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اندر فوايد انتقال آب رودخانه كارون!!
سيد رحيم آقازاده

ــال است كه آب  ــايد چندين س ــالى است يا ش چند س
ــود و البته  ــه ديگر نقاط منتقل مى ش ــه كارون ب رودخان
ــال هاى قبل كه قاعده اش اينست  ــتر از س هرسال بيش
هرچيزى بايد رو به ترقى باشد. خب حاال مى گويند نبايد 
اين انتقال انجام مى گرفت يا انجام بگيرد چرا كه آِب رود 
ما كم مى شود، سرعت آب كم مى شود به كشاورزى هم 
ــاند حتى جمعى را عقيده بر اينست  ضرر و زيان مى رس
كه وقتى آبى در رودخانه ما يعنى كارون نباشد تاالب هاى 
ــود كه اين يكى را درست گفته اند  ما هم خشك مى ش
ــك بشود، مى شود به راحتى به وسط  اما تاالب كه خش
ــوار بر خودرو  تاالب رفت پياده روى كرد و گاهى هم س
بجاى اينكه به كوير براى كويرنوردى سفر كنيم در تاالب 
هاى خشك شده مسابقات رالى انجام دهيم، مى توان نى 
هاى تشنه و خشك شده تاالب ها را هم براى خانه هاى 
حصيرى درو كرد، كجاى اين كارها بد است اين ها همه 
ــمه به ديگر مراكز نيازمند  از بركات انتقال آب از سرچش
است و وقتى به بازار ميوه مى رويد و هلوى خوش رنگ، 
انگور بى دانه، خربزه آبدار مى خريد چه احساس غرور و 
شعفى به آدم دست مى دهد كه با آب رودخانه ما اين ميوه 
هاى زيبا و خوشمزه آبيارى شده اند و وقتى پسته خندان 
ــرزمين هاى دور از ما كه از آب همين كارون ما پرآب  س
ــده اند به همه نقاط عالم صادر شده بر خود مى باليم.  ش
خوب بود اگر آب ما به آنجاها، به باغات پسته و انارستان 
ها و تاكستان ها و سيبستان ها انتقال پيدا نمى كرد؟ اين 
باغات خشك مى شد و محصولى براى كشورهاى دور و 
نزديك نداشتند خوب بود؟ بايد گفت كه اصال خوب نبود 
و پسته به اين گرانى را نمى شود در داخل به فروش رساند 
يا اگر با هر قيمتى به فروش برسد پول خارجى و يا همان 
ارز كجا و ريال ما كجا. از ديگر مزاياى انتقال آب اين است 
كه شهرى مثل اصفهان عزيز، بزرگترين شهر جذب توريست 
است هيچ توريستى نيست كه از خارج بيايد و نخواهد در 
اين شهر گردشى بكند و عكسى هم به يادگارى بگيرد با آثار 

تاريخى و حتما پل تاريخى (سى و سه پل). 
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خوزستان اصًال آب ندارد
طبل جنگ آمريكا
 در حوالى ايران؟!

فروش دختران 
در برخى مناطق كشور
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كولبرى شايسته نظام اسالمى نيست
وزير كشور درحالى 2روز پيش كولبرى را ممنوع اعالم كرد و از ايجاد بازارچه هاى مرزى خبر داد

 كه با اين تصميم مسئوالن نخستين سوالى كه پيش آمد اين بود كه چه زمانى اين اشتغال زايى انجام مى شود 
و با چه سرعتى؟ در وضعيتى كه چند سالى هست روزگار بسيارى از پيرانشهرى ها و سردشتى ها

 از اين طريق مى گذرد، حاال چه سرنوشتى در انتظار آنان است؟ 

B A M D A D - e  Z A G R O S
Bamdadzagros.news@gmail.com

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى قول هاى داده شده به مردم 
خوزستان عملياتى نشد

17 منطقه حاشيه و سكونتگاه 
غيررسمى در اهواز شناسايى 

خصوصى ات منتشر مى شود!استعفا ندهى تصاوير 
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*ايجاد 400 فرصت شغلى
 مهدى عباسى نورآبادى گفت:  شركت پيشگام 
پالست اهواز تعداد 20 نفر بصورت مستقيم و 
حدود 400 نفر بصورت غير مستقيم اشتغالزايى 
داشته كه با توجه به راه اندازى خطوط توليد جديد 
مراتب  به  اشتغالزايى  ظرفيت  سال 96  پايان  در 

افزايش خواهد يافت 

*توجه به مسئوليت
 اجتماعى شركت

پيشگام  شركت  اينكه  به  توجه  با  افزود:  وى 

در  استاندارد  نشان  دارنده  اولين  اهواز  پالست 
ايران است ، در راستاى ترويج فرهنگ استفاده 
از محصوالت استاندارد ، اقدام به تهيه و توزيع 
تصويرى  و  تشريحى  بروشورهاى  و  تراكت 
استاندارد لوله و اتصاالت نموده و اين مطالب 
مختلف  هاى  طيف  براى  جداگانه  بصورت 
استفاده كننده و مجرى و ... با توجه به ميزان 
 . است  شده  تهيه  خاص  بصورت  تحصيالت 
همچنين با برگزارى سمينارهاى تخصصى براى 
اتصاالت  و  لوله  فروشندگان  و  ها  كش  لوله 
را  محصوالت  كاربرد  انواع  و  استانداردها   ،

آموزش داده است .

*افزايش ارتباط با جامعه 
متخصصان نظام مهندسى خوزستان

مدير بازرگانى شركت پيشگام پالست گفت: در 
اين راستا با همكارى موسسه استاندارد و سازمان 

نظام مهندسى دوره هاى آموزشى ويژه اى جهت 
مهندسان گروه عمران و مكانيك برگزار نموده كه 
در اين دوره ها بصورت تخصصى و كاربردى ، 
از نحوه توليد و انواع مواد ، تركيبات ، خواص 
، انواع كاربرد لوله و اتصاالت ، استانداردها  و 
و  كاربرى  حوزه  به  توجه  با  آزمون  روشهاى 
... توضيح داده شده و در پايان دوره به شركت 

كنندگان گواهينامه اعطا گرديده است .
*ارتقا محصوالت

 در سطح بين المللى
وى خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه شركت ما تنها 
توليد كننده لوله و اتصاالت نانو در ايران است و اين 
فناورى در قالب پروژه تحقيق و توسعه بدست آمده ، 
موفق به انعقاد تفاهم نامه با يك شركت از كره جنوبى 
در راستاى انتقال فناورى در حوزه صنعت پى وى 
سى شده است .  مهندس عباسى نورآبادى با اشاره 
به موفقيت هاى حاصله افزود: با توجه به موفقيت 

هاى چشم گير بدست آمده در واحد R&D شركت 
و استقبال فعاالن صنعت ساختمان ، جهت رشد و 
ارتقاء جايگاه علمى شركت در عرصه بين المللى 
گامهاى موثرى برداشته شده كه نتايج آن  در قالب 
محصوالت نوين بزودى اعالم مى شود . همچنين 
در جهت تكميل سبد محصوالت ، اقدام به افزايش 
ظرفيت توليد و تنوع عرضه محصوالت در حوزه 

ساختمان نموده ايم.
*همكارى با اداره كل
 استاندارد خوزستان

وى اذعان كرد: با توجه به اينكه شركت پيشگام 
پالست اولين استانداردهاى حوزه پى وى سى را 
اخذ نموده و در حوزه تدوين استانداردها نقش بسيار 
پر رنگ داشته و همچنين آزمايشگاه بسيار مجهز كه 
با اداره استاندارد همكار مى باشد را براى اولين بار 
در استان داير كرده است در زمينه آموزش و فرهنگ 
سازى كاالى استاندارد و با همكارى آن اداره كل ،اقدام 
به برگزارى دوره هاى آموزشى براى تمامى فعاالن 
ساختمان اعم از انبوه سازان ، ناظران تاسيسات ، 

مجريان تاسيسات ، فروشندگان نموده است .

*توجه به پژوهش در توليد 
محصول، بهره مندى از تجارب 

اساتيد دانشگاهى
وى ادامه داد: با توجه به اينكه تنها آزمايشگاه لوله و 
اتصاالت پى وى سى داراى گواهينامه بين المللى 
 R&D 17025  را داريم ، كارشناسان واحد ISO
ما كه از ميان نخبگان و اساتيد دانشگاهى انتخاب 
شده اند توانسته اند در قالب تيم هاى تحقيقاتى و 
پژوهشى ، مقاالت بسيار مفيدى را ارائه داده و نه 
تنها براى شركت پيشگام پالست بلكه براى ساير 

توليد كنندگان نيز بسيار مفيد واقع شوند .

مدير بازرگانى شركت پيشگام پالست اهواز خبر داد؛

انتقال فناورى نوين آسيايى در توليد محصوالت

نشانى : اهواز - بلوار مدرس شرق ، شهرك صنعتى شماره چهار ، فاز دوم شماره 16 تلفن : 061-32907700
info@pishgamplast.com : ايميل www.PISHGAMPLAST.com : سايت    t.me/PishgamPlast : تلگرام

شركت پيشگام پالست اهواز با بيش از سه دهه فعاليت در عرصه صنعت 
ساختمان در كشور از ويژگى هاى منحصر به فردى برخوردار است كه از 
آن جمله مى توان به اولين و تنها دارنده گواهينامه نانو مقياس محصوالت 
UPVC در ايران، اولين و تنها دارنده آزمايشگاه تاييد صالحيت شده بر 
مبناى استاندارد 17025 در غرب و جنوب ايران،  اولين و تنها دارنده 
گواهينامه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در غرب و جنوب ايران، 
اولين دارنده نشان استاندارد اتصاالت UPVC در ايران،  اولين دارنده 
نشان استاندارد لوله هاى UPVC مخصوص مصرف آبرسانى در غرب و 
جنوب ايران، اولين دارنده نشان استاندارد لوله هاى UPVC مخصوص 
مصرف ناودانى در غرب و جنوب ايران،  اولين دارنده نشان استاندارد 
لوله هاى UPVC مخصوص عبور كابل الكتريكى و مخابراتى در غرب و 
جنوب ايران، داراى نشان استاندارد لوله هاى UPVC مخصوص مصرف 
فاضالب ساختمان،  دارنده گواهينامه هاى بين المللى سيستم مديريت 
كيفيت بر مبناى ISO 9001 :  2015   سيستم مديريت محيط زيست 
بر مبناى  ISO 14001 : 2015   سيستم مديريت ايمنى و بهداشت 
شغلى بر مبناى  OHSAS 18001 : 2007 اولين و تنها برگزاركننده 
سمينارهاى تخصصى آموزش استانداردهاى لوله و اتصاالت پى وى سى 

در غرب و جنوب ايران اشاره نمود .
همچنين "پيشگام پالست "بعنوان يك شركت تاثيرگذار در صنعت 
ساختمان كشور  موفق به كسب عناوين متعددى شده كه از آن جمله 
مى توان به واحد نمونه استاندارد سال هاى 1386 و 1387  واحد نمونه 
صنعتى سال هاى 1391 و 1394 و 1395 مسئول نمونه كنترل كيفيت 
سال هاى 1392 و 1395 اشاره نماييم.گفت و گوى بامداد زاگرس با 

مهندس عباسى نورآبادى، مدير بازرگانى شركت در ادامه مى آيد:

 شركت پيشگام پالست اهواز
 تعداد 20 نفر بصورت مستقيم و حدود

 400 نفر بصورت غير مستقيم اشتغالزايى 
داشته كه با توجه به راه اندازى خطوط
 توليد جديد در پايان سال 96 ظرفيت 

اشتغالزايى به مراتب
 افزايش خواهد يافت

عكس ميترا فيروزى نژاد
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خوزستان

مديركل امور اجتماعى استاندارى
 خوزستان از راه اندازى پنج دفتر  تسهيل گرى 

با رويكرد اجتماعى  در پنج منطقه اهواز 
 تا يك ماه آينده خبر داد. 

  محمدصادق كريمى كيا در آيين افتتاح نخستين دفتر 
تسهيل گرى با رويكرد اجتماعى در كوى على آباد اهواز 
برگزار شد، اظهار كرد: در سال 96 با پيگيرى هاى انجام 
شده و همچنين پس از دو بازديد استاندار خوزستان 
از كوى على آباد و بررسى وضعيت اجتماعى، فرهنگى 
و اقتصادى اين منطقه، توانستيم در شوراى اجتماعى 
كم برخوردار  مناطق  برخى  براى  را  مصوباتى  كشور 

شهرستان اهواز مصوباتى داشته باشيم. 
كه  اعتباراتى  و  مصوبات  اين  از  پس  داد:  ادامه  وى 

تزريق شد، كار را با اولويت كوى على آباد و با مسئوليت اداره كل راه 
و شهرسازى استان خوزستان آغاز كرديم. در سال 96 اتفاق خوبى 
در حوزه مناطق كم برخوردار در سراسر كشور رخ داد اين بود كه 
رويكردها در رابطه با اين مناطق ديگر صرفا عمرانى نخواهد بود بلكه 
رويكرد اجتماعى و توانمندسازى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى هم 

در كنار رويكرد عمرانى حاكم خواهد بود.   
مديركل امور اجتماعى استاندارى خوزستان افزود: اميدواريم با همين 
رويكرد جديد بتوانيم با مشاركت شهروندان اين مناطق، شاهد ارتقاى 

اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در مناطق ياد شده باشيم.   
كريمى كيا نبود نهاد متولى براى رسيدگى به مناطق كم برخوردار را يك 
نقص دانست و تصريح كرد: با كارى كه انجام داديم و مشاركت عالى 
شهروندان على آباد كه مايه تقويت كار بود، نخستين دفتر تسهيل گرى 
با رويكرد اجتماعى در اين منطقه راه اندازى شد. اين پروژه نشان داد 
اگر دولتمردان و مردم در كنار هم باشند، مى توانند اتفاقات خوبى 

رقم بزنند. 
وى ادامه داد: در طى اين مدت كه كار را به صورت رسمى در على آباد 
آغاز كرديم، اقدامات خوبى نظير راه اندازى اين دفتر انجام شد. اين 
دفاتر متولى رسمى پيگيرى امور و مشكالت كل منطقه خواهند بود 
و رسيدگى به مشكالت در تمامى حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى، 
عمرانى و كاربردى و تمام مسائل نظير كودكان بازمانده از تحصيل، 

ناامنى غذايى، يا اشتغال اهالى را بر عهده دارند. 
داد: بنابراين در  خوزستان ادامه  استاندارى  اجتماعى  مديركل امور 
تمامى اين حوزه ها، دفتر تسهيل گرى، نهاد متولى و پيگير امور خواهد 
بود و در اين زمينه گام به گام به پيش خواهيم رفت. متولى اين دفتر 
نيز مشاور طرح است. اما نبايد انتظار داشت كه بتوانيم كل مشكالت 
مناطق كم برخوردار را يك روزه، يك ماهه يا شش ماهه حل كنيم. 
بلكه بايد حوصله به خرج داد و صبر داشت تا بتوانيم به تدريج 
كارهاى الزم را در حوزه هايى كه عقب ماندگى آن به سال هاى گذشته 

برمى گردد، انجام دهيم. 

  كريمى كيا گفت: با توجه به درايت و مشاركتى كه 
در شهروندان كوى على آباد ديده ايم و با بررسى هاى 
جامعه شناختى و جمعيت شناسى اين منطقه، مشخص 
شد همت و پيگيرى الزم در ميان اهالى و شهروندان 
على آباد وجود دارد تا براى منطقه خود كارى انجام 

دهند.   
وى بيان كرد: طى يك ماه آينده پنج دفتر تسهيل گرى با 
رويكرد اجتماعى در پنج منطقه اهواز راه اندازى خواهد 
شد و با فعاليت اين دفترها، استاندارى خوزستان به 
عنوان نهاد حاكميتى و نظارتى، در اين مناطق وارد عمل 
شده و هماهنگى هاى الزم را در ميان تمام دستگاه ها 
و  داد  خواهد  انجام  مربوطه  و  متولى  سازمان هاى  و 
شهردارى اهواز و اداره كل راه و شهرسازى خوزستان 

نيز در كنار ما خواهند بود.  
مديركل امور اجتماعى استاندارى خوزستان اظهار كرد: 
تفاهم نامه اى با مراكز فنى و حرفه اى و دانشگاهى منعقد شده است تا 
متقاضيان مشاغل در اين مناطق كم برخوردار كه نياز به مهارت آموزى 
دارند، توسط دفاتر تسهيل گرى مناطق شناسايى و آموزش آنان در اين 
مراكز انجام شود.   كريمى كيا بيان كرد: همچنين انجمن مددكارى 
اجتماعى در دفتر تسهيل گرى كوى على آباد مستقر خواهند شد تا 
از ظرفيت اين انجمن استفاده شود و همچنين از ظرفيت معتمدين و 
افراد منتفذ منطقه نيز استفاده خواهد شد تا با كمك به مشاور طرح 
اين دفتر بتوانيم در تمامى زمينه ها براى شهروندان على آباد كارى انجام 

دهيم.   
وى ادامه داد: از مسئوالن خواهش مى كنم ديگر عبارت ”سكونتگاه هاى 
مردم،  همه  نبرند.  كار  به  را  ”حاشيه نشين»  منطقه  يا  غيررسمى» 
شهروندان اين كشور، استان و شهر هستند و از اين به بعد از كلمه 
شهروند براى تمام ساكنان اين مناطق استفاده خواهد شد تا بار منفى 

را نيز نداشته باشد.

آنچه «دفاتر تسهيل گرى» در مناطق 
كم برخوردار اهواز انجام مى دهند له مقا سـر

خبـر

مديركل راه و شهرسازى خوزستان گفت: 
تاكنون در شهرستان اهواز، حدود

 17 منطقه حاشيه  و سكونتگاه غيررسمى 
است. شده  شناسايى 

عباس پورسالن در مراسم افتتاحيه دفتر توسعه محله 
(تسهيلگرى) در كوى على آباد اهواز اظهار كرد: در 
آب  منبع  منطقه  در  محله  توسعه  دفتر  گذشته  سال 
و  دارد  بحرانى  شرايطى  آنجا  كرديم،  اندازى  راه  را 
محيطى  تنش  و  اقليمى  نوسان  كمترين  با  متأسفانه 

برخى مواقع خانه ها بر سر اهالى آوار مى شود.
يك  در  مناطق  اين  گيرى  شكل  اساسا  افزود:  وى 
پروسه و روند كنار قانون و به دور از رعايت قوانين 
وضعيت  كه  مناطقى  در  ما  هدف  لذا  افتاده  اتفاق 
هستند،  دور  خطر  پهنه  از  و  نيست  حاد  يا  بحرانى 

تثبيت و ساماندهى است. در مناطقى كه وضعيت بحرانى است 
يا در پهنه هاى خطر سكونتگاه ايجاد شده وظيفه  اسكان مجدد 

را برعهده داريم. 
پورسالن عنوان كرد: تاكنون در شهرستان اهواز حدود 17 منطقه 
حاشيه و سكونتگاه غيررسمى شناسايى شده است. تا اين لحظه 
اشكال بزرگ اين است كه مطالعات كاملى در ارتباط با سكونتگاه 
انجام  ما  براى  اول  تأكيد  لذا  نداريم،  اختيار  در  غيررسمى  هاى 
مطالعات كامل است، يعنى اگر بخواهيم شناسنامه خوزستان را 
در زمينه سكونتگاه هاى غيررسمى يا بافت غيرفرسوده و حاشيه 
نشينى ارائه دهيم بايد اطالعاتى دقيق، درست، مستند، علمى و 

كامل داشته باشيم.
كه  آنچه  اينكه  به  اشاره  با  خوزستان  شهرسازى  و  راه  مديركل 
امروز در مورد آن حرف مى زنيم مبنى بر اطالعات ناقص است، 
گفت: براى حدود 29 شهر بزرگ و كوچك در استان خوزستان 
آنها  دور  خطى  فقط  يعنى  داريم،  فرسوده  بافت  محدوده  فقط 
مشخص شده و اطالعات ريز يا طرح تفصيلى براى اين مناطق 
نداريم. پورسالن افزود: براى 11 شهر از جمله اهواز (سه بخش 
تمامى  نيمه  هاى  طرح  و  انجام  مطالعاتى  مركز)  و  شرق  غرب، 
طرح  شهرها  برخى  شايد  شوند.  تكميل  بايد  كه  داريم  آنها  از 
از نظر ما پروسه  حال  باشد، به هر  ابالغ نشده  ولى  شده  كامل 
تكميل طرح ناقص و نيمه تمام است. وى ادامه داد: تمام هدف 

اقدامات  انجام  محله  توسعه  دفاتر  اندازى  راه  از  ما 
ادارى در راستاى ارتقا و توسعه فرهنگى، اقتصادى 
و اجتماعى سكونتگاه هاى غيررسمى است. در كنار 
آن مسائل ادارى، تثبيت اسكان يا اسكان مجدد نيز در 
دستور كار قرار دارد. در اين راستا قرادادهايى منعقد 
و مشاورانى هم با ما همكارى دارند كه وظيفه كالن 
آنها تهيه سند توسعه و استقرار دفتر توسعه محل در 

اين سكونتگاه هاى غيررسمى است.
 پورسالن تصريح كرد: حساس سازى و اطالع رسانى 
در منطقه، بسترسازى و اعتمادسازى، جلب همكارى 
افراد معتمد و تأثيرگذار در منطقه در راستاى ارتقاى 
وضعيت موجود، گروه سازى و ارتقاى ظرفيت آنها با 
هدف راه اندازى رسمى مركز توسعه محله، حمايت 
جمله  از  باالتر  سطوح  اندركاران  دست  مشاركت  و 

وظايف متوليان اين دفتر است.
مديركل راه و شهرسازى خوزستان با اشاره به اينكه انجام همه 
كارها از سوى راه و شهرسازى به تنهايى امكان پذير نيست و 
مشاركت همه دستگاه ها را مى طلبد، گفت: برنامه ريزى مشاركتى 
و تهيه سند برنامه ريزى بازآفرينى، شناسايى منابع سرمايه ها و 
دانش بومى محلى، اقدام، پايش و ارزشيابى مشاركتى نيز از ديگر 

وظايف متوليان اين دفتر است.
پورسالن افزود: در برنامه ششم توسعه يك حساسيت ويژه اى 
زمينه  در  نيز  راه  وزارت  و  شده  ايجاد  شهرى  بازآفرينى  براى 
بافت  اصالح  يا  اجتماعى  و  مهر  مسكن  موضوع  جايگزينى 

فرسوده نيز همكارى الزم را دارد.

