنار 
خود مى طلبد، مثال هنگامى كه گفته مى شود يكى از شرايط «مدير و مدبر 
بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده بايد سوابق اجرايى 
كالن خود را ارائه دهد. الاقل شرايطى براى سن و مدرك تحصيلى و 
سابقه مديريتى كه موافق چنين كار مهمى باشد گزارده شود تا اين وضع 

نابسامان، سامان يابد».

شوراى نگهبان در معرض آزمون دوباره
با همه اين انتقادات به نظر مى رسد كه شوى سياسى - رسانه اى برخى 
افراد در ادوار مختلف انتخابات رياست جمهورى تا زمانى كه قانون اصالح 
نشود، تمامى ندارد. شويى كه روند ثبت نام انتخاب نخستين مقام اجرايى 
كشور را به دست مايه تمسخر و بعضا تحقير اين حضور در رسانه هاى 
داخلى و خارجى درآورده است. در روزهاى گذشته عالوه بر رسانه ملى، 
اغلب رسانه هاى فارسى برون مرزى نيز ويژه برنامه هايى در اين خصوص 

داشته اند كه فقط و فقط نمايش وهن آميزى است.
حضور چهره هايى در ستاد انتخابات كه در حالت معمول، كمتر شانسى 
براى ديده شدن در رسانه ها دارند، نشان مى دهد كه ثبت نام در انتخابات 
رياست جمهورى به فرصتى براى ديده شدن چهره هاى گمنام منتهى شده 
و همين امر پنج روز ثبت نام نامزدها را به يك عرض اندام توده وار بدل 
مى كند. شايد اگر رسانه ها و به ويژه رسانه ملى، در طول چهار سال فرصتى 
را براى بيان ديدگاه هاى شهروندانى كه فكر مى كنند حرفى براى گفتن 
دارند قرار دهند، آنها مجبور نمى شوند براى طرح ديدگاه هاى اغلب عجيب 

غريبشان، زحمت حضور در ساختمان فاطمى را به خود بدهند.
اصالح قانون مى تواند گره موجود در ارتباط با وهن جايگاه رياست جمهورى 
را باز كند اما چه سود كه تجربه ثابت كرده، برخى منتقدان وضع موجود 
چون از مقطع انتخابات عبور كنند، به مخالفت با هرگونه تغييرى در مسير 

نام نويسى نامزدها تبديل مى شوند.
چه آنكه در انتخابات گذشته مجلس نيز جمعى از اعضاى مجلس خبرگان 
رهبرى در اجالسيه اى به شيوه ثبت نام ها اعتراض كردند اما حتى 
اعتراضاتى از سوى آن مجلس هم سبب نشد كه شوراى نگهبان از موضع 
خود كوتاه بيايد. حال كه اعتراض به كرسى سخنگوى شوراى نگهبان هم 
رسيده، اين شورا در برابر آزمون دوباره اى قرار داد تا نشان دهد تدبيرى 
خواهد انديشيد يا بار ديگر ماجرا را تا چهارسال آينده به فراموشى مى 
سپارد؟ تدبيرى از جنس آنكه اين زمينه اصالح قانون اساسى را بيافريند. 
چه در مجلس در قالب موافقت با طرح برگزارى رفراندوم اصالح قانون 
اساسى يا اصالح قانون انتخابات و چه با تبيين اين موضوع به عنوان 
مسائل كالن كشور و ارجاع آن از سوى رهبرى به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام.

چرا اصالح قانون انتخابات از پيچ شوراى نگهبان نمى گذرد؟

مريم محمدپورصف بستن در ميدان فاطمى، امروز وهن است و در زمان اصالح قانون، حق مردم!
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هورالعظيم بايد زنده بماند
وزير نفت گفت: من اعالم كردم، همان طور كه در خليج فارس داخل 
آب كار مى كنيم، در هور نيز داخل آب فعاليت مى كنيم تا با وجود 

افزايش هزينه ها، محيط زيست تخريب نشود.
وزير نفت درباره اقدام هاى وزارت نفت براى مقابله با ريزگردها در استان 
خوزستان گفت: قرار است وزارت نفت، «مالچ» رايگان به وزارت جهاد 
كشاورزى بدهد.زنگنه تاكيد كرد مهمترين اقدام براى موضوع ريزگردها 
در خوزستان اين بود كه گفتيم «هور» بايد زنده بماند. از اول اين دولت، 
شعار اين بود كه هورالعظيم بايد زنده بماند و ما هيچ عملياتى را انجام 
ندهيم كه هور خشك شود. وى افزود: من اعالم كردم، همان طور كه 
در خليج فارس داخل آب كار مى كنيم، در هور نيز داخل آب فعاليت مى 

كنيم تا با وجود افزايش هزينه ها، محيط زيست تخريب نشود.

رشد 48 درصدى داوطلبان زن 
انتخابات شوراى شهر در خوزستان

على حسين حسين زاده اظهار داشت:تعداد داوطلبان حضور در انتخابات 
شوراى شهر نسبت به دور گذشته 18 درصد و حضور داوطلبان زن 48 
درصد رشد داشته است. على حسين حسين زاده درباره برگزارى انتخابات 
شوراى شهر به صورت الكترونيك اظهار داشت: با توجه به امكانات و 
شاخص هاى در نظر گرفته شده، برگزارى الكترونيكى انتخابات را در 4 

شهر استان به وزارت كشور پيشنهاد داديم.
وى افزود: به احتمال فراوان برگزارى الكترونيكى انتخابات شوراى شهر 
در 4 شهر بهبهان، ماهشهر، خرمشهر و اميديه در ستاد انتخابات وزارت 

كشور به تصويب برسد.
رئيس ستاد انتخابات استان خوزستان با بيان اينكه انتخابات رياست 
جمهورى در سراسر كشور به صورت سابق انجام مى شود، عنوان كرد: 

فقط انتخابات شوراى شهر به صورت الكترونيكى انجام مى شود.
وى بيان كرد: تعداد افراد واجد شرايط رأى را در روزهاى منتهى به 

انتخابات با استفاده از آخرين آمار ثبت احوال اعالم خواهيم كرد.
حسين زاده گفت: پس از بررسى روند نام نويسى در ستاد انتخابات از 
امروز پنجشنبه كار هيئت هاى نظارت آغاز مى شود و اين هيئت به 

صورت محرمانه افراد رد صالحيت را معرفى مى كند.
وى اظهار داشت: تعداد داوطلبان حضور در انتخابات شوراى شهر نسبت 
به دور گذشته 18 درصد و حضور داوطلبان زن 48 درصد رشد داشته 

است.

كاهش 40درصدى حجم ورودى آب 
به سدهاى كرخه و سيمره

به رغم بارش هايى كه از ابتداى سال آبى جارى (اول مهر ماه)صورت 
گرفته ورودى آب به سدهاى كرخه و سيمره نسبت به سال گذشته بيش 

از 40 درصد كاهش داشته است.
به نقل از شركت مديريت منابع آب ايران، بر اساس آخرين اطالعات 
استان  در  سيمره  و  كرخه  سدهاى  به  آب  ورودى  حجم  شده،  ثبت 
خوزستان از ابتداى سال آبى جارى (96-95 ) تا پايان نيمه اول فروردين 
ماه جارى، يك ميليارد و 969 ميليون متر مكعب ثبت شده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال آبى 95-94، 3 ميليارد و 357 ميليون متر مكعب، 
41 درصد كاهش داشته است. اين گزارش حاكى از آن است كه ميزان 
حجم آب خروجى از سدهاى كرخه و سيمره در سال جارى در مقايسه با 

مدت مشابه سال گذشته 139 درصد افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، از ابتداى سال آبى 96-95 تا 16 فروردين ماه 
جارى، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حجم آب ورودى به سد 
مارون 9 درصد افزايش و حجم آب ورودى به سدهاى كرخه و سيمره 

41 درصد كاهش داشته است.
همچنين حجم آب پشت مخزن سد كرخه تا 16 فروردين ماه جارى 
3 ميليارد و 702 ميليون و حجم آب پشت مخزن سد سيمره نيز يك 

ميليارد و 669 ميليون متر مكعب گزارش شده است.
همچنين سدهاى جره با 28 درصد، دز با 22 درصد، و كارون 4، كارون 
3، شهيد عباسپور، مسجد سليمان و گتوند با 10 درصد كاهش به ترتيب 
رتبه هاى دوم تا چهارم كاهش حجم آب ورودى را بعد از سد كرخه 
و سيمره در حوضه هاى آبريز كارون بزرگ، كرخه و مارون در استان 

خوزستان به خود اختصاص دادند.
در مجموع حجم آب ورودى به 10 سد حوضه هاى آبريز كارون بزرگ، 
كرخه و مارون از ابتداى سال آبى جارى تا 16 فروردين ماه، 10 جارى 
ميليارد و 245 ميليون مترمكعب بوده كه در مقايسه با مدت مشابه در 
سال آبى 95- 94 به ميزان، 12 ميليارد و 937 ميليون متر مكعب،  21 

درصد كاهش داشته است.

اعتبارات آموزش و پرورش خوزستان 
جوابگوى نياز اين استان نيست 

مدير كل آموزش و پرورش خوزستان گفت: روند اختصاص اعتبارات به 
آموزش و پرورش شايسته و پاسخگوى نياز اين استان نيست .

محمد تقى زاده افزود: به صورت ميانگين سهم هر دانش آموز از اعتبارات 
طول يكسال آموزشى، تنها 14 هزار ريال است .

وى اضافه كرد: اين اداره بيش از 2 هزار ميليارد ريال از شركت هاى 
مختلف طلبكار است كه با پرداخت آن بسيارى از مشكالت آموزش و 

پرورش استان خوزستان رفع مى شود.
تقى زاده گفت:يكى از داليل عدم رونق مناسب خدمات حوزه آموزش 
و پرورش، بى توجهى به اولويت خدمات مورد نياز جامعه در اين عرصه 
است در صورتكه بايد با توجه مناسب به اين حوزه، آگاهى و توان معنوى 
و فكرى دانش آموزان را گسترش داد. وى بيان كرد: ارزيابى نا مناسب 
كيفيت سنجى خدمات آموزشى بزرگ ترين ضعف حوزه آموزش و 
پرورش است و به همين جهت، الزامى كردن پيش دبستانى و شناخت 
نيازهاى اجتماعى، اولويت نخست ما است . وى در ادامه اضافه كرد: بازى 
،بهداشت ،تربيت بدنى فرزندان و گسترش سواد والدين شاخص هاى 
مناسب آموزشى است و كنكور شاخص مناسبى در اين عرصه نيست 
. تقى زاده گفت: كسب رتبه سوم بيسوادى، شايسته استان خوزستان 

نيست چرا كه اين استان داراى اولين دانشگاه ايران و جهان است.
وى در بخش ديگرى گفت: حضرت على (ع) منشا خير و بركت گسترده 
اى در تاريخ جهان است و درك و فهم فلسفه نهضت هاى تاريخى، مهم 
ترين نياز دانش آموزان كشور است. تقى زاده افزود: دانش آموزان ما به 
صرف بيان وقايع تاريخى نياز ندارند بلكه بايد سيره عملى و اعتقادى اهل 
بيت (ع) در جامعه گسترش يابد چرا كه فرهنگ اسالمى، يك نهضت 
جهانى است. وى اظهار كرد: دانش آموزان بايد به مفاهيم اسالمى و اهل 
بيت (ع) وصل شوند و با اتصال دانش آموزان به اين مفاهيم، بسيارى از 
نيازهاى ما رفع و خدمات فرهنگى گسترش مى يابد چرا كه آموزش و 

پروش عامل پويايى جامعه است.

رئيـس سـازمان برنامه و بودجه خوزسـتان گفت: 
بهبود وضعيت بيكارى روند مناسبى در خوزستان 
داشته و نرخ بيكارى استان از 13,1 درصد در سال 
92 به 10,9 درصد در سـال 95 كاهـش پيدا كرده 
اسـت، هرچنـد فاصله زيـادى تا جايـگاه مطلوب 

داريـم.

 اميد حاجتى اظهار كرد: در استان خوزستان به صورت 
ــتاى  ــاله در راس ــوت يك برنامه اقدام و عمل يكس پايل
قانون بودجه سال 95 تدوين كرديم كه براى اين برنامه 
ــف و در قانون بودجه 95 رديف هاى  هفت محور تعري

ــد. جداگانه اى براى آن در نظر گرفته ش
ــراى برنامه  ــده ب ــات انجام ش ــوص اقدام وى در خص
خروج از ركود افزود: در اين برنامه يك ساله، شناسايى 
ــال و راكد 100 درصد  ــاماندهى واحدهاى نيمه فع و س
ــرفت  ــرورش ماهى در قفس 50 درصد ييش ــث پ و بح
ــت. همچنين بهره بردارى از سواحل  ــته اس فيزيكى داش
ــتور كار قرار دارد كه در نيمه دوم امسال  بحركان در دس
عمليات بهره بردارى از اين سواحل آغاز مى شود كه اين 
ــم رهبرى بوده  ــتاى منويات مقام معظ اقدامات در راس

ــت. اس
ــى در قالب 12 برنامه  ــى تصريح كرد: 6 طرح مل حاجت
پيش بينى شده است كه در اين زمينه از 115 پروژه ملى، 
ــتانى در نظر  ــروژه نظير اين پروژه ها در برش اس 111 پ
ــتگاه اجرايى مى شود و در  گرفتيم كه مربوط به 31 دس

ــته ايم. ــرفت فيزيكى داش مجموع حدود 40 درصد پيش
ــنگين نفت بر ديگر بخش ها  ــايه س وى با بيان اين كه س
ــد آن ها جلوگيرى مى كند، اظهار كرد: در راستاى  از رش
ــو با سياست هاى مقام معظم  تحقق برنامه هايى كه همس
ــت، مى توان به  ــتان انجام گرفته اس ــرى در خوزس رهب
ــرمايه گذارى در هشت بخش  شناسايى 408 فرصت س
اصلى و معرفى آن ها در همايش هاى معرفى فرصت هاى 

ــاره كرد. ــرمايه گذارى كيش و اهواز اش س

ــن فرصت هاى  ــس از معرفى اي ــه داد: پ ــى ادام حاجت
ــه به ارزش 28  ــرمايه گذارى در نهايت 44 تفاهم نام س
ــد كه در اين زمينه معاونت  هزار ميليارد تومان منعقد ش
اقتصادى استاندارى پيگير اجرايى شدن مفاد اين تفاهم 

ــت. نامه ها اس
وى با بيان اين كه حدود 200 فرصت اقتصاد دانش بنيان 
ــتان شناسايى كرده ايم كه در جهت اهداف  را در خوزس
ــت، عنوان كرد: طرح توسعه پايدار  اقتصاد مقاومتى اس
ــده  ــور تصويب ش ــا حمايت وزارت كش ــتان ب خوزس
ــه آن اختصاص  ــى ب ــه مجزاي ــف بودج ــال ردي و امس
ــاورزى  ــهرك كش ــود؛ همچنين حدود 15 ش داده مى ش
ــزوده و توليد در بخش  ــل زنجيره ارزش اف براى تكمي

ــت. ــده اس ــتان تعريف ش ــاورزى اس كش
ــه ويژه اقتصادى  ــوان كرد: براى ايجاد منطق حاجتى عن
ــوش و منطقه ويژه اقتصادى  پتروشيمى  ــاورزى ش كش

هنديجان نيز اقداماتى انجام شده است تا در زمينه توليد 
كاال و خدمات شاهد رشد در استان باشيم. اين اقدامات 
ــت تا در سه شاخص اصلى  ــتان موجب شده اس در اس
ــاهد عملكرد خوبى باشيم، به شكلى  ــتان ش و كالن اس
ــتان به 10,9درصد رسيده و  كه نرخ بيكارى در خوزس
ــتان نيز حدود 55 درصد رشد داشته  صادرات نفتى اس

ــت. اس
ــتان با بيان  ــه و بودجه خوزس ــازمان برنام رئيس س
ــتان در  ــتان خوزس اين كه برنامه خروج از ركود اس
ــت، خاطرنشان كرد:  ــده اس ــال جارى تدوين ش س
ــور  ــتان در توليد ناخالص ملى مقام دوم كش خوزس
گاز  و  ــت  نف ــتخراج  اس ــث  بح ــن  همچني دارد؛  را 
ــكالت و تخريب هاى  ــه مش ــا توج ــتان ب در خوزس
ــت محيطى باعث شده تا ديگر بخش هاى استان  زيس

ــد نكنند. به خوبى رش

 فرمانده لشكر 92زرهى خوزستان گفت: ارتش 
جمهورى اسالمى ايران هم اكنون به سطحى از 
ــيده است كه مى تواند ظرف  آمادگى دفاعى رس
ــور با دشمن  ــاعت در هر نقطه اى از كش 48س

ــود. ــتقيم ش وارد نبرد مس
ــطح  ــيدباقر صادقى با بيان اينكه س ــرتيپ س س
ــالمى ايران  آمادگى دفاعى ارتش جمهورى اس
ــزود: ارتقاء  ــش مى يابد اف ــه روز افزاي روز ب
ــالمى ايران  ــطح دفاعى ارتش جمهورى اس س
ــاورى هاى روز دنيا و با  ــاس آخرين فن بر اس
ــالق و توانمند داخلى  ــتفاده از نيروهاى خ اس

ــود. عملياتى مى ش
ــران را مظهر  ــالمى اي ــش جمهورى اس وى ارت
اقتدار و عزت ملى بيان كرد و افزود: اين نيروى 
ــى در خدمت ملت ايران و اهداف مقدس و  اله

ــت. ــالمى اس ــروع نظام اس مش
ــا تبيين  ــتان ب ــكر 92زرهى خوزس فرمانده لش
ــالب و معاند  ــاى ضدانق ــاى گروه ه تالش ه
ــل پيروزى انقالب  ــراى انحالل ارتش در اواي ب

اسالمى افزود: همه اين تالش ها كه منطبق با خواست 
ــى(ره) ابتر ماند و آن  ــا نهيب امام خمين ــمنان بود ب دش
عزيز سفر كرده حمايت قاطع و بى چون و چراى خود 
را از ارتش جمهورى اسالمى ايران اعالم كرد و با پيام 
ــن 1358 روح تازه اى در  ــى اش در 28فروردي تاريخ