اندر فوايد انتقال
 آب رودخانه كارون!!

ادامه از صفحه 1
خب اگر آب زير پل تاريخى نباشد آن 
ها يعنى اين توريست هاى خارجى به 
ما نمى خندن كه روى مسير خشك 
شده اى پل ساخته شده، چقدر براى 
ما افت دارد بايد زير پل آب با سرعت 
زياد جريان داشته باشد تا رويت اين 

آثار خوشآيندشان باشد.
ــت  ــى آب هم بود براى كش و مابق
ــمزه  زارها و باغات ميوه هاى خوش
ــت ما البته از نوع درجه 3  اى به دس
و 4 برسد كه درجه هاى اعال هم در 
كار صادرات و ارز آورى قرار خواهند 
گرفت. اين ها اندكى از فوايد انتقال 
ــمار مى  ــت كه فوايد آن بيش آب اس
ــفرى به شهر مقدس كرده  باشد. س

ــت از  ــهر مدت هاس ــد كه اين ش اي
ــروم بوده حاال  آب خوش طعم مح
ــم از آب  ــئول اندكى ه عزيزان مس
ــهر انتقال داده اند  رود ما را به اين ش
تا شيرينى سازان اين شهر بتوانند با 
آب شيرين (سوهان) هاى شيرين 
ــت كنند كه وقتى به  براى ما درس
شهر خود بازمى گرديم با چند جعبه 
سوهان خوش طعم مورد استقبال 
ــرار بگيريم حاال تصور  اهل خانه ق
ــتند با آب شور  كنيد اگر مى خواس
ــتگاه  ــتفاده از دس و تلخ و بدون اس
ــاز آب، سوهان و  ــيرين س هاى ش
ــيرينى ها را بسازن چقدر  ديگر ش
بايد شكر به محصوالت اضافه مى 
ــكر يكى  كردند و مى دانيم كه ش
از سموم سفيد است كه زيادى آن  
ــبب ديابت و دردهاى ديگر مى  س
ــود ولى حاال راحت مى توانيم با  ش
تكه اى سوهان شيرين چاى را ميل 
كنيم بدون هراس از دردهاى ناشى 
ــكر زياد. باز بايد سپاسگزار بود  از ش
كه سرچشمه اين رود در درون كشور 
ــاى ديگرمان  ــت اگر مثل روده اس
ــكالت  ــور بود كه مش خارج از كش
فراوان بود اما حاال مسئولين مى توانند 

مردم شهرمان و شهرهاى ديگر كناره 
كارون در استان را را تشويق كنند كه 
اگر هنوز فكر و خيال روزهاى پرآب 
كارون آن ها را راحت نمى گذارد، اگر 
با وزش باد، طوفاِن گرد و غبار شهر را 
فرامى گيرد، اگر براى خوردن يك 
ليوان آب هرچند مدت بايد تعويض 
فيلتر آب تصفيه كن را انجام دهيد 
و اگر ديدن نخل هاى خشك شده 
ــوره زده دلت را مى سوزاند و  و ش
ــامت را مى  اگر بوى فاضالب مش
ــده هاى  ــرواز پرن ــر از پ آزارد و اگ
سپيدبال مهاجر كه ساليان سال بر 
فراز كارون پرواز مى كردند نشانى 
ــم ران ها را  ــت و بلم ها و بل نيس
نمى بينى و ده ها و صدها اگر ديگر 
مردمان ما هرچند مدت بروند و نيمى 
ــتر از نيمى  از سرزمين  و شايد بيش
پهناور ايران را بگردند و نسيم كارون 
ــه از البالى مزارع  را حس كنند ك
ــبز آن سوها  ــت هاى سرس و دش
ــينند و چه  به گونه هايمان مى نش
ــيم كارونى كه  حسى دارد اين نس
حالت را بهتر مى كند و اندكى بعد 
دلت مى گيرد از آن چه پيش آمده 

و شايد قطره اشكى.

اشتغال ؛ مهمترين
 مشكل خوزستان است

بحران اشتغال به عنوان كليدى ترين مشكل اقتصادى امروز 
كشور و استان خوزستان مطرح است و گريبان نه تنها جوانان 

بلكه گريبان خانواده ها را نيز گرفته است
رييس مجمع نمايندگان خوزستان گفت: كارخانه فوالدى كه 
در دزفول با ظرفيت 500هزار تن توليد فوالد و در شرايط 
بد اقتصادى راه اندازى شد، به ايجاد اشتغال در شهرستان و 
استان كمك كرد و اميدواريم فاز دوم اين كارخانه تا كمتر از 

يكسال آينده به بهره بردارى برسد. 
عباس پاپى زاده اظهار كرد: در تالش هستيم تا شرايط 
حضور سرمايه گذاران را در بخش هاى مختلف در استان 
خوزستان فراهم كنيم تا شاهد ايجاد اشتغال، ايجاد ثروت و در 

نهايت افزايش رفاه مردم باشيم. 
وى افزود: در بحث ايجاد اشتغال در شهرستان دزفول و 
استان خوزستان، در حال پيگيرى هستيم تا شرايط براى 

ايجاد اشتغال براى جوانان فراهم شود. 
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: 
بحران اشتغال به عنوان كليدى ترين مشكل اقتصادى امروز 
كشور و استان خوزستان مطرح است و گريبان نه تنها جوانان 

بلكه گريبان خانواده ها را نيز گرفته است. 
پاپى زاده با بيان اين كه اميدواريم فاز دوم كارخانه فوالد 
دزفول تا كمتر از يكسال آينده به بهره بردارى برسد، گفت: 
كارخانه فوالدى كه در دزفول با ظرفيت 500هزار تن توليد 
فوالد و در شرايط بد اقتصادى راه اندازى شد، به ايجاد اشتغال 
در شهرستان و استان كمك كرد و از جمله اقدامات در جهت 

كاهش نرخ بيكارى بود.   
وى ادامه داد: اشتغالى كه به صورت غيرمستقيم و در اثر ايجاد 
اين كارخانه در شهرستان دزفول ايجاد شده، قابل توجه است 
و به كاهش نرخ بيكارى كمك شايانى مى كند. همچنين در 
شهرك صنعتى شماره 2 دزفول با دعوت از سرمايه گذاران 
داخلى توانستيم شهرك را توسعه دهيم و شرايط را براى 

ايجاد اشتغال بيشتر مهيا كنيم. 
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان 
كرد: هم اكنون 4بيمارستان در شهرستان دزفول در حال 
ساخت است كه با احداث اين بيمارستان ها، شاهد اشتغال 
حدود 500 تا 1200 نفر در هر بيمارستان خواهيم بود. از اين 
4بيمارستان در حال ساخت، 2 بيمارستان ظرف يك سال 

آينده به بهره بردارى خواهند رسيد.

سرطان چشم، ريه و تنگى نفس 
سوغات گرد و غبار براى مردم 

خوزستان
ــهر در مجلس گفت: دل خوزستان از  نماينده مردم خرمش

دوران روحانى قصه پرقصه دارد.
عبدااله سامرى  نماينده  مردم خرمشهر  در تذكر شفاهى  
در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى  امروز 28 آذرماه، 
گفت: ظاهرا آقاى كالنترى  و ديگران يادشان رفته كه 
اگر خوزستان و مردم قهرمان آن نبودند حاال معلوم نبود 
درچهارراه كدام خيابان پرسه مى  زدند وشب را به  صبح مى 
رسانند. نماينده مردم خرمشهر  در  مجلس شوراى اسالمى 
تصريح كرد: آن ها از پوزش نمايندگان مردم گفتند به راستى 
از چه  چيزى پوزش بخواهيم  از خيانت و  ظلمى كه به  
مردم خوزستان روا داشتيد ،چرا از شعله هاى  روشن نفت در 
كنارآمار كشنده بيكارى مردم يا شايد از مهمان ناخوانده خاكى 
كه سوغات سرطان چشم، ريه ، تنگى نفس و يا هزاران 
بيمارى كشف نشده ديگر يا از گوش ها كه از شعار و ياوه 

گويى اميدش را از دست داده است.
وى ادامه داد: دل خوزستان دوران روحانى  قصه پرقصه دارد 
و داستانهاى پر از تبعيض در استخدام ها و تقسيم پستها و  
توهين به  قوميت قهرمان عرب،جناب آقاى روحانى بى آبى 

و گردو خاك امروز خوزستان حاصل ترويج منكر  و عذاب 
الهى  نيست كه شما عارفانه  به آن اشاره كرديد، بى آبى 
خوزستان حاصل بى تدبيرى و زود بندهاى پشت پرده  براى 
دزدين آن توسط  دولت است. سامرى در پايان يادآورشد: چرا 
براى تسكين درد و دل آالم   تذكرى به امثال كالنترى ها 
داده نميشود  و چرا خود را محرم و مردم را نامحرم مى دانيد  
و به راستى اين حق مردم خوزستان است كه آب كشاورزى 
آنان را  مقابل ديدگانشان منتقل مى كنيدو  اگر اعتراضى 
كردند با گرز آهنى بر سرشان  مى كوبيد  آنان را اخالل گر 
شورشى  مى خوانيد  تا به كى مى خواهيد در هواپيما و سالن 

جلسات نظاره گر مشكالت خوزستان باشيد.

 تقويت فشار آب شرب در 11 روستاى 
دهستان حسينى شهرستان شادگان

با نصب يك دستگاه الكتروپمپ 55 كيلووات، آب شرب 
11 روستاى دهستان حسينى شهرستان شادگان بلحاظ 
كمى بهبود يافت. به گزارش روابط عمومى شركت آب و 
فاضالب روستايى استان خوزستان هادى عساكره با بيان 
اين مطلب افزود: آب شرب 11 روستاى دهستان حسينى 
شهرستان شادگان بلحاظ كمى بهبود يافت. وى افزود: با 
نصب يك دستگاه الكتروپمپ در تاسيسات گرگر مشكل 
افت فشار آب شرب در اين 11 روستا حل شد. 11 روستاى 
دهستان حسينى شهرستان شادگان بيش از 2 هزار نفر را 
تحت پوشش دارد. عساكره ادامه داد: در حال حاضر بخشى 
از روستاى صفراى كعبى بدليل فرسودگى لوله ها دچار افت 
فشار و كمبود آب هستند كه با كارگزارى 300 متر شبكه 

توزيع اين مشكل حل خواهد شد.
روستاى صفراى كعبى جمعيتى بالغ بر 38 خانوار را تحت 
پوشش دارد كه بزودى بخش باقيمانده از عمليات كارگزارى 
شبكه توزيع آب شرب اين روستا تحت پوشش آبرسانى قرار 

خواهد گرفت.

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان:
ترويج فرهنگ تعاوني 

و ايجاد تعاوني ها پايدار سبب 
كاهش آمار بيكاري مي شود

ترويج  خوزستان،  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  مدير 
فرهنگ تعاوني و ايجاد شركت هاي تعاوني پايدار و قوي 

را در استان سبب كاهش آمار بيكاري دانست.
رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
اجتماعي خوزستان، «سيد نور محمدپور» گفت: خوزستان 
به رغم داشتن منابع بسيار و ظرفيت هاي مناسب اشتغالزايي، 
شوربختانه به لحاظ نرخ بيكاري در جايگاه خوبي قرار ندارد. 
تعداد متقاضياني كه براي اشتغال به اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مراجعه مي كنند، نشان دهنده آمار باالي بيكاري در 
استان ما است. وي افزود:  وجود فرهنگ اشتغال مزدبگيري از 
يك سو و ركود بازار از سوي ديگر سبب باالرفتن آمار بيكاري 
در استان ما شده است. در حال حاضر، يكي از ابزار مهم 
اشتغال، ترويج فرهنگ تعاون و ايجاد شركت هاي تعاوني 
پايدار و قوي است. شركت هايي كه با تجميع سرمايه هاي 
كوچك خود مردم و با تالش تك تك آنها ايجاد شده است. 
محمدپور گفت: خوش بختانه در سال هاي اخير كارهاي 
خوبي در خوزستان براي ترويج فرهنگ تعاون و ايجاد 

شركت هاي تعاوني موفق صورت گرفته است. 
 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان افزود: امسال 
4 شركت تعاوني در استان در عرصه ملي به عنوان برتر 
انتخاب شدند و خوزستان از اين لحاظ در كشور در جايگاه 
نخست قرار دارد كه اين خود نشان دهنده تالش همكاران 
ما در بخش تعاوني است.  محمدپور حضور مسووالن كشوي 
را در خوزستان سبب ايجاد انگيزه براي خدمت رساني بيش 

تر به مردم استان دانست.

دكترابول نژاديان افزود: اين پروژه كه يكى از پروژه هاى 
از  قبل  تا  و  زودى  به  است  دانشكده  اين  اتمام  حال  در 
پايان سال جارى به بهره بردارى خواهد رسيد و براساس 
آيين نامه هاى وزارت بهداشت، باتوجه به جمعيت بخش 
به  و  شده  مستقر  مركز  اين  در  سالمت  هاى  تيم  شعيبيه 
منطقه  اين  مردم  به  ساعته   24 و  روزى  شبانه  صورت 

خدمات رسانى خواهند كرد.
    وى در پاسخ به سوالى مبنى بر نحوه خدمات رسانى تيم 
سالمت در اين مركز گفت: هر تيم سالمت باتوجه به نياز 
منطقه شامل پزشك، دندانپزشك، پرستار، ماما، كارشناس 
بهداشت حرفه اى و كارشناس بهداشت محيط است.        

 رياست دانشكده علوم پزشكى شوشتربيان داشت:وظايف 
مثال  بعنوان  و  است  شده  تعريف  كامال  سالمت  تيم 
دندانپزشك بايد عالوه بر درمان مشكالت دهان و دنداِن 

دانش  تمامى  منطقه  مدارس  در  حضور  با  مركز،  به  مراجعين 
و  پايش  دندان  و  دهان  بهداشت  وضعيت  لحاظ  از  را  آموزان 
معاينه نموده و در بهبود سطح آموزشى و فرهنگ سازى در اين 

زمينه فعاليت نمايد.
پزشكان و ماما ها نيز عالوه بر ويزيت و درمان مراجعه 
در  حضور  با  و  ميدانى  بصورت  بايد  مركز،  به  كنندگان 
وضعيت  مردم،  با  مستقيم  ارتباط  و  منطقه  ساكنين  منازل 
سالمت همه افراد و بخصوص ”مادران باردار“ را  بررسى 

نمايند.
همچنين كارشناسان بهداشت حرفه اى و بهداشت محيط 
موارد  رعايت  نظرگاه  از  را  منطقه  و  مردم  موظفند  نيز 
بهداشتى مانند دفع صحيح زباله ها، وضعيت فاضالب ها 

و ديگر موارد تخصصى بررسى نمايند.
وى  خاطرنشان كرد: با راه اندازى اين مركز و چهار مركز 
جامع سالمت روستايى در بخش هاى ديگرى از شهرستان 
شوشتر، گام بلندى در جهت رشد و ارتقاى حوزه سالمت 
در شهرستان شوشتر برداشته خواهد شد و نويد روزهاى 

پربار در آينده را خواهد داد.

سرپرست فرماندارى اهواز در خصوص موضوع تخريب برخى 
از منازل منطقه «چهارصد دستگاه» به علت تجمع معتادان متجاهر 
فساد  مراكز  وجود  يا  و  مخدر  مواد  فروش  و  توزيع  عامالن  و 
تخريب  بابت  نداشته اند،  تخلفى  هيچ  كه  منازلى  مالكان  گفت: 

منازل خود، هيچ نگرانى نداشته باشند. 
منازل  از  برخى  تخريب  خصوص  در  ميرزايى  خون  نبى اهللا 
منطقه چهارصد دستگاه اظهار كرد: آن دسته از منازل چهارصد 
سكونتگاه هاى  جزو  يا  و  دارد  قرار  خطر  پهنه  در  كه  دستگاه 
غيررسمى محسوب مى شوند، قبال اخطار ماده 5 يا ماده 100 را 
دريافت كرده اند كه كار تخريب و جابه جايى اين منازل به ستاد 

سكونتگاه هاى غيررسمى مربوط است.   
وى ادامه داد: اما منازلى كه محل تجمع معتادان متجاهر و يا جزو 

مراكز مفاسد و يا فروش مواد مخدر باشند، توسط نيروى انتظامى 
شناسايى و تخريب مى شوند و برخوردارهاى الزم با صاحبان اين 

منازل يا مالكان آنها صورت مى گيرد. 
سرپرست فرماندارى اهواز عنوان كرد: تعدادى از منازل ابتداى 
كوى آل صافى به دليل تجمع معتادان متجاهر و يا بحث فساد و 
توزيع مواد مخدر تخريب شدند اما شهروندانى كه تخلف نكرده 
باشند، يعنى منازل خود را در اختيار معتادان متجاهر و يا عوامل 
نداده اند،  قرار  مخدر  مواد  توزيع كنندگان  و  فروشندگان  و  فساد 

نبايد نگرانى داشته باشند.   
خون  ميرزايى ادامه داد: قبال اخطارهاى الزم به آن دسته از كسانى 
كه منازل خود را در اختيار عوامل توزيع و فروش مواد مخدر، 
معتادان متجاهر و يا عامالن فساد قرار داده اند، داده شده است 

كه هر چه زودتر نسبت  به بازپس گيرى منازل خود از اين افراد 
اقدام كنند. 

  در هفته گذشته جمعى از اهالى كوى چهارصد دستگاه اهواز، 
با تجمع در برابر فرماندارى اهواز نسبت به تخريب منازل خود 
اعتراض كردند. در اين زمينه يك شهروند اهوازى كه مالك يك 
منزل در خيابان شهيد مصطفى خمينى بود، به ايسنا گفت: خانه 
من نه روى كوه و يا تپه است و نه فرسوده است. اما گفته اند كه 

ظرف 10 روز ديگر منازل ما تخريب مى شود. 
وى ادامه داد: دليل دقيق تخريب خانه ها را نمى دانم. اما ظاهرا 
بحث معتادان و مواد مخدر را بهانه كرده اند. اما هيچ صحبتى از 
اينكه تكليف ما پس از تخريب خانه ها و سرپناهمان چه مى شود، 

نشنيده ايم.

65 درصد پيشرفت فيزيكى مركز جامع سالمت روستايى شبانه روزى بخش شعيبيه
دكترفرهادابول نژاديان رياست دانشكده علوم پزشكى شوشتردرسخنانى گفت:ساخت مركز جامع سالمت روستايى ”شبانه روزى» 

بخش شعيبيه در زمينى به مساحت 2500 متر مربع و با زيربناى 1172 متر،وبا اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 
در بخش شعيبيه آغاز شده و تا به امروز 65 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

17 منطقه حاشيه و سكونتگاه غيررسمى در اهواز شناسايى شده است

 بامداد زاگرس- الهام خلجى

فروش زمين مسكونى
قطعه زمينى به مساحت 500 متر مربع (12/5 * 40 متر) 

در خيابان كارون شرقى گلستان
 با قيمت مناسب به فروش مى رسد.

تلفن 09163095515

منازل محل تجمع معتادان و عوامل فساد در ”چهارصد دستگاه“ اهواز تخريب مى شوند



منبع صداى مهيب قبل از زلزله چه بود؟
مازيار حسينى، استاد دانشگاه و كارشناس لرزه نگارى درباره ى اعالم برخى اخبار 
مبنى بر شنيده  شدن صداى مهيب در مناطق مختلف پيش از وقوع زلزله، گفت: 
موج اوليه زمين لرزه موج موسوم به P است كه با توجه به طولى بودن آن قابل 
شنيدن بوده و در بسيارى از زلزله هاى ديگر نيز صداى مهيب آن به گوش رسيده 

است، لذا اين موضوع مسأله غيرعادى نبوده و نگران كننده نيست./انتخاب

توصيه امام جمعه اصفهان به استفاده از «اسيد رقيق» 
در برابر بدحجابان تكذيب شد

روابط عمومى دفتر نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اصفهان در اطالعيه 
اى خبر منتشره منتسب به آيت اهللا طباطبايى نژاد با موضع اسيد پاشى را ـ كه 
در شبكه هاى اجتماعى منتشر شده استـ  تكذيب كرد. در اين اطالعيه كه روز 
پنجشنبه با نام واقعه تلخ پذيرى شايعات و بى بصيرتى برخى گروه ها و افراد، 
بر روى پايگاه اطالع رسانى دفتر نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اصفهان 
قرار گرفته، آمده است: به تازگى سايت غيرمجازى با شمايل يكى از خبرگزارى 
ــور در حال انتشار عكس و متن خبرى به نقل از امام جمعه اصفهان  هاى كش
ــاس تكذيب مى شود. دفتر امام جمعه اصفهان افزود:  ــت كه اين خبر از اس اس
سايت منتشر كننده خبر منتسب به آيت اهللا طباطبايى نژاد، جعلى و غير مجاز 
و در حال حاضر فيلتر است و براى انتشار اين خبر در شبكه هاى اجتماعى از 
شمايل و آرم سايت يكى از خبرگزارى هاى كشور استفاده كرده است. به تازگى 
خبرى مبنى بر توصيه امام جمعه اصفهان به گشت هاى بسيج و سپاه مبنى بر 
استفاده از اسيد رقيق براى مبارزه با بدحجابى و ارازل و اوباش در شبكه هاى 

اجتماعى منتشر شده است./ايرنا

همه جاى دنيا شنود وجود دارد، چرا روحانى مخالف است؟
ــت: در تمام دنيا شنود مكالمات از سوى دستگاه انتظامى و  روزنامه جوان نوش
ــاس احكام قضايى امكان پذير است، براى مثال در اياالت متحده  امنيتى بر اس
امريكا آژانس امنيت ملى امريكا براى اجراى هر گونه برنامه شنود نياز به اجازه 
دادگاه نظارت بر اطالعات خارجى امريكا (FISA)كه توسط سه قاضى صادر 
ــود، دارد. نكته جالب اينجاست كه احكام اين دادگاه كامال سري بوده و  مى ش
اغلب تنها پس از خاتمه برنامه يا علني شدن آن در افكار عمومي اعالم مي شود. از 
آنجا كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي و قوانين مربوطه شنود تنها 
در چارچوب قانوني و با مجوز خاصي امكان پذير است، تشكيالت خاصي 
ــوي دستگاه قضايي كه  ــنود و اخذ مجوز از س به منظور نظارت بر بحث ش
توسط قضات مجرب اداره مي شود، پيش بيني مي شود. تشكيالتي كه مورد 
ــتگذار در حوزه امنيت ملي است كه اتفاقا رئيس  نظر باالترين ارگان سياس
آن حسن روحاني، رئيس جمهور اسالمي ايران است. رئيس جمهور به طور 
ــتگاه هاي امنيتي آگاهند و شايد  ــنود براي دس حتم از نحوه صدور مجوز ش
ــز را از نگاه تبليغاتي ديد و بايد  ــد كه نبايد همه چي ذكر اين نكته الزم باش

امنيت ملي كشور و رويه هاي قانوني كشور را در نظر داشت.

كيميايى: حاال براى دعوت از ملك مطيعى دير است
ــتى درباره دعوت از ناصر  ــعود كيميايى در يادداش ــت: مس روزنامه ايران نوش
ملك مطيعى براى حضور در تلويزيون تأكيد كرده حاال دير  شده است؛ با اين كه 
ــب پخش  هيچ يك از برنامه هاى تلويزيونى با حضور ناصر ملك مطيعى ديش
نشد، مسعود كيميايى در يادداشتى به دعوت از اين بازيگر پيشكسوت واكنش 
نشان داد. او نوشت: «شنيدم كه از ناصر ملك مطيعى دعوت شده تا بعد از سال ها 
ميهمان يك برنامه تلويزيونى (دورهمى) شود. اتفاقى كه شايد مى بايست خيلى 
ــتر از اينها مى افتاد و حاال ديگر دير است. ديرى كه هميشه هست و انگار  پيش

قرار نيست هيچ وقت تمام شود.

رد صالحيت بهنام محمودى در انتخابات فدراسيون واليبال
وزارت ورزش و جوانان نامزدهاى تأييد صالحيت شده براى تصدى رياست 
فدراسيون واليبال را در حالى اعالم كرد كه نام بهنام محمودى در ليست نهايى 
ــت فدراسيون واليبال  ــت رياس وجود ندارد. ثبت نام نامزدهاى تصدى پس
ــيون از 16 تا 29 مهر ماه انجام  ــانزدهمين رئيس اين فدراس براى معرفى ش
ــد و در اين مدت ده تن براى تصدى رياست فدراسيون واليبال ثبت نام  ش
ــاس اعالم معاونت ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش  كردند. بر اس
و جوانان، مجمع انتخاباتى فدراسيون واليبال ساعت 10 روز پنج شنبه هفتم 
ــود. وزارت  دى  ماه در آكادمى ملى المپيك و پارالمپيك تهران برگزار مى ش
ورزش و جوانان اسامى نامزدهاى تأييد صالحيت شده براى تصدى رياست 
فدراسيون واليبال را به قرار زير اعالم كرد:•دكتر احمد ضيايى• دكتر محمد تقى 

حسن زاده •دكتر امير حسين منظمى كريم فروزان

ماجراى ساز زدن پرفسور حسابى 
براى اينشتين و خواهرش

ايرج حسابى، فرزند پرفسر حسابى در يك مصاحبه مفصل بار ديگر با تاختن 
ــتين را چنين توصيف كرد:  ــه منتقدان خودش ماجراى ارتباط پدرش با اينش ب
اين ها مى گويند دكتر حسابى را در فالن دانشگاه آمريكايى، سفره هفت سين 
چيد. آقاى دكتر فقط در آمريكا سفره هفت سين نينداخت، در مدرسه مهندسى 
بيروت هم اين كار را به پيشنهاد مادرشان انجام دادند. آن هفت سين روى ميزى 
ــفره اى نبوده! آقاى دكتر يك  ــده به اندازه يك وجب در دو وجب؛ س چيده ش
ميز كوچك در آزمايشگاه گذاشته و روى آن ميز يك سفره هفت سين كوچك 
ــران متعلق به چه دورانى  ــادآورى كنند پيوند علم و مذهب در اي ــد. تا ي چيدن
است و ايرانى ها قرآن در سفره هفت سين مى گذارند تا به بركت الهى سوگند 
بخورند. ما عكس آن ميز را هم در موزه دكتر حسابى گذاشته ايم. به جز اينشتين 
افراد ديگرى هم حضور داشتند، البته من ريز اسامى مهمان هاى آقاى دكتر را به 
خاطر ندارم ولى اينشتين با خواهرش صد در صد جزو مهمان ها بوده است. 
ــتين در آن سال در پرينستون نبوده، كامال  ادعاى آقايان در اين باره كه اينش
غلط است. اينشتين و دكتر حسابى در آن سال، هر دو در پرينستون بودند. 
ــابى در يك مصاحبه با تلويزيون هم مطرح  اين حرف ها را خود دكتر حس
كرده است و از رابطه اش با اينشتين، دلدادگى هاى او، رفتار ماليم، برخورد 
ــت. بعضى ها  ــاعد و همراهى او با يك غيرآمريكايى، نكاتى را گفته اس مس
گفته اند آقاى دكتر براى اينشتين ساز هم زده. تكذيبش مى كنيد؟خير. آقاى 
دكتر يك قطعه ساده موسيقى ايرانى را با ويولون براى اينشتين نواختند؛ به 
ــادگى. بعضى ها مثل منصورى مى گويند پدر من و اينشتين رابطه  همين س
ــتند و فقط چند بار در ديدارى عمومى پيش هم بودند. اين  اى با هم نداش
ها دروغ است و صحبت هاى من را افراد مهم ديگرى هم تاييد كرده اند./

هفته نامه همشهرى جوان

دانشگاه تهران مركز فتنه 88 بود
ــانزدهمين همايش سراسرى هم انديشى دبيران استادان  فرهاد رهبر امروز در ش
دانشگاه هاى سراسر كشور كه در مشهد برگزار شد، در پاسخ به پرسشى مبنى 
براينكه اگر فتنه اى نظير فتنه سال 88 در كشور رخ دهد، چند درصد از مديران 
دانشگاه آزاد مى توانند در مقابل آن بايستند و مانع نفوذ بيگانگان شوند، اظهار 
كرد: عدد و رقم نمى شناسم ولى اطمينان مى دهم كه ”سياهى لشكر نيايد به كار، 
يكى مرد جنگى به از صد هزار“؛ در فتنه 88 كه مركز آن دانشگاه تهران بود، ما 
نيز لشكرى نداشتيم كه در مقابل آن بايستد ولى همان تعداد اندكى كه حضور 
ــتند، توانستند فتنه را سركوب كنند، بنابراين اگر در هر واحد دانشگاه آزاد  داش
اسالمى حداقل يك نفر باشد كه بتواند در مقابل فتنه بايستد، بايد با آن مقابله كند 

و قطعا موفق خواهد بود./ايسنا

مردم به جاى رشوه دادن، مدعى مقاوم سازى باشند
غالمرضا حيدرى، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: من 
خودم ديشب در هنگام زلزله تهران نبودم. اكنون كه خبرها را دنبال مى كنم، 
ــدم كه اين زلزله بيشترين ريشترى بوده كه اتفاق افتاده و خساراتى  مطلع ش
هم نداشته است. با توجه به اين كه پس لرزه هاى زيادى هم داشته اين امر 
مى تواند شاهدى باشد كه زلزله اى با قدرت بيشتر اتفاق نيفتد. در كشورهاى 
زلزله خيز براى مقابله با آسيب هاى زلزله از مقاوم سازى ساختمان ها استفاده 
كرده اند. ساختمان هايى كه نسبت به زلزله مقاوم هستند تخريب نمى شوند، 
ــهردارى ها مراجعه كنند و  ــى و ش ــذا به جاى اين كه مردم به نظام مهندس ل
ــوه بخواهند از رعايت استانداردها فرار كنند خود  خداى نكرده با دادن رش

مردم بايد مدعى مقاوم سازى باشند./ايسنا

چرا بزرگان درباره احمدى نژاد طورى صحبت كردند
 كه االن پشميان شوند؟

ــن غرويان، عضو هيأت علمى جامعة المصطفى گفت: اين جزميت  محس
ــاز مى شود. براى نمونه در مورد آقاى  ــك، مشكل س و تعصب گرايى خش
ــش بنده هم همين است  ــكل ايجاد شده است. پرس احمدى نژاد اين مش
ــيمانى  كه چرا بزرگان ما بايد به گونه اى صحبت كنند كه بعداً دچار پش
ــوند؛ يا براى مثل مرحوم آقاى  ــتباه ش و مجبور به اقرار و اعتراف به اش
ــيرازى، مجبور بشوند، عذرخواهى كنند. بايد از همان  آيت اهللا حائرى ش
ــدا و زمانى كه ميخواهند موضعگيرى كنند احتمال خطا در رأى و نظر  ابت

خودشان را بدهند./نامه نيوز

حركت عجيب مهران مديرى براى اول بودن!
ــدن برنامه ملك مطيعى بر خالف تصورها دليل خط قرمزى نداشته  پخش نش
و حركت غيراخالقى عوامل دورهمى باعث عدم پخش اين برنامه شده. گويا 
ــيما در  ــدن از حضور ملك مطيعى در صداوس مهران مديرى بعد از خبردار ش
حركتى عجيب و غيراخالقى برنامه دعوت كننده را دور مى زند و برنامه اى با 
ملك مطيعى ضبط مى كند تا با زودتر پخش كردن آن، اولين ميزبان ملك مطيعى 
در صداوسيما جلوه كند. اين حركت غيراخالقى دورهمى مهران مديرى باعث 
به وجود آمدن اختالف بين دو شبكه شما و نسيم و جلوگيرى از پخش هر دو 

برنامه ملك مطيعى شده است./اصالحات پرس

زلزله ديشب معادالت آلودگى هوا را هم بر هم زد
مدير واحد پيش بينى شركت كنترل كيفيت هواى تهران: پيش بينى ديروز شركت 
ــرل كيفيت هواى تهران براى امروز اين بود كه وضعيت هوا در محدوده  كنت
هواى ناسالم براى همه گروه ها بماند؛ اما انتظار افزايش غلظت آالينده ها را 
نداشتيم. وقوع زلزله شب گذشته و ترافيك خودرويى ناشى از آن باعث شد 
نيمه شب گذشته شاهد افزايش محسوس غلظت آالينده هاى مختلف اعم از 

ذرات معلق و منواكسيد كربن باشيم./ايسنا

تعطيلى پنجشـنبه با شـنبه عوض مى شـود
ــالت در حال حاضر  ــاماندهى تعطي ــى نماينده مجلس گفت: طرح س فراهان
ــاس اين طرح  ــى است. بر اس ــيون اجتماعى مجلس در حال بررس در كميس
ــفند و 15 خرداد  ــنهادهايى براى لغو تعطيلى 12  و 13 فروردين، 29 اس پيش
ــوروز وجود دارد. به اين ترتيب كه  ــن كاهش تعطيالت مدارس در ن و همچني
تعطيلى مدارس تا پنجم فروردين ماه باشد. همچنين پيشنهادى براى جايگزينى 
تعطيالت پنج شنبه ها با شنبه ها براى هماهنگى در روابط تجارى و بانكى مطرح 
ــت. تصميم گيرى درباره اين موضوع در كميسيون اجتماعى و سپس  شده اس

صحن علنى مجلس انجام مى شود./ ايسنا

سيدعلى خمينى: مردم انتظار دارند ما آدم باشيم
ــالم والمسلمين سيدعلى خمينى در ديدار جمعى از طالب اهواز  حجت االس
گفت: مردم از ما طالب توقع دارند كه به تعبير امام، آدم باشيم. امام همچنين در 
برابر آمريكا گفتند: «ما از آمريكا چيزى نمى خواهيم و حاضريم با آن ارتباط 
برقرار كنيم به شرطى كه آدم باشد» امروزه يك طلبه بايد ساليان سال تالش 
ــادى و عزاى مردم شركت كند تا بتواند به تدريج  ــم هاى ش كند و در مراس
جايگاهى در ميان آنها پيدا كند. اينكه طلبه ها توقع دارند پس از آنكه دوران 
طلبگى را پشت سر مى گذارند در شهرهاى خود از يك در وجوهات بيايد 
و از درى ديگر كمك هاى مردمى داده شود اشتباه و توقعى بيجاست، ما در 
طلبگى چنين چيزى نداريم. مردم به ما طلبه ها نگاه مى كنند؛ هرچقدر هم 
بگوييم هر عيبى كه هست از مسلمانى ماست يا شما به من طلبه نگاه نكنيد 
ــه اى كارى بر خالف اخالق مى كند، دروغ مى گويد يا اگر  ــر هم طلب و اگ
ضربه اى مى زند اشكال از دين نيست و آن طلبه مشكل دارد از سوى مردم 
ــور فساد، مشكل، تورم، اختالس،  ــت. اگر در نقطه اى از كش پذيرفتنى نيس
ــد فرياد زنيم. گاهى ما معنى دفاع را نمى دانيم و  ــى و دزدى ديديم باي گران
ــال مى كنيم اگر نقد كنيم نظام را تضعيف مى كنيم درصورتى كه چنين  خي
نيست مردم مشكالت را با گوشت و پوست و استخوان خود درك مى كنند. 
كاش مى شد به روى منبرها بگوييم كه هيچ فساد فرهنگى در كشور نيست 
ــور نيست. اما من اگر در اين  يا هيچ تورم، اختالس، دزدى يا فقرى در كش
شرايط چنين حرف هايى را بگويم از آنجا كه مردم با اين مشكالت مواجه 
ــا اينكه اصال دغدغه اى ندارم كه  ــتند يا مى گويند كه من بى اطالعم ي هس
اين ذهنيت ها به ضرر نظام و انقالب است. چرا خيال مى كنيم همه كارها 
از موضع باال و با لحن دستورى پيش مى رود؟ با اجبار و فشار مسأله پيش 
نمى رود و بسيارى از كارها را با يك لحن و زبان نرم انجام مى شود. البته 
شدت و ظلم با هم متفاوت است. اصال مسئولى كه برش نداشته باشد و فقط 
بخواهد مدارا كند كارش پيش نمى رود؛ اما دليل نمى شود كه ظلم كند./ جماران

بازار پرتالطم خودروهاى خارجى
ــال حاضر حباب قيمتى  ــگاهداران خودرو پايتخت، در ح ــق گفته نمايش  طب
همچنان در بازار خودروهاى وارداتى به چشم مى آيد، حبابى كه همچنان بزرگ 
و بزرگ تر مى شود. در حال حاضر براى خريد هيوندايى سوناتاى هيبريد بايد 
195 ميليون تومان هزينه كرد، هر چند اين خودرو در هفته جارى ثبات قيمت 
خود را حفظ كرده است اما خودرو موردنظر چيزى حدود 30 ميليون تومان 
در چند ماه گذشته افزايش قيمت داشته است. هيونداى النترا نيز طى چند 
ــان افزايش قيمت را تجربه كرده و در  ــته حدود 25 ميليون توم ماه گذش
حال حاضر 165 ميليون تومان به فروش مى رسد و اين موضوع به معنى 
ــت كه قيمت اين خودرو در هفته جارى ثبات داشته است.در اين  آن اس
ــراتو در هفته جارى دو ميليون تومان افزايش قيمت را به  ميان اما كيا س
ــت؛ اين محصول در حال حاضر 170 ميليون تومان خريد  خود ديده اس
ــته 25ميليون تومان  ــى چند ماه گذش ــود. اين خودرو ط و فروش مى ش
ــاى وارداتى، كيا  ــن ديگر خودروه ــت.در بي ــش را به خود ديده اس جه
ــته 15 ميليون تومان افزايش قيمت  ــا به رغم آنكه در چند ماه گذش اپتيم
ــت؛ اما اين خودرو در هفته جارى ثبات قيمت خود را حفظ  ــته اس داش
ــون تومان قيمت دارد. به نقل از  ــت و در حال حاضر 220 ميلي كرده اس
ــوس مدل NX نيز به رغم آنكه  دنياى اقتصاد، به گفته فعاالن بازار، لكس
ــت را به خود ديده  ــون تومان افزايش قيم ــته 80 ميلي ــد ماه گذش در چن
ــت در هفته جارى با افزايش 20 ميليون تومانى، در حال حاضر 470  اس
ميليون تومان قيمت دارد. در اين بين اما سانتافه هم به عنوان خودرويى كه 
چيزى حدود 65 ميليون تومان افزايش قيمت در چندماه گذشته داشته است، 

هم اكنون 300 ميليون تومان خريد و فروش مى شود.
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سى سيا

داشته  نظر  در  «بايد  گفت:  كشورمان  سابق  ديپلمات  يك 
باشيم كه وقتى يك كشور را در سطح جهان با تبليغات متهم 
مى كنند آرام آرام افكار عمومى بدون اينكه متوجه باشد اصل 
ماجرا را رها مى كند و عليه اون كشور موضع گيرى مى كند. 
همان مسئله اى كه براى عراق اتفاق افتاد. اما تفاوت ما با 
عراق اين است كه هم در داخل آمريكا و هم خارج از آنجا، 

طرفداران ايران بسيار زياد است.»
على خرم كارشناس مسائل بين الملل در خصوص اقدامات 
و جنگ روانى و تبليغاتى مسئوالن كاخ سفيد در قبال ايران 
و شباهت آن با استراتژى آنها براى حمله به عراق در زمان 
رياست جمهورى جورج بوش، گفت: «زمانى كه در آمريكا  
يك دولت تندرو بر سر كار مى آيد و در زمينه هاى مختلف 
تاريخ  مى شود،  ناكامى  دچار  خارجى  چه  و  داخلى  چه 
سياسى آمريكا نشان داده است كه اين رئيس جمهور براى 
برون رفت از تنگناى سياسى كه در آن قرار دارد، دست به 
يك جنگ خارجى مى زند. طى اين 20 سال اخير هم شاهد 
بوديم كه جورج بوش هم همين كار را انجام داد و دونالد 
ترامپ همه كه يك جمهورى خواه پوپوليست و تندرو مانند 

بوش است هم قصد دارد چنين اقدامى انجام دهد.»
 وى ادامه داد: «بنابراين فرمولى كه مدنظر آمريكا دونالد 
ترامپ است، حال با دو عامل بيرونى يعنى البى اسرائيل و 
البى اعراب تقويت شده است و باعث شده از همان ابتدا 
كه ترامپ بر سر كار آمد با ايران برخورد كند و در فكر اين 
باشد كه بازى را در خاورميانه تغيير دهد. اگر بخواهد بازى 
را تغيير دهد بايد شرايطى براى ايران ايجاد كند كه روال 
معمول ميان كشورها درباره ايران وجود دارد را ممنوع و 
ناپسند جلوه بدهد. از طرف ديگر جمهورى خواهان تندرو 
به شدت ناراحت هستند كه آقاى اوباما تحريم هاى ايران را 
لغو كرد و معتقدند اين يك شكست براى آمريكا و رئيس 
جمهور سابق است. به همين خاطر ترامپ به دنبال اين است 
كه هركجا اوباما از نگاه آنها شكست خورده، جبران كند. 
ضمن اينكه ايران به نوعى براى آمريكا 40 سال است كه 
تبديل به مثلث برمودا شده است. يعنى هر رئيس جمهورى 

بر سركار مى آيد نمى تواند رابطه را عادى كند.»
 او افزود: «اوايل كه ترامپ وارد كاخ سفيد شده بود  يك 
خاورميانه  در  بخواهند  اگر  اينكه  بر  مبنى  گفت  جمله اى 
دخالت كنند بايد هزينه جنگ را كشورهاى منطقه بدهند. 
خب اين موقعيت خوبى براى عربستان بود كه با توجه به 
دشمنى با ايران و اينكه معتقد است سر مار در منطقه ايران 
است و بايد آن را قطع كند، با استفاده از داماد ترامپ با وى 

ارتباط برقرار كرد و آن طور كه اخبار غيررسمى آمريكا نشان 
مى داد  اعالم كرد حاضر است تمام هزينه جنگ با ايران را 
به پردازد. پس خواسته دونالد ترامپ از لحاظ مالى تامين 
شد و حاال به دنبال آماده سازى فضاى افكار عمومى است.»