ــد. ــش دمي ــد ارت كالب
ــالمى در همان  صادقى با بيان اينكه ارتش جمهورى اس
ــالمى مقابل توطئه هاى  ــتين انقالب اس روزهاى نخس

ــالب و ايادى خودفروخته امريكا و  گروه هاى ضد انق
ــته به قدرت هاى استكبارى ايستاد اظهار كرد: در  وابس
ــت سال دفاع مقدس نيز ارتش در برابر يك  دوران هش
آزمون الهى قرار گرفت و سرفراز از اين آزمون سخت 

ــوار بيرون آمد. و دش
ــكر 92زرهى ارتش جمهورى اسالمى ايران  فرمانده لش
ــزار جانباز ارتش  ــهيد و 200ه با تجليل از 48 هزار ش
ــالمى ايران در دوران دفاع مقدس افرود:  جمهورى اس

ــالمى ايران همگام و همراه  ارتش جمهورى اس
با ساير قواى مسلح در مقابل تجاوز رژيم بعثى 
ــا خفت و خوارى از  ــتادند و آن را ب عراق ايس

ــرزمين مقدس ايران به عقب راندند. س
ــاره به اينكه صدام معدوم قصد داشت  وى با اش
در عرض يك هفته انقالب اسالمى ايران را نابود 
ــلح  كند ولى با دفاع جانانه ملت و نيروهاى مس
ــت دروازه هاى خرمشهر مانده بود  ، 34روز پش
افزود: هم اكنون ارتش جمهورى اسالمى ايران 
به سطح از آمادگى رزمى و دفاعى رسيده است 
ــم طمع به ايران  كه هيچ قدرتى نمى تواند چش

ــد.  ــته باش ــالمى و مقتدر داش اس
ــرتيپ صادقى به خدمات ارتش پس از پايان  س
هشت سال دفاع مقدس نيز اشاره كرد و افزود: 
ــال هاى جنگ تحميلى حدود 4,2ميليون  در س
ــغالى آلوده به مين  هكتار از اراضى مرزى و اش
ــازى  و مواد منفجره بود كه گروه هاى خنثى س
ارتش حدود 2,5ميليون هكتار از اين اراضى را 
ــازى و بيش از 6ميليون مين و گلوله عمل  پاكس

ــرد. ــى ك ــرده را خنث نك
ــتان در ادامه افزود:  ــى خوزس ــكر 92 زره فرمانده لش
ــه بخش  ــالمى در س ــش جمهورى اس ــاى ارت نيروه
ــتقالل و اتكا  ــى و هوايى به بركت اس ــى ، درياي زمين
ــطح از  ــاى توانمند داخلى ، در باالترين س ــه نيروه ب
ــتند  ــى قرار دارند و قادر هس ــى دفاعى و رزم آمادگ
ــالمى ايران و تماميت  هر تهديدى عليه جمهورى اس

ــور در نطفه خفه كنند. ارضى كش

رئيس اتاق بازرگانى اهواز گفت: واحدهاى توليدى استان 
اكنون با كمترين ظرفيت خود كار كرده و برخى از شهرك 

هاى صنعتى خوزستان به گورستان تبديل شده است.
شهال عمورى در جلسه اقتصاد مقاومتى كه با حضور وزير 
كشور در شهرستان شادگ ان برگزار شد اظهار كرد: اكنون 
تراز تجارى خوزستان صفر است چرا كه در سال گذشته 
ميزان واردات و صادرات هر دو در كنار هم 6،5 ميليون 

دالر بود.
وى افزود: در حال حاضر واحدهاى توليدى مشابه در 
ساير استان ها مبالغ بسيار كالنى را جذب مى كنند كه 
اين مساله با سخت گيرى هاى كمتر و كاهش مسائل مالى 

براى بخش خصوصى براى محقق شده است.
وى بيان كرد: راه اندازى و تأسيس شهرك هاى كشاورزى 
باعث رونق اين صنعت به ويژه در زمينه صادرات خواهد 

بود.
عمورى تصريح كرد: عدم وجود پايانه هاى صادراتى از 
جمله ميوه و تره بار و آبزيان در كنار نداشتن دو درگاه 
مجزا در پايانه هاى مرزى نيز از ديگر مشكالت سرمايه 

گذاران است.
وى اظهار كرد: وجود دستگاه ايكس. رى در مرزها باعث 
اشتغالزايى براى اهالى منطقه شده و عالوه بر آن باعث 

ارتقاى امنيت نيز مى شود.

انتقاد على عماد از حضور هيات هايى از خوزستان در 
تهران و رايزنى براى رياست ستاد روحانى/ عماد گفت: 
مراجعه مكرر به تهران و اعتراضات در خوزستان سبب 

شده تاكنون  رئيس ستاد روحانى منصوب نشود.
على عماد در رابطه با انتخاب رياست ستاد روحانى در 
خوزستان گفت: نيروهاى توانمند و با قابليت فراوان در 
استان زياد هستند و با توجه به اينكه ما جريان هاى حزبى 
گسترده اى در استان نداريم، از اين رو هيئت هايى شكل 
گرفته و هر كدام داعيه دار اداره ستاد روحانى در خوزستان 
هستند و اين باعث سخت شدن تصميم گيرى در تهران 

شده است.

درحال حاضر مسئولين ستاد اكثر استانها انتخاب شدند 
اما در خوزستان و يكى دو استان ديگر به دليل مراجعه 
و اعتراضات مكرر دوستان در استان تاكنون رئيس ستاد 

روحانى تعيين نشده است.
 اميدواريم كسى به عنوان رئيس ستاد روحانى  انتخاب 
همه  بين  خاصى  وجاهت  و  عام  مقبوليت  از  كه  شود 
اقوام برخوردار باشد و فردى باشد كه بتواند همگرايى 
را افزايش بدهد و از تمامى ظرفيت هاى نيروهاى توانمند 
استان براى حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق هاى 
راى استفاده كند و در عين حال سبد آراى دكتر روحانى 

را افزايش دهد.

خوزستان تا رسيدن به نرخ
 مطلوب بيكارى فاصله زيادى دارد

گورستانى به نام شهرك هاى صنعتى در خوزستان

آينده اصالحات در خوزستان را خاكستر نكنيد

شـت ا د د يا

حساس  حوزه  ناسالم،  هاى  هجمه 
سالمت و افكار عمومى

با انتصاب وزيرى مقتدر و با برنامه با كاريزماى خاص در هجمه 
هاى ناسالم، حوزه حساس سالمت و افكار عمومى راس وزارت 
بودن  پيش  در  پزشكى،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  كليدى 

روزهايى بهتر براى حوزه بيمار سالمت كشور احساس شد
پس از روى كار آمدن دولت يازدهم با شعار محورى تدبير و 
مهرى  بى  و  توجهى  بى  ها  دهه  از  پس  سالمت  حوزه  اميد، 
دولت هاى گذشته، با درايت و تدبيرى قابل تحسين، در اولويت 
با  و  مقتدر  وزيرى  انتصاب  با  و  گرفت  قرار  دولتمردان  توجه 
برنامه با كاريزماى خاص در هجمه هاى ناسالم، حوزه حساس 
سالمت و افكار عمومى راس وزارت كليدى بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى، در پيش بودن روزهايى بهتر براى حوزه بيمار 

سالمت كشور احساس شد.
بيش از 6 ماه از شروع به كار دولت يازدهم نگذشته بود كه 
حرفها دراين زمينه، جامه عمل به خود پوشيد و برنامه هاى 
كليد  ايرانيان  سالمت  ارتقاء  براى  بهداشت  وزرات  عملياتى 
خورد. طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان از ارديبهشت 
ارسال  1393با  مهرماه  از  بهداشت  حوزه  در  و   1393 ماه 
دستورالعمل ها و آئين نامه هاى مبسوط و مشروح به تمامى 
تا  گرديد  عملياتى  كشور  سراسر  پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه 
و  كشور  دانشگاههاى علوم پزشكى  مديران  و  روسا، معاونين 
همچنين روسا و مديران بيمارستان ها و شبكه هاى بهداشتى 
و درمانى شهرستان هاى تابعه، روزى را بدون برگزارى جلسات 
پيشرفت،  گزارش  اقدامات،  گزارش  انديشى،  هم  هماهنگى، 
بررسى عملكرد، توجيه مخاطبان عام و خاص، بازديد، نظارت 

و...سپرى نكنند.
بيمارستان هاى دولتى تابعه و همچنين مراكز بهداشتى و خانه 
هاى بهداشت در شهرها و روستاهاى اقصى نقاط كشور، كانون 
توجه قرار گرفتند و فرصتى دست داد تا رنگ و روى آنان تازه 
شود، نفسى بكشند و از لحاظ ساختارهاى فيزيكى و همچنين 
نحوه ارائه خدمات چه كمى و چه كيفى مورد تحولى اساسى 
قرار بگيرند. در مورد بيمارستان ها، اين مفاهيم را هر بيمارى 
كه طى اين مدت ، گذرش به بيمارستان هاى تابعه افتاده و در 
آنجا بسترى شده خيلى خوب متوجه مى شود؛ وقتى كه پس 
از ترخيص از بيمارستان، تنها مى بايست 5 درصد و يا كمتر، 
و  شكل  كه  وقتى  پرداخت كند،  را  ها  هزينه  از سرجمع تمام 
شمايل اتاق ها و تخت هاى بسترى تا حد زيادى بهبود يافته 
و از اتاق هاى گاها» فرسوده و مخروبه تبديل به اتاق هايى 
لوازم  و  تجهيزات  داروها،  كه  وقتى  اند،  گشته  مرتب  و  تميز 
پزشكى مورد نيازش را خود بيمارستان برايش فراهم مى نمايد 
و قيمت ها در هزينه پايانى با همان 5 درصد محاسبه مى شود، 
وقتى ريالى براى انجام زايمان طبيعى از مادر باردار اخذ نمى 
گردد و در عين حال، بلوك هاى زايمانى نوساز و مرفه براى 
انجام زايمان هاى فيزيولوژيك و بدون درد در بيمارستان ها 
احداث گرديده است، وقتى بالگردها به كمك اورژانس پيش 

بيمارستانى آمدند و...
از سويى ديگر با تسريع قابل توجه و شگفت آور در پيشرفت 
مانده،  معطل  ولى  زده  كلنگ  قبل  از  هاى  بيمارستان  احداث 
تالش شد ظرفيت پايين تخت هاى بسترى بيمارستان هاى 
تابعه تا حد امكان افزايش يابد و در اين ميان، 11هزار تخت 
هاى  شركت  مشاركت  با  گرديد  مقرر  نيز  جديد  بيمارستانى 
خارجى و بصورت فاينانس در چند استان بزرگ كشور از جمله 

خوزستان (بيمارستان 2000 تختخوابى اهواز) احداث گردد.
در حوزه بهداشت نيز رسالت هاى جديد تعريف گرديد؛ مراكز 
و  دارويى  اقالم  به  و  اساسى  تعميرات  بهداشت  هاى  خانه  و 
جديد  هاى  خانه  و  مراكز  شدند،  مجهز  جديد  هاى  واكسن 
حساس،  نقاط  عنوان  به  شهرها  حاشيه  گرديدند،  احداث 
هدفگيرى شدند و مراكز جامع و پايگاههاى سالمت در اين 
گذر  نگاه  اعمال  و  جديد  هاى  ماموريت  تعريف  با  مناطق 
اندازى  راه  غيرواگير  به  واگير  هاى  بيمارى  از  اپيدميولوژيك 
و ارائه خدمات بهداشتى به ساكنين اين مناطق به شكل فعال 
تبديل گرديد. بحث تغذيه، بهداشت دهان و دندان و سالمت 
روان به شكلى جدى در دستور كار قرار گرفت و الكترونيكى 
سالمت  حوزه  كردن  مند  نظام  منظور  به  خدمات  ارائه  كردن 
قرار  كار  دستور  در  (سيب)  بهداشت  يكپارچه  سامانه  ايجاد  با 
گرفت تا هر ايرانى در آينده اى نزديك، داراى كارت الكترونيك 

سالمت گردد.
به قطع يقين، شرح تمام خدمات عظيم ارائه شده در اين چند 
سال كه اگر شايد در دهه هاى گذشته، هر سال درصد كمى 
از اين اقدامات به مرور صورت مى پذيرفت و عملياتى ميشد، 
اكنون شاهد اين همه عقب ماندگى نبوديم، در اين چند سطر 
يادداشت نمى گنجد، اما قطعا» دور از انصاف و وجدان مى باشد 
كه چشم خود را ببنديم و با بزرگنمايى برخى ايرادات كوچكى 
كه مسلما» در هر اقدامى وجود دارد و يا همواره پيش از اين 
نيز وجود داشته است، بروز بى اخالقى ها و كج انديشى هاى 
گاه و بيگاه، ناديده گرفتن نكات مثبت، كوه ساختن از كاهى كه 
شايد تا پيش از اين اصال» برايمان مهم نبود، اعمال نظرهاى 
شخصى و فاقد همذات پندارى ها و يا در نظر گرفتن منافع 
شخصى و بى توجهى به منافع مردم، تالش كنيم مسير ريل 
گذارى شده و در پيش گرفته شده در حوزه حساس و حياتى 
سالمت را كه هدفى جز بهبود كيفيت زندگى مردم و كمك به 
آنان براى زندگى بهتر و سالمتر را ندارد، با تحت تاثير قرار دادن 
افكار عمومى، خداى ناكرده خواسته يا ناخواسته كج كنيم! هر 
چند مردم خود بهترين قضاوت كنندگان در قبال خادمان واقعى 
اشان هستند و خيلى خوب مى توانند ساليان متمادى گذشته 
را با اين مدت اخير مقايسه كنند و ببينند پيش از اين كجا بوده 

ايم و اكنون به كجا رسيده ايم؟
بدون شك هنوز تا رسيدن به ايده آل ها براى رفاه بيشينه ملت 
شريف ايران، فاصله وجود دارد اما حسب قدرشناسى، بايسته 
و  جهادگونه  كه  را  تالشهايى  تمام  نهيم  ارج  است  شايسته  و 
انقالبى وار در حوزه سالمت عليرغم تمام كاستى ها و عقب 
دست  تمام  همت  با  كوتاه  مدت  اين  در  ديرينه  هاى  ماندگى 
در  كه  بهورزى  تا  گرفته  بهداشت  وزير  از  مربوطه  اندركاران 
العبور  صعب  بدليل  ناچارا»  خوزستان  در  دورافتاده  روستايى 
بودن مسير سوار بر االغ، ساعتها مسير ناهموار را مى پيمايد تا 
به مادرى باردار برسد و خدمات مورد نياز را به وى ارائه دهد، 

به وقوع پيوست. همگى دست مريزاد و خداقوت.

مجتبى اوركى 

فرمانده لشكر 92 زرهى خوزستان:

هر تهديدى عليه جمهورى اسالمى را در نطفه خفه مى كنيم
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جتماعى ا

راه اندازى  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئيس  معاون 
پارك هاى بانوان، بازارچه  و نمايشگاه دائمى عرضه و فروش صنايع 
دستى، كلينيك هاى تخصصى بيمارستانى ويژه زنان و اماكن ورزشى 
خاص زنان به ويژه استخر برخى از مطالبات عمومى زنان در سراسر 
كشور است. شهيندخت موالوردى با بيان اين مطلب افزود: تفكيك و 
مرز مشخصى بين مطالبات زنان شهرى و روستايى نداريم. مطالبات 
عمومى زنان بايد مورد توجه جدى شوراها قرار گيرد و با توجه به 

نيازها و امكانات محلى تحقق اين خواسته ها را پيگيرى كنند.
وى با بيان اينكه شوراهاى اسالمى شهر و روستا پارلمان هاى محلى 
هستند ،گفت: اين شوراها وظيفه قانونگذارى و نظارت بر عملكرد 

شهردارى ها يا دهيارى ها را دارند.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ثبت نام زنان در 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا فرصتى براى تحقق «حق 

آنان بر شهر» بود و تا زمانى كه چه در شهر و چه در روستا به تعداد 
الزم زن در تركيب اين شوراها نداشته باشيم كمتر مى توان به تحقق 
حق آنان بر شهر اميدوار بود.حضور زنان در شوراها مى تواند بسيار 
كمك كند كه شهر و روستا محلى مناسب براى زندگى زنان باشد اما 

در حال حاضر شاهد اين وضعيت نيستيم.
موالوردى در پايان گفت: اميدوار بوديم كه زنان از ثبت نام در 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا استقبال گسترده اى كنند 
ولى اين اتفاق رخ نداد . بايد آسيب شناسى شود كه چرا با وجود 
تحوالت رخ داده در چهار سال اخير، زنان زيادى در انتخابات شوراها 
ثبت نام نكرده اند ولى اميدواريم در انتخابات اقبال بيشترى به زنان و 
برنامه هاى آنها شود و تغيير محسوسى در تعداد آنان در شوراها داشته 
باشيم و زنانى كه در حوزه هاى مختلف متخصص هستند وارد اين 

پارلمان هاى محلى شوند و تاثيرگذار باشند.