 اين تحليلگر مسائل بين الملل گفت: «حاال در چنين شرايطى 
مسئوالن كاخ سفيد در تالش هستند به گونه اى عمل كنند 
كه ايران را دشمن شماره يك خود معرفى كنند و با استفاده 
از اينكه ايران هميشه با آمريكا دشمن بوده و خطرى براى 
امنيت ملى آنها محسوب مى شود، به دنبال اين هستند كه 
افكار عمومى داخلى و خارجى را عليه ايران كنند و با وجود 
اينكه هميشه معتقد بوده چين، روسيه، كره شمالى و ايران 
دشمن اياالت متحده هستند اما با توجه به اينكه توان برخورد 

با چين و روسيه را در كوتاه مدت ندارد و از سوى ديگر كره 
شمالى هم به دليل توان هسته اى به نوعى خطرناك است، لذا 

تمركز خود را بر ايران قرار داده است.»
 وى اظهار كرد: «خب در چنين تصوير مغشوشى ترامپ 
اين  ولى  بنوازد  ايران  عليه  را  جنگ  طبل  مى كند  سعى 
موضوع از سوى اروپايى ها و آمريكايى هاى مخالف ترامپ 
با مخالفت و مقاومت مواجه شده است و از دوماه پيش تاكيد 
دارند كه تيم دونالد ترامپ به دنبال آماده سازى افكار عمومى 
است تا همان استراتژى كه عليه عراق به كار بست را عليه 
ايران عملى كند. به همين دليل هم اگر نگاهى به رسانه هاى 
اروپايى بيندازيد، مى بينيد كه مقامات انها از اين موضوع 
بسيار نگران هستند و مداوم مخالفت خود را اعالم مى كنند.»

 وى تاكيد كرد: «حاال با تمام اين شرايط ما با صحنه اى مواجه 
هستيم كه نيكى هيلى از موشك ايرانى در يمن صحبت 
مى كند در حالى كه اگر همين موشك  را ايران به يمن 
فروخته باشد، مى بينيم كه موشك هايى كه بر سر مردم 
يمن انداخته مى شود ساخت آمريكا يا آلمان است. پس چرا 
مدعى عربستان نمى شوند؟ اما اروپايى ها شامل اول آلمان 
بعد انگليس و بعد فرانسه به دنبال اين هستند كه جلوى 
صدور اسلحه و سالح هاى مهم را به عربستان بگيرند. به 
هرجهت اين طبل جنگى كه نواخته مى شود به دنبال اين 
است كه ايران را تبديل به يك عامل مهم كنند و اطرافش 
طبل بزنند و افكار را آماده كردند در يك جايى يك درگيرى 
كوچك با ايران انجام دهند و آن را تبديل به يك جنگ تمام 

عيار كنند.»  خرم افزود: «اگر در اين عمل هم موفق نشدند 
برداشتشان اين است كه از ايران امتياز بگيرند و به ايران 
بگويند كه ما در صورتى جنگ نمى كنيم كه مسئله هسته اى 
از حالت كوتاه مدت به حالت مادام العمر دربيايد. پس نيت 
را بر جنگ مى گذارند و اگر هم به آستانه جنگ قرار گرفتيم 
هم به ايران براى دريافت امتياز فشار مياورند تا بعد از آن 
قدرت ايران در منطقه افول كند و صحنه خاورميانه را هم در 

اختيار عربسيتان و اسرائيل قرار دهند.»
 وى با طرح اين سوال كه اين پروژه در عمل انجام مى شود 
يا خير؟ گفت: «بايد بگويم كه نه در عمل اجرايى نيست اما 
از طرف ديگر بايد در نظر داشته باشيم كه وقتى يك كشور 
را در سطح جهان با تبليغات متهم مى كنند آرام آرام افكار 

عمومى بدون اينكه متوجه باشد اصل ماجرا را رها مى كند 
و عليه اون كشور موضع گيرى مى كند. همان مسئله اى كه 
براى عراق اتفاق افتاد. اما تفاوت ما با عراق اين است كه هم 
در داخل آمريكا و هم خارج از آنجا، طرفداران ايران بسيار 
زياد است . البته اين صرفا به خاطر ايران نيست بلكه اين 
دليل كه معتقدند راه ترامپ اشتباه است، مدعى وى هستند. 
زيرا ميدانند ترامپ در تالش است يك كشور بى گناه ديگر 

را مانند جورج بوش وارد جنگ و خونريزى كند.»
ايران  كه  راهكارهايى  خصوص  در  سابق  ديپلمات  اين   
مى تواند براى تقابل با اين استراتژى در دستور كار قرار دهند 
گفت: «من گمان نمى كنم آنچه من مى گويم براى نظام قابل 
توجه باشد ولى ايران بايد اول درجه دشمنى را پايين بياورد. 
يعنى فرض كنيد وقتى شما دائما اعالم مى كنيد كه آمريكا 
دشمن شماره يك ايران است خب طبيعى است كه آنها هم 
دشمنيشان برانگيخته مى شود.  پاكستان هم موشك توليد مى 
كند و مى فروشد و برد موشك هايشان هم از ما بيشتر است 
اما چرا نام آنها در اخبار نيست؟ زيرا آنها خودنگهدار هستند. 
اما ما اينگونه رفتار نمى كنيم. لذا به نظر من الزم است اين 

رفتارمان اصالح شود.»
 وى ادامه داد: «راهكار دوم اين است كه نظاميان از عرصه 
سياست خارجى كنار بروند و بخش ديپلماتيك خود را جلو 
بياندازيم تا بتواند شرايط را آرام كند. اين كه مسئوالن نظامى 
مداوم با اظهاراتشان آمريكا و اسرائيل يا حتى عربستان را 
تهديد مى كنند شرايط را براى ما حادتر مى كند. خب مردم 
هم از اين وضعيت راضى نيستند.  هيچ كس از اين رفتار 
كه مداوم دشمنانمان را تحريك مى كنيم استقبال نمى كند. لذا 
بهتر است در اين زمينه هم اقداماتى انجام شود و سياست 
خارجى را در اختبار ديپلمات هايمان قرار دهيم و اجازه دهيم 

آنها به اين مسئله رسيدگى كنند.»
 خرم در پايان گفت: «راهكار سوم آرام كردن اوضاع داخلى 
ايران است. االن كافى است يه نگاه به تجمعات مقابل مجلس 
بيندازيم. مى بينيم كه مردم از بسيارى مسائل اليه دارند و 
ناراضى هستند. موسسات مالى يك طرف عدم پرداخت 
حقوق هاى طرف ديگر. ضمن اينكه مردم سال هاست كه 
در شرايط بد اقتصادى قرار دارند. ما نبايد اجازه دهيم در 
چنين شرايطى مردم هم ناراضى باشند. اين مى تواند به نفع 
دشمنانمان باشد و از آن استفاده ابزارى كنند و براى رسيدن 
به اهدافشان از آن استفاده كنند. هرچند من باز هم مى گويم 
كه هيچكدام از مسئوالن به اين صحبت ها توجه نمى كنند اما 

الزم است به اين موارد رسيدگى شود.»

طبل جنگ آمريكا در حوالى ايران؟!
مسئوالن كاخ سفيد در تالش هستند به گونه اى عمل كنند كه ايران را دشمن شماره يك خود معرفى كنند و با استفاده از اينكه ايران هميشه
 با آمريكا دشمن بوده و خطرى براى امنيت ملى آنها محسوب مى شود، به دنبال اين هستند كه افكار عمومى داخلى و خارجى را عليه ايران كنند
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در عرصه سياسى ايران در ايام انتخابات، گروهى پيشرو محسوب 
ــوند و گروه هاى ديگر را به دنبال خود مى كشانند. اين اتفاق  مى ش
نيز از روى جبر روزگار اتفاق مى افتد. چون 248 حزب در كشور 
ــا روز انتخابات بتوانند خط و ربط از  ــم اما كارآمدى ندارند ت داري
خود نشان دهند! بنابراين در ايران جبهه ها و جريان ها كار مى كنند 
ــالح طلب در قالب اين جبهه ها  ــزاب اعم از اصولگرا و اص و اح
ــى مى پردازند. زمان انتخابات نيز كه  و جريانات به فعاليت سياس
ــود دو جبهه با گرايش اصالح طلبى و اصولگرايى متناسب  مى ش
ــكل مى گيرند و كار استراتژيك انتخاباتى را آنها  با ذائقه جامعه ش

انجام مى دهند نه احزاب.
ــكل گرفت. وقتى جبهه  ــكيالت جمنا در همين چارچوب ش تش
ــالمى درست شد، احزاب اصولگرا را  مردمى نيروهاى انقالب اس
ــيدابراهيم رئيسى  ــيد و در انتخابات از آقاى س به درون خود كش
حمايت كرد. به تبع آن، همه اصولگراها نيز پشت آقاى رئيسى قرار 

گرفتند و قطب مقابل روحانى، اصالح طلبان و اعتداليون شدند.
در كشورهاى غربى معموال افراد بعد از انتخابات عوض مى شوند 
ــد و حرف جديد بزنند. اما در ايران چون حزب  كه ديگرانى بياين
ــتراتژى انتخاباتى تعريف نمى كند، همين افراد  حاكم نيست و اس
ــى مى مانند و فقط نام مجموعه مثال از جمنا به همنا تغيير مى  باق
كند! مثل همين حاال كه برخى مى گويند كار جمنا به پايان رسيده 
ــاختار كار تشكيالتى اصولگراها  است! به عبارت ديگر ماهيت س
عوض نمى شود، فقط اسمى را تغيير مى دهند تا جامعه فكر كند 
ــمت آنها  ــتان و افكارعمومى به س اصولگرايان كارى كردند كارس

جلب شود.
ــاختارى جديد  ــاى باهنر اصرار به ايجاد س ــه در اين اثنى آق اينك
ــر اين كار را نكند، مانند انتخابات  ــت كه اگ دارد، به خاطر اين اس
ــود. بنابراين مى  ــت جمهورى دوازدهم كنار گذاشته مى ش رياس
كوشد جايگاهى را در تصميم گيرى ها براى خودش تعريف كند. 
ــاختار تشكيالتى براى انتخابات  اما در مجموع اصولگرايان هر س
آينده درنظر بگيرند، ماهيتش با ساختارهاى گذشته تفاوت چندانى 
ندارد. حاال شايد يكى دو نفر از مجموعه تصميم گيران كم و زياد 
شوند. تفاوتش آنجاست كه چه گروهى پيشرو باشد كه اين مسئله 
ــت جمهورى  ــى كند. كما اينكه زمان رياس ــه دوره فرق م دوره ب
احمدى نژاد پايدارى ها پيشرو بود، در انتخابات رياست جمهورى 
ــايد دوره بعد گروهى ديگر پيشرو  ــرو شد. ش دوازدهم جمنا پيش

باشد. 
ــتگى به  ــمت اصولگرا ها برگردد بس ــا اينكه اقبال مردمى به س ام
عملكرد دولت روحانى دارد وگرنه تغيير اسم باعث گرايش مردم 
به اصولگراها نمى شود، بلكه اگر دولت روحانى خروجى مطلوب 
ــردم دوباره به  ــش نگذارد، امكان آنكه م ــردم را از خود به نماي م
ــمت اصولگرايان تمايل و گرايش پيدا كنند وجود دارد. اما اين  س
ــه عملكرد دولت  ــبت ب ــت، بلكه از بغض نس تمايل از حب نيس

روحانى است.

شـت ا د د يا احمد بخشايش اردستانى 

تغيير نام، به جاى تغيير ساختار
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كارون

ــاره به نامه  ــز كردوانى با اش پروي
ــازمان  محرمانه كالنترى رئيس س
ــور  كش ــت  زيس محيط  حفاظت 
ــاون اول رئيس  به جهانگيرى مع
ــتان  جمهور مبنى بر اينكه خوزس
ــت:  ــار داش ــازاد دارد اظه آب م
ــتان به لحاظ  ــتان خوزس زمانى اس
ــوم  يك س ــى  توپوگراف ــرايط  ش
ــطحى كشور را داشت  آب هاى س
ــن نقطه ايران بود ولى  و پرآب تري
ــتان در حال نابودى  اكنون اين اس

است.
ــتان  ــان اينكه مردم اس ــا بي وى ب
ــتان در درجه اول از لحاظ  خوزس
ــپس اقليم در  ــت آب و س وضعي
حال مهاجرت هستند، افزود: پس 

ــاخت سد گتوند آب شور وارد رودهاى اين استان شد و  از س
اكنون نخلستان هاى خوزستان در حال خشك شدن هستند.

اگر خوزستان آب دارد از سد گتوند 
آب را منتقل كنند

ــى ايران ضمن تأكيد بر اينكه كالنترى اگر  پدر علم كويرشناس
ــد گتوند آب را منتقل  ــتان آب دارد پس از س مى گويد خوزس
ــتان خوزستان  ــفرى كه به اس كند، بيان كرد: جهانگيرى در س
ــتانى از شورى آب  ــت به ياد بياورد كه كشاورزان خوزس داش
كارون چقدر عصبانى بودند و حتى معاون اول رئيس جمهور 
به هنگام بازگشت در مصاحبه اى كه داشتند چاره انديشى براى 

كشاورزان خوزستانى را خواستار شد.
ــاره به اينكه مسئوالن بگويند خوزستان در كجا آب  وى با اش
ــتان خوزستان اصًال آب ندارد، گفت: در اواسط  مازاد دارد اس
ــاد بود كه اهواز در  ــدرى آب رودخانه كارون زي دهه 70 به ق
ــيل قرار گرفته بود در همان سال ها مقام معظم رهبرى  خطر س
ــان مى گويند ”در  ــردم به ايش ــفر مى كند و م ــتان س به خوزس
ــتان آب زيادى وجود دارد بنابراين دستور دهيد كه در  خوزس

اينجا كشاورزى انجام شود“.
ــتور  ــى در ادامه عنوان كرد: مقام معظم رهبرى نيز دس كردوان
ــرح 550 هزار هكتارى را دادند اما پس از روى كار  اجراى ط
ــت، سطح آب هاى  آمدن احمدى نژاد و گرفتن آب هاى باالدس
خوزستان پايين آمد همچنين اين طرح را نيز اجرايى نكردند.

ــده حدود  وى با بيان اينكه اكنون با توجه به اقدامات انجام ش

ــن نگرانى  ــده، افزود: مهمتري ــرح اجرايى ش ــوم اين ط يك س
وزارت نيرو نيز همين طرح است و اگرچه به دستور مقام معظم 
ــده  رهبرى از صندوق ملى اعتبار اجراى اين طرح تصويب ش

ولى مهمترين موضوع، تأمين آب اين طرح است.
ــتان مى توانند روغن مملكت را  ــتان هاى خوزستان و گلس اس

تأمين كنند
ــره ماندگار جغرافياى ايران مهمترين علت بروز ريزگردها  چه
ــتان را عدم به زير كشت رفتن زمين هاى اين استان  در خوزس
دانست و تصريح كرد:  شرايط اقليمى خوزستان به نوعى است 
ــه بار محصول ذرت برداشت كرد  كه مى توان از يك زمين س
ــت.  ــور وارداتى اس ــى كه اكنون 95 درصد روغن كش در حال
ــطه كاشت سويا  ــتان به واس ــتان از طريق ذرت و گلس خوزس

مى توانند روغن مملكت را تأمين كنند.
ــوم  ــرد و با بيان اينكه حدود يك س ــاره ك ــادگان اش وى به ش
ــده چرا كه به زمين هاى  ــك ش ــتان خش خرماهاى اين شهرس
ــتان به لحاظ اقليمى  ــادگان آب نمى دهند، ادامه داد: خوزس ش
مهمترين استان كشور است، اين استان از بركت رودخانه هايش 
ــتانى هم وجود  ــر اين آب ها نبودند خوزس ــه وجود آمده اگ ب

نداشت و اين استان مثل بيابان لوت مى شد.
كردوانى تأكيد كرد: اين آب ها مال خوزستانى هاست اما به زور 
و قدرت در حال گرفتن و انتقال  آب براى استان هايى از جمله 
يزد، اصفهان و كرمان هستند. كى مى گويد خوزستان آب مازاد 
دارد؟ بروند ببينند كه حتى در برخى از نقاط خوزستان به دليل 

كمبود آب ديگر حتى مردم زندگى نمى كنند.
براى گذر از كارون كافى است شلوارمان را تا زانو باال بزنيم

ــاره به اينكه درياى خزر  وى با اش
امكان خشك شدنش وجود دارد 
ولى خليج فارس به دليل اتصال به 
ــك نمى شود، گفت:  اقيانوس خش
آب خليج فارس به دليل گرم شدن 
زمين و آب شدن يخ هاى قطبى در 
حال باال آمدن است و زمين هايى 
از جمله باغ هاى بهمن شير كه كنار 
خليج فارس واقع شده اند متأثر از 

اين موضوع هستند.
ــگاه با بيان اينكه  ــتاد دانش اين اس
ــران كم آبى  ــا دو بح ــتان ب خوزس
ــت،  ــور روبه رو اس و آب هاى ش
خاطرنشان كرد: مشكل آب شور 
ــرا كه  ــت چ ــى بدتر اس از كم آب
به سبب برخى بيمارى ها از جمله 
ــرطان و نيز با ورود به اراضى، درختان را خشك و موجب  س

مهاجرت مردم مى شود.
ــاعد رودخانه كارون يادآور  كردوانى با توجه به وضعيت نامس
شد: اكنون در حال كاشتن سبزى در رودخانه كارون هستند و 
ــتى رانى داشت نخاله هاى  در رودخانه اى كه روزى قابليت كش
ساختمانى را مى ريزند. اين روزها براى گذر از كارون كافيست 

شلوارمان را تا زانو باال بزنيم.
يك توصيه به معاون رئيس جمهور

ــتان خوزستان آب  وى با بيان اينكه كالنترى بگويد كجاى اس
مازاد دارد اضافه كرد: البته كالنترى از اين حرف ها زياد مى زند 
ــايد مى خواهد از كارون به تاالب هايى آب منتقل كند كه  و ش

ديگر قابل احيا نيستند.
ــه اروميه گذرى زد و  ــور به درياچ پدر علم جغرافياى كش
ــاى درياچه اروميه  ــارد آب براى احي ــت: ميلياردها ميلي گف
صرف كردند و اكنون فقط حدود يك ميليارد مترمكعب آب 
ــت.  ــدن اس ــك ش در آن باقى مانده كه آن هم در حال خش
ــهرها به اين درياچه  ــاب كارخانه ها و ش 13 فاضالب و پس
ــه از اين درياچه  ــوى بد زبال ــود و در آينده ب ــه مى ش ريخت

ــود. ــمام مى ش استش
ــتن و گفتن اين  ــاره به نامه كالنترى عنوان كرد: نوش وى با اش
نامه اشتباه بزرگى است. شهرهاى استان خوزستان از بى آبى در 
حال نابودى هستند كارون ديگر آب ندارد. جهانگيرى معاون 
ــس جمهور به هنگام مطالعه و جواب دادن به اين نامه  اول رئي

اعتراض شديد كشاورزان خوزستانى را به ياد بياورد.

در  خمينى   على  سيد  حجت االسالم 
اظهار  خوزستان  ادارى  شوراى  جلسه 
صادق  امام  دستورالعمل  صفحه  كرد:10 
استاندارى  در  و  شود  ترجمه  (ع) 
خوزستان قرار بگيرد كه تا ابد هر كسى 
صفحه   10 اين  مى گيرد  مسئوليت  اينجا 
دستورالعملى كه از امام صادق (ع) وارد 

شده را مطالعه كند.
وى افزود: نامه از عبداهللا نجاشى خطاب 
كه  مى شود  نوشته  (ع)  صادق  امام  به 
الگو  است  ممكن  اگر  مى گويد:  آن  در 
آن  كه  دهد  قرار  من  براى  چارچوبى  و 
خداوند  به  و  داده  قرار  خود  پشتوانه  را 
اگر  و  شوم  نزديك  (ص)  رسول اهللا  و 
براى  را  آن  كتابى  يك  در  است  ممكن 

من بنويسيد.
صادق  امام  داد:  ادامه  خمينى  على  سيد 

آن  به  بايد  كه  مى نويسد  وى  نامه  به  خطاب  صفحه  (ع) 10 
مراجعه كنيد و همه آن را مالك قرار دهند. امام (ع) در آن نامه 
استاندارى  به  ما  محبان  از  يكى  كه  خوشحالم  كه  مى فرمايند 
اهواز منصوب شده و اگر بتواند به شيعيان و محبين ما خدمت 
كند رضايت خداوند را به دنبال خواهد داشت. خوشحال شدم 
تو  از  اسالم  كه  چنان  آن  كنى  رفتار  درست  بتوانى  اگر  كه 
خواسته و خدا خواسته، عمل كنى به باالترين مدارج مى رسى 
و اگر نه، زورگويى و ظلم را پيشه كنى حتى بوى بهشت را 

هم استشمام نخواهى كرد.
وى ادامه داد: امام در آن مى نويسند بدان براى خالص تو و 
نجات تو، چه در دنيا و يا آخرت، بايد هفت مورد را رعايت 
كنى. نسبت به خون مردم هوشيار باش (مسئله جان انسان ها 
به طور مطلق، هركسى و در هر مسئوليتى كه هستى و قدرت 
دارى مراقب جان مردم باشد) يعنى نسبت به همه مسئوالن 

است كه نسبت به جان و خون انسان ها توجه داشته باشيم.
سيد على خمينى با اشاره به اينكه امام همچنين فرموده بودند 
كه مراقب باش اولياى خدا را كه محب خدا هستند را آزار نده 
و اذيت نكن، گفت: خيلى مهم است كه در تصميم گيرى هاى 
خود و در تمامى قدم هايى كه در دوره حكومت برمى داريم 
نرسانيم.  آزار  و  نشوند  اذيت  مردم  كه  باشيم  مراقب  دائماً 
قرار  الگو  به عنوان  را  مردم  نشدن  اذيت  برخى ها  متأسفانه 
نمى دهند؛ بايد طورى رفتار كرد كه قشر ضعيف مردم اذيت 

نشوند.
تمام  در  اينكه  به  اشاره  با  اسالمى  انقالب  بنيان گذار  نوه 

تصميم گيرى ها بايد برخى از شئونات را رعايت كنيم، گفت: 
امام فرمودند با مردم زيردست مهربان باشيد و از موضع تكبر 
و اينكه ما مسئول شما و رئيس شما هستيم نبايد با آنها صحبت 

كند.
يعنى  بزرگوار،  امام  تعريف  اين  با  افزود:  خمينى  على  سيد 
مسئول جامعه خادم است و بايد خودش را نوكر مردم بداند 
و مسئوليتش را فرصتى براى خدمت بداند. مسئوالن بايد در 
قلب و ضمير خود فكر كنند كه اين منصب فرصتى است كه 
عطا شده تا بتوانيم خيرى از آن براى خود و ديگران به دست 

بياوريم.
وى با تأكيد بر اينكه مسئول بايد با آرامش برخورد كند، بيان 
كرد: چقدر خوب است كه شوراهاى مشورتى شكل بگيرد. 
جلسات شوراى ادارى يك قدم محكم به پيش بوده براى بشر 

به شرطى كه در جايگاه خودش باشد.
سيد على خمينى با اشاره به اينكه چند وقت قبل اختالفات 
و نارضايتى هايى در حوزه آب پيش آمده بود، انتقاد كرد: اين 
همه همايش هاى بى خاصيت در كشور داريم كه هيچ فايده اى 
ندارند. در جايى كه نياز به همايش، همفكرى، كارشناسى و 
گفتگو داريم بايد با نگاه مثبت با همديگر صحبت كنند. هدف 
گفتگو،  با  بايد  مسئله  نيست؛  داشتن  اختالف  يا  كردن  دعوا 
صبورى و شنيدن حرف حل شود؛ نبايد اين طور باشد كه زود 

بخواهيم به نتيجه برسيم.
مسئوالن با مردم خوب رفتار كنند

با  مسئوالن  اينكه  به  اشاره  با  اسالمى  انقالب  بنيان گذار  نوه 
همديگر، زيرمجموعه و مردم خيلى خوب رفتار كنند، عنوان 

كرد: حسن معاشرت خيلى خوب است 
چون متأسفانه بسيارى از مشكالت بزرگ 
با اشتباهات كوچك رخ مى دهد كه با يك 
عذرخواهى و يا لبخند قابل حل خواهند 
بود. قطعاً با اجبار و فشار كه مسائل پيش 
با  مى توان  را  كارها  از  بسيارى  نمى رود؛ 

يك رفتار و زبان نرم حل كرد.
يك  انسان  كرد:  بيان  خمينى  على  سيد 
نكند؛  ظلم  كه  برود  پيش  بايد  جايى 
مسئولى كه بايد محكم باشد ولى هميشه 
پيش  كارش  هم  كند  مدارا  بخواهد 
نمى رود ولى دليلى نمى شود كه بخواهد 
ظلمى صورت بگيرد. بسيارى از مسئوالن 
غيرمستقيم  و  مستقيم  خودشان  مردم  را 
انتخاب مى كنند و انسان هايى عالقه مند به 

فعاليت هستند.
بسيار  خوزستان  مردم  كرد:  تأكيد  وى 
بسيار صبور هستند؛ قلب مطمئن و گوش شنوايى دارند كه بايد 
با آنها حرف زده شود. البته من تخصصى در زمينه مشكالت 
استان ندارم ولى به هر حال در 10 سال اخير قول هايى داده 
شده كه بايد به صورت مستمر با مردم و رسانه ها حرف زده و 
گزارش عملكرد بدهيم. اگر دستورالعمل همه دولت ها بوده كه 
كارون به عنوان شريان اصلى حيات خوزستان احيا شود چرا 
نشده و يا اينكه كجاها انجام شده است؛ اگر قرار بوده مسائل 
پسماندها و فاضالب هايى كه در مسير به كارون مى ريزد را 

حل كنيم خودمان بايد به مردم گزارش دهيم.
حل  اروند  مسائل  بوده  قرار  اگر  داد:  ادامه  خمينى  على  سيد 
كنيم  تفاهم  عراق  دولت  با  بود  قرار  شود  پاك سازى  و  شود 
اين  تاالب هاى  بود  قرار  اگر  كنيم.  حل  را  اروند  مسائل  كه 
منطقه احيا شوند چقدر انجام شده؟ و اگر قرار بوده مسائل 
مردم  با  بايد  شود  حل  ريزگردها  پديده  و  زيست محيطى 
صادقانه صحبت كرد؛ تالش هاى بسيار زيادى انجام شده كه 

بايد صادقانه آن را گزارش داد.
اروند  آزاد  منطقه  كرد:  تأكيد  اسالمى  انقالب  بنيان گذار  نوه 
اگر مطرح شد آيا به اهدافى كه داشته رسيده است؟ يا اينكه 
مسئله برق و ميزان مصرف برق در پيك مصرف در اين استان 
با تهران قابل مقايسه است و اينكه چه زيرساخت هايى هست؟ 
تاالب ها  و  كارون  حل،  را  مسائل  كه  گفتند  مسئوالن  همه 
را  اروند  حل،  را  ريزگردها  و  آشاميدنى  آب  معضل  احيا،  را 
پاك سازى و برق را درست مى كنيم ولى اينها دستورالعمل همه 

دولت ها بوده كه بايد صادقانه با مردم حرف زد.

خوزستان اصًال آب ندارد

قول هاى داده شده به مردم خوزستان عملياتى نشد

شـت ا د د يا

خبـر

طنـز

تاثير دوره پيش دبستانى  بر پيشرفت
 تحصيلى كودكان  دوزبانه خوزستان

استان خوزستان بدليل وجود اقوام و ايالت گوناگون 
، استانى با تنوع گويشى،لهجه ها و زبان هاى فراوان 
است.كودكان در بدو ورود به دبستان بدليل اينكه 
بيشتر وقت خود را دركنار خانواده مى گذرانند معموال 
به زبان مادرى و گويشى كه در خانواده رواج دارد، 
تسلط دارند.با توجه به اينكه زبان فارسى زبان رسمى 
و آموزشى  كشور است دانش آموزان نيز  موظفند با 
زبان فارسى آموزش ببيند، شايد يكى از مشكالتى 
كه در روز اول دبستان كودكان دوزبانه با آن مواجه 
مى شوند، ارتباط زبانى با همكالسان،آموزگار و 
محيط مدرسه خويش است زيرا كودك در برابر 
زبانى قرار ميگيرد كه با آن ناآشناست و تاكنون با آن  

ارتباط اجتماعى نداشته است. امروزه رسانه هاى ديدارى و شنيدارى مثل 
تلويزيون و.. براى رفع اين معضل  درآموزش زبان فارسى تاثير به سزايى 

دارند ولى به تنهايى كافى نيستند .
چنانچه با آموزش زبان رسمى مشكل دوزبانه بودن براى كودك 
تسهيل نشود، در پيشرفت تحصيلى،رشد اجتماعى، عاطفى و شناختى 
وى پيامدهاى منفى فراوانى به همراه خواهد داشت.از آن جا كه در سال 
هاى اخير آموزش در دوره پيش دبستانى در اولويت برنامه هاى آموزش 
و پرورش قرار گرفته است، كودك يكسال قبل از ورود به دبستان با زبان 
فارسى كه زبان رسمى آموزش در دبستان است آشنا و زمينه رشد قابليت 
هاى آن در دوره دبستان فراهم خواهد شد ؛زيرا همان طور كه مى دانيم 
كودكان نيازمند محيط هايى هستند كه بتواند به قابليت هاى عاطفى 
،اجتماعى و آموزشى آنان غنا بخشيده و آنها را تقويت نمايد. ركن اساسى 
آموزش كودك در اين دوره مربيان پيش دبستانى  هستند. مربيانى آگاه 
و مسلط به زبان فارسى كه بتوانند رابطه عاطفى با كودك برقرار كنند 
وكودك را دوست بدارند. مربيان  پيش دبستانى بايد به اين باور رسيده 
باشند كه مى توانند در كنار خانواده بخشى از مسئوليت آموزشى كودك را 
بر عهده بگيرند.آموزش هايى كه در مراكز پيش دبستانى به كودكان داده 
مى شود، زمينه رشد،يادگيرى مفاهيم ، استدالل كردن ،خواندن و نوشتن 

و زبان آموزى را به شكل غيرمستقيم فراهم مى كنند.
 مشاركت و همكارى والدين در كنار مربى جهت زبان آموزى نقش 
مهمى در آموزش كودك دارد.كودكان هر جامعه پايه هاى اساسى آن 
جامعه هستند.پژوهشگران معتقدند براى آموزش و يادگيرى، كودكان 
بايستى مهارت كافى در زبانى كه با آن آموزش رسمى داده ميشود 

داشته باشند و يا اين مهارت را توسط مربيان و معلمان كسب نمايند.

دبستان  به  ورود  آستانه  در  كودكان 
زبان  در   الزم  مهارت  و  بايدآشنايى 
در  رسمى  آموزش  زبان  كه  فارسى 
صحبت  سطوح  در  را  است  مدارس 
كردن و گوش دادن داشته باشند كه اين 
امر  مهم را كودكان دوزبانه بايد پيش از 
ورود به دبستان در دوره پيش دبستانى 
و دوره آمادگى كسب كرده باشند.دوره 
براى  آمادگى  دوره  و  دبستانى  پيش 
كودكان دوزبانه يكسال قبل از ورود به 
دبستان جهت زبان آموزى  تاثير مثبتى بر 
عملكرد و پيشرفت تحصيلى اين دانش 

آموزان دارد. 
بلوم روان شناس معتقد است كه آموزش هاى اوليه زبان آموزى مى 
تواند توانمندى كودكان را براى يادگيرى و رشد و پيشرفت تحصيلى 
تحت تاثير قرار دهد.همچنين مطالعات نشان داده است  كه كودكان 
دو زبانه اى كه مهارت زبان آموزى را در دوره پيش دبستانى و آمادگى 
گذرانده اند در يادگيرى سريعتر و فعال ترند و از نظر مهارت كالمى در 
سطح باالترى نسبت به كودكانى كه اين دوره را نگذرانده اند ؛قرار دارند. 
روانشناسان ،محققان علوم تربيتى و متخصصان تعليم و تربيت بر 
اين باورند كه آموزش دوره پيش دبستانى براى كودكان دوزبانه باعث 
يادگيرى مفاهيم آموزشى و پديدآوردن محيطى خوشايند براى آنها و 
باعث پيشگيرى از پيامدهاى شكست آنها در مدرسه خواهد شد. با توجه 
به اينكه استان خوزستان وساخت اجتماعى اش كودكان دوزبانه زيادى 
دارد و در سالهاى اخير آموزش دوره پيش دبستانى را براى همه كودكان 
اجبارى كرده است جاى بسى اميدوارى است كه والدين كودكان دوزبانه 
تاثير و مزاياى اين دوره در پيشرفت تحصيلى كودكان را دريافته و 
همكارى و مشاركت الزم را داشته باشند و آموزش و پرورش خوزستان 
با تربيت مربيان پيش دبستانى متخصص و مطلع از روحيات كودكان 
بخصوص كودكان دوزبانه به اين دوره بسيار مهم  توجه بيشترى نمايد .
زيرا امروزه نقش آموزش باالخص آموزش پيش دبستانى و دبستانى 
تاثير فزاينده اى در پيشرفت تحصيلى دانش آموزان دارد و زير بناى 
توسعه پايدار هر جامعه آموزش است كه براى تحقق آن در استان 
خوزستان انتظار است مناطقى كه كودكان دوزبانه نياز به مهارت زبان 
آموزى در دوره پيش دبستانى دارند با تامين مربيان متخصص و دوره 

ديده زمينه رشد و توسعه آموزشى را فراهم نمايد.

غالم عباس بهرامى نيا در نشست خبرى با اشاره 
به كاهش 15،4 درصدى تلفات جاده اى در استان 
خوزستان، اظهار كرد: خوزستان پس از استان فارس 
پر تلفات ترين استان كشور است به طورى كه در 7 
ماه نخست امسال، 314 نفر در تصادفات جاده اى 
خوزستان  افزود:  وى  ازدست داده اند.  را  خود  جان 
درزمينه  كاهش تلفات رتبه چهارم قرار دارد كه با 
توجه به طول راه ها و تعداد ترددها رتبه مناسبى است.

مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى خوزستان 
بابيان اينكه 48 درصد تصادفات در استان از نوع 
واژگونى است، عنوان كرد: 45 درصد تصادفات 
جاده اى استان در روز و 55 درصد در شب اتفاق 

مى افتند كه از ميان جان باختگان 75 درصد مرد و 25 درصد زن هستند.
وى افزود: 70 درصد تلفات تصادفات جاده اى در محل حادثه هستند كه 

نشان دهنده باال بودن شدت تصادفات استان است.
بهرامى نيا بابيان اينكه خوزستان در بسيارى از شاخص هاى حمل ونقل 
در رتبه اول قرار دارد، گفت: در استان 16 هزار و 993 كيلومتر انواع 
راه وجود دارد كه بيش از 1 هزار و 660 كيلومتر از آن ها شريانى و 
1 هزار و 642 كيلومتر ترانزيتى است. مديركل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى خوزستان بيان كرد: در استان خوزستان 3 پايانه باربرى، 24 پايانه 
مسافرى، 2 پايانه مرزى، 143 شركت فعال مسافربرى، 302 شركت 
فعال كاال و يك شركت حمل ونقل توانمند كاال وجود دارد. وى وضع 
كيفى مجتمع هاى خدمات رفاهى استان را مناسب و مطلوب دانست 
و اظهار كرد: در خوزستان 43 مجتمع خدمات رفاهى وجود دارد كه 

به نسبت پراكنش و طول راه هاى آن در جايگاه اول كشور قرار دارد.
بهرامى نيا بابيان اينكه 120 نقطه حادثه خيز در استان شناسايى شده اند، 
افزود: تا پايان سال مالى، 15 نقطه اصالح هندسى مى شود كه در اين 

راستا به دنبال انعقاد قرارداد با يك پيمانكار 
هستيم. بقيه نقاط حادثه خيز نيز به وسيله 
عالئم و چراغ چشمك زن آشكارسازى 
شده اند و بر اساس اولويت بندى صورت 

گرفته به تدريج اصالح مى شوند.
وى تلفات موتورسواران را عمدتاً به دليل 
عدم استفاده از كاله ايمنى دانست و 
گفت: امسال در 10 شهر و بخش استان 
2 هزار كاله ايمنى به صورت رايگان بين 

موتورسواران توزيع شده است.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
خوزستان افزود: مقوله ايمنى تنها مربوط 
به يك دستگاه اجرايى نيست و حتى تا 27 نهاد در اين امر دخيل 

شمرده شده و همكارى همه دستگاه ها را مى طلبد.
بهرامى نيا با اشاره به فرسودگى برخى پاسگاه هاى پليس راه، اظهار كرد: 
11 پاسگاه پليس راه در استان وجود دارد كه از ميان آن ها پاسگاه هاى 
ايذه-دهدز، اهواز-بندر امام و بهبهان-گچساران در حال بازسازى هستند 

و تا 4 يا 5 ماه آينده به بهره بردارى مى رسند.
وى بابيان اينكه 3 هزار كيلومتر خط كشى در استان انجام شده و تا پايان 
سال به 9 هزار كيلومتر افزايش مى يابد، گفت: 15 كيلومتر گاردريل 
جديد، 14 هزار عدد عالئم ترافيكى در محورهاى استان و همچنين 
700 مترمربع تابلوى راهنمايى نصب شده است؛ 264 كيلومتر تعميرات 

روشنايى و 17 كيلومتر نيز تعمير گاردريل صورت گرفت.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى خوزستان از اعطاى تسهيالت 
به منظور نوسازى ناوگان حمل ونقل بارى و مسافرى خبر داد و گفت: تا 
90 درصد قيمت خودرو و تا سقف 320 ميليون تومان تسهيالت براى 
رانندگان در نظر گرفته شده كه بازپرداخت آن ها 5 تا 7 ساله خواهد بود.

بحران آب و رويكرد  
هيدروپوليتيك !

راستش را بخواهيد تا چند سال قبل اگر كسى 
راجع به بحران آب و كمبود آن صحبت مى 
كرد خلق اهللا به مشاعرش شك مى كردند 
مسخره  و  انداختند  مى  دست  را  طرف  و 
مى كردند. تا همين االن فرهنگستان زبان 
و ادب پارسى 38 ضرب المثل فارسى در 
خصوص آب به ثبت رسانده است كه نشان 
ذهنده كثرت آب در اين بالد بود. ولى االن 
بايد بپذيريم كه اوضاع آب از حالت كشمشى 
خارج شده و به سمت بحران ميل پيدا كرده 
است. داستان اصًال هم شوخى بردار نيست و 
به قول معاون كالنتر همه ساكنان كره زمين 
را درگير اين معضل كرده است. يعنى اگر در 
مورد انرژى و كمبود آن، عالم و آدم جمع شوند 
و بگويند بحران انرژى داريم ما يكى در َكتمان 
نمى رود و قبول نمى كنيم چرا كه از قديم و 
نديم گفته اند «انرژى از بين نمى رود؛ بلكه از 

حالتى به حالت ديگر تبديل مى شود.» گاهى 
اوقات ممكن است به صورت انرژى حركتى، 
جنبشى، شيميايى و الكتريكى ظاهر شود 
و گاهى اوقات هم ممكن است به صورت 
خودنويس و ساعت الكچرى از جيب بابك 
زنجانى سر در بياورد! خالصه از بين نمى رود.

اما داستان در مورد بحران كامًال آب جدى 
است و مو الى درز فرضيه علمى آن نمى 
رود و اين بار ديگر ظاهراً « آب رفته به جوى 

باز نمى گردد!»
البته با وجود جدى بودن اين بحران مسئولين 
بيشتر تمايل دارند اين بار بدون صرف هزينه 
جهت فرهنگ سازى و توليد انبوه شير هاى 
آبكى  شخصيت  ساخت  حتى  و  هوشمند 
و كارتونى «بابا آبى»... آب رفته را به جوى 
برگردانند. يعنى مردم خودجوش عمل كنند 
ساير  مثل  مردم  خود  هم  را  آب  بحران  و 
بحران هاى طبيعى و غير طبيعى كه به آن 
عادت كرده اند مديريت كنند. مثًال خلق اهللا 
«يك آن» يا «يهويى» به خودشان بيايند و 
يكصدا همه با هم زمزمه كنند« شيلنگت را 
زمين بگذار» و از فردا ماشين شان را با يك 
آفتابه آب بشويند؛ از پسماند آب مسواكى و 
غنى شده با خميردندان روشويى براى آبيارى 
درختان و گل هاى باغچه استفاده كنند و يا با 
قرار دادن سه چهار تا آجر گرى در سيفون 
مستراح، حجم آب مخزن سيفون را تا اندازه 
يك بطرى آب معدنى كاهش دهند و اگر 
سيفون نتوانست وظيفه اش را به درستى انجام 

دهد، با دستكارى در سيستم تايمينگ، تعداد 
بيرون روى ها را افزايش دهند! كشاورزان نيز 
به جاى كشت برنج و هندوانه و خربزه و سيب 
زمينى، فقط زعفران و گياهان دارويى و كنجد 
بكارند و كمبود مايحتاج و مواد خوراكى را با 
افزودن چهار تا امضاى طاليى و واردات از 

كشورهاى خارج جبران كنيم.
با تدابير اتخاذ شده فوق ديگر نگرانى بابت 
از  ناشى  ثانيه  در  آب  ليتر  هدرروى 390 
فرسودگى شبكه هاى آبرسانى نيز معنا نخواهد 
داشت. تازه از محل صرفه جويى هاى صورت 
گرفته مى توانيم درياچه اروميه و ساير تاالب 
ها نيز احيا كنيم و حتى مابقى كارخانجات 
فوالد را كه نياز به مصرف باالى آب دارند، در 
يزد و استان هاى مشابه راه اندازى كنيم بدون 

اينكه كسى به وزير نيرو گير بدهد!
در واقع « با اين همه معانى و اين سبك و 
انسجام . . .  چشم حسود كوركه جز عيب 
ننگرد» در ضمن توصيه مى شود  دوستان 
ژئوپوليتيسين ( تلفظ اين كلمه چقدر سخته)  
نگرانى بابت كمبود يا بحران آب را فراموش 
كنند و دور رويكرد « هيدروپوليتيك» يا همان 
«مطالعه ى اثر تصميم گيرى هاى مربوط به 
استفاده از آب در شكل گيرى هاى سياسى 
در روابط ميان دولت ها يا روابط ميان دولت 
ها و مردم يك كشور» را قلم بكشند و حتى 
مى توانند در عوض نگرانى بابت كمبود آب به 
مقوله صادرات آب به ساير كشورها هم فكر 

كنند! سقف آرزوهايتان آسمان...

نرگس نجفى سوالرى 

Bamdadzagros.news@gmail.com

پدر علم كويرشناسى ايران با اشاره به نامه كالنترى مبنى بر اينكه خوزستان آب مازاد دارد، گفت: 
كالنترى بگويد كجاى خوزستان آب مازاد دارد، محيط زيست استان خوزستان در حال نابودى است

ركورد خوزستانى ها در مرگ و مير جاده اى

نوه بنيان گذار انقالب اسالمى گفت: در 10 سال اخير قول هايى به مردم 
خوزستان داده شده كه ظاهراً بسيارى از آنها عملى نشده است.