در بعضى از موارد على الخصوص خشونت عليه زن در بحث 
اجتماعى هيچ شاخص قانونى ديده نشده است و تصويب لوايح و 

قوانين بدون در نظر گرفتن تبعات مى تواند مشكل ساز باشد.
يك عضو هيات علمى مطالعات زنان دانشگاه الزهرا گفت: در بعضى 
از موارد على الخصوص خشونت عليه زن در بحث اجتماعى هيچ 
شاخص قانونى ديده نشده است و تصويب لوايح و قوانين بدون در 

نظر گرفتن تبعات مى تواند مشكل ساز باشد.
حلقه مطالعات مسائل اجتماعى زنان انجمن جامعه شناسى ايران 
نشستى با محوريت بررسى ابعاد تامين امنيت زنان در برابر خشونت 
برگزار كرد كه فاطمه ذوالقدر، افسانه توسلى و حسين ميرتوسلى از 

سخنرانان اين نشست بودند.
افسانه توسلى عضو هيأت علمى گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا 
(س) در اين نشست ضمن اشاره به مباحث محتوايى خشونت اظهار 
كرد: حتى در تاريخ وقتى به عقب باز مى گرديم شاهد خشونت 
هستيم اما پس از جنگ هايى كه اتفاق افتاد كتابى تحت عنوان 
خشونت نوشته شد و در اين كتاب خشونت به عنوان بحث عمده 
سياسى و اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت و در اين كتاب خشونت 

از بحث فردى به بحث اجتماعى سوق پيدا كرد.
توسلى با اشاره به تاريخچه توجه به بحث خشونت اضافه كرد: زمانى 
با يك مسأله اجتماعى مواجه هستيم كه حساسيت جامعه در آن 
برانگيخته شده باشد. علت دير پرداخته شدن به اين مبحث نيز آغاز 
ديرهنگام حساسيت در اين مسأله بود و سابقه پرداختن به خشونت 
به كمتر از صد سال مى رسد اما پرداختن به مسأله خشونت عليه 
زنان به نسبت به توجه به بحث خود خشونت سريعتر اتفاق افتاد 
و مورد توجه قرار گرفت. وى با تاكيد بر غريضى، فطرى و طبيعى 
بودن خشونت در انسان گفت:  خشونت يك پديده غريضى، فطرى 
و طبيعى  است كه در انسان وجود دارد و با توجه به اينكه بسيارى 
از روانشناسان از جمله فرويد به بحث خشونت پرداخته اند نشان 
دهنده طبيعى بودن اين بحث است و در تمام افراد وجود دارد و 
طى تحقيقات انجام شده ميزان خشونت در آقايان به خاطر هورمون 

تستوسترون خيلى بيشتر از خانم ها است.
عضو هيأت علمى گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س) خاطر 
نشان كرد: با توجه به غريضى بودن اين بحث و كارهاى روان 
شناختى و اجتماعى اى كه روى آن انجام شده اين نتيجه حاصل 
شد كه ناكامى هاى اجتماعى حس پرخاشگرى را ايجاد مى كند و 
از تبعات پرخاشگرى مى توان به تغير جهت دادن آن از فرد رنجيده 
به فرد قربانى اشاره كرد. به طور مثال مردى كه در وضعيت سياسى 

اجتماعى و فرهنگى نابسامان بسر مى برد به سمت قربانى كه ممكن 
است هيچ دخالت در اين موارد داشته باشد سوق پيدا كند.

توسلى با اشاره به سابقه سى سال خود در مطالعه حقوق زنان افزود: 
بحث پرخاشگرى در مورد حقوق زنان حدود سى سال به صورت 
جدى مورد بررسى قرار گرفته است و ابعاد مختلفى را در بر مى گيرد  
و در حوزه خشونت اجتماعى(خشونت در محل كار، خشونت در 
محيط عمومى و حوزه خشونت خانگى(خشونت فيزيكى، خشونت 

روانى، خشونت كالمى، خشونت اقتصادى) قابل بررسى است.
وى اضافه كرد : آمارها نشان مى دهد در كشورهاى پيش رفته مانند 
انگلستان 70 درصد زنان مورد خشونت واقع مى شوند. با بررسى اين 
رويدادها متوجه مى شويم خيلى از اين خشونت ها خشونت روانى 
در حيطه پرنوگرافى، جوك، توهين زبانى يا نگاه نامناسب بوده است.

توسلى آمار بررسى خشونت عليه زنان در ايران را آمارى بسيار پايين 
دانست و در توضيح آن عنوان كرد:  در زمينه خشونت عليه زنان آمار 
دقيق و مستندى وجود ندارد. ثبت احوال تنها در حوزه ازدواج، طالق، 
تولد و مرگ اطالعات دقيق دارد اما در مورد طالق عاطفى،  خشونت 

عليه زنان خيلى نمى توان به آمار اكتفا كرد.
وى عدم امنيت شغلى و غير اثبات بودن اين مسائل و تابو بودن را 
از داليل پايين بودن آمار خشونت عليه زنان دانست و افزود:  براى 
مثال عواقب و پيامدهاى شكايت در چنين مواردى پس از بازگشت 
به كار، اخراج است و عدم امنيت شغلى اين جسارت را به زنان نمى 
دهد كه با وجود قانون شكايت كنند. هم چنين در مورد زنان در بحث 
كار بحث خشونت جنسى مطرح مى باشد ليكن اثبات آن كار سختى 
است. وى در توضيح بحث خشونت عليه زنان افزود: تابو بودن يك 
نگاه به جهت اينكه مانع حرمت شكنى مى شود خوب است اما از 
جهت ديگرى تابو بودن، اين حس را در سر ايجاد مى كند كه با عنوان 
كردن مشكل خود شكسته مى شود و هم چنين پس از عنوان آن زنان 

ديگر انگشت اتهام به سمت آن خواهند گرفت.
وى افزود: همه اين ها در كنار قوانين و مجازات اعمالى و دور زدن 
هاى قانونى موجب مى شود آمار خشونت عليه زنان ايران پايين باشد.

توسلى در پايان در خصوص مجازات ها و پيامدهاى قانونى اظهار 
كرد: در بعضى از موارد على الخصوص خشونت عليه زنان در بحث 
اجتماعى هيچ شاخص قانونى ايجاد نشده است براى مثال اگر يك 
خانم مورد اهانت در خيابان قرار گيرد چگونه مى تواند آن را اثبات 
نمايد و پس از آن چه پيامدهايى را براى وى به همراه خواهد داشت. 
در نتيجه تصويب لوايح و قوانين بدون در نظر گرفتن تبعات مى تواند 

مشكل ساز باشد.

نـان ز

گسترش استفاده از فضاى مجازى، جايگزين آشنايى هاى رو در رو 
شده است، به طورى كه گاه شناخت ها و رابطه ها در فضاى مجازى 
مبناى ا زدواج مى شود، جايى كه انسانها ماسك هايشان بر صورت 

است.
تب توهم (انتخاب مورد نادرست براى ازدواج طبق معيارهاى 
ذهنى و اشتباه) ناشى از رسانه، دانشگاه، موسيقى و فضاى مجازى 
بين جوانان شايع شده است، اين بيمارى كه مدت زمان مديدى 
است در فضاى فكرى و فرهنگى كشور آغاز شده، در مسيرش 
و  افزون  روز  طالق  گفت  توان  مى  است.  داشته  زيادى  قربانيان 

كاهش ازدواج، آخرين ايستگاه اين مسير نابخردانه است.
قرار  با  منطق  و  تشخيص  قوه  گاه  اما  نباشد  پذير  باور  شايد 
در  اين  و  مى يابد  كاهش  محيطى  متغييرهاى  معرض  در  گرفتن 
صورتى است كه براى تصميم گيرى درست در مورد هر كارى 
بايد اطالعات درست و كافى به همراه قوه تحليل كارآمد با هم 
تلفيق شوند تا بتوان به ماحاصل آن تصميم اعتماد كرد و آنگاه 

مى توان توكل بر خدا را در انتهاى معادله قرار داد.
امر  اين  در  شكست  و  است  اساسى  و  مهم  تصميمى  ازدواج 
مهم بخش بزرگى از زندگى را تحت تأثير قرار مى دهد. در جريان 
روابط امروزى، جوانان براى گرفتن اين تصميم مهم دچار يك 
آسيب جدى شده اند. دور شدن جوانان از فضاى واقعى زندگى 
و قرار گرفتن در فضاهايى كه بخش بسيار كمى از واقعيت بهره 

مى برد آن ها را در در معرض آسيب قرار داده است.
آموزشى  فضاى  يك  عنوان  به  دانشگاه  عامل،  چندين  ميان  از 
شرايطى را براى دانشجويان فراهم مى آورد تا بتوانند تخصص در يك 
رشته خاص را بياموزند، اما شواهد و خروجى ها نشان مى دهد كه اين 
فضا تفاوت بسيار فاحشى با واقعيت بيرون از دانشگاه دارد. اينكه در 
دانشگاه دختران و پسران از شخصيت واقعى خود بسيار دور مى شوند 
و آنچه كه هستند را به نمايش نخواهند گذاشت و مطلب ديگر اين 
است كه محتواى دروس دانشگاهى نيز در اين ميان جوانان را بيشتر از 

واقعيت هاى موجود در دنياى حقيقى دور مى كند.
همچنين روابط موجود ميان استاد و دانشجويان داراى چارچوب 
و خط قرمز است و دانشجويان در دانشگاه تنها علمى را مى آموزند 
كه روح زندگى ندارد. دانشجويان عالوه بر اينكه در دانشگاه از خود 
واقعى اشان دور مى شوند، براى زندگى در فضاى واقعى زندگى نيز 
آماده نمى شوند و بحث ازدواج درست يكى از بخش هاى مغفول 

در دانشگاه هاست.
توليدات فرهنگى موجود در كشور، از ديگر عوامل دور كننده 
جوانان از فضاى واقعى زندگى است، توليدات رسانه هاى داخلى و 
خارجى، از فيلم ها گرفته تا موسيقى همگى بر ايجاد اين فاصله موثرند. 
توهم ناشى از اين توليدات، احساسات گذرايى را در فرد ايجاد مى كند 
كه موجب رفتارهاى جدى در فرد مى شود، جالب است بدانيم كه 

عالقه هاى منجر به ازدواج اشتباه، گاهى از گوش دادن يك آهنگ يا 
ديدن يك فيلم نشات مى گيرد! تصميمى كه با چشم بستن بر تمام 

حقايق زندگى فردى گرفته مى شود!
عامل ديگرى كه در سالهاى اخير بر رشد توهم در جوانان موثر 
بوده است، گسترش استفاده از فضاى مجازى بوده است، چيزى كه 
جايگزين آشنايى هاى رو در رو شده است، گاه شناخت ها و رابطه ها 
در فضاى مجازى مبناى ازدواج مى شود، جايى كه انسانها ماسك 
هايشان بر صورت است. اين در حالى است كه حقيقت اطالعات 
علمى گسترش يافته در اين فضاها زير سوال است چه برسد به 
اطالعات شخصى و افراد به اين اطالعات اعتماد مى كنند و بر 

اساس آن دست به اقدام مى زنند.
شواهد حاكى از آن است كه آنانى هم كه در فضاى واقعى تر 
نه فضاهاى مورد اشاره، براى ازدواج اقدام مى كنند نيز تفاوتهاى 
فكرى، جغرافيايى و فرهنگى موجود را به حساب تفاوتهاى ناچيز 
مى گذاردند و عده اى نيز اين تفاوتها را به زمان واگذار مى كنند كه 
انسانها را تغيير مى دهد و زحمت و سختى شناخت واقع بينانه را 

در دوره آشنايى به خود نمى دهند.
و  موسيقى  دانشگاه،  رسانه،  طريق  از  روزها  اين  توهم  تب 
فضاى مجازى بين جوانان شايع شده است، اين بيمارى كه مدت 
زمان مديدى است در فضاى فكرى و فرهنگى كشور آغاز شده 
طالق  گفت  توان  مى  داشته،  زيادى  قربانيان  مسيرش  در  است، 
روز افزون و كاهش ازدواج، آخرين ايستگاه اين مسير نابخردانه 
است در واقع در اين فضا نيازى به داروى روانگردان نيست و 
اين عوامل در حكم كاهش دهندگان هشيارى نه تنها نسل جديد، 
كه نسل قديم هم هست. بايد گفت ازدواج هاى كنونى ما حكايت 
خياطى است كه گز نكرده ببرد و كوتاهى قبا را به شومى بخت 

حواله كند نه كوتاهى عقل!
دانشگاه،  رسانه،  قوى-  ابزارهاى  اين  قدرت  و  توان  متاسفانه 
قديمى  ابزارهاى  توان  از  باالتر  بسيار  مجازى-  فضاى  و  موسيقى 
ارشادى مورد استفاده مسئوالن ذى ربط است كه بخواهد اثر آنها 
را خنثى كند (ايجاد رفتار درست در جوانان پيشكش اين مسئوالن 
باشد) و بايد ديد سر اين قصه دراز؛ اما نه افسانه، بلكه واقعى به كجا 

ختم مى شود.

مطالبات عمومى زنان و نقش شورا در پاسخگويى به آن ها

 در بحث خشونت عليه زنان هيچ شاخص قانونى ديده نشده است

شـت ا د د يا

عاقبت گز نكرده بريدن!

حكيمه سلحشورى بهزادى

 كارشناسان معتقدند با تمديد نشدن معافيت هاى بيمه اى 
عرصه  كنند،  استخدام  جديد  نيروى  كه  كارفرمايانى 
اشتغال براى جويندگان پرتعداد كار از قبل هم تنگ تر 
مى شود و اين درحالى است كه با توجه به شرايط خاص 
اقتصادى و اجتماعى ايران، سياست ها و برنامه هاى كالن 
در  نه  باشد،  اشتغالزايى  خدمت  در  بايد  كشور  توسعه 

جهت محدود كردن آن.
اوضاع بحرانى اشتغال و تن دادن به كار بدون پوشش 

بيمه
بيمه كارگران يك ابزار حمايتى براى آن ها به شمار مى رود، 
اما وقتى وضعيت اشتغال بحرانى باشد و تيغ تعديل نيرو 
حاضر  كارگران  باشد،  كارگران  گلوى  زير  شدن  بيكار  و 
بدون  حتى  و  كرده  فدا  را  خود  حمايتى  ابزار  مى شوند 
پوشش بيمه هم كار كنند. اين وضعيت مخصوصا كارگران 
ساختمانى مشاهده مى شود به طورى كه درصد بااليى از 
كارگران كه آمار ها تعداد تقريبى آن ها را بيش از 4 ميليون 
هم ذكر مى كنند به انجام كار بدون هر گونه پوشش بيمه اى 

روى آورده اند. با اين حال بنگاه هاى اقتصادى مشوقى براى 
به كار گيرى كارگران ساده و بدون تحصيالت دانشگاهى 
ندارند و تنها در صورت جذب فارغ التحصيالن دانشگاهى 

از معافيت مالياتى بهره مند خواهند شد.

فوريت اشتغالزايى بيكار شده ها، كمتر از 
فارغ التحصيالن دانشگاهى نيست

معافيت بيمه اى كارفرمايانى كه فارغ اتحصيالن دانشگاهى 
را استخدام كنند اين مزيت را دارد كه فرصت محدودى 
براى مهارت آموزى آنها در پى خواهد داشت، اما بسيارى از 
آگاهان بازار كار معتقدند اين فرصت با بى تمايلى كارفرما ها 
به استخدام فارغ التحصيالن دانشگاهى بى مهارت از دست 
خواهد رفت. به باور مسئوالنى كه در مراكز كاريابى مشغول 
فعاليت هستند و اوضاع بازار كار را از نزديك رصد مى كنند 
بسيارى از جويندگان كار در شرايط فعلى كارگرانى هستند 
كه به دليل شرايط اقتصادى و به دنبال تعديل نيروى كار، 

دنبال كار جديد  شغل خود را از دست داده و اكنون به 
مى گردند. معنى گفته هاى آن ها اين است كه از كار بيكار 
شده ها در حال حاضر بيشترين متقاضيان شغل هستند و 
التحصيالن  فارغ  از  كمتر  آن ها  براى  اشتغالزايى  فوريت 
دانشگاهى نيست، ولى تدوين كنندگان برنامه ششم توسعه 

اين فوريت را نديده گرفته اند.

تمديد نشدن قانون معافيت بيمه 
كارفرمايان؛ نمونه كاهش قوانين

 حمايت از اشتغال
نايب رئيس انجمن صنفى مراكز اشتغال كل استان تهران 
متقاضيان  تعداد  افزايش  با  كه  اين  بيان  با  باره  اين  در 
كار نيازمند قوانينى موثر در حمايت از اشتغال هستيم، 
توسعه،  سوم  برنامه  قانون  مصوبه  موجب  به  مى گويد: 
افراد متقاضى كار تحت پوشش حمايتى قرار مى گرفتند، 
براى  قوانينى  چنين  يافتن  ادامه  ضروت  وجود  با  اما 

تنزل  به  رو  روز  هر  رابطه  اين  در  اشتغال،  از  حمايت 
مى رويم و اينگونه حمايت ها كمتر مى شود.

ليال دانشمندى مى افزايد: نمونه اين مصوبات حمايتى تمديد 
اجراى معافيت سهم بيمه كارفرما بود كه براساس آن هر 
فردى كه در يك محيط كارى استخدام مى شد، مى توانست 
حق بيمه  كارفرما،  نه  اجتماعى  تامين  طريق  از  سال  تا 5 
داشته باشد. به اين معنا كه كارفرما از پرداخت حق بيمه 
در اين 5 سال معاف بود. اين قانون كه از سال 1390 شامل 
حال جويندگان كار مى شد فرصتى 5 ساله به كارگران و 
كارفرمايان مى داد، در حالى كه تغيير آن اين فرصت را هم از 

كارفرما و هم از كارگران گرفت.