 وحيد حاج سعيدى



َمن هاي من، ِمنهاي من
اگر محتواي ظرفي را وارونه كنيم به راحتي فرو مي ريزد، اما خواسته 
هاي متعدد نامعقوالنه و بي حد و مرز ذهني ما تا زماني كه ما سخت 
به آنها چسبيده ايم و با آنها هم هويت شده ايم، به راحتي واژگون 
نمي گردد و بيرون ريختن آنها از ظرِف ذهن زياده خواه خود، كاري 
اما  است.  را طالب  اي  خردمندانه  و  خاص  ي  و شيوه  دشوار  بس 
عجيب تر از اين خواسته هاي فرا مردمي، آن است كه برخي دانسته 
يا ندانسته بر َمركب خوددوستي سوارند و لجامش را رها كرده و به 
سوي "برهوِت ناكجا آباد"، يله و شتابان اند و نتيجه ي اين حركت 
با  پيش،  از  بيش  را  اي  زاويه  همواره  آنها  كه  نيست  اين  جز  هم 
فضيلت نوع دوستي و تكريم خلق خدا مي گيرند و اين امر خود نيز 
همان مصيبت بزرگي است كه به فرمايش قرآن كريم، "انساِن هاي 
 ".... ُعمي  بُكم  ُصّم   " تاريك  و  ضخيم  پرده  در  دل"  كور  حريِص 

سخت گرفتار آمده اند!
مگر نه اين است و جز اين نيست كه راه خدا تنها از ميان مردم مي 
شمع  و  گفت  آنها  از  و  بود  مردم  با  بايد  پيوسته  كه  آنچنان  گذرد، 
وجود براي آنان روشن كرد و سرانجام هم پروانه وار براي حرمت 

آنها سوخت؟ 
يا مگر نه اين است كه مربي بزرگ اخالقي چون جناب سعدي، به 
مشي همه ي كتب آسماني و انبيا و اولياي الهي، خدمت به خلق را 
انگيزه و ثمره ي  ايمان و عبادت واقعي به دست مِن حقيقي انسان 

مي داند؟ " عبادت به جز خدمت خلق نيست.... "
نه آنسان كه گفته مي شود دوستان برگزيده ي ما در رأس امور به 
ويژه در خانه ي مادر بزرگمان! ديروز و امروز با تخصيص حقوقهاي 
نجومي به سمت و سوي خويش، فاصله مادي و معنوي را با مردم نه 

به منفرجه (باز ) كه به سرحد انفجارِ انزجار مي كشانند!
 آنان بيشتر َمن هاي خود را مِنهاي مردم در خطر فقر و نياز تام مي 
بينند! اما نه همچون مِن ريزعلي دهقاِن فداكار كه تنها پيراهن خود 
را در سرمايي يخبندان، براي عشق به مردم و نجات خلق خدا با 
افراشت و يا همچون  آتش محبت براي هميشه بر فراز قله ها بر 
معلم شين آبادي كه با بخاري پوسيده ي نقتي مدرسه ي خود، نام 
و نشاني براي "كرسي معلمي خويش" براي هميشه در نهانخانه ي 

دل ها برجاي گذاشت!!! 
و يا آنگونه كه ستاره هاي درخشان اين ملت ( فرزندان) در هشت 
سال دفاع مقدس در دامنه ي فرهنگ و جغرافياي خود هر يك به 
نوعي بر شهپِر مِن حقيقي خود هنرنمايي بلكه هنرنمايي ها كردند و 

يا آنگونه كه حججي ها نيز امروز و در همين روزگار ما !!! 
" عجبا! اگر بتوان اين حقيقت را باور كرد كه : " آري اين چنين بود 
اي برادر" و حال هم " اين چنين است اي برادر" !!! چه خوب و نيكو 
است كه در اين شكوائيه ي دل هم گريزي بزنيم به سعدي بزرگ 
كه نوك پيكان هوشياري نجات را نشانه بر دل خواب رفتگان دنياي 

غفلت مي گيرد و با دلي محزون ولي عاشق مي فرمايد:
" مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي

 زِ بامي كه برخاست، مشكل نشيند !" 

"در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن   
من خود به چشم خويشتن، ديدم كه جانم مي رود" 

آري اي برادر باز هم بايد اين حقيقت را با فريادي رسا بيان كرد كه 
: " گر در خانه كس است، يك حرف، بس است" !!!
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جتماعى ا

رئيس فراكسيون زنان مجلس اظهارات تكان دهنده اى در مورد ازدواج، فروش 
دختران، تجرد قطعى و... داشته است. در دهه هاى اخير در حوزه خانواده با 
مسائل مختلفى روبه رو شده ايم. اين در حالى است كه عالوه بر اين مسائل 
برخى از معضالت و آسيب هايى كه از قبل در مورد خانواده وجود داشته است، 

همچنان تداوم دارند و مشكالتى را به وجود مى آورند.
در دهه هاى اخير همواره طالق در ايران افزايش و ازدواج كاهش داشته است. 
حاال رئيس فراكسيون زنان مجلس مى گويد: بيش از 980 هزار نفر از دختران 
كشور در سن تجرد قطعى به سر مى برند. پروانه سلحشورى كه در ديدار اعضاى 
فراكسيون زنان مجلس با آيت ا... گرامى سخن مى گفت، همچنين عنوان كرد: 
در برخى مناطق كشور دختران به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله 

قرار مى گيرند.
در ايران تقريبا حدود 17 درصد دختران پيش از رسيدن به سن 18 سالگى ازدواج 

مى كنند. طبق آمار يونيسف سه درصد از دختران هم پيش از رسيدن به 
سن 15 سالگى ازدواج مى كنند. براى مثال از بين 303 زن تحت پوشش 
مادر  روز  مراسم  در  امسال  كه  على (ع)  امام  جمعيت  ايرانى  خانه هاى 
شركت كردند 37/7 درصد در سن 10 تا 15 سال، 50 درصد آنها در سن 15 
تا 20 سال و مابقى در سن باالى 20 سال ازدواج كرده بودند. بسيارى از 
اين زنان نيز در فرايند ازدواج از تحصيل محروم شده و با باردارى زودرس 
روبه رو شده بودند. بايد دانست كه حدود 85 درصد از اين زنان همسرانشان 
معتاد هستند. همچنين تعدادى از آنها براى تامين مخارج زندگى خود در 

سر چهارراه ها، گل فروشى يا دستفروشى مى كنند.

هشدار درباره تجرد قطعى
نماينده تهران در مجلس و رئيس فراكسيون زنان مجلس گفت: بيش از 
980 هزار نفر از دختران كشور در سن تجرد قطعى به سر مى برند. پروانه 
سلحشورى اظهاركرد: ميانگين سن ازدواج براى دختران بين 22 تا 24 سال 
است و اگر دخترى كه در سن 45 سالگى يا بيشتر قرار داشته باشد، اما 

هنوز ازدواج نكرده باشد، در رديف زنانى كه تا پايان عمر به صورت مجرد 
زندگى مى كنند، محسوب مى شود.

او تاكيد كرد: اين گروه از زنان بايد داراى شغل و همچنين مسكن و سرپناهى 
باشند و مورد حمايت قرار بگيرند. عضو فراكسيون اميد مجلس دهم در عين 
حال روند رو به رشد ازدواج دختران در دوران كودكى را نيز مورد اشاره 
آسيب هاى  كودكى  سنين  در  دختران  زودهنگام  ازدواج  افزود:  و  داد  قرار 
فراوان را متوجه خود فرد و جامعه مى كند. او با اذعان به اينكه در برخى 
قرار  معامله  مورد  و  شده  فروخته  ازدواج  عنوان  به  دختران  كشور  مناطق 
مى گيرند، افزود: 50 درصد ازدواج هايى كه در سنين كودكى انجام مى شود، 
مرگ زودهنگام مادر يا فرزند را در پى دارد و ميزان ابتالى چنين مادرانى 
به بيمارى سرطان تا 70 درصد افزايش پيدا مى كند. سلحشورى خاطرنشان 
كرد: كميسيون فراكسيون زنان مجلس از يك سال قبل در ديدارهاى خود 

با علما و مراجع موضوع ازدواج كودكان را مطرح و از آنها در اين زمينه 
ازدواج  عليه  را  قانونى  اگر  حتى  مجلس  افزود:  او  كرد.  كمك  درخواست 
كودكان تصويب كند، به علت مشروعيتى كه اين نوع ازدواج ها از نظر احكام 

شرعى دارد، هيچ اقدامى براى رفع معضل ناشى از آن امكانپذير نيست.
سلحشورى با اشاره به وجود زنان زيادى كه در دوره ميانسالى به بيمارى هاى 
حد  از  بيش  رواج  و  گسترش  را  مساله  اين  علت  هستند،  دچار  گوناگون 
فرهنگ آپارتمان نشينى توصيف كرد و افزود: آلودگى هاى زيست محيطى و 
برخوردار نبودن از نور كافى و نداشتن تحرك نيز در كنار معضل ياد شده 
عامل بروز بيمارى هاى استخوانى، اسكلتى و ديابت در بين زنان ميانسال به 
شمار مى رود. اين نماينده مجلس، ورزش را يكى از نيازهاى ضرورى زنان 
عنوان كرد و افزود: به رغم رعايت مسائل مربوط به اختالط زنان و مردان در 
محيط هاى ورزشى، اما به دليل سختگيرى هايى كه صورت مى گيرد، موضوع 

ورزش كردن زنان زير سوال رفته است. اين نماينده اصالح طلب مجلس در 
بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه براى پيشبرد اهداف اسالم نقش 
زنان و خانواده بى بديل است، افزود: علما نيز در اين زمينه نقش تاثيرگذارى 
دارند، چون در طول تاريخ اين گروه تنها مرجعى بودند كه با رهنمودهايشان 
جامعه را در مسير درست قرار مى دادند. سلحشورى اضافه كرد: با توجه به 
تحوالتى كه امروز در جامعه رخ مى دهد اين نياز احساس مى شود كه ارتباط 

نزديك ترى با علما داشته باشيم و ما را راهنمايى كنند.
او با اذعان به دورى جوانان از ارزش هاى دينى و ايجاد نوعى بى اعتمادى در 
بين اين قشر، افزود: نسل جوان سوال هايى دارند، كه ما نمايندگان مجلس 
مى خواهيم نقش واسط را بين آنها و علما براى پاسخگويى به اين شبهه ها 
ايفا كنيم. به گزارش ايرنا، نماينده تهران با اشاره به كرامت و مقام واالى زن 
در اسالم، تاكيد كرد: هيچ يك از اديان جايگاهى را كه اسالم براى زن در 

نظر گرفته است، قائل نيستند، اما تبليغات سوء مانع رساندن پيام اين دين 
الهى شده است.

ازدواج زودهنگام مورد توجه قرار گيرد
معامله  و  فروش  زودهنگام،  ازدواج  درباره  اجتماعى  مسائل  يك پژوهشگر 
دختران مى گويد: از گذشته تاكنون در روند ازدواج در جامعه ما مقوله اى 
تحت عنوان شيربها وجود داشته و دارد. اين در حالى است كه هم اكنون نيز 
در برخى از مناطق كشور شيربها از داماد اخذ مى شود، اما اگر اين شيربها 
بيش از مبالغ مرسوم و عرف اخذ شود، مى توان اين اقدام را خريد و فروش 

دختر دانست.
سنى  فاصله  زودهنگام  ازدواج هاى  در  اغلب  مى افزايد:  عزيزپناه  ثريا 
زوجين بيش از سنين متعارف است و خانواده ها به دليل فقر خواستار اين 
پيوند هستند. او تاكيد مى كند:  اين مساله در كشور ما كمرنگ است 
و اغلب در مناطق محروم و در بين اقوام مهاجر و پناهنده مشاهده 
حاشيه نشينان  آمار  ما  كشور  در  وقتى  مى افزايد:  عزيزپناه  مى شود. 
طبيعتا  مى شوند،  مطرح  فقر  زيرخط  اقتصادى  وضعيت  با  افراد  و 
در چنين شرايط معيشتى خانوارها ممكن است به فرزندان خود و 
براى  كاال  اين  از  و  كرده  نگاه  كاال  عنوان  به  دختر  فرزندان  به ويژه 
در  كنند.  استفاده  خانوار  معيشتى  تنگناهاى  و  فقر  از  رفت  برون 
فروش  به  رسمى  شكل  به  را  دخترشان  شايد  خانوارها  اقدام  اين 

برسانند.
او درباره ديگر عوامل فروش دختران مى گويد:  مساله اعتياد، طالق و 
انواع آسيب هاى اجتماعى در اين زمينه تاثيرگذار است. بى شك وقتى 
خانواده اى با فقر و اعتياد روبه رو باشد، ايفاى وظايف پدر و مادرى 
مسائل  پژوهشگر  اين  گفته  به  مى شود.  تبديل  دشوار  مساله  يك  به 
اجتماعى چند عامل باعث مى شود كه به دختران به عنوان شى نگاه 
شود، در غير اين صورت بعيد به نظر مى رسد كه خانوادهايى با حد معيشتى 
مناسب دخترشان را در حد كاال بدانند. عزيزپناه تاكيد مى كند:  چندين سال 
است كه اين بحث به عناوين مختلف مطرح مى شود، اما هم اكنون فعاالن 
حوزه اجتماعى تمايل به حل مساله دارند. در اين شرايط بايد دانست كه 
آيا مجلس با افزايش سن ازدواج موافق است؟ چون قوانين پايه اصلى در 

پيشگيرى و حمايت از اقشار در معرض آسيب محسوب مى شود.
او با بيان اينكه اگر قوانين از بعد حمايتى به مساله ازدواج زودهنگام دختران 
ازدواج  از  پيشگيرى  در  مى توان  شود  تلقى  جرم  مقوله  اين  و  كرده  توجه 
موفق عمل كرد، مى افزايد: در اغلب موارد نيز يكى از پايه هاى اصلى آموزش 
عمل  منفعل  شكل  به  رسمى  غير  و  رسمى  آموزش هاى  تاكنون  اما  است، 
كرده اند. به گفته او هم اكنون زندگى مشترك در افراد با سنين باال با چالش 

روبه روست ديگر چه برسد به ازدواج هاى زودهنگام.

تجاوز جنسى مجازى را مى شناسيد؟!فروش دختران در برخى مناطق كشور
 متجاوزان با شناسايى طمعه ها در ابزارهاى مجازى و نوعا شبكه هاى 
اجتماعى متنوع، از كودكان مى خواهند كه از خود و يا ديگر دوستانشان 

تصاوير غير اخالقى تهيه و در اختيار متجاوزان قرار دهند.
با رشد فرآيندهاى مجازى در زندگى انسانها و البته نوع پر مخاطره ى آن 
در ايران، كه معموال فرهنگ چگونگى استفاده از آنها مدتهاى مديدى بعد از 
شروع استفاده نهادينه مى شود و البته همواره با انواع داستانهاى غم انگيز و 
دردآور و خانمانسوز نيز همراه است، فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
وابسته به آن نيز از اين قاعده مستثنى نيست. با درنظر گرفتن افزايش سطح 
آگاهى كودكان امروز و عدم كنترل صحيح و يا جلوگيرى موفق از روند 
بسيار پر شتاب آنها در روى آورى به دنياى مجازى، پديده اى در حال 
شكل گيريست كه هم اكنون نيز بايد براى آينده ى آن، فكرى اساسى كرده 
و قوانينى منسجم و مطابق استانداردهاى جهانى براى مقابله با آن داشته 
باشيم، و آن پديده ى شوم چيزى است كه از آن به ” تجاوز جنسى مجازى 

” آنهم عليه كودكانمان ياد مى كنند.
ماجرا گويا اينگونه ترسيم مى شود كه متجاوزان با شناسايى طمعه ها در 
ابزارهاى مجازى و نوعا شبكه هاى اجتماعى متنوع، از كودكان مى خواهند 
كه از خود و يا ديگر دوستانشان تصاوير غير اخالقى تهيه و در اختيار 
متجاوزان قرار دهند، و يا با استفاده از دوربينهاى آنالين از خود فيلم تهيه 
كنند و از اين طريق تسليم خواسته هاى متجاوزان شوند. آنها با توسل به 
انواع ترفندهاى گول زننده ى كودكانه آنها را وادار به چنين عمل خطرناكى 
مى كنند و سپس با روشهاى مختلف تهديد و تطميع و حق السكوت و... 
روح و روان آنها را مورد آسيب هاى جدى و بسيار خطرناك قرارداده و يا 
پا را از آن هم فراتر برده و تجاوزى كه تا كنون مجازى بوده را به ”واقعيت» 

تبديل مى كنند.
الزم به يادآورى نيست كه چنين رويدادها و پديده هايى تا آخر عمر تاثير 
شومشان را بر جريان زندگى فرد گذاشته و باعث بروز انواع آسيبهاى 
اجتماعى و زنجيره وار خواهد بود. در تحقيقاتى كه از پرونده هايى مشابه 
آفريده  «ستايش»ها  قاتل  و  بيجه»ها  شب“ها، ”على  آنچه ”خفاش  نظير 
بودند، كامال اين موضوع قابل تشخيص است كه تقريبا تمام مرتكبين چنين 

جنايتهايى خود قبل تر ”قربانى» بوده اند.
دنياى مجازى هم شبيه بسيارى از ابزارها مى تواند كاربردهاى متعالى و 
رذيالنه داشته باشد و مهم در اين موضوع انتخاب كاربر از نوع استفاده از آن 
است. كه اين مهم فقط مى تواند از طرق آموزشى و با باالبردن توان علمى 
و سطح آگاهى دست اندركاران تربيتى كشور از والدين و معلمين و اساتيد 

گرفته تا ساير تاثيرگذاران اين عرصه، بوجود مى آيد.
بنظر براى باالبردن سطح آگاهى كودكان براى مقابله با چنين پديده اى 
اوال بايد اعتماد به نفس آنها را تقويت كرده تا در مقابل هر خواهش و 
درخواستى تسليم نشوند و نيز آنها را هرچه بيشتر با حريم خصوصى و 

دنياى كودكى خود آشنا نماييم.
كودكان امروز، پدران و مادران فرداى همين جامعه هستند...

نـان ز

شـت ا د د يا

ميزان كار مفيد موجود در ايران در خوشبينانه ترين 
حالت ممكن در هفته به 11 ساعت نيز نمى رسد.

محمد حسين محمدى،كارشناس مسائل اقتصادى با 
اشاره به ضرورت ارتقاى سطح بهره ورى كار در ايران 
اظهار كرد: طبق آمار ميانگين ساعت كار در كشورى 
همچون فرانسه يا اياالت متحده به 30 تا 33 ساعت 
در هفته مى رسد كه به واقع به صورت ميانگين با كسر 
روز تعطيل (يكشنبه) در اين كشورها، حدود 5 تا 5/5

ساعت كار مفيد حاصل مى شود.
محمدى تصريح كرد: با مقايسه ميزان كار مفيد موجود 
در ايران كه در خوشبينانه ترين حالت ممكن در هفته 
اين  دولتى  بخش  در  و  نمى رسد  نيز  ساعت  به 11 

به  است،  روز  در  دقيق  متوسط 22  بصورت  ميزان 
عمق تفاوت موجود پى خواهيم برد. كارشناس مسائل 
اقتصادى گفت: با همه اين اوصاف و با وجود توفيقاتى 
كه كشورهاى توسعه يافته در سايه كار مفيد و بهره ورى 
باال به آن نائل شده اند، اكنون برخى كشورها همچون 
كره، ژاپن و تعدادى از جوامع اروپايى در حال كاهش 
ساعت كار خود هستند كه البته اين ايده با عنايت به 
مطالعات و مولفه هايى همچون لزوم تفريح و استراحت 
هر چه بيشتر نيروى انسانى در دستور كار قرار گرفته 
است. وى افزود: ضريب كار مفيد و ميزان فعاليت در 
كشورى همچون ژاپن به ميزانى است كه گاهى نيروى 
انسانى به دليل فعاليت بسيار زياد، جان خود را از دست 

مى دهد و اين موضوع نه در فضاى اجبار و استثمار و 
بهره كشى، بلكه ريشه در مسووليت پذيرى باالى مردم 
نسبت به كشور و سرنوشت و آينده مرز و بومشان دارد.
محمدى گفت: واكاوى عوامل موثر در پايين بودن 
ضريب بهره ورى كار مفيد در ايران از موضوعاتى 
گيرد  قرار  بررسى  و  بحث  مورد  بايد  كه  است 
و البته نتيجه اين بحث خروجى و اقدام عملياتى 
باشد در غير اينصورت برگزارى جلسات، سمينارها، 
تحقيقات بدون اقدام عملياتى راه به جايى نخواهد 
ها،  عرصه  از  بسيارى  در  تاكنون  كه  آنچنان  برد. 
اقدامات پژوهشى و تحقيقاتى بسيار انجام شده اما 

هيچكدام حاوى نتيجه قابل توجهى نشده است.

Bamdadzagros.news@gmail.com

يك آمار خجالت آور براى ما ايرانى ها 

مهدى حاج محمود عطار

بامداد زاگرس – بهيار راوندى 

«كولبر» واژه اى كه چندان از عمر دهان به دهان شدن 
آن در فرهنگ روزمره كشور نمى گذرد. شغلى كه براى 
كولبران منبع درآمد است و راهى براى گذران زندگى و 

براى عده اى، شغلى كاذب و پرخطر
وزير كشور درحالى 2روز پيش كولبرى را ممنوع اعالم 
كرد و از ايجاد بازارچه هاى مرزى خبر داد كه با اين 
تصميم مسئوالن نخستين سوالى كه پيش آمد اين 
بود كه چه زمانى اين اشتغال زايى انجام مى شود و با 
چه سرعتى؟ در وضعيتى كه چند سالى هست روزگار 
بسيارى از پيرانشهرى ها و سردشتى ها از اين طريق 

مى گذرد، حاال چه سرنوشتى در انتظار آنان است؟ 
 «كولبر» واژه اى كه چندان از عمر دهان به دهان شدن 

آن در فرهنگ روزمره كشور نمى گذرد. شغلى كه براى 
كولبران منبع درآمد است و راهى براى گذران زندگى و 
براى عده اى، شغلى كاذب و پرخطر. اين افراد كه اغلب 
از مردمان مناطق كردنشين هستند اجناسى را با هر 
وزنى در يخبندان و آفتاب سوزان از آن سوى مرز به 
اين سوى مرز بر دوش مى كشند تا كااليى كه قاچاق 
مناطق  از  گذراندن  از  پس  را  مى شود  محسوب  هم 

صعب العبور به داخل شهرها و روستاها منتقل كنند. 
 در اين ميان، اين كار قربانيانى هم داشته است، افرادى 
تيراندازى  مورد  مرز  از  غيرقانونى  گذر  حين  در  كه 
دچار  كه  افرادى  يا  مى گيرند  قرار  مرزى  نيروهاى 
يخ زدگى مى شوند. حاال چه غيرقانونى، چه كاذب و چه 

خطرناك، تعداد آنها كه شامل افراد پير و جوان هم 
مى شود، طبق آمار رسمى، درحال حاضر هشت هزار 

نفر است. 
تمرچين  گمرك  مديركل  كه  بود  امسال  مهر   24 
پيرانشهر از تعطيلى مرز تمرچين در آذربايجان  غربى خبر 
داد. مرحمت سليمان نژاد گفت كه زمان مشخصى براى 

باز شدن مجدد مرز پيرانشهر اعالم نشده است. 
 و البته چند روز بعد از اين اخبر، نماينده مردم سردشت 
و پيرانشهر در مجلس اعالم كرد كه اگر مرز تمرچين 
تا يكشنبه 19 آذر بازگشايى نشود سوال از وزير كشور و 

رئيس جمهورى را در دستوركار قرار خواهيم داد. 
 اما دليل رسول خضرى از بيان اين اظهارات اين 

و  كولبران  مرزنشينان،  كه  تمرچين  مرز  كه  بود 
بازرگانان از طريق آن امرار معاش مى كنند، پس از 
گذشت 2ماه همچنان بسته است، هشت هزار كولبر، 
30هزار كسبه پيرانشهر و هفت ميليون بازرگان از 
جمعيت هفت استان كشور از طريق مرز تمرچين 
ارتزاق مى كنند و با بسته شدن مرز تامين معيشت 

آنها با تهديد مواجه شده است. 
او با اعتقاد بر اينكه بى تدبيرى دولت در اين رابطه 
قابل قبول نيست، توضيح داد كه دولت تدبير و اميد بايد 
در قبال اين بى تدبيرى پاسخگو باشد. قبل از انسداد 
مرز تمرچين سهم صادرات تركيه از عراق 30درصد بود 
اما درحال حاضر به 70درصد افزايش يافته، در واقع، 

صادرات 19درصدى ايران از اقليم كردستان به هفت 
تا 9درصد كاهش يافته است. 

اين خبرها درحالى منتشر شد كه باز و بسته بودن 
مرزها چندان فرقى در صورت مسئله نمى كند چراكه 
كولبرى، شغلى نيست كه وجهه قانونى داشته باشد، 
مستقيم  به طور  هم  را  انسانى  كرامت  اينكه  ضمن 
نشانه گرفته است. موضوعى كه دبير شوراى عالى 
امنيت ملى نيز در آخرين اظهارات خود به آن اشاره 
كرده و گفته است: امرار معاش از طريق كولبرى 
زيبنده و شايسته نظام اسالمى نبوده و قطعا پاسخ 
شايسته اى به وفادارى كردها نيست. على شمخانى 
زمينه هاى  كردن  فراهم  با  بايد  كه  كرده  تاكيد 
خاتمه  وضعيت  اين  كردستان  در  پايدار  اشتغال 
يابد چراكه كوله برى در هيچ جا شايسته نيست و 
نبايد فراموش كنيم كه انقالب اسالمى و مسئوالن 
كشور هيچ گاه به دنبال به وجود آمدن اين مسئله 
در  كردستان  سلحشور  مردم  او،  گفته  به  نبودند. 
برابر  در  وجود  تمام  با  انقالب  غربت  سال هاى 
توطئه ضد انقالب و متجاوزان خارجى ايستادگى و 
كردستان قهرمان در مسير دفاع از ارزش هاى ملى 
و دينى بيشترين شهيد اهل سنت را تقديم انقالب 

اسالمى كردند.
 اين سخنان شمخانى درحالى روز گذشته مطرح شد 
كه وزير كشور نيز در تازه ترين اظهارات خود اعالم 
كرد: در بحث كولبرى تصميمات خوبى گرفته شده 
است. عبدالرضا رحمانى فضلى كه در اجالس ماهانه 
اتاق بازرگانى ايران سخن مى گفت از بخش خصوصى 
خواست كه وزارت كشور را در اين زمينه كمك كنند. 
ضمن اينكه همين جا اعالم مى كنم يك تيم 6نفره 
از اعضاى اتاق انتخاب شود تا براى حل مشكالت با 

يكديگر جلسه داشته باشند. 
ممنوع  كولبرى  دولت،  مصوبه  مطابق  او،  گفته  به   
مى شود و هيچ فردى حق ندارد كولبرى انجام دهد. 
مرزها بسته مى شود در ازاى آن افرادى كه حداقل سه 
سال سابقه حضور در روستا را دارند كارت پيله ورى 
دريافت مى كنند و با ايجاد 18 بازارچه مرزى مى توانند 
كاال را در آنجا عرضه كنند. كولبرى با كرامات انسان و 

حقوق شهروندان ايرانى منافات دارد. 
 رحمانى فضلى در همين جلسه از باز شدن مرز تمرچين 

و باشماق خبر داد و گفت كه تصميم گيرى در خصوص 
مناطق مرزى با استانداران است. 

 اما درحالى 2روز پيش وزير كشور از ممنوعيت كولبرى 
خبر داد و از سوى ديگر، شمخانى آن را مغاير با كرامت 
انسانى دانست كه ديروز خضرى، نماينده مجلس به 
خانه ملت گفت: «معابر كولبرى با عنايت مقام معظم 
رهبرى براى معيشت مرزنشينان ايجاد شده و دولت 

نمى تواند آن را ببندد.» 
 بيمه بيكارى براى كولبرها 

در اين ميان، سواالت زيادى با اعالم خبرهاى وزير 
كشور در ذهن شكل گرفته است؛ به عنوان مثال چه 
كسانى كارت پيله ورى مى گيرند؟ عالوه بر اين، نبايد 
از اين نكته غافل شد كه تبديل كردن هر منطقه اى 
به بازارى پررونق زمانبر بوده و ممنوعيت كولبرى از 
همين حاال با وجود انجام نشدن اقدام ها براى ايجاد 
بازارچه و ارائه نشدن كارت هاى خاص براى اشتغال 
در اين بازارچه، پرسشى است كه البته خضرى به آن به 
نوعى پاسخ داده است. به گفته نماينده مردم سردشت 
و پيرانشهر، تا زمانى كه زيرساخت ها براى ساماندهى 
كولبرها فراهم نشود معابر باز خواهد بود البته در چند 
روز آينده جلساتى با حضور استاندار با محوريت معيشت 
مرزنشينان و بازگشايى مرز تمرچين برگزار خواهد شد. 

با  كشور  وزير  كه  مى كند  بيان  هم  را  اين  او  البته   
بازگشايى مرز تمرچين موافق است، با اين توضيح كه 
بازگشايى اين مرز مصوبه شوراى عالى امنيت ملى را 
مى خواهد و اميدواريم اين مصوبه هرچه سريع تر اخذ 
شود تا شاهد بازگشايى هر چه سريع تر مرز تمرچين 

و پرويزخان باشيم. 
 اين نماينده مجلس با تاكيد اينكه دولت نمى تواند نسبت 
به معيشت 70هزار كولبر بى تفاوت باشد، مى گويد: اگر 
دولت نسبت به وضعيت اين تعداد كولبر بى تفاوت باشد 
اجتماعى  اقتصادى،  مشكالت  با  كشور  قطع  به طور 
و امنيتى زيادى مواجه خواهد شد كه به هيچ وجه به 

صالح نيست. 
   به عقيده او، تا زمانى كه كولبرى تبديل به شغل 
مناسب نشود همچنان وجود خواهد داشت و چاره اى 
جز اين نداريم اگر دولت به دنبال حذف كولبرى است 
اقدام ارزشمندى است البته به شرطى كه بيمه بيكارى 

را براى كولبرها لحاظ كند. 
خضرى درحالى از بيمه بيكارى براى كولبرها سخن به 
ميان آورده كه ميكائيل صديقى، رئيس انجمن صنفى 
كارگران ساختمانى مريوان و سروآباد به ايلنا مى گويد: 
طيف وسيعى از بيكاران از كارگران ساختمانى گرفته 
تا فارغ التحصيالن دانشگاهى بيكار، كولبرى مى كنند 
بنابراين نمى توان از بيمه كردن آنها به عنوان يك 

اصالِح شدنى و پايدار سخن گفت. 
ترفندى براى معرفى كولبرى به عنوان شغل   

توضيح  مجلس  نماينده  اظهارات  به  انتقاد  در  او   
مى دهد: «كولبرى شغل نيست؛ بيمه كردن ترفندى 
ارتزاق  راه  اين  آن،  وسيله  به  مى خواهند  كه  است 
غيررسمى و پرخطر را به عنوان يك شغل معرفى 
كنند و اين به هيچ وجه صحيح نيست. پرخطر بودن 
يا  كودك  كولبر  است؛  محرز  و  واضح  شغل  اين 
كهنسال در زمستان پربرف به كوه مى زند و دچار 
حادثه مى شود، اعضاى بدنش را از دست مى دهد، 
چطور بيمه مى تواند جبران اين خسارات جانى باشد. 
كه  دارد  درآمد  چقدر  كولبر  يك  مگر  اينكه  ضمن 
بتواند سهم بيمه خودش را بپردازد؟ حتى اگر تعداد 
داشته  را  شدن  بيمه  شرايط  كولبران،  از  معدودى 

باشند، توانايى پرداخت حق بيمه را ندارند.» 
 با همه اين اظهارنظرها به نظر مى رسد به هرحال 
بايد از يك جايى و از راهى كولبرى ساماندهى شود 
تا شغلى كه اينهمه با خطر همراه است و از همه 
به  مناسبى  وضع  و  شكل  است،  غيرقانونى  مهم تر 
همه  با  بازارچه  ايجاد  مثل  اقدام هايى  بگيرد.  خود 
راهكار  يك  باشد  داشته  مى تواند  كه  چالش هايى 
مناسب است. شايد هم به قول رئيس انجمن صنفى 
است  بهتر  سروآباد  و  مريوان  ساختمانى  كارگران 
مجلس به جاى تامين اعتبار براى طرحى مثل بيمه 
كولبران، براى ايجاد زيرساخت ها و صنايع در مناطق 

مرزى، تامين اعتبار كنند. 
 اين نكته هم قابل تامل است كه اگر مشاغل پايدار 
و تحت پوشش قانون كار در استان هاى مرزى وجود 
داشته باشد، هيچ كس سراغ كولبرى نمى رود، بنابراين 
بايد به ريشه ها پرداخت نه اينكه صورت مسئله را به 

صورت ناقص پاك كرد.

كولبرى شايسته نظام اسالمى نيست
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6
اقتصادى

شـت ا د د يا
بار ديگر «پول پاشى»؟!

توليد  بنگاه   440 از  است:  شده  عنوان  مثال  فهرست  اين  در 
از  بنگاه،   400 قطعه سازى،  بنگاه   900 از  بنگاه،   150 كفش، 
400 بنگاه توليد لوازم خانگى، 40 بنگاه، از 120 بنگاه كاشى 
و سراميك، 96 بنگاه و... نياز به نوسازى يا بازسازى دارند كه 
اين امر با تامين مبالغ هنگفت دالرى و ريالى قابل انجام است.
همچون  تسهيالت  اين  اختصاص  براى  صنعت  وزارت  البته 
افزوده  ارزش  بودن،  صادراتى  نظير:  شروطى  اخير  سنوات 
كه  است  كرده  تعيين  را  بودن  پيشران  و  اشتغال زايى  بيشتر، 
نظام  تودرتوى  البيرنت  در  شروط  اين  زد  حدس  مى توان 
شده  تشكيل  ستادهاى  و  كارگروه ها  و  كشور  ديوانساالرى 
براى تقسيم اين منابع، به راحتى به حاشيه رانده يا دور زده 
مى شوند.  اين منابع، سومين محموله كمك هايى است كه از 
سوى دولت قرار است براى سرپا نگهداشتن بنگاه هاى صنعتى 

مشكل دار روانه اين واحدها شود! 
در سال گذشته نيز 16 هزار ميليارد تومان تسهيالت كم بهره 
به حدود 24هزار بنگاه كوچك و متوسط تخصيص داده شد 
و امسال نيز قرار است 30هزار ميليارد تومان به 10هزار واحد 
يكى،  تا  مى رسد  نظر  به  بدين ترتيب  شود.  پرداخت  صنعتى 
اين  از  كه  باشد  نمانده  باقى  صنعتى اى  بنگاه  آينده  سال  دو 
دور  در  آنگاه  البته  البد  باشد.  نبرده  بهره  دولتى  كمك هاى 
جديد، وام هاى كم بهره براى پرداخت همين وام هاى اخذ شده 
اختصاص خواهد يافت يا انبوه دستورالعمل ها براى استمهال 

بدهى بخش بزرگى از اين بنگاه ها صادر خواهد شد !
 به راستى اين بازى تا كى ادامه خواهد داشت و خروج از اين 

دور باطل كى و چگونه انجام خواهد گرفت؟
كامال  واقعيات  اساس  بر  بلكه  بدبينى  روى  از  نه  سخن  اين 
دستيار  جمله  از  و  اقتصادى  كارشناسان  تمام  تحليل  و  عينى 
ارشد اقتصادى باالترين مقام اجرايى كشور است كه از ظرفيت 
«اندازه  مى گويد:  و...  تقاضا  شديد  كمبود  و  صنايع  خالى 
در  شده  دوبرابر  حدود   1381 سال  به  نسبت  كشور  صنعت 
حالى كه ميزان تقاضا در حدود ميزان سال 1381 باقى مانده 
است. اين به معناى شكاف بزرگى ميان ظرفيت ايجاد شده در 
صنعت و مقدار تقاضاى موجود است. اكنون شمار قابل توجهى 
از واحدهاى صنعتى با مشكالتى مواجه هستند و اين گونه استدالل 
مى كنند كه مشكل اصلى آنها تامين مالى است. حال آنكه مشكل 

ثابت ماندن تقاضا، جدى تر از مشكل نقدينگى است.
 در شرايط جارى معادل حدود نيمى از صنعت كشور به عنوان 
اضافه ظرفيت شناخته مى شود … از آنجايى كه بازار داخلى 
كفاف ظرفيت اضافه صنعت كشور را نمى دهد، در نتيجه تنها 
راهكار ممكن مى تواند اتخاذ رويكرد صادرات و برون گرايى 
نمى رسد.  ساده به نظر  رويكردى كه چندان هم  تغيير  باشد؛ 
در واقع صنعتى كه سال ها دل قرص به بازار مطمئن داخلى 
داشته به دشوارى مى تواند وارد بازارهاى بين المللى با رقباى 
به مراتب قدرتمندتر شود. افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا 
دچار  نيز  تقاضا  تركيب  كشور،  توليد  ظرفيت  هاى  نسبت  به 

تغييراتى شده است.
به  و   1380 دهه  در  كه  صنعت  بخش  ظرفيت  رشد  عمده   
دنبال درآمدهاى فراوان نفتى شكل گرفت، اساسا به تبع رشد 
بخش مسكن و صنايع معطوف به اين بخش رقم خورده است. 
اكنون اما چند سالى است كه بخش مسكن در ركود به سر 
مى برد، بنابراين نياز به طى دوران  گذارى است تا واحدهاى 
صنعتى كشور كه اساسا بر مبناى نياز داخل توليد مى كردند، به 

بنگاه هاى صادر كننده تبديل شوند.
و  طبيعى  صورت  به  دگرديسى  اين  داشت  توجه  بايد  البته   
ديپلماسى  منظر  از  تا  است  نياز  و  نمى دهد  رخ  خودبه خود 
اين  براى  بستر  اقتصادى،  كالن  سياست گذارى  و  اقتصادى 
به   96/4/26  – نيلى  مسعود  (دكتر  شود»  هموار  تغييرات 
و  گسترش  سازمان  تاسيس  سالگرد  پنجاهمين  مناسبت 
نوسازى صنايع ايران- ايدرو) .  حال سوال اين است كه بر 
قرار  اقتصادى  كالن  سياست گذارى  در  گشايش  كدام  اساس 
است، هزاران بنگاه ديگر صنعتى با كمك تسهيالت دولتى به 
چرخه توليد بازگردند و كدام بازار داخلى يا خارجى منتظر 
محصوالت اين واحدهايى است كه اكنون انبوهى از بدهى را 

نيز با خود يدك مى كشند؟!
صنعتى  معيوب  نقشه  كه  مطالعاتى  وجود  خأل  در  متاسفانه   
شدن كشور طى چند دهه و راهكارهاى ميان و بلندمدت رفع 
اين عيوب را كه همانا «استراتژى توسعه صنعتى» كشور است 
ترسيم كند، اين گونه فهرست كردن بنگاه ها براى «رونق توليد» 
و «بازسازى و نوسازى» و... به تعبيرى جز «پول پاشى» نيست !

بنزين چقدر گران مى شود؟ اين سئوالى است 
كه بحث داغ اين روزهاى اقتصاد ايران است.

اگرچه برخى خبرها حكايت از افزايش قيمت 
بنزين به ليترى 1500 تومان خبر مى دهد،اما 
هنوز هيچ كدام از مسئوالن به صورت رسمى از 

قيمت هاى تازه رونمايى نكرده اند.
هفته گذشته در خالل رونمايى از اليحه بودجه 
سال 97 كل كشور،زمزمه هايى مبنى بر افزايش 
به  البته  كه  شد.موضوعى  مطرح  بنزين  قيمت 
سرعت از سوى محمدباقر نوبخت رييس سازمان 
برنامه بودجه تكذيب شد و او در نشست خبرى 
بررسى اليحه بودجه هرگونه افزايش قيمت بنزين 
را تكذيب كرد. اما به فاصله زمانى كوتاهى، بيژن 
زنگنه تلويحا اين افزايش را تاييد كرد،با اين حال 
زمان اين افزايش را اعالم نكرد.او تنها گفت :« اينكه 
چه زمانى و چگونه افزايش قيمت بنزين اعمال 

شود، هنوز مشخص نيست.» 
بنزين 1500 تومانى با طعم 

تورم 1,2 درصدى
اگرچه محمدباقر نوبخت تالش كرد تابا موضع 
گيرى هاى خود اين خبر را به تدريج اعالم 

كند،اما خبرها آنچنان پررنگ 
بود كه شايد او هم به ناچار 
لب به سخن گشود.  به نظر 
نوبخت  رسد،تالش  مى 
قيمت  مستقيم  اعالم  براى 
بنزين،جلوگيرى از شوك به 
بازار و انتظارات تورمى باشد 
به  افزايش  اين  دنبال  به  كه 

وقوع مى پيوندند.
سازمان  بودجه  كارشناسان   
برنامه و بودجه شوك تورمى 
ناشى از افزايش قيمت بنزين 
1500 تومانى را 1,2 درصد 
برخى  كنند،اما  مى  برآورد 
كارشناسان اقتصادى هم در 

عين حال مى گويند تورم انتظارى ناشى از اين 
افزايش بيش از 2 درصد خواهد بود.

 هنوز هم رسما مشخص نيست كه قيمت بنزين 
از 1200  افزايش  اين  شده؛دايره  تعيين  چقدر 
تا 1500 تومان در نوسان است.البته بيشترين 
به  تومان  رسد،1500  مى  گوش  به  كه  نرخى 

ازاى هر ليتر است.

 قانون چه مى گويد؟
 به دنبال اعالم افزايش قيمت بنزين موج انتقادها 
به سوى دولت روانه شد.برخى از نمايندگان 
عنوان  نقدها  اين  با  همراهى  در  هم  مجلس 

كردند كه اين ميزان افزايش را برنمى تابند.
 اين در حالى است كه مجلس سال گذشته  در 
قانون بودجه مجوز افزايش قيمت بنزين را به 

دولت داده است.
 نوبخت در اين رابطه گفته 
سال  بودجه  است:«درقانون 
گذشته  لوايح  و  جارى 
هميشه ظرفيتى براى اصالح 
در  انرژى  حامل هاى  قيمت 
نظر گرفته مى شود، در بودجه 
سال 96، دولت اجازه دارد تا 
سقف 48 هزار ميليارد تومان 
قيمت  اصالح  به  نسبت 
و  اقدام  انرژى  حامل هاى 
درآمدى كسب كند، در حال 
حاضر بر اساس قيمت هاى 
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كرده ايم.»

 گرانى در عوض اشتغال
 بى شك يكى از چالش هاى اساسى كشور 
رفع بحران بيكارى است. اما حل مشكل بيكارى 
نياز به سرمايه گذارى دارد.حتما با درآمدهاى 

موجود كشور،ايجاد 700 هزار فرصت شغلى در 
سال امكان پذير نيست.

 پايگاه اطالع رسانى دولت دو روز گذشته با 
انتشار گزارشى از داليل افزايش قيمت بنزين 
نوشت:« يكى از برنامه هاى دولت براى تامين 
منابع براى اشتغالزايى در بودجه سال 97 افزايش 
قيمت بنزين و گازوئيل است. در حال حاضر 
شكاف زيادى بين قيمت سوخت در كشورمان 
با كشورهاى اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه 
در حالى كه قيمت گازوييل در كشورمان 300 
تومان است اين قيمت در بسيارى از كشورهاى 
اطراف 6000 تومان است واين مساله زمينه را 
براى افزايش قاچاق و مشكالت ديگر فراهم 

كرده است.»
كردن  دنبال  كه  دهد  مى  نشان  ها  بررسى   
شده  موجب  ايران  در  يارانه اى  سياست هاى 
كه بعد از ونزوئال و عربستان ارزان ترين بنزين 
دنيا در كشور توزيع  شود. ايران با نرخ 1000 
تومان معادل 8/ 23 سنت براى بنزين معمولى 
و نرخ 1200 تومان معادل 28 سنت براى بنزين 
سوپر سومين بنزين ارزان دنيا را در داخل كشور 

توزيع مى كند.