هزينه هاى زندگى كارگران را
 به كار بدون بيمه مجبور مى كند

نايب رئيس انجمن صنفى مراكز كاريابى كل كشور در 
اتاق بازرگانى شرايط نامناسب كارگران زيرزمينى (بدون 

براى  مى دهد:  توضيح  و  داده  قرار  اشاره  مورد  را  بيمه) 
كسانى  شغل  متقاضيان  بيشترين  حاضر  حال  در  مثال 
كار  از  قبلى  شغل  دادن  دست  از  دليل  به  كه  هستند 
بيكار شده اند و كارگران ساده بخش مهى از اين گروه 
را تشكيل مى دهند. نتيجه آنكه آن ها مجبور مى شوند با 
و  زمينى  زير  صورت  به  بيمه  بدون  و  كم  دستمزدهاى 
غيرقانونى كار كنند و در عين حال مجبورند با هر شرايط 
غيرمنصفانه اى كه از سوى كارفرما به آن ها تحميل شود 
كنار بيايند و حتى با اين وجود هم دائما نگران از دست 

دادن شغل خود باشند. 
وى تصريح مى كند: روشن است كه نمى توان از كارگران كه 
اغلب متاهل و داراى هزينه هاى ثابت نظير اجاره خانه هستند 
توقع داشت با شرايط اقتصادى كنونى تا مدتى طوالنى دنبال 
كار بوده و بدون درآمد زندگى كنند و اكثر اين افراد مجبور 

به پذيرش شرايط سخت مى شوند

معافيت بيمه اى براى سازمان تامين 
اجتماعى مفيد بود

سازمان  براى  را  قانونى  حمايت هاى  نوع  اين  دانشمندى 
تامين اجتماعى هم مفيد دانست و در اين باره، گفت: آمار 
كارگران زير زمينى كه در نتيجه حذف قانون معافيت بيمه اى 
5 ساله كارفرمايان رو به افزايش است، نشان مى دهد تامين 
اجتماعى از غيبت ليست نيروى كار در پرداخت حق بيمه 
بيشتر  بسيار  زيرزمينى  كار  نيروى  وجود  از  عبارتى  به  و 
از آنچه تصور مى كند، زيان خواهد ديد. بنابراين معافيت 
بيمه اى بلندمدت كارفرمايان به زيان اين سازمان نخواهد 
بود. نمونه اين مورد را در حادثه پالسكو شاهد بوديم كه به 
دنبال آن تامين اجتماعى به كارگرانى كه بيمه نپرداخته بودند 

نيز مزايايى پرداخت كرد. 
وى با اشاره به اينكه اين قانون 15 سال امتحان خود را 
پس داده و خوب عمل كرده مى گويد: 15 سال بود كه 
كارفرمايان تا 5 سال از پرداخت حق بيمه معاف بودند و 
وضعيت اشتغال نسبتا بهتر از اكنون بود، اما حذف اين 
صدا  به  را  بيكارى  خطر  زنگ  آن  تمديد  عدم  و  قانون 
درآورد. كارخانه ها توان پرداخت حق بيمه را ندارند و 
قاچاق و سياست هاى غلط وزارتخانه ها نيز اين موضوع 
را دامن زده است. دانشمندى با اشاره به اينكه برخى از 
پرداختن  و  كار  نيروى  وضعيت  به  رسيدگى  در  نهاد ها 
به بحث آموزش نيروى كار كوتاهى مى كنند، مى گويد: 
اهميت  از  پرورش  و  آموزش  مانند  نهاد ها  از  برخى 
تربيت نيروى كار غافل هستند. به همين دليل مى بينيم 
فارغ التحصيالن دانشگاهى بدون هيچ گونه مهارتى وارد 
بازار كار مى شوند، در حالى كه هيچ استعداد و توانايى اى 
ساله  دو  مدت  در  كارآموزان  كه  است  مشخص  ندارند. 
در  مى بايست  كه  مهارت هايى  تمام  نمى توانند  كارآموزى 
همين  به  بياموزند.  را  فرابگيرند  بيشتر  يا  سال  مدت 10 
دليل كارفرمايان نيز پس از دو سال دوره كارورزى آن ها 
را اخراج مى كنند يا تضمينى به استخدام آن ها پس از اين 

مدت نمى دهند.

ــط  ــر هفته حدود 16 تا20 هزار كانال و به طور متوس ه
ــود، اما مسئوالن  روزانه 2500 كانال تلگرامى ف يلتر مى ش
ــت و بايد شبكه ملى اطالعات به  معتقدند اين كافى نيس

وجود آيد.
ــور خرج تلگرام و  ــك به 80 درصد پهناى باند كش نزدي
ــتاگرام و بقيه شبكه هاى  حدود 20 درصد هم خرج اينس
ــى از اين پهناى باند هم  ــود و مقدار كم اجتماعى مى ش
ــت كه طبق  ــود. اين در حالى اس صرف امور ديگر مى ش
آمارهاى پليس فتا حدود 43درصد از جرايم فضاى سايبرى 
ــبكه مجازى  ــود. ش در ايران در فضاى تلگرام انجام مى ش
ــيارى از كاربران در آن از هويت اصلى خود استفاده  كه بس
نمى كنند و هر كاربر مى تواند چندين كانال با موضوعات 

مختلفى تشكيل بدهد.
ــور است اما رئيس  ــرور تلگرام در خارج از كش اگر چه س

مركز فناورى اطالعات و رسانه هاى ديجيتال 
مى گويد: حدود نيمى از كانال هاى تلگرامى با 
ــورايعالى  بيش از 5000 عضو، پيرو مصوبه ش
فضاى مجازى در اين خصوص احراز هويت 

شده اند.
ــويان رئيس مركز فناورى  ــيدمرتضى موس س
ــال وزارت  ــانه هاى ديجيت ــات و رس اطالع
فرهنگ و ارشاد اسالمى هم پيش از اين درباره 
تازه ترين آمار مربوط به ثبت كانال هاى تلگرامى 
در سامانه «سرآمد» گفت: تعداد كانال هاى ثبت 
ــده از مرز 5500 مورد گذشته است كه اين  ش
كانال ها مجموعاً بيش از نيم ميليون دنبال كننده 

دارند.
اين ثبت كانال ها و به اصطالح مجوز گرفتن 

ها در حالى انجام مى شود كه رئيس پليس فتا معتقد است: 
جرايم در فضاى مجازى 63 درصد افزايش داشته و با توجه 
ــا نقص روبرو  ــزون كاربران، همچنان ب ــه افزايش روز اف ب
هستيم. همه كشورها نوعا معترض اين فضا هستند و از بى 

قانونى آن گاليه دارند.
ــت: مديران  ــر درباره پرونده تلگرام، معتقد اس هاديان ف
ــاد مراجعه كرده اند و ثبت  ــزاران كانال به وزارت ارش ه
شده اند اين كانال ها باالى 5 هزار نفر عضو دارند. پيش 
ــال وجود دارد و بايد  ــت كه 11 هزار كان بينى ما اين اس

همه  مديران اين كانالها مراجعه كنند.
بخشنامه دولتى ممنوعيت استفاده از تلگرام مغفول ماند

بسيارى از كانال هاى تلگرامى در حال حاضر با محتواى 
ــبك زندگى، اقدام به  غير اخالقى و به بهانه آموزش و س

ترويج امور غيراخالقى مى كنند. عالوه بر اين توهين به 
ــات و عبور از خط قرمزهاى نظام هم يكى ديگر  مقدس
ــت.  ــت برخى كانالهاى تلگرامى اس ــاى فعالي از محوره
ــتور كار قوه  ــه همين دليل فيلترينگ اين كانالها در دس ب
ــالم محمد  ــه طورى كه حجت الس ــه قرار دارد ب قضائي
ــن رابطه مى  ــور در اي ــتان كل كش جعفر منتظرى، دادس
گويد: دولت 2 سال پيش بخشنامه اى را به دستگاه هاى 
ــتفاده از پيام رسان تلگرام  مختلف ابالغ كرده و در آن اس
ــنامه مغفول  ــفانه اين بخش را ممنوع اعالم كرده كه متاس

مانده است.
ــت: وقتى سرور تلگرام در خارج از كشور  وى معتقد اس
ــرا بايد اطالعات  ــچ نظارتى بر ان نداريم چ ــت و هي اس
خودمان را در آن قرار دهيم. بر اساس مصوبات كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار كانال 

تلگرام را فيلتر مى كنيم اما اين كافى نيست و بايد شبكه 
ملى اطالعات بوجود آيد.

نظارت هاى انتخاباتى در راه است
با توجه به نزديك شدن به دو انتخابات پيش رو در يك 
ــتان كل از تشديد نظارت ها و رصدهاى  ماه آينده، دادس
ــر داده و مى گويد: در  ــى در فضاى مجازى خب انتخابات
ــتيم و اگر افرادى بخواهند  حال رصد فضاى مجازى هس
ــتفاده از فضاى مجازى افراد را تخريب كنند با آنها  با اس

برخورد قضايى خواهيم كرد
دادستان كل كشور بر لزوم نظارت جدى بر فعاليت هاى 
ــى در فضاى مجازى نيز تأكيد كرد و افزود: ما به  انتخابات
ــمى سياسى كشور كه در  همه گروه ها و جريان هاى رس

چارچوب قانون حركت مى كنند احترام مى گذاريم با اين 
حال به معاونت مربوطه در دادستانى كل و دادستان هاى 
ــور تأكيد مى كنم كه فضاى مجازى را لحظه  ــر كش سراس
به لحظه رصد كنند و اگر تخلفى ديدند بالفاصله برخورد 
ــب و قانونى انجام دهند. همه كسانى كه قصد ورود  مناس
ــه رقابت هاى انتخاباتى دارند و همه افرادى كه در  به عرص
اين زمينه فعاليت خواهند كرد اعالم مى كنيم كه در فضاى 
ــمت تخريب و توهين به ديگران و به سمت  مجازى به س
ــر چنين كردند بعد گاليه  ــات و جرايم نروند و اگ تخلف

نكنند كه چرا فالن سايت فيلتر و يا بسته شد.
رصد توهين و افترا 
در كانالهاى تلگرامى

ــويم،  ــات نزديك تر مى ش ــه روزهاى انتخاب ــر چه ب ه
ــى گيرد. با  ــدت م ــوع تبليغات هم ش موض
ــتفاده از  توجه به مزاياى فضاى مجازى، اس
ــى و گروه هاى تلگرامى به  كانالهاى تلگرام
عنوان يكى از روشهاى كم هزينه از سوى تيم 
هاى رسانه اى كانديدهاى مختلف پيگيرى مى 
ــب با اين ظرفيت، انتخابات هاى  شود، متناس
ــى تواند به  ــان داد،فضاى مجازى م قبلى نش
فضايى براى تخريب كانديدهاى رقيب تبديل 
ــود،به همين منظور، كميته تعيين مصاديق  ش
ــه خود در  محتواى مجرمانه در آخرين جلس
ــته ،اعالم كرده است كه توهين و  هفته گذش
ــود و  افترا در كانال هاى تلگرامى رصد مى ش
ــتورالعمل تهيه شده  ــت به زودى دس قرار اس
ــرام در انتخابات  ــتفاده از تلگ درباره نحوه اس

پيش از آغاز تبليغات در روزهاى آينده ابالغ شود.
ــاورى، مديركل پيشگيرى هاى وضعى معاونت  عليرضا س
ــگيرى از قوه قضائيه  هم مى گويد: بعد از  اجتماعى و پيش
ــنامه مربوط به ستادهاى پيشگيرى از جرائم  تصويب بخش
انتخاباتى، از سوى رئيس قوه قضائيه، ابالغ تشكيل ستادها 

در سه سطح ملى، شهرستانى و استانى انجام شد.
ــگيرى از جرائم انتخاباتى در فضاى  وى در خصوص پيش
ــى از اولويت هاى  ــئله هم يك ــازى هم گفت: اين مس مج
ــتادهاى پيشگيرى خواهد بود كه  ــى، مهم و عمده س اساس
در اين رابطه دستورالعملى تهيه شده است ، در اين مرحله 
ــايت ها و شبكه ها و به  ــته از س هم مطابق قانون با آن دس
طور كلى جرائم سايبرى مختلف در امر انتخابات برخورد 

صورت مى گيرد./خبرگزارى مهر

زيرزمينى شدن نيروى كار
ثمين سعادت

استخدام نيروى كار جديد طبق برنامه پنجم توسعه، يك مزيت فوق العاده براى كارفرمايان داشت؛ آن ها مى توانستند كارگران جديد را به كار بگيرند
 و 5 سال از پرداخت حق بيمه شان معاف باشند، اما دولت و مجلس در قوانين و مقررات برنامه ششم توسعه تغييراتى دادند كه اين مزيت را 

از كارفرمايان مى گيرد. وقتى كارفرما نتواند از اين مزيت بهره مند شود طبعا تمايلش به استخدام نيروى جديد هم كمتر مى شود.

فيلتر روزانه 2500 كانال
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د قتصا ا

اهواز ، به كجا چنين شتابان

ادامه از صفحه 1
در تمامي شهرهاي دنيا و سيستم هاي شهرسازي رسم 
بر اين است كه بافت هاي هويتي و قدمت دار شهر را 
حفظ و مرمت مي نمايند تا تاريخ شهر ظبط و ثبت باشد 
و مردم از ديدن انها لذت ببرند. آيا در شهر اهواز برنامه اي 
براي چنين كاري وجود دارد يا اينكه مجموعه شهرداري اهواز 
فقط به فكر نوسازي بي برنامه و بي هويت شهري است كه 
با فروش تراكم كسب در آمد نمايد؟ هر روز در شهر دم 
از نوسازي  هاي مدرن نمودن و خدمت رساني به مردم و 
عمران و آبادي را مي زنند. آيا اين خدمت رساني همان پياده 
روهايي است كه بعد از گذشت دوسال همگي خورد و از 
بين رفته شده اند يا همان رواق هاي مركز شهر است كه 
امروز مستهلك و بد شكل و بي قيافه شده اند. آيا روزي 
كه اين رواق ها زده مي شد شهرداري نمي دانست كه توان 
حفظ و نگهداري از سيستم روشنايي آنها را ندارد.كدامين 
اثر و المان زيباي شهري طي اين سال ها در شهر اهواز 
طراحي و اجرا گرديد تا بتواند تاريخ و هويت اين شهر 
را به رخ بكشد. فقط در چند نقطه شهر ستون هاي فلزي 
علم گرديد كه پرچم ايران را به احتزار در آورده اند اما اين 
كار خالقيت و ابتكار و هويت سازي جهت شهر اهواز 
نيست. امروز وضعيت دانشگاه سه گوش چگونه است. 
بازارهاي سنتي و قدمت دار اهواز چه جايگاهي دارند. آيا 
ساحل سازي هاي انجام شده كيفيت الزم را دارند يا اگر 
با كمترين ديد كارشناسي به كارهاي انجام شده نگريسته 
شود مي شود از آنها هزاران ايراد و اشكال را گرفت.آيا 
نمي شد در اين ساحل سازي قدري موضوعات اجتماعي و 
فرهنگي را گنجاند تا مثال نگارخانه كارون خروشان،نگارخانه 

اقوام،نگارخانه لباس هاي محلي و ... برقرار باشد.
كوتاه سخن اهواز هواي تازه،فكر تازه و ديد كارشناسي جديد 
را طلبد. اهواز نياز به مطالعات فرهنگي و اجتماعي،تاريخي 
نظران  صاحب  از  دارد.چرا  يكپارچه  آبادي  و  عمران  و 
اجرايي و استخوان خورد كرده استفاده نمي شود. چرا 
پروسه هاي طراحي موضوعات در دستگاههاي مختلف 
اجرايي اين شهر لجام گسيخته است و كمتر كسي به 
هاي  ميدان  است.چرا  شهر  اين  يه  بخشي  هويت  فكر 
هجرت،ساعت و چهارشير كه قدمت در تاريخ اين شهر 
دارند امروز مهجور هستند.چرا ساماندهي ورودي هاي 
شهر به نحو مطلوب و شايسته اي انجام نشده است.شهر 
اهواز امروز فاقد يك مجموعه تفريحي و پارك پيشرفته 
و مدرن با متدهاي جديد است.چرا به زيبايي هاي بصري 
شهر توجهي نمي شود .چرا ادارت و نهادهاي دولتي را 
ملزم نمي نمايند ساختمانهاي خود را بازسازي و نوسازي 
و شاخص نمايند، اين روزها از در و ديوار بعضي از اين 
ادارت چرك و كثافت مي بارد. بايد به تفكيك محالت 
مطالعات جامع انجام داد محالت را شاخص و توانمند 
و  سينما  و  تئاتر  و  فرهنگ  و  محالت  هاي  نمود،خانه 
امكانات ورزشي راه اندازي كرد. بايد مودت و دوستي 
را بين اين مردم خونگرم جاري و ساري كرد. در كشور 
اهواز را به خونگرمي مردمانش مي شناسند امروز بواسطه 
سيستم هاي غلط شهرسازي ومعماري اين هويت در حال 
اهواز به ماتمي نشسته  روزها  از بين رفتن است. اين 
است كه مردم محالت و همسايگان هم با هم غريبه و 
از حال هم بي خبرند. احداث چند معبر و تقاطع غير 
در  شهر  هويت  كرد،  نخواهد  دوا  را  دردي  همسطح 
حال مخدوش شدن است و اين زنگ خطري است كه 

بايد به صدا در آيد.
شهر اهواز به كدام سو مي رود

 خدا مي داند چون دلسوزي ندارد.

بيكارى 4 ميليون نفر 
در صنعت فرش دستباف  

تسنيم، مدير عامل اتحاديه تعاونى هاى توليدكنندگان فرش روستايى 
و شهرى گفت: بنا به آمارى كه مركز ملى فرش ايران ارائه داده 
است، در حال حاضر يك ميليون بافنده داريم يعنى ظرف دو دهه 

چهار ميليون نفر شغل شان را از دست داده اند. 
 عبداهللا بهرامى  درباره وضعيت فرش گفت: ميزان توليد ساالنه 
فرش دستباف در كشور در حال حاضر سه ميليون و 200 هزار متر 
مربع است. از اين ميزان در سال گذشته، حدود 323 ميليون دالر 
صادرات داشته ايم كه 75 ميليون دالر آن مربوط به كشور آمريكا 
بود. اين آمار نسبت به سال 94 حدود 13 درصد رشد داشته است.
مدير عامل اتحاديه تعاونى هاى توليدكنندگان فرش روستايى و 
شهرى وضعيت صادرات را نسبت به يك دهه گذشته بسيار پايين 
تر عنوان كرد و بيان داشت: در دهه 70 يك ميليارد و 200 ميليون 
دالر صادرات فرش دستبافت به كشورهاى ديگر داشتيم كه اين 

چهار برابر ظرفيت موجود است. 
بهرامى از رشد بيكارى در حوزه فرش گفت و عنوان داشت: در 
سال هاى اخير افرادى كه در حوزه فرش بيكار شده اند، رشد داشته 
است. بنا به آمارى كه مركز ملى فرش ايران ارائه داده است، در حال 
حاضر يك ميليون بافنده داريم يعنى ظرف دو دهه چهار ميليون نفر 

شغل شان را از دست داده اند.

ايران خواستار افزايش 
واردات روغن پالم از اندونزى شد 

تسنيم: مديركل جنوب و مركز آسياى وزارت امور خارجه اندونزى 
گفت، در جريان يك ويدئو كنفرانس بين اتحاديه هاى روغن پالم 
ايران و اندونزى، شركت ها و صنايع ايرانى نسبت به خريد روغن 

پالم خام بيشتر از اين كشور ابراز تمايل كرده اند. 
مديركل جنوب و مركز آسياى وزارت امور خارجه اندونزى گفت، 
در جريان يك ويدئو كنفرانس بين اتحاديه هاى روغن پالم ايران و 
اندونزى، شركت ها و صنايع ايرانى نسبت به خريد روغن پالم خام 

بيشتر از اين كشور ابراز تمايل كرده اند.
اندونزى به عالوه در كشورهاى همسايه ايران يعنى عراق، سوريه، 
ارمنستان، آذربايجان، بالروس و قزاقستان هم اقدام به بازاريابى براى 

روغن پالم خود كرده است.

مشاوره  موسسات  برخى  فريب  مردم 
بيمه اى و ارزيابى خسارت را نخورند

مهر: بيمه مركزى نسبت به غيرقانونى بودن فعاليت برخى از شركت 
ها و موسسات خدمات مشاوره بيمه اى و ارزيابى خسارت، هشدار 

داد. 
مهرداد رضايى، مديركل نظارت بر صالحيت هاى حرفه اى اين 
سازمان گفت: بر اساس مفاد ماده 2 آيين نامه كارگزارى رسمى 
بيمه، انجام فعاليت مشاوره خدمات بيمه اى و پيگيرى خسارت 
بر عهده كارگزاران رسمى بيمه است. همچنين طبق ماده 1 آيين 
زمينه  در  فعاليت  بيمه،  عالى  شوراى  مصوب   85 شماره  نامه 
بررسى علت بروز حادثه، تعيين مقدار خسارت، تشخيص ميزان 
تعهد بيمه گر و مذاكره براى تعديل و تسويه خسارت بيمه اى 

بر عهده ارزياب خسارت بيمه اى است.
وى افزود: هم اكنون برخى از شركت ها و موسسات بدون اخذ 
هر گونه مجوز قانونى يا داشتن پروانه فعاليت رسمى بصورت 
غير مجاز در اين زمينه فعاليت مى نمايند و اين امر باعث بروز 
مشكالت  متعدد و تشويش اذهان عموم جامعه به ويژه بيمه 

گذاران شده است.  
رضايى در ادامه با توجه به روند افزايش فعاليت اين قبيل شركت 
در  گرامى  هموطنان  گفت:  مجازى  فضاى  در  موسسات  و  ها 
سراسر كشور به ويژه بيمه گذاران شركت هاى بيمه و مراجعه 
و  انجام  براى  بدنى  هاى  خسارت  تأمين  صندوق  به  كنندگان 
اخذ هر گونه خدمات مشاوره بيمه اى و ارزيابى خسارت بايد 
به كارگزاران رسمى بيمه و ارزيابان خسارت كه داراى مجوز 

و پروانه فعاليت رسمى از بيمه مركزى هستند، مراجعه نمايند.
رضايى تاكيد كرد: در اجراى ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزى 
ايران و بيمه گرى و به منظور حفظ سالمت بازار بيمه كشور، 
بيمه مركزى بر اساس وظايف و اختيارات قانونى خود اقدامات 
الزم براى برخورد با شركت ها و موسسات ياد شده به عمل 

خواهد آورد.

له مقا هسـر تـا كو ر  خبـا ا

حسابرسى عبارت است از فرايند تشخيص، اندازه گيرى و در اختيار 
قرار دادن اطالعات اقتصادى تا استفاده كنندگان به طور آگاهانه به 

قضاوت و تصميم گيرى بپردازند.
به گزارش بامداد زاگرس  و  به نقل از ايسنا، وزارت اقتصاد در 
هشتاد و دومين روز از اجراى برنامه 100 روز 100 اقدام خود 
كه در آن به معرفى 100 اقدام وزارت اقتصاد در دولت يازدهم 
مى پردازد، با معرفى «افزايش كيفيت حسابرسى و بازرسى از 
شركت هاى دولتى »، به عنوان يكى از دستاوردهاى اين وزارت 
خانه در گزارشى آورده است: حسابرسى اغلب جزو الينفك انتقال 
اطالعات اقتصادى به شمار مى آيد و در نتيجه نقش در شناسايى 

و اندازه گيرى اطالعات دارد.
سو  يك  از  كه  دولتى  شركتهاى  خصوص  در  اطالعات  اين 
بخش عمده اى از تبادالت اقتصادى كشور را بر عهده دارند و 
از سوى ديگر داراييهاى آنها به عنواان يك امانت از دارائيهاى 
عمومى در اختيار دولت است، اهميتى دو چندان دارد. از اين رو 
انتخاب حسابرس و بازرس اصلح و قانونى به صورت شفاف و با 
حفظ قدرت اختيار و انتخاب مجامع عمومى يكى از مهمترين 

دستاوردهاى وزارت اقتصاد به شمار ميرود.

ساز و كار انتخاب حسابرس
حسابرسى با تأكيد بر اثربخشى عمليات موجب صرفه جويى در 
هزينه مى شود و زيان هاى ناشى از اشتباهات را كاهش مى دهد. 
براساس متون آكادميك، نياز به مكانيزم نظارت و نياز به فراهم 
آوردن اطالعات در خور اتكا به منظور بهبودبخشى به تصميم 
گيرى هاى سرمايه گذاران دو نياز  اصلى است كه در فرايند 

حسابرسى برآورده مى شود.
از اين رو معاونت امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى و دفتر 
امور شركت هاى دولتى، به منظور حصول به اهدافى همچون 
انتخاب حسابرس و بازرس قانونى اصلح براى شركتهاى دولتى و 
شركت هايى كه به نوعى با دستگاه هاى اجرايى مرتبط هستند، 
انتخاب حسابرس براى شركت هاى مشمول آيين نامه انتخاب 
حسابرس را معطوف به ارتقا سطح كيفى كار موسسات حسابرسى 
حفظ  حرف هاى،  خدمات  بهبود  براى  رقابت  شرايط  ايجاد  و 
استقالل موسسات حسابرسى و تقويت نظارت بر آن ها كرده 

است.
طبق مواد 2 و 3 آيين نامه انتخاب حسابرس، معرفى حسابرس 

و بازرس قانونى شركت هاى مشمول آيين نامه به كارگروهى 
متشكل از دبيركل، رييس هيئت عالى نظارت جامعه حسابداران 
رييس  مديرعامل،  خصوصى)،  بخش  عنوان  (به  ايران  رسمى 
هيئت عالى نظارت سازمان حسابرسى (به عنوان بخش دولتى) 
و معاون ذيربط وزير امور اقتصادى و دارايى محول شده تا اركان 
ذيصالح شركت ها (مجامع عمومى، شوراهاى عالى و مراجع 
مشابه) نسبت به وظيفه قانونى خود (انتخاب حسابرس و بازرس 
قانونى) طبق تصميمات كارگروه اقدام كنند. به عبارتى اختيارات 
مجامع عمومى شركت ها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونى 
شركت ها محدود شده تا مطابق تصميمات كارگروه انتخاب 

حسابرس، اتخاذ تصميم كنند.
تاكنون وزارت امور اقتصادى و دارايى با توجه به آيين نامه مورد 
سال 1389،  از  حسابرس  انتخاب  كارگروه  تصميمات  و  اشاره 
نسبت به تعيين و ابالغ حسابرس و بازرس قانونى شركت هاى 
جامعه  عضو  حسابرسى  موسسات  بين  (از  نامه  آيين  مشمول 

حسابداران رسمى ايران و سازمان حسابرسى) اقدام كرده است.
از اين رو شركت هاى دولتى و همچنين موسسات حسابرسى به 
دو گروه الف و ب تقسيم بندى شدند و دولت تصميم گرفت تا 
تنها از موسسات حسابرسى گروه هاى الف و ب جامعه حسابداران 
رسمى كه از كيفيت باالترى برخوردارند، براى حسابرسى شركت 

هاى دولتى استفاده كند و بدين ترتيب كيفيت حسابرسى شركت 
هاى دولتى مورد توجه قرار گرفت. براين اساس شركت هاى 
موسسات  از  بايد  تنها  گيرند  مى  قرار  الف  گروه  در  كه  دولتى 

حسابرسى گروه الف استفاده كنند.

افزايش قدرت مانور مجامع عمومى
انتخاب  براى  دولتى  هاى  شركت  انتخاب  قدرت  همچنين 
موسسات حسابرسى نيز بيشتر شده و شركت هاى دولتى ديگر 
ملزم به همكارى با يك موسسه حسابرسى خاص نيستند و از 

ميان چند موسسه حسابرسى امكان برگزيدن دارند.

از سوى ديگر فرايند انتخاب حسابرس در سند سامانه يكپارچه 
اطالعات شركت هاى دولتى و اشخاص حقوقى كه مكلف به 
الكترونيكى  صورت  به  هستند  خود  مالى  صورت  حسابرسى 
پيش بينى شده است. البته به دليل عدم پيش بينى ضمانت 
اجرايى الزم براى رعايت تصميمات كارگروه از سوى شركت 
ها و همچنين وجود ابهامات و اشكاالت موجود در متن ماده1 
آيين نامه مذكور كه تشخيص شركت هاى مشمول آيين نامه 
را با مشكل مواجه كرده، پيشنهاد اصالحيه آيينن نامه از سوى 
وزارت امور اقتصادى و درايى به دولت ارائه شده كه در حال 

بررسى و تصويب است.

 سايه سنگين قراردادهاى موقت در حالى ادامه دارد كه بارها از 
سهم 95 درصدى قراردادهاى موقت كار گفته شده است و دولت 

يازدهم نيز در اين زمينه اقدامى انجام نداد. 
به گزارش بامداد زاگراس و به نقل از مهر،  موضوع ساماندهى 
قراردادهاى كار در ماده 7 قانون كار عنوان شده كه بر اساس آن 
دو تكليف بر عهده دولت و كارفرمايان گذاشته شده است. نخست 
اينكه بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون كار، «وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى بايد حداكثر مدت موقت براى كارهايى كه جنبه 
غيرمستمر دارد را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند» كه 
اين ماده قانونى در دوره هاى مختلف مسئوليت وزارى كار پس از 
تصويب قانون كار همچنان معطل مانده و تاكنون خبرى از تهيه 

آيين نامه مربوط به تعيين اين مدت نيست.
عالوه بر اين، بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون كار، «در كارهايى 
كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتى كه مدتى در قرارداد 
ذكر نشود قرارداد دائمى تلقى مى شود»؛ اما به دليل اينكه در 
بخشى از اين ماده آمده «در صورتى كه مدتى در قرارداد ذكر 
نشود قرارداد دائمى تلقى مى شود» كارفرمايان با راى از ديوان 
عدالت ادارى تفسير مى كنند كه پس مى توان با كارگران قرارداد 
موقت امضا كرد! از طرف ديگر كارفرمايان معتقدند، در اين شرايط 

اقتصادى امكان انعقاد قراردادهاى بلند مدت وجود ندارد.
با اين حال به اعتقاد نمايندگان تشكل هاى كارگرى، در حال 
حاضر بسيارى از ظرفيت هاى قانون كار مغفول مانده و بسيارى 
از مواد اين قانون26 ساله به دليل سوء برداشت ها اجرايى نشد 
به عنوان مثال با سوء برداشتى كه از تبصره 2 ماده 7 قانون كار 

صورت گرفت قراردادهاى موقت رواج يافت.
در همين رابطه اولياء على بيگى رئيس كانون عالى شوراهاى 
اسالمى كار كشور با بيان اينكه «ماده 7 قانون كار با موضوع 

عملكرد  از  است،  قانون  روح  كار»  قراردادهاى  ساماندهى 
دولت هاى دهم و يازدهم در فرايند اصالح اين قانون انتقاد كرد.

وى معتقد است: در دولت دهم به منظور همسو شدن منافع 
كارشناسى  جلسه  حدود 13  كارفرمايى،  و  كارگرى  گروه هاى 
بين كارگران و كارفرمايان براى اصالح قانون كار برگزار شد؛ در 
عين حال وزير وقت كار به صراحت اعالم كرد در اين جلسات 
مشروط بر حفظ منافع ملى هر توافقى بين گروه هاى كارگرى 
و كارفرمايى صورت گيرد مورد تاييد دولت خواهد بود و در 
اليحه اصالح قانون كار اعمال مى شود اما به رغم توافق دو 
فرايند  در  توافقات  از  يك  هيچ  كارفرمايى  و  كارگرى  گروه 
اصالح قانون اعمال نشد و اين اليحه بر اساس خواسته يك 

طرفه دولت دهم به مجلس ارائه شد.
داد:  ادامه  كشور  كار  اسالمى  شوراهاى  عالى  كانون  رئيس 
سرانجام پس از انتقاد مكرر گروه هاى كارگرى، اليحه اصالح 
بررسى  نوبت  و  شد  داده  بازگشت  قبل  دولت  در  كار  قانون 
اليحه به دولت يازدهم رسيد. با وجود اينكه انتظار مى رفت 
اين دولت در فرايند بررسى اليحه، اصل سه جانبه گرايى را 
رعايت كند اما دولت يازدهم نيز عينا اليحه دولت قبل را به 

مجلس فرستاد.
اليحه  درصد  است 60  معتقد  دولت  اينكه  درباره  على بيگى 
اصالح قانون كار نسبت به اليحه دولت قبل تغيير كرده است 
و  كار  وزارت  زمان  در  اليحه  اين  اينكه  به  توجه  با  گفت: 
امور اجتماعى سابق به مجلس ارائه شده بود، اين تغييرات در 
دولت فعلى در حد تغييراتى نظير تغيير عنوان «وزارت كار و امور 
اجتماعى» به «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى» بوده است در 
غير اين صورت آماده ايم اثبات كنيم كه هيچ تغييرى در ماهيت 

اليحه اعمال نشده است.

روح آزرده قانون كار!
وى با تاكيد بر اينكه ماده 7، روح قانون كار است اظهار كرد: اگر 
امروز با نابسامانى هايى در حوزه تنظيم روابط كار مواجه هستيم 
به دليل بى توجهى مسئوالن وزارت كار در26 سال گذشته پس 
از تصويب قانون كار است چرا كه در غير اين صورت امروز شاهد 

سهم 95 درصدى قرادادهاى موقت از كل قرادادهاى كار نبوديم.
على بيگى ادامه داد: غالب قرادادهاى موقت كمتر از 6 ماه و حداكثر يك 
ماه و سه ماهه هستند كه انگيزه كار را از نيروى كار مى گيرد. خواسته 
گروه هاى كارگرى در خصوص ساماندهى قراردادهاى كار نگاه واقع 
بينانه نسبت به اين موضوع است. تاكيد و اصرار ما اين است كه در 
مشاغلى كه ماهيت مستمر دارند، قرارداد دائم منعقد شود؛ در مشاغلى 
مانند كشاورزى كه ماهيت موقت دارند قراردادهاى موقت و در مشاغل 
معين مانند سدسازى كه پروژه محور هستند، قراردادهاى معين منعقد 

شوند.
پيش از اين نيز على خدايى عضو كارگرى شوراى عالى كار به مهر 
گفته بود: «بر اساس مطالعات انجام شده در بسيارى از كشورهاى 
صنعتى كه نظام سرمايه دارى در آنها حكم فرماست، حداقل 25 درصد 
قراردادها «دائمى» هستند در حالى كه در ايران فقط 5 درصد قراردادها 
دائمى تلقى مى شوند ضمن اينكه در دنيا قراردادهايى تحت عنوان 
«شركتى» اصال وجود خارجى ندارد كه كشور ما در ساختن اينگونه 

قراردادها تخصص دارد.»
به هر روى اكنون كليات اليحه اصالح قانون كار در كميسيون 
اجتماعى مجلس رد شده و از طرفى به نظر مى رسد دولت نيز همزمان 
خواهان بازپس گيرى اين اليحه از مجلس است. در شرايطى كه اين 
اليحه فعال مسكوت مانده، ساماندهى قرادادهاى كار به عنوان روح 
قانون كار در جهت ايجاد امنيت شغلى شايد مهمترين خواسته اين 

قشر از جامعه باشد.

افزايش كيفيت حسابرسى و بازرسى
 از شركت هاى دولتى

سايه سنگين قراردادهاى موقت

اين حكايت باز هم «ناتمام» ماند

نويد قائدي

دبير سرويس اقتصادى: الهام صمدزاده
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ورزش
خبـــر

 40 در  شديد  بزرگ  بوكستهود  در  شما   *
كيلومترى استاديوم باشگاه هامبورگ، باشگاهى 

كه در دوران كودكى محبوب شما بود.
محبوب نه؛ من براى تماشاى ديدار هامبورگ 
در جام يوفا از پدرم اجازه گرفتم و در فولكسپار 
از نزديك بازى را تماشا كردم اما هرگز طرفدار  
دوآتشه اين تيم كه بخواهم پيراهنش را بخرم و 

يا امضا جمع كنم نبودم.
 * شما از تيم بوكستهود به جوانان وردربرمن 
رفتيد در حالى كه هامبورگ مى توانست مقصد 

بعدى تان باشد.
بله، اما توماس شاف سريع تر از هامبورگى ها عمل كرد. 
در آن زمان من در يك برنامه استعداديابى شركت كردم و 

توماس شاف مرا شناسايى كرد و به وردربرمن برد.
از  دورى  سال   14 از  پس  شما  و  گذشته  سال   23  *
وردربرمن به عنوان مربى به اين تيم بازگشتيد به اين دليل 

كه شما عاشق وردربرمن هستيد؟
من در مدرسه شبانه روزى وردر بوده ام، من در وردر وارد 
فوتبال حرفه اى شدم و در برمن با همسرم آشنا شدم، من 

عاشق وردربرمن هستم.
* شما در اين فصل دو بار از 4 شكست پياپى جان سالم به 

در برديد آيا آن زمان احساس نگرانى نكرديد؟
هرگز چراكه من و كادر فنى ام به كار خود اطمينان داشتيم.

* پس از چند نتيجه ضعيف تيم وايس اسطوره وردربرمن 
به شدت از شما انتقاد كرده بود آيا اين ناراحت تان كرد؟

به هيچ وجه.
 * او از شما عذرخواهى كرد؟
او شماره تماسى از من ندارد.

* چگونه از بحران عبور كرديد؟

ما هرگز عصبى نشديم و معتقد بوديم كه راه درستى مى رويم.
* قرارداد شما تا پايان فصل است آيا به تيم ديگرى فكر 

مى كنيد؟
اولويت من وردربرمن است.

* آيا قراردادتان تمديد خواهد شد؟
قرار ما با باشگاه جلوگيرى از سقوط بود.

* پدر شما ايرانى است و شما در سال 2005 به ايران سفر 
كردى چه چيزى در ايران ياد گرفتى؟

اين سفر براى شناختن فرهنگ ايران خيلى براى من مهم 
بود. من براى يافتن هويت خود به ايران سفر كردم، اين سفر 

باعث شد خودم را بهتر بشناسم.
 * چيزى هست كه از زبان فارسى به ما بگويى؟

در ايران فرهنگ و زبان بسيار احساسى و همدالنه است 
بسيارى از واژه هاى فارسى به قدرى از لحاظ احساسى 
عميق است كه محال است بتوان آن را به آلمانى ترجمه كرد. 
اين خونگرم بودن مردم ايران خيلى براى من دلپذير است.

* در سال 1999 با مهدوى كيا و هاشميان ديدار كردى، آيا 
هنوز با آنها ارتباط دارى؟

بله، وحيد هنوز از دوستان بسيار نزديك من است ما به طور 

منظم همديگر را مالقات مى كنيم و به لطف وحيد 
من مدام در هامبورگ هستم.

* شما در يك پروژه كمك به پناهندگان افغان 
فعال هستيد؟

فقيرنيا  منصور  با  اولدنبورگ  در  من  بله، 
از  پس  كردم.  ديدار  افغانستان  از  دروازه بانى 
بازى به خانه اش رفتم و او تصاويرى از يك 
يتيم خانه نشان من داد ما هر دو در آن زمان 

تصميم گرفتيم كارى انجام دهيم.
* آيا شما با بازيكنان خود دوست هستيد؟

رابطه نزديكى با بازيكنان دارم اما به طور همزمان يك فاصله 
سالم وجود دارد.

* كلوديو پيزارو يك سال از شما بزرگ تر است،  چگونه 
مى توانى او را كنترل كنى؟

هيچ مشكلى نيست كلوديو شخصيت بزرگى دارد او سزاوار 
تيم و فوتبال آلمان است او بسيار صادق است و احترام 

زيادى بين ما وجود دارد.
 *اين هفته بايد در دربى شمال آلمان با هامبورگ بازى 

كنيد، چه احساسى داريد؟
اين بازى براى همه ويژه است، اما براى بازيكنان و براى من 

مربى فرقى ندارد هر دو تيم براى مبارزه به ميدان مى آيند.
* شما متخصص دربى هستيد در دوران بازى طى 13 ديدار 
با هامبورگ 8 بار پيروز شديد و 3 گل هم زديد، بهترين 

عملكرد را هميشه مقابل هامبورگ داشتيد.
واقعاً؟ من اين آمار را نمى دانستم.

* اگر شما بخواهيد از بين پيروزى در دربى يا حضور در 
يوروليگ يكى را انتخاب كنيد كدام است؟

براى ما مهم ترين چيز ليگ است و فعالً به چيز ديگرى فكر 
نمى كنيم.

 ديدارهاى مرحله مقدماتى رقابت هاى فوتبال قهرمانى بانوان 
آسيا برگزار شد و چهار تيم فيليپين، تايلند، ويتنام و كره جنوبى 
از گروه هايشان صعود  كردند تا به همراه چين، ژاپن، استراليا 
و اردن كه پيش از اين صعودشان را قطعى كرده بودند، راهى 
مرحله نهايى شوند كه سال 2018 در اردن برگزار خواهد شد. 
اما تيم ملى فوتبال بانوان ايران نتواست از گروهش صعود كند.

تيم ملى فوتبال بانوان ايران حدود دو سال در هيچ رويداد 

بين المللى شركت نكرده بود و اصال تيِم ملى وجود نداشت 
و اردويى برگزار نمى شد. همين موضوع باعث شد تا تيم 
ايران سقوط 73 پله اى در رنكينگ فيفا داشته باشد و نامش 

از رنكينگ فيفا خارج شود.
در اواخر سال 95 بعد از فشارهاى رسانه اى تيم ملى فوتبال 
بانوان تشكيل شد و در مدت زمان دو ماه با هدايت مريم 

آزمون خود را براى حضور در مرحله مقدماتى آسيا آماده 
كرد! مدت زمان دو ماه، زماِن بسيار كمى است براى تيمى 
كه بخواهد در قاره كهن حرف براى گفتن داشته باشد؛ آن 
هم رقابت با تيم هايى مانند ويتنام و ميانمار كه رده هاى 33 

و 44 رنكينگ فيفا را در اختيار دارند.
بانوان ايران در مرحله مقدماتى رقابت ها در گروه D با 
تيم هاى ويتنام، ميانمار، سنگاپور و سوريه هم گروه بودند. 

ايران در بازى نخست خود مقابل ميانمار قرار گرفت و با 
نتيجه 2 بر صفر بازى را واگذار كرد، ميانمارى كه رنكينگ 
44 دنيا را در اختيار دارد. ايران در بازى دوم مقابل سنگاپور 
درخشش  با  توانست  دارد  اختيار  در  را  رنكينگ 92  كه 
بازيكنان خود به ويژه قمى و قنبرى كه سايت AFC نيز 
به تمجيد از آن ها پرداخت، سنگاپور را شش تايى كند. تيم 

ملى، در بازى سوم مقابل ويتنام ابتدا با گل از روى ضربه 
ايستگاهِى زيباى زهرا قنبرى جلو افتاد اما در نهايت نتيجه 
را 6 بر 1 واگذار كرد و شانس صعود خود را از دست داد 
و در نهايت تيم ملى در آخرين بازى خود سوريه را گلباران 
كرد و با 12 گل وداع خوبى با مقدماتى آسيا داشت، هر چند 

كه از گروهش باال نيامد.
دو پيروزى و دو شكست آن هم با اختالف گل هاى فراوان 
براى تيم ملى ايران حرفهاى بسيارى براى گفتن دارد. فوتبال 
بانوان ايران نشان داد پتانسيل انسانى خوبى در اختيار دارد، 
اين را گل هاى زيباى قمى، قنبرى و ساير بازيكنان نشان داد 
كه از نظر تكنيك و تاكتيك چيزى از تيم هاى آسيايى كم 
ندارند اما چيزى كه قابل لمس بود تجربه كِم ملى پوشان در 
رويدادهاى بين المللى و همچنين ناآمادگى بدنى آنها نسبت 
به حريفان بود. منطقى نيست از تيمى كه تنها  دو ماه تمرين 
كرده و در مهم ترين رويداد آسيا حضور پيدا مى كند انتظار 
صعود داشت كه اگر اين اتفاق مى افتاد شاهكار ملى پوشان 

بود، نه نتيجه برنامه ريزى.
اين سوال را بايد پرسيد مسوول ناكامى بانوان فوتباليست 
يا  بازيكنان  كيست؟  آسيا  مقدماتى  رقابت هاى  در  ايران 
مسووالن؟ آيا اين تيم بعد از بازگشت به ايران بار ديگر 
تعطيل خواهد شد و بار ديگر نزديك به رقابت هاى مهم 
آسيايى تيم را تشكيل خواهند داد تا باز هم در مدت دو ماه 
تيم را راهى رقابت هاى مهم آسيايى كنند؟ و سوال نهايى 
اينكه نگاه آينده فدراسيون فوتبال به بانوان خود چيست؟ 
آيا اين تيم را حمايت خواهد كرد و يا دوباره رها مى شود؟

فراموش هم نكنيم كه دو بازيكن تيم ملى، فروغ مورى 
هستند  ملوان  شده  منحل  تيم  بازيكنان  كه  قمى  سارا  و 
درخشش خوبى در رقابت هاى آسيايى داشتند و گل هاى 
زيبايى را براى ايران به ثمر رساندند. بازيكنانى مانند اين دو 
در سراسر ايران بسيارند و اميد آن است ليگ برتر بانوان از 

اهميت ويژه ترى برخوردار شود.

على كريمى ستاره سابق پرسپوليس با انتشار پستى در اينستاگرامش 
على دايى را به مناظره دعوت كرد . 

لحن كريمى در اين پست تند است . او دايى را مربى اى معرفى 
كرده كه دوست دارد دوباره به پرسپوليس برگردد . 

كريمى در اين پست با اشاره به جرفهاى دايى درباره غيرفوتبالى ها 
نوشته است : ميشه غير فوتبالى هاى مسئله دار رو معرفى كنى تا 
مردم بهتر بشناسن!!؟؟ايا همين غير فوتبالى ها قراردادهاى ان چنانى 
به تو ندادن!!؟؟اگه فوتبالى بودن كه اينجور قراردادها نميدادن به 
تو!ير فوتبالى هم كم نداشتيم كه كارايى كه كردن ، خيلى ها نكردن 

يا نتونستن ،نظير مهندس صفايى فراهانى، نظير دكتر طاهرى .
ما منتظر معرفى غير فوتبالى ها مسئله دار هستيم، هيچ جا نميريم 

همين جا هستيم!در ضمن با اينكه اهل تلويزيون نيستم ولى 
حاضر به مناظره در هر برنامه ورزشى هستم و با كمال ميل 

ميپذيرم.
 ببخشيد كه با قهرمانى امسال تيم ديگه حاال حاال ها دستت 
نميرسه به نيمكت اين تيم ولى نگران نباش از اون غير فوتبالى ها 
مسئله دار زياد هستن ، دخيل ببند كه بيان دوباره تا بتونى با قرار 

داد انچنانى بشينى روى نيمكت.
 در ضمن اينو واسه كسايى ميگم كه فكر ميكنن كه من دنبال 
پست مقام هستم توى اين فوتبال، به هيچ وجه من رو توى اين 
فوتبال نميبينيد تا روزى كه يه فرد دلسوز باال سر اين فوتبال باشه 

كه فكر ميكنم به سن من يكى قد نده

 رضا عنايتى كه از سال 77 در آدونيس 
خراسان فوتبالش را شر وع كرده و تجربه 
امروز  داشت،  زيادى  هاى  تيم  در  بازى 
در  گرفت  تصميم  سالگى   40 سن  در 
پايان فصل براى هميشه از دنياى فوتبال 
در  داشت  قصد  او  كند.  خداحافظى 
فوتبال  از  استقالل  برابر  شنبه  روز  بازى 
خداحافظى كند اما به دليل شرايط خاص 
صبا در راه بقا در ليگ برتر تصميم گرفت 

اين تصميم را به پايان فصل موكول كند.
اختيار  در  عنايتى  كه  اى  نامه  متن  در 

ورزش سه قرار داده است آمده است:
روزى كه بزرگان فوتبال مى گفتند مرگ 
يك بازيكن دوبار است؛ يك بار وقتى كه 
از فوتبال خداحافظى مى كند و يك بار هم 
زمان مرگ، شايد خيلى به زبان آوردن اين 
جمله ها را درك نمى كردم چراكه در آن 
زمان در اوج بودم و هرگز فكر نمى كردم 

روزى به پايان خط برسم.
امروز بعد از 20 سال حضور حرفه اى در 
فوتبال به پايان خط رسيده ام، به پايان يك 
زندگى شيرين در كنار شما هواداران عزيز 
به  چقدر  كه  كنيد  درك  دارم  دوست  و 
زبان آوردن اين جمله ها براى من سخت 

و طاقت فرساست. 
شايد سال 77 و زمانى كه در اوج جوانى 
فوتبالم را در آدونيس خراسان آغاز كردم 
فكر نمى كردم به امروز برسم، روزى كه 
بايد براى دوره اى موقت از عشق سال هاى 
جوانى ام فاصله بگيرم و مدتى بيرون از 
آنچه  سال ها  اين  در  باشم.  فوتبال  گود 
هميشه به من انگيزه داد عشق هواداران 
و  شرق  جنوب،  شمال،  از  بود،  فوتبال 
غرب كشور پهناور ايران كه هميشه به من 

لطف داشتند و من در سال هاى حضورم 
در فوتبال هميشه سعى كردم رفتارى كنم 

كه آنها آزرده خاطر نشوند. 
كه  آنطور  چيز  همه  هميشه  زندگى  در 
نمى رود،  پيش  دارى  دوست  خودت 
امروز كه دارم نامه خداحافظى ام از دنياى 
داشتم  دوست  مى نويسم  را  بازيگرى  ام 
پيراهن آبى استقالل را برتن كنم و با اين 
تيم پرافتخار فوتبالم را كنار بگذارم اما صد 
حيف كه اين اتفاق برايم نيفتاد هرچند كه 
به تقدير احترام مى گذارم و هرگز گله اى 

از خواست خدا ندارم.
با  بازى  پايان  در  داشتم  تصميم  اگر 
استقالل از فوتبال خداحافظى كنم براى 
اين بود كه دوست داشتم چشم در چشم 
هواداران آبى دل اين اتفاق برايم بيفتد و 
فكر مى كنم هواداران خوب استقالل در 
من  براى  را  باشكوهى  شب  شب،  شنبه 
آخر  تا  قطعا  كه  شبى  ساخت،  خواهند 
عمرم فراموش نخواهم كرد. البته با توجه 
به شرايطى كه صبا دارد و نيازى كه به 
استقالل  هواداران  از  شنبه  روز  بود،  من 
خداحافظى مى كنم و در پايان فصل و بعد 
از برگزارى جشن ماندن صبا در ليگ برتر 
براى هميشه از دنياى فوتبال خداحافظى 
مى كنم تا جا براى بازيكنان جوان تر بيشتر 

باز شود.
را  مشهدى  هواداران  لطف  هرگز  البته 
فراموش نمى كنم و من پيشرفت فوتبالم 
چه  كه  هوادارانى  هستم،  آنها  مديون  را 
در زمانى كه در تيم هاى اين شهر بازى 
كردم و چه زمانى كه بيرون از مشهد بودند 
باعث  و  كردند  حمايت  را  من  همواره 
انگيزه  فوتبال  در  پيشرفت  براى  شدند 

بگيرم.
در سال هايى كه در فوتبال حضور داشتم 
هم  كه  گرفتند  قرار  من  راه  سر  مربيانى 
در  هم  و  شدند  فوتبالم  پيشرفت  باعث 
مرحله بعدى زندگى ام كه پا گذاشتن به 
عرصه مربيگرى است تجربياتشان بسيار 
به من كمك خواهد كرد، از اكبر ميثاقيان 
گرفته كه معرفى شدن به سطح اول فوتبال 
را مديون او هستم تا امير قلعه نويى و لوكا 
بوناچيچ كه بهترين روزهاى فوتبالم را با 

اين  عزيزان تجربه كرده ام. 
امروز كه مى خواهم از شما خداحافظى 
كنم بايد بگويم كه اين خداحافظى موقتى 
است چراكه سعى دارم با آموختن دانش 
مربيگرى اين بار در قامتى جديد وارد اين 
رشته ورزشى شوم و سعى كنم آنچه را 
در سال هاى فوتبالم آموخته ام به جوان هاى 

كشورم آموزش دهم. 
مطمئنا دورى من از فوتبال چندان طوالنى 
دوباره  مى كنم  سعى  من  و  بود  نخواهد 
شما عزيزان را در استاديوم هاى ورزشى 
مالقات كنم و با هم فوتبال ايران را به 

سمت مسيرى درست ببريم. »

تصميم  كه  است  باشگاه  اين  معموال   
مى گيرد براى كدام افتخاراتش ستاره اى 
قانون  و  كند  اضافه  خود  پيراهن  روى 
هاى  فدراسيون  يا  فيفا  توسط  خاصى 

كشورها تعيين نشده است.
 اولين باشگاهى كه ستاره را روى پيراهن 
خود ثبت كرد، يوونتوس بود كه در سال 
اش  قهرمانى  دهمين  افتخار  به   ،1958
خود  پيراهن  به  ستاره  يك  آ،  سرى  در 
نصب كرد. يوووه اولين تيمى بود كه به 
ده قهرمانى سرى آ دست پيدا كرد. يووه 
در فصل 14-2013، به سى امين قهرمانى 
اش در سرى آ رسيد و سومين ستاره را نيز 
روى پيراهن خود چسباند. ديگر تيم هاى 
سرى آ كه ستاره روى پيراهن خود زده 
اند، اينترميالن و آث ميالن هستند كه هر 
دو پس از رسيدن به دهمين قهرمانى سرى 

آ ستاره ها را به لوگو خود اضافه كردند.
 اما جالب ترين تيم در اين زمينه، بايرن 
مونيخ است كه با 20 قهرمانى ، 4 ستاره 
روى پيراهن خود نصب كرده است. سال 
2004، فدراسيون فوتبال آلمان قانون اعطا 
ستاره را وضع كرد كه طى آن، تيم هايى 
كه به سومين، پنجمين، دهمين و بيستمين 
هر  به  رسيدن  از  پس  رسيدند،  قهرمانى 

كدام از اين ركوردها بايد يك ستاره به 
لوگو خود اضافه كنند. 

 بايرن كه در حال حاضر 26 قهرمانى در 
بوندس ليگا به ثبت رسانده، سال 2008 
پس از كسب قهرمانى بيستم، ستاره چهارم 
مونشن  كرد.  اضافه  خود  لوگوى  به  را 
و  ستاره  دو  با  دورتموند  و  گالدباخ  
وردربرمن، هامبورگ و اشتوتگارت با يك 
ستاره، ديگر تيم هاى ليگ آلمان هستند كه 

به لوگو خود ستاره اضافه كرده اند.
 باشگاه رنجرز اسكاتلند در سال 2003، 
پس از كسب پنجاهمين قهرمانى اش در 
ليگ، ستاره اى روى پيراهن خود نصب 
كرد. تنها رقيب آنها سلتيك است كه 47 
جام قهرمانى اسكاتلند را به دست آورده 
و يك ستاره روى پيراهن خود دارد ولى 
ستاره آنها براى قهرمانى شان در رقابت 

هاى اروپايى در سال 1967 است.
 در ايران نيز دو باشگاه استقالل و پاس 
براى قهرمانى هايشان در ليگ قهرمانان 
آسيا، به ترتيب دو و يك ستاره به لوگو 
خود اضافه كرده اند و به زودى پرسپوليس 
نيز براى رسيدن به دهمين قهرمانى اش در 
ليگ، اولين ستاره را به لوگو خود اضافه 
خواهد كرد كه البته اين تفاوت در دليل 

اعطاى ستاره در نوع خود جالب است.
 در رده ملى، قهرمان هاى جام جهانى به 
لوگو خود ستاره اضافه كرده اند. برزيل كه 
پرافتخارترين تيم ملى است، 5 ستاره براى 
5 قهرمانى اش در جام جهانى به لوگو 

خود نصب كرده است.
 آنها براى اولين بار پس از قهرمانى سال 
بود،  خود  قهرمانى  سومين  كه   1970
آن  از  و  كردند  اضافه  لوگو  به  ستاره   3
جام  قهرمان  ملى كه  تيم هاى  تمام  پس، 
جهانى شدند، از همين الگو تبعيت كردند. 
اروگوئه 4 ستاره روى پيراهن خود دارد 
كه نشان دهنده دو قهرمانى آنها در جام 

جهانى و دو قهرمانى در المپيك است.

ديدار دو تيم نفت تهران و فوالد خوزستان 
با تساوى 2-2 به تساوى رسيد، دو گل از 
محمد قاضى براى نفت و 2 گل از ساسان 
انصارى براى فوالد كورس آقاى گلى را 

داغ تر كرد.
 دو تيم فوالد خوزستان و نفت تهران در 

حالى در ورزشگاه تختى تهران به مصاف 
هم رفتند كه نيمه اول بازى با تساوى 1-1 
به پايان رسيد، هر دو گل نيمه اول از روى 
نقطه پنالتى به ثمر رسيد، محمد قاضى 
براى نفت تهران و ساسان انصارى براى 
فوالد گلزنى كردند. در نيمه دوم نيز جنگ 

آقاى گلى ادامه داشت، محمد قاضى براى 
نفت بازهم سانتر از كنار بازيكن تيمش را 
گل كرد و ساسان انصارى نيز سانتر بختيار 
را با ضربه سر به تور دروازه چسباند تا 
و  شود  كشيده  تساوى  به  بازهم  بازى 

امتيازات بين دو تيم تقسيم بشود.

سعداوى معتقد است تيمش بدشانس بوده و 
مى توانسته در بازى امروز پيروز شود.

نعيم سعداوى در كنفرانس خبرى  پس 
از تساوى 2 - 2 تيمش در برابر نفت 

تهران گفت:
 بـه دايـى تبريـك مـى گويـم

 قبل از اينكه به بازى بپردازيم، بايد به دايى 
مصاحبه هايش  در  كه  مسائلى  خاطر  به 
تيم  در  كه  مشكالتى  و  مى كند  اعالم 
اين  از  بگويم.  تبريك  دارد،  وجود  نفت 
جهت كه اگر بتوانيد با اين همه مشكل 
و  كرده  جور  و  جمع  را  اينچنينى  تيمى 
كه  تيمى  دارد.  تبريك  جاى  كنيد،  آماده 
مهره هايى را در اختيار دارد كه هر كدام 
از آنها مى توانند هر لحظه نتيجه يك بازى 

را تغيير بدهند.
 در نيمه دوم برنامه داشـتيم

كه  تشويق هايى  خاطر  به  هوادارانمان  از 

كردند تشكر مى كنم. بازى متعادلى در نيمه 
اول ديديم در نيمه دوم برنامه داشتيم. سهم ما 
بر اساس خلق موقعيت و ... از حريف بهتر 
بود. به بازيكنان جوانمان تبريك مى گويم كه 
آنقدر شجاعانه بازى كردند. بازى جاندارى را 
ارائه كرديم. آينده فوالد متعلق به اين جوانان 
است. روى نيمكت به جز سه بازيكن ساير 

نفرات زير 20 سال بودند.
 امتيازات مفتى را از دسـت داديم

نتيجه  از  بود.  جذاب  بسيار  امروز  بازى   
نارحتيم با وجود اينكه مشكالت زيادى كه 
داشتيم با برنامه ريزى آمديم. يك مقدار بد 
شانس بوديم اما اگر شانس يارى مى كرد سه 
امتياز را مى گرفتيم. متاسفانه امتيازات مفتى را 
از دست مى دهيم. سه بازى ديگر داريم و با 
اين جوانان جوياى نام تا آخرين لحظه مبارزه 
مى كنيم تا روزهاى خوبى با اين جوانانمان 

رقم بزنيم.

 خوزسـتان مهد
 فوتبال ايران اسـت

تشكر  كرديد  مطرح  كه  خوبى  سوال  از 
روى  ريز  و  حساس  خيلى  مى كنم. 
خوزستان  مى كنيد.  نگاه  كشور  اتفاقات 
جوان ها  اين  است.  ايران  فوتبال  مهد 
فصل  دارند.  گفتن  براى  زيادى  حرف 
روبرو  متعددى  مشكالت  با  فوالد  قبل 
بود. همه اتفاقات قرار بود در يك فصل 
رخ دهد. با آن استراتژى و برنامه مدونى 
باز  اميدواريم  است  باشگاه  مدنظر  كه 
هم برگرديم و خودمان را به عنوان يك 
قطب معرفى كنيم اما براى اين كار نياز 
به صبر و حوصله داريم. آكادمى قوى 
داريم اگر يك مديريت خوب و با برنامه 
داشته باشيم مى توانيم خيلى زود روزهاى 
خوبى را رقم بزنيم و به جايگاه شايسته 

باشگاه فوالد باز گردانيم.

خداحافظى «رضا آقاى گل» در پايان فصل

قانون ستاره هاى روى پيراهن ها چيست؟

كاپيتان تيم صبا باالخره تصميم نهايى خود را گرفت كه
 در پايان فصل براى هميشه از دنياى فوتبال خداحافظى كند.

تيم هاى ملى و باشگاهى در سطح جهان، براى نشان دادن افتخاراتشان
 از عالمت ستاره باالى لوگو خود استفاده مى كنند.

الكساندر نورى: 

سفر به ايران باعث شد خودم را بهتر بشناسم
ــده ــانه هاى آلمانى تبديل ش ــوژه جذاب براى رس نورى با نتايج فوق العاده در اولين تجربه بوندس ليگايى خود در برمن به س

ــاندن اين تيم ــگاه وردربرمن با رس ــاله ايرانى باش ــاندر نورى مربى 37 س ــمال آلمان برابر هامبورگ. آلكس ــاس ش ــتانه تجربه دربى حس  به خصوص در آس
ــمال آلمان بين وردربرمن و هامبورگ  ــهور ش ــتانه دربى مش ــت ناپذيرى در بوندس ليگا در آس  از قعر جدول به ميانه هاى جدول و ثبت ركورد 8 هفته شكس

ــان آورد. ــى برزب ــاى جالب ــرف ه ــى ح ــى اختصاص ــت و در گفتگوي ــرار گرف ــان ق ــايت MOPO آلم ــه س ــورد توج م

چه كسى مسوول ناكامى بانوان فوتباليست است
ــيا ــان آس ــال زن ــاى  فوتب ــى رقابت ه ــه مقدمات ــود در مرحل ــه كار خ ــروزى ب ــت و دو پي ــا دو شكس ــوان ب ــال بان ــى فوتب ــم مل تي

ــد. ــاز مان ــا ب ــدى رقابت ه ــه بع ــه مرحل ــود ب ــان داد و از صع  پاي

كريمى: دستت به نيمكت پرسپوليس نمى رسد !
در پـى مجادلـه كالمـى - كتبـى ايـن دو بازيكـن در فضـاى شـبكه هـاى اجتماعـى و عمومـى  و صحبتهـاى علـى دايـى ، 

كريمى پاسـخى نسـبتا تند براى سـرمربى نفت آماده كرده و در پايان هم او را به مناظره دعوت كرده اسـت !

نفت 2 - فوالد 2؛ زور قاضى و ساسان به هم نرسيد

 امتيازات مفتى را از دست داديم
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نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

لنوشـته د

ماشـاهللا براتى نويسـنده ،شـاعر و روزنامه نگار 
خوزسـتانى در نامه اى به حسـن روحانى رييس 
در  مناسـب  پاسـخى  ارايـه  خواسـتار  جمهـور 
خصوص چرايى مخالفت با نصب تنديس سـردار 
پارتى در  ميادين ايذه شـده اسـت ،در اين نامه 

آمده اسـت :

جناب آقاى دكتر حسن روحانى ؛ رياست محترم جمهور
با درود، شادباش سال نو و آرزوى بهروزى

واكنش خردورزانه جنابعالى در خصوص شاهنامه خوانى دختر جوان 
خوزستانى را، در فضاى مجازى خواندم و به خود باليدم كه سخن؛ 
سخن سراى بزرگ توس، پس از هزار سال ،هنوز هم در ذهن و 
زبان ما ايرانيان به ويژه باالترين مقام اجرايى كشورم اينهمه شور 
مى زايد و ارجمندى دارد.هر ايرانى وطن خواه و تاريخ دوستى چون 
شما، هر بار و با خوانش هر بيت از شاهنامه و ديدن اثرى ديريافته 
از اين ديرينه ديار تاريخ ساز و فرهنگ خيز به خود مى بالد و به 

ايرانى بودن خود افتخار مى كند.
همواره  بزرگ  مرد  آن  سترگ  هاى  سروده  كه  همانگونه  زيرا 
جاودانه خواهد ماند و كاخ سخنى كه بنيان نهاده از باد و باران 
گزندى نخواهد يافت. ژرفناى سخنان حكيمانه اش نيز، پرورش 
روح همپذيرى و ايران خواهى و ايرانشهرى را به دنيال خواهد 

داشت.
 ...جناب آقاى رييس جمهور

 آن دختر شايسته شاهنامه خوان،اهل شهرستان ايذه در استان 
خوزستان است. در اين شهر با تاريخى چندهزارساله و شكوهمند 
برخى افراد خودحق پندار،سالهاست كه اجازه نصب تنديس سردار 
پارتى را در يكى از ميادين شهر نمى دهند و شوربختانه آنهمه 
شكوه و ارجمندى نهفته در هيمنه سردار بزرگ پارتى، كه در راه 
پاسدارى از اين سرزمين رشادت ها كرده را بر نمى تابند و به 
داليلى از جمله اينكه نصب تنديس را خالف شرع تشخيص داده 

اند و تالش دارند تا مردم را به زور روانه بهشت نمايند مانع از نصب 
آن شده و سوگمندانه او را دفن كرده اند.

 اصل اين اثر بى بديل تاريخى كه در سال 1312 در روستاى كل 
چندار شمى از توابع شهرستان ايذه كشف گرديد امروز زينت بخش 
موزه ايران باستان است.بسيارى از پژوهشگران سخت بر اين باورند 
كه اين تنديس نمونه و يادگارى از سورنا يا سورن»سردار سپهبد 
رستم سورن پهلو»فرزند آرش از شاهزادگان پارتى و سپهساالر 
ايران، در نبرد تاريخ ساز «كاره»يا «حران»در سال53پيش از ميالد 
است كه در اين نبرد تاريخ ساز با سپاهيان خود، لشگر متجاوز رومى 
به فرماندهى كراسوس را در هم كوبيد و ايران را از تاراج دشمنان، 

رهايى بخشيد.
 همان سپاهيان جان بركفى كه افسران بازمانده رومى از اين نبرد، 
در گزارش خود به سناى روم و در توجيه شكست سخت خود، 
متذكر شدند كه سربازان ايرانى هرگز تسليم نمى شدند و تا آخرين 
نفس مى جنگيدند» سورنا همان كسى است كه به گفته پلوتارك 
«در دليرى و توانايى ، پيشروترين ايرانى دوران خود بود»و او را 
بلند قامت ترين و خوش چهره ترين مرد زمان خود ياد كرده 
است»چهره اى كه امروز به خاطر رشك و ناآگاهى برخى، دوباره 
در زمين سرد سنگ شكن شهردارى ايذه مدفون و مخدوش شده 
است و از نصب آن و ديده شدنش توسط نسل جوان و وطن 
دوست ما جلوگيرى شده است. همان سورناى بزرگى كه برخى 
از پژوهشگران او را با رستم دستان، پهلوان نامى و حماسى ايران 
زمين، يكى دانسته اند. با انهمه شوق و شور مردم و جوانان ايذه 
اى، تنديس آن قهرمان بزرگ اجازه نيافته است تا چشمانش هرروز 
آسمان آبى سرزمينى را ببيند كه روزگارى خود و سربازان شجاعش 

براى آبى ديدن و آبادانى اش، سربر زمين نهادند و جان باختند.
...جناب آقاى رييس جمهور

شما نيك مى دانيد كه هويت ملى مانند ديگر پديدارهاى اجتماعى، 
مقوله اى مهم و تاريخى است كه در البالى رخدادهاى تاريخى 
پديدار مى شود، بالنده مى گردد و معانى متفاوت و تاثيرگذارى را 

به بار مى نشاند. 

در روزگارى كه سرمايه هاى مادى و معنوى تاريخ شكوهمند اين 
سرزمين را، يا ديگران به نام خود جعل مى كنند و يا به سرقت 
مى برند و يا در آتش خشم و جهالت خود مى سوزانند.چرا ما نبايد 
بتوانيم از اين نمود و نمونه هاى شكوهمند تاريخى در شهرى كه 
مردمش باور دارند «چو ايران نباشد تن من مباد» رونمايى كنيم 
و هر روز با غرور، يكى از مفاخر ملى اين سرزمين را با چشم 

تحسين ببينيم.
بنابراين اميدوارم كه نظر به اهميت و تاثير اين تنديس بر ذهن و 
زبان و هويت ملى نسل جوان، و درك و سخنان اميدبخش تان، 
در سفر آينده خود به خوزستان،با همت شما اين تنديس در يكى 
از ميادين شهر ايذه و يا اهواز نصب گردد تا فراموشمان نشود كه:

«به مستى بر سر هر قطعه زين خاك
خداداند چه افسرها كه رفته است»»

تفاوت فروش فيلم هاى اكران نوروز امسال و سال گذشته به موارد 
مختلفى بستگى دارد كه افزايش قيمت بليت سينماها و عدم پخش 

تبليغات ماهواره اى از مهمترين آنهاست.
اين روزها با نزديك شدن به زمان پايان اكران فيلم هاى اكران اول 
نوروز گمانه زنى هايى درباره فيلم هايى كه قرار است در نوبت دوم 
اكران عيد به روى پرده سينماها بروند به گوش  مى رسد. عالوه 
بر اين مبحث، افزايش قيمت بليت سينماها نيز مسئله ديگرى 
است كه مورد توجه است. از سوى ديگر مقايسه هايى ميان فروش 
فيلم هاى سال گذشته و امسال نيز  صورت مى گيرد كه البته موارد 
مختلفى از جمله تغيير دو هزار تومانى قيمت بليت ها و عدم پخش 
تبليغات ماهواره اى در فروش دخيل است. در اين گزارش نگاهى 
كوتاه به فروش فيلم هاى اكران عيد از ابتداى اكران تا به امروز و 
همچنين فيلم هاى اكران دوم عيد كه قرار است به زودى جايگزين 

فيلم هاى روى پرده شوند داشتيم.

پرفروش ها كدامند؟
كمدى  فيلم  دو  امسال  نوروز  اكران  فيلم هاى  ميان  در 
بد  «خوب  و  سهيلى  سعيد  كارگردانى  به   «2 «گشت 
جلف» ساخته پيمان قاسم خانى فروش بيشترى نسبت 
به ديگر فيلم هاى روى پرده داشتند. اين در حالى بود كه 
سال گذشته عالوه بر استقبال و فروش خوب فيلم هاى 
نيستم»،  سالوادور  «من  و  آلبالو»  كيلو  «پنجاه  كمدى 
فيلم جدى و اجتماعى «ابد و يك روز» نيز مورد توجه 
مخاطبان سينما قرار گرفت و به فروش خوبى در گيشه 
دست پيدا كرد. ولى امسال به جز دو فيلم كمدى «خوب 
بد جلف» و «گشت 2» هيچ يك از فيلم هاى ديگر روى 
پرده نتوانستند به فروش چشمگير و قابل توجهى دست 

پيدا كنند. امسال با توجه به فروش ساير فيلم هاى اكران عيد 
مى توان نتيجه گرفت ذائقه مخاطب بيشتر به سمت تماشاى 
فيلم هاى كمدى تغيير پيدا كرده است. با اين وجود استقبال 
مخاطبان سال گذشته حتى از فيلمى مثل «ابد و يك روز» 
تا آخرين روزهاى اكران نوروز ادامه داشت و به همين دليلى 
نيز شاهد اكران طوالنى تر فيلم هاى عيد بوديم. فيلم پرطرفدار 
«پنجاه كيلو آلبالو» از جمله اين فيلم ها بود كه سال گذشته در 
حالى كه تا روزهاى ابتدايى خرداد ماه روى پرده بود و فروش 
خوبى هم داشت اما به دليل برخى اعتراض ها از پرده پايين 
كشيده شد. با وجود همه اين تفاسير فروش فيلم هاى اكران 
سينماها  بليت  كه  رسيده   ارقام  اين  به  حالى  در  امسال  عيد 
از  اما  داشته  گذشته  سال  به  نسبت  تومانى  هزار  دو  افزايشى 
سوى ديگر سال گذشته برخى از فيلم هاى سينما در شبكه هاى 
ماهواره اى تبليغات نسبتا گسترده اى داشتند و امسال در هيچ 

كدام از شبكه ها خبرى از تبليغ نبود.

«خوب بد جلف» كماكان در صدر
در ميان فيلم هاى اكران نوروز «خوب بد جلف» با فروش بيش 
فيلم هاى  فروش  جدول  صدر  در  االن  تا  تومان  ميليارد  از 12 
نوروز است. اولين ساخته پيمان قاسم خانى دو هفته زودتر از «من 
سالوادور نيستم» اكرانش را شروع كرد و دو هفته ديگر نيز تا پايان 
اكرانش وقت باقى است. «خوب بد جلف» از شروع اكرانش تا به 
حال افت فروش داشته اما اين افت چندان محسوس نبوده و به 
نظر مى رسد تا شش هفته ديگر مى تواند با فروش خوب به اكرانش 
ادامه دهد. «خوب بد جلف» اولين ساخته پيمان قاسم خانى است 
كه پيش از اين نيز فيلمنامه فيلم هاى موفقى چون «مارمولك»، 
«طبقه حساس»، «ورود اقايان ممنوع»، «سن پطرزبورگ» و ... را 
نوشته كه براى فيلم «مارمولك» كمال تبريزى در سال 85 از 
جشنواره فيلم فجر جايزه بهرين فيلمنامه را نيز دريافت كرد. اولين 
فيلم قاسمخانى در مقام كارگردان تا به حال فروش آبرومندانه اى 
داشته و توانسته نامش را در ميان فيلم هاى پرفروش سينماى ايران 

به ثبت برساند.

ركورد مى زند؟
«گشت 2» ادامه سرى اول «گشت ارشاد» بود كه سال 90 

اكران شد. 
فيلم سعيد سهيلى با استقبال نسبتا خوبى هم مواجه شد اما 
پيش از پايان اكران به دليل موجى از اعتراضات از پرده پايين 
كشيده شد. 5 سال بعد از ساخت سرى اول اين فيلم سعيد 
كه  بسازد  را  فيلمش  داستان  ادامه  تا  گرفت  تصميم  سهيلى 
حاال هم با توجه به پيش زمينه ذهنى كه سينمارو ها از سرى 
اول اين فيلم داشتند استقبال خوبى از «گشت 2» شده است. 
«گشت 2» با در اختيار داشتن 169 سالن رتبه دوم را در اين 
جدول به خود اختصاص داده و به نظر مى رسد با توجه به اينكه 
هنوز چند هفته اى تا پايان اكرانش در سينماها وقت باقى است 
منتظر  بايد  اما  برسد.  باالترى  رقم  به  فروشش  است  ممكن 
ماند و ديد «گشت 2» مى تواند ركورد فيلم هاى پرفروش سال 

گذشته سينما را بزند يا نه.

پيش بينى ها غلط از آب درآمد
پيش بينى ها درباره «ماجراى نيمروز» خيلى هم از آب درست نيامد 
و دومين ساخته محمدحسين مهدويان با وجود اينكه جايزه هاى 
زيادى در جشنواره فيلم فجر كسب كرد اما نتوانست در گيشه 
آنقدرها هم موفق شود. با توجه به اينكه «ماجراى نيمروز» فيلم 
برگزيده جشنواره سى و پنجم از نگاه تماشاگران شد انتظار مى رفت 
استقبال بيشترى در اكران از آن شود اما رقمى نزديك به دو ميليارد 
و نيم فروش اين فيلم تا به امروز بوده كه در مقايسه با فروش فيلم 
جدى «ابد و يك روز » در سال گذشته رقم قابل توجهى نيست و 

تا كنون در رتبه سوم جدول فروش فيلم هاى امسال است. 

شكست در جشنواره پيروزى در اكران
«آبا جان» ساخته هاتف عليمردانى به فروش نزديك به يك ميليارد 
تومان نزديك مى شود. خيلى ها ديده نشدن «آبا جان» در جشنواره 
فيلم فجر را شكست عليمردانى تلقى كردند. بازى فاطمه معتمدآريا 
در اين فيلم نيز مورد توجه هيئت داوران قرار نگرفت. «آبا جان» در 
اكران اما چندان هم ناموفق نبود و با توجه به نمايش اش در 
ميان فيلم هاى كمدى اكران نوروز تا به حال توانسته به فروش 
يك ميلياردى نزديك شود. عليمردانى اواخر سال گذشته فيلم 
سينمايى «هفت ماهگى» را هم در سينماها روى پرده داشت 

كه نتوانست به فروش بااليى در گيشه دست پيدا كند.

فيلم شكست خورده اكران عيد
فيلم سينمايى «يك روز بخصوص» به كارگردانى همايون 
اسعديان با فروش 700 ميليونى را مى توان فيلم شكست خورده 
اكران نوروز دانست. اين فيلم حتى با بازى پريناز ايزديار كه سال 
گذشته فيلم  موفق «ابد و يك روز» را داشت و حضور مصطفى 
زمانى نيز نتوانست مخاطبان زيادى را به سينماها بكشاند و با اين رقم 

فروش در قعر جدول فروش فيلم هاى نوروز امسال قرار مى گيرد. 

كدام فيلم ها مى آيند؟
و  نهايى»  «امتحان  افيلم هاى  زمان  پايان  به  شدن  نزيدك  با 
قرارداد  همچنين  مى شوند،  اكران  آزاد  گروه  در  «ماليخوليا» 
اكران فيلم سينمايى «آشوب» نيز در سرگروه آزادى پس از فيلم 
سينمايى  فيلم  اكران  قرارداد  شد.  ثبت  بخصوص»   روز  «يك 
«وياليى ها» در سرگروه استقالل ثبت شد و اين فيلم پس از 
پايان اكران «گشت 2» در اين گروه نمايش داده خواهد شد.  با 
توجه به شرايط سرگروه آفريقا و حمايت از فيلم «آباجان»، اين 
فيلم مى تواند تا 13 ارديبهشت ماه نمايش داشته باشد. همچنين 
فيلم هايى كه در ايام انتخابات رياست جمهورى، رحلت امام (ره) و 
ماه مبارك رمضان اكران مى شوند در صورت پر كردن كف فروش 

مى توانند تا سقف ده هفته در سرگروه ها نمايش داشته باشند.

آقاى رييس جمهور، اجازه نصب تنديس 
سردار پارتى را در  ايذه نمى دهند!

گيشه موفق سينما؛ امسال يا پارسال؟
«گشت 2» شانس آن را دارد تا ركورد فروش فيلم هاى پرفروش  سال گذشته را پشت سر بگذارد

فروش كل تا ديروزفروش هفتگى (تومان)تعداد سالنهفتهفيلمرتبه
41652,024,098,00010,242,442,000گشت 2 ( سعيد سهيلى)1
81541,184,939,00012,288,186,000خوب، بد، جلف ( پيمان قاسم خانى)2
4115450,080,0002,628,419,000ماجراى نيمروز ( محمدحسين مهدويان)3
566185,378,0001,423,747,000سه بيگانه (مهدى مظلومى )4
441177,453,000938,286,000آباجان ( هاتف عليمردانى)5
442147,699,000727,682,000يك روز بخصوص ( همايون اسعديان)6

و  «آدم ها  رمان  در  گرانت  ليندا 
مهاجر  دخترى  زندگى  لباس هاى شان»، 
در انگلستان را روايت مى كند كه به ناگاه 
درمى يابد عمويى دارد كه براى سال ها از 

خانواده خود طرد شده است.
انتشارات كتاب سراى نيك، رمان «آدم ها 
را  گرانت  ليندا  نوشته  لباس هاى شان»  و 
با ترجمه زنده ياد مصطفي اسالميه منتشر 

كرد.

«آدم ها و لباس هاى شان»، اولين اثرى است 
كه از ليندا گرانت در ايران ترجمه مى شود. 
ليندا گرانت براى نوشتن اين كتاب نامزد 
دريافت جايزه من بوكر شده و به جايزه 

ادبى اورنج نيز دست يافته است.
گرانت نويسنده اى 61 ساله است كه كار 
گاردين  نشريه  نويسي  ستون  با  را  خود 
آغاز و در سال 1993 اولين كتاب خود 
را منتشر كرد. او هم اكنون نويسنده هشت 
شش  دريافت  به  موفق  و  است  كتاب 

جايزه شده است.
دخترى  درباره  لباس هاى شان»  و  «آدم ها 
از يك خانواده مهاجر در انگلستان است. 
او كه هرگز خيال نمى كرده خويشاوندى 
داشته باشد، اما بعد از ماجراهايى عموى 
خود را پيدا مى كند؛ مردى كه به داليل 

عجيب از خانواده طرد شده است.
«آدم ها و لباس هاى شان» به نوعى بازگو 
كننده زندگى خود نويسنده است. گرانت 
خودش همانند داستان اين كتاب از تبارى 

به  خانواده اش  كه  بوده  روسى-لهستانى 
ماجراى  كرده اند.  مهاجرت  انگلستان 
شخصيت اصلى كتاب هم شبيه به زندگى 
نويسنده است و در واقع گرانت از زندگى 
خودش براى نوشتن اين كتاب الهام گرفته 

است.
مى  آدم ها  كه  لباس هايى  بر  رمان  اين 
در  مترجم  دارد،  خاص  تاكيدى  پوشند 
مقدمه مى نويسد در حقيقت لباس هايى كه 
آدم ها مى پوشند، بازتاب دهنده  شخصيت 
و سليقه  آن هاست، اما ليندا گرانت همين 
پوشش ظاهرى آدم ها را بهانه مى كند تا 
به ژرفاى خواست ها، باورها و معيارهاى 
لباس ها  آن  پس  در  كه  بپردازد  اخالقى 
پنهان است، زيرا به عقيده  او لباس هايى كه 
آدم ها مى پوشند يك جورى دگرگونشان 

مى كند. آن ها را از بيرون تغيير مى دهد.
 344 در  لباس هاى شان»  و  «آدم ها  رمان 
صفحه به بهاى 29هزار و پانصد تومان 

روانه بازار كتاب شده است.

پست  ترين  تازه  در  گودرزى  حميد 
اينستاگرامش نوشته تندى را منتشر كرد.

پاسخ تند حميد گودرزى به يغما گلرويى
گودرزى نوشت:

از رسوايى هاى زندگى شخصى در عرصه 
مجازى، اتهام سرقت ترجمه هاى ديگران، 
آن  مرتد  هاى  مطرب  براى  سرايى  ترانه 
سوى آب و خواننده گان لوس آنجلسى، 
همزمان  و  كيهان  روزنامه  با  كل  كل  تا 
حقوق گرفتن از سازمان اوج (وابسته به 
سپاه پاسداران) و ترانه ارزشى گفتن، مظهر 
شو آف و خودنمايى ايران ملغمه اى است 
غريب از تناقض هايى كه او را مضحكه 
خاص و عام كرده، اما دست بردار نيست، 
در جستجوى هويت از دست رفته و آبرو 
معركه  بيار  آتش  نداشته  هرگز  اعتبار  و 
هايى مى شود كه نه دخلى به او دارد و 

نه فهمش را دارد.
در عرصه بزرگ ترها بال بال مى زند به 
تنها  اينكه  از  غافل  توجهى،  جلب  اميد 
ِعرض خود مى برد و زحمت ما مى دارد.
خدا به داد ما برسد در اين بال روزگارى 
كه نام شاعر را كسانى مصادره كرده اند كه 
به جاى تكيه بر هنر و شعور، براى ديده 

شدن تن به هر ابتذالى مى دهند.
خالصه كنم و تمام. به قول ابراهيم گلستان 
براى شاعرى دانستن عروض كافى نيست، 

شرف بايد داشت…
پ.ن : در ضمن من امروز فهميدم چون 
اصال نميشناختم ولى تا متوجه شدم گفتم 
تمام  از  پاسخ  اينم  باشم  داده  پاسخى 
نشون  العمل  عكس  دير  بابت  طرفدارام 

دادن عذر خواهى ميكنم.
حرف هاى خنده دار و درعين 
حال تلخ ژوله درباره نامزدهاى 

انتخابات!
امير مهدى ژوله صفحه اينستاگرامش را 
كنندگان  نام  ثبت  برخى  از  تصويرى  به 

رياست جمهورى 96 اختصاص داد.
امير مهدى ژوله:اينا نه خنده دار و 

بامزه ان نه حتى مسخره!
امير مهدى ژوله در صفحه اينستاگرام خود 

نوشت:

«بعضى ثبت نام كنندگان نامزدى رياست 
جمهورى سوژه خنده رسانه ها و مردم 
و  غريب  وضع  و  سر  امروز.با  شدن 
شعارهاى عجيب و حال و روز ناخوش.

ولى اينا نه خنده دار و بامزه ن نه حتى 
مسخره.نه مايه وهن انتخاباتن و نه ثبت 
نامشون توهين به شعور مردم ايرانه.اين 
بندگان خدا نه دستشون به خون الوده 
ست نه به جيب و نه به ناموس مردم.

اينا ته تهش با دوتا ويزيت دكتر و چند 
دوره مصرف دارو خوب ميشن.بامزه و 
مسخره و مايه وهن انتخابات و توهين 
كه  عزيزانيه  نام  ثبت  مردم  شعور  به 
سالهاست سر سفره نشستن و خوردن و 
بردن و روفتن و حاال با دستهاى نشسته 
بيات  شعارهاى  و  مفت  حرفهاى  و 
بشينن  سفره  بهتر  جاى  كه  اينن  ،دنبال 
و از قافله ته ديگه عقب نمونن و لقمه 
هاى چرب تر از قورمه هايى جديد به 
دندون بكشن.بدبختانه هنوز قرصى هم 

براشون نيومده.
پى نوشت:دور از جون آدم حسابى هايى 

كه اومدن يا خواهند اومد.
هركس  به  احترامى  بى  دو:  نوشت  پى 

بالك ميشه.»
واكنش ناجا به حذف 

كلمه ارشاد از بيلبورد سينماها
به دنبال حذف كلمه «ارشاد» از پوسترها 
و بيلبوردهاى فيلم «گشت 2»، سخنگوى 
ناجا و مديرعامل ناجى هنر توضيحاتى را 

ارائه داد.
سردار منتظرالمهدى: نيروى 
انتظامى دخالتى هيچ دخالتى

 در مورد حذف كلمه ارشاد از 
بيلبوردها نداشته!

به  پاسخ  در  منتظرالمهدى  سعيد  سردار 
اين سوال كه آيا حذف كلمه «ارشاد» از 
نام فيلم «گشت 2» در روى بيلبوردهاى 
و  پليس  شكايت  دنبال  به  سينماها 
افتاده  اتفاق  انتظامى  نيروى  پيگيرى هاى 

است يا خير اظهار داشت: 
پليس و نيروى انتظامى هيچ دخالتى در اين 
مورد نداشته است و حذف كلمه «ارشاد» 

بيلبوردهاى  روى  بر  آن  خوردن  خط  و 
سينمايى ارتباطى با پليس نداشته است.

هنر  ناجى  مديرعامل  و  ناجا  سخنگوى 
اضافه كرد: 

در اصل، نام اين فيلم در مجوز ساخت 
آن، «گشت 2» بود و كلمه «ارشاد» در آن 
نيامده بود، لذا پس از اين كه اين كلمه در 
تيزرها و تبليغات اكران اين فيلم به نام آن 
اضافه شد، سازمان سينمايى نسبت به اين 

موضوع واكنش نشان داد.
وى خاطرنشان كرد: به دنبال اعتراض سازمان 
سينمايى به اين اتفاق، صاحبان اين فيلم اقدام 
به خط كشيدن بر روى كلمه «ارشاد» كرده و 

سپس روى آن را پوشاندند.
به گفته منتظرالمهدى، در ماجراى حذف 
كلمه «ارشاد»، از فيلم «گشت 2»، نيروى 
نداشته  دخالتى  يا  شكايت  هيچ  انتظامى 

است.
مهران جان؛ يه وقت

 به خودت نگيريا!
در يك مملكتى يك رئيس صدا و سيما 
هست كه هر چيزى را كه دوست دارد 
در  مثًال  مى گويد.  رودربايستى  بدون 
اوضاعى كه مردم نگاه كردن به جرز ديوار 
را به تماشاى برنامه هاى تلويزيون ترجيح 
مى دهند، ايشان مى گويد: «85 درصد مردم 
ترجيح مى دهند پاى برنامه هاى صداوسيما 

بنشينند».
در اين ميان اگر پيشنهادهايى ارائه كنيم  كه 
خوش شان نمى آيد، مثًال به ايشان بگوييم: 
«ما از متد روز دنيا در برنامه سازى عقب 
هستيم» از ما دلخور مى شود و مى گويد: 
خنديدم،  روت  تو  بار  دو  «بى ادب! 
دومًا  اوالً!  خودتى  متد  شدى؟  پسرخاله 
آخرين بارت باشه از اين لغات غرب زده 

و زشت استفاده مى كنى!».
پخش  يك برنامه اى  رسانه   اين  در  حاال 
جمع  «دورهم»  عده اى  كه  مى شود 
و  شود  مجلس  نمك  نفر  يك  و  شوند 
به شخصيت هاى سياسى فحش بدهد و 
ديگران را به زور مجبور كند كه به اين 

نمك پرانى ها بخندند. 
توى  «بتمرگ  بگويد:  مجرى  آقاى  مثال ً 

خونه ات!»

«آدم ها و لباس هاى شان» در ويترين كتابفروشى ها 

دعواى جدى حميد گودرزى و يغما گلرويى!

وقتى چشمام تو رو ميخواست
باغچه رو شمعدونى كاشتم

مثل يك پرنده آزاد
پر زدم دنيا رو تاختم

تو كجا موندى كه تنها
غم شده همخونه  من

شادى و صداى خنده
پَركشيد از خونه من

اى پرستو مثل هرسال 
بهارو بيار به خونه

من ديگه نميتونم كه 
بمونم با اين زمونه

دفترِ عمر تو رو من 
توى عصرِ يك زمستون

با چشاى خود ميديدم
بسته شد با يك دِل خون

شعراى ناب و طاليى
مونده از تو يادگارى

تا جنون رفتم و عمرى
مى مونم با زخِم كارى

توى اين جدايى تلخ
گريه شد چاره كارم

واسه خوندِن ترانه
ديگه من صدا ندارم

تقديم به روح زيباى دكتر افشين يدالهى كه با پرواز ناگهانى اش
 آشوبى هميشگى در دلِ دوستداران اهل قلمش كاشت ... 

مريم كاويان