حاال ديگر كمتر كسى است كه نام طرح رجيسترى 
تلفن همراه به گوشش آشنا نباشد؛ طرحى كه پس 
از گذراندن مرحله آزمايشى در سه دولت گذشته 
حاال به فاز اجرا رسيده است. در اين مرحله نيز 
اگرچه بسيارى از نواقصى كه تا پيش از اين مانع از 
اجراى آن در تقريبا يك دهه گذشته شده بود، رفع 
شده است اما هنوز انتقادهايى نسبت به وضع قوانين 
چگونگى استفاده از گوشى هايى كه شامل طرح 
رجيسترى شده اند، وجود دارد. از جمله اينكه حال 
كه با تصميمات دولت گوشى هاى برند اپل قرار 
است ثبت شوند، شركت هاى ارائه دهنده خدمات 
اطمينان  قابل  چقدر  گارانتى  و  فروش  از  پس 
هستند؟ تاكنون بيش از 40 شركت از سوى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تاييديه ارائه خدمات پس 
از فروش محصوالت اپل را دريافت كرده اند، اين 
درحالى است كه هيچ يك از آنها مورد تاييد رسمى 

اين شركت آمريكايى نيستند.
پرداخت دو برابر عوارض گمركى براى گوشى هاى 
مسافرى اپل نيز از جمله انتقادهايى است كه برخى 
بهره مندى  از  مانع  معتقدند  مصرف كنندگان  از 
هرمسافر به طور ساالنه از خريدن يك گوشى در 
خارج از ايران مى شود. از سوى ديگر در همين 
مدت ديگر برندها در اين بازار بدون محدوديت 
سود مى برند تا در مرحله بعدى دولت برندهاى 

ديگرى را فراخوان كند.
 آخرين آمار دارندگان گوشى هاى هوشمند در 
كشور از زبان وزير ارتباطات حاكى از آن است كه 
امروز 100 ميليون گوشى و تبلت فعال در كشور 
وجود دارد، رقم چشمگيرى كه هر نوع تغييرات در 
بازار عرضه و تقاضاى محصوالت مورد نياز كاربران 

اين دايره را حساس و تاثيرگذار مى كند.
 جزئياتى با تشريح بيشتر

 طرح رجيسترى حاال روزانه با اطالعات دقيق ترى 
از آنچه بر اساس قوانين جديد تعيين شده اند به كار 
خود ادامه مى دهد. قوانينى كه گاهى جزئى و گاهى 
كالن هستند. در همين خصوص روابط عمومى 
سازمان تنظيم مقررات راديويى به سواالتى درباره 

برخى از ابهامات اين طرح پاسخ گفت.
 از جمله اين ابهامات خريد و فروش كاالهاى 

دست دوم مشمول طرح است كه كاربران را نسبت 
به انجام معامله آنها مردد كرده است.

و  مقررات  تنظيم  سازمان  اطالعات  اساس  بر   
فروش  و  خريد  چگونگى  راديويى  ارتباطات 
گوشى هاى كاركرده پس از اجراى طرح رجيسترى 
با رعايت مقرراتى همراه است. بر اين اساس در 
از  كاركرده  و  دوم  دست  گوشى  كه  صورتى 
مدل هاى مشمول طرح باشد براى فعال سازى نياز 
تعويض  صورت  در  ولى  ندارد  اقدامى  هيچ  به 
 ،ussd سيم كارت كاربر بايد از طريق شماره گيرى
پيامك يا وب سايت اقدام به تغيير مالكيت كرده و 

سيم كارت جديد را با گوشى خود زوج كند.
تمامى  سازمان  اين  اعالم  اساس  بر  همچنين   
گوشى ها و تجهيزات داراى سيم كارت در محدوده 
اين پروژه هستند، حال اينكه در مراحل اجرايى 
اوليه، تنها گوشى و تبلت از برندهاى معرفى شده 
مشمول طرح هستند و ثبت اطالعات بازرگان و 
مسافرى در مبادى گمركى و سامانه جامع تجارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قوانين و 
مقررات جارى كشور انجام مى شود و تنها شناسايى 
تجهيزات ثبت شده در سامانه همتا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از طريق سامانه CID اين سازمان 

انجام مى شود.
 اما سامانه همتا كه در حال حاضر تنها سايت مرجع 
براى ثبت و ضبط گوشى ها و وسايل مربوط به اين 
طرح است در حالى پاسخگوى مراجعان است كه 
رئيس سازمان تجارت الكترونيكى كه مسوول اين 
سايت نيز هست، مى گويد كه هرگونه رسيدگى فنى 
و پاسخگويى درباره عملكرد اين سايت بر عهده 
سازمان تنظيم مقررات راديويى است. وظيفه اى كه 
از اين سو سازمان تنظيم نيز آن را رد مى كند. روابط 
عمومى اين سازمان در پاسخ به «دنياى اقتصاد» اعالم 
مى كند كه وزارت ارتباطات تنها مسوول پياده سازى 
بخش فنى طرح در شبكه هاى اپراتورى است، تمام 
سامانه هاى مرتبط با بخش تجارى از قبيل همتا و 
سامانه جامع تجارت ذيل وزارت صمت (صنعت، 
معدن و تجارت) بوده و در حيطه مسووليت هاى 
به عنوان  تنها  سازمان  اين  است.  وزارتخانه  اين 
بهره بردار سامانه هاى تجارى وزارت صمت براى 

اجراى بخش فنى پروژه معرفى شده است.

 كانون مدافعان
 مصرف كنندگان كجاست؟

 براى اجراى چنين طرح هايى عموما سازمان ها و 
انجمن هاى مدافع حقوق مصرف كننده و توليدكننده 
به صورت كنترل دائم در بازار حضور مى يابند و با 
بررسى همه جوانب اين طرح اقدام به ارائه نظراتى 
براى بهبود اجراى آن مى كنند. يك كارشناس حوزه 
عدم  يا  اجرا  از  نظر  صرف  است  معتقد   ICT
اجراى چنين طرح هايى گاهى در فرآيند خريد 
يا خدمات پس از فروش اختالفاتى بين خريدار 
و فروشنده يا ارائه كننده خدمات پس از فروش 
به وجود مى آيد كه باعث تضييع حقوق يكى از 
طرفين كه اغلب مصرف كننده نهايى است، مى شود 
و اينجاست كه پاى نهادهاى نظارتى به ميان مى آيد. 
مهم ترين سازمان هايى كه در اين زمينه مى توانند 
موثر باشند عبارتند از سازمان تعزيرات حكومتى، 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و 

اتحاديه هاى صنفى مرتبط.
سازمان  نقش  مى گويد:  كاشانى  يزديان  فرزاد   
حمايت از دو منظر در اين طرح مطرح مى شود.« 
شروع  براى  قانونى  واردكنندگان  اينكه  اول 
فعاليت و واردات، بايد خدمات پس از فروش 

به مصرف كنندگان ارائه دهند و به اين منظور بايد 
مجوزهايى درخصوص خدمات پس از فروش از 
سازمان حمايت دريافت كنند و سازمان حمايت قبل 
از صدور اين مجوزها لجستيك و تجهيزات فنى اين 
وارد كنندگان درخصوص خدمات پس از فروش را 
از لحاظ محيط پذيرش، تعميرگاه، انبار قطعات و 
مجوزهاى الزم از سوى اتحاديه ذى صالح بررسى 
و در صورت تاييد نهايى مجوزهاى مربوطه را صادر 

مى كند.»
از  جلوگيرى  براى  كاشانى  يزديان  اعتقاد  به   
ورود  و  نامطلوب  از فروش  پس  خدمات  ارائه 
شركت هاى ناكارآمد درعرصه واردات تلفن همراه 
و جلوگيرى از برخورد سليقه اى با مصرف كنندگان 
با  بايد  حمايت  سازمان  شركت ها،  اين  توسط 
وسواس و دقت بيشترى نسبت به صدور اين 
مجوزها اقدام كند. «مثال درخصوص برند اپل در 
حال حاضر بيش از 40 شركت مجوز واردات و 
خدمات پس از فروش دريافت كرده اند كه همين 
تعداد شركت ها باعث سردرگمى خريداران هنگام 
خريد و استفاده از خدمات پس از فروش مى شوند 
و شايد بهتر باشد كه سازمان حمايت با اعالم 
شركت هايى را كه حجم واردات باالتر و خدمات 
مطلوب و بهترى داشته اند از طريق پرتال خود و 
رسانه ها اعالم كند تا گامى مهم در جهت حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان بردارد و مصرف كنندگان 
هم با آرامش خيال شركت مورد نظر خود را از بين 

گزينه هاى موجود انتخاب كنند.»
حمايت  سازمان  كارشناس،  اين  گفته  به   
مصرف كنندگان و توليدكنندگان يكى از نهادهايى 
است كه مى تواند درخصوص تخلفاتى از جمله 
خريد و فروش كاالى قاچاق، گرانفروشى، تقلب، 
عدم صدور فاكتور و... ورود كند. يزديان كاشانى 
ادامه مى دهد: «سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در زمينه طرح رجيسترى از حوزه 
رسيدگى به تخلف خريد و فروش كاالى قاچاق 
مى تواند ورود پيدا كند و در صورت اثبات تخلف 

به نفع مصرف كنندگان راى صادر كند.
طرح  براى  مى توانند  نيز  مردم  ديگر  سوى  از   
شكايت در سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
با در دست داشتن فاكتور خريد ممهور به مهر 

فروشگاه كه شناسه 15 رقمى گوشى به طور كامل 
در آن درج شده است و ساير مستندات با مراجعه 
حضورى يا مراجعه به پرتال سازمان به نشانى 
cppo.mimt.gov.ir نسبت به موارد تخلفى كه 
با آن برخورد داشته اند، اقدام به شكايت كنند.» اما 
پروسه رسيدن به دادخواهى در اين مسير چندان 
ساده و كوتاه مدت نيست. به اذعان اين كارشناس 
نيز پس از طرح شكايت در سازمان، خريدار و 
شده  مطرح  شكايت  كارشناسى  براى  فروشنده 
به اتحاديه ذى صالح ارجاع داده مى شوند و در 
صورت عدم توافق طرفين در اين مرحله پرونده 
به همراه نظريه كارشناسى از طريق اتحاديه مربوطه 
به سازمان حمايت ارجاع داده مى شود و اين بار 
سازمان حمايت پرونده را به نهاد قضايى ذى صالح 
يعنى سازمان تعزيرات حكومتى ارجاع مى دهد كه 
پس از ارجاع، نوبت رسيدگى تعيين و در نهايت 

احكام قضايى مناسب صادر مى شود.
 درحالى كه نكته حائز اهميت در اين پروسه زمانبر 
بودن آن است كه در صورت ارجاع شكايت به 
سازمان تعزيرات حكومتى از زمان طرح شكايت در 
سازمان حمايت زمانى بين 2تا 3 ماه، صرف مى شود 
كه موجب اتالف وقت و هزينه و ناراحتى هايى 
براى مصرف كنندگان مى شود. در نهايت پيشنهاد او 
اين است كه در چنين مواقعى و با توجه به اهميت 
طرح رجيسترى و تاكيد نهادهاى ذى ربط بر اجراى 
صحيح اين طرح، بهتر است سازمان حمايت در اين 
خصوص كارگروه ويژه اى با همكارى سازمان هاى 
مرتبط تشكيل دهند و از بازوهاى اجرايى قوى ترى 
برخوردار شود و به پرونده هاى قاچاق درخصوص 
رجيسترى با همكارى اتحاديه ذى ربط و سازمان 
تعزيرات حكومتى به صورت فوق العاده و كمترين 
و  ويژه  جرائم  و  شود  رسيدگى  وقت  اتالف 
سختگيرانه ترى در اين خصوص براى متخلفان 
وضع شود تا زمينه بروز چنين تخلفاتى برچيده 
شود.  ساماندهى بازارى كه گفته مى شود بيش از 
ده ها ميليون كاربر دارد حاال تا آنجا كه ممكن است 
به نگاه حمايتگرانه نهادهايى نيازمند است كه قوانين 
مرتبط با حقوق مصرف كننده و توليدكننده را دنبال 
مى كنند تا اگر حقوقى ضايع شده باشد، آن را گوشزد 

مى كنند؛ حتى به متولى بزرگى همچون دولت.

معاوضه گرانى با ايجاد اشتغال
كارشناسان تورم ناشى از بنزين 1500 تومانى را 1.2 درصد پيش بينى كرده اند

حسين حقگو*

همه آنچه «فعال» از طرح رجيسترى موبايل مى دانيم
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كمالوند حرفش را عملى كرد
 سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان با حضور در سازمان ليگ قراردادش را با اين 

باشگاه فسخ كرد. 
فراز كمالوند كه اعالم كرده بود، به فدراسيون مى رود و يك طرفه قرارداد خود 
را با باشگاه  فسخ مى كند، چهارشنبه به سازمان ليگ رفت و قراردادش را با اين 

تيم فسخ كرد.
وى روز گذشته پس از برد برابر پرسپوليس و صعود به نيمه نهايى جام حذفى از 
مشكالت بسيار تيم و عدم توجه مسووالن باشگاه به شدت گله مند بود و معتقد 

بود كه عده اى عمدا مى خواهند او را در آبادان خراب كنند.
بيشتر بازيكنان نفت از جمله مسعود ابراهيم زاده نيز اعالم كرده اند كه اگر كمالوند 
سر تمرين نيايد، به تمرين نمى روند و بر اساس نظر مى رسد كه با جدايى كمالوند 

از نفت، شرايط سخت و بحرانى در انتظار اين تيم خواهد بود.
گفته مى شود كه مديران نساجى مذاكراتى خوبى با فراز كمالوند داشته اند و او 

احتماال هدايت اين تيم ليگ يكى را بر عهده خواهد گرفت.
همچنين گفته مى شود كه عيسى زاده، مديرعامل باشگاه نيز مجددا استعفا داده 

است.

اميدوارم فينال جام حذفى تمام خوزستانى باشد
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان اميدوار است كه تيمش در نيمه نهايى 
جام حذفى با قرعه صنعت نفت آبادان رو به رو نشود تا تيمش با آنها در فينال 

بازى كند. 
عبداهللا ويسى بعد از پيروزى تيمش برابر تراكتور سازى در نشست خبرى  
اظهاركرد: هر دو تيم بازى خوبى  را به نماش گذاشتند. تيم تراكتورسازى با 
تغييراتى كه در تركيبش ايجاد كرده، قوى تر از قبل شده بود. بازيكنان ما هم با 
تمام وجود بازى كردند. هماهنگى تيم ما از تراكتورسازى بيشتر بود و ما به همين 

علت توانستيم بر آنها غلبه كنيم.
او ادامه داد: به مردم خوزستان براى صعود دو تيم استانشان به نيمه نهاى جام 
حذفى تبريك مى گويم. اميدوارم كه ما و صنعت نفت در نيمه نهايى با هم بازى 

نكنيم تا با برد احتمالى مان يك فينال تمام خوزستانى را برگزار كنيم.
ويسى اضافه كرد: با توجه به عملى شدن برخى وعده ها مبنى بر پرداخت هاى 
مالى به بازيكنانمان، آنها در اين بازى با روحيه فوق العاده خوبى به ميدان رفتند. 
آنها براى پيروزى در اين ديدار مستحق پاداش هم هستند و اين پاداش فردا حتما 

به بازيكنان پرداخت خواهد شد.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان در خصوص كوليبالى هم بيان كرد: 
موسى حركت درستى انجام نداد. او 5 سال است كه بازيكن من است و در تمام 
اين سال ها ما به وعده هاى مالى مان نسبت به او عمل كرده ايم. امسال هم تا 
اينجا او 30 درصد قراردادش را دريافت كرده است. قرار بود با شروع نيم فصل 
دوم 20 درصد ديگر هم به او پرداخت كنيم ولى او قبل از شروع نيم فصل دوم 

تيم را ترك كرد. ما صد در صد از او شكايت مى كنيم تا حق مان ضايع نشود.
او در خصوص وضعيت تيمش در ليگ برتر نيز گفت: ما بايد با همكارى كادر 
فنى مان نقاط ضعف مان را پوشش دهيم تا در نيم فصل دوم نتايج بهترى 
كسب كنيم. ما يك هافبك طراح، يك مهاجم و در صورت برنگشتن كوليبالى 

به يك مدافع نياز داريم.
ويسى اضافه كرد: فوتبال همين است. ما با شانس نبرديم. اگر داور پنالتى ما را 
در جريان بازى مى گرفت شايد اصال كار به ضربات پنالتى نمى كشيد. اگر قرار 
باشد كسى به داورى اعتراض كند، اين ما هستيم كه بايد معترض باشيم نه تيم 

حريف. البته من اعتراضى به داورى ندارم.

مشكل من با استقالل خوزستان 
پول نيست

مدافع استقالل خوزستان با بيان اين كه از مسووالن فقط احترام خواستم، گفت: 
من نگفتم پول مى خواهم، من گفتم با من رو راست باشيد و به من قول هاى 

الكى ندهيد.
موسى كوليبالى درخصوص عدم بازگشت به تمرينات استقالل خوزستان، 
اظهاركرد: باشگاه امسال اصال با من رو راست نبود. بارها به من قول دادند 

ولى روى حرفشان نماندند.
وى با بيان اين كه مشكل من با استقالل خوزستان براى پول نيست، گفت: 
من نگفتم پول مى خواهم، من گفتم با من رو راست باشيد و فقط به من 
قول هاى الكى ندهيد. من از استقالل خوزستان فقط رو راستى و احترام 
خواستم. چيزهاى زيادى وجود دارد و من مى خواهم  يك تيم به بازيكنان 

خود احترام بگذارد.
با  خوبش  بسيار  رابطه  به  اشاره  با  خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  مدافع 
عبداهللا ويسى، عنوان كرد: او مثل برادر من است و خيلى دوستش دارم. 
به  او  خاطر  به  من  است.  برادر  بهترين  و  مربى  بهترين  من  براى  ويسى 
ليگ  از  زيادى  پيشنهادهاى  كه  صورتى  در  برگشتم،  خوزستان  استقالل 

ايران و خارج از ايران داشتم.
وى در ادامه گفت: همسر من در ايران باردار بود و من سختى هاى زيادى 

كشيدم. ماه ها در اهواز حتى پول خريد دارو براى همسرم را نداشتم.
كوليبالى در پاسخ به اين سوال كه شما با باشگاه قرارداد داريد و گفته شده 
كه به تيم برمى گرديد؟ عنوان كرد: من ديگر به اين باشگاه اعتمادى ندارم 
و مى ترسم كه دوباره به استقالل خوزستان برگردم و دوباره به من قول هاى 
الكى بدهند و به من بى احترامى كنند. درست است كه با استقالل خوزستان 
قرارداد دارم ولى من هم كار خودم  را بلد هستم كه بازيكن آزاد شوم، چرا 

كه آن  ها فقط به من وعده هاى الكى دادند.

ناكامى پرسپوليس دربرابر برزيل وطنى 
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گلها:فرشاداحمدزاده-(26-پرسپوليس)،على عبداهللا زاده (48-صنعت نفت آبادان)
داور:اشكان خورشيدى

تماشاگر:ده هزارنفر
شاگردان كمالوند در تيم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادى و در ضربات 
پنالتى پرسپوليستهران را حذف كردند تادرمرحله  نيمه نهايى جام حذفى حريف 

استقالل تهران شوند.
شرح گلها: 

دقيقه26 سانترمحمدانصارى روى تيردوم دروازه نفتى هابه فرشاد احمدزاده 
صوفيانى  دروازه  درون  را  توپ  سرچكشى   ضربه  با  بازيكن   رسيدتااين 
ميهمان  دروازه  ازخط  نفت  صنعت  ازبرخوردباگلرجوان  پس  توپ  بفرستدكه 
عبوركردتاپرسپوليس به گل برترى دست  يابد. در ابتداى نيمه دوم شاگردان 

«فراز كمالوند» كار را به تساوى كشاندند
 دقيقه ى 48 ارسال تماشايى  جاسم كرار ازنقطه كرنرروى تيريك ميزبان به  
على عبداهللا زاده رسيدتااين بازيكن باضربه ى سرمحكم به زيبايى دروازه ى 

بيرانوندرابازكندونتيجه بازى رابه تساوى بكشاند. 
پنالتى زنان پرسپوليس: گادوين منشا(پنالتى را به بيرون زد.)، حسين ماهينى،بشار 
رسن، محمد انصارى، على عليپور( ضربه اش به تيرك دروازه خورد.)، محسن 

ربيع خواه،سيامك نعمتى( ضربه پنالتى به تيرك دروازه خورد.)
پنالتى زنان نفت آبادان: حسين بغالنى( بيرانوند ضربه را مهار كرد.)، مسعود 
ابراهيم زاده، زبير نيك نفس( ضربه چيپ او به زير طاق خورد و بازگشت و توپ 

گل نشد.)، شيمبا، طالب ريكانى،آگستو سزار، مگنو باتيستا
پس از كسب اين پيروزى ارزشمند زرد پوشان آبادانى مردم اين شهرفوتبال 
دوست  با به راه انداختن كارناوال  هاى شادى سوار بر ماشين و موتور و ساير 
وسايل نقليه با پرچم  هاى زرد رنگ تيم صنعت نفت به خيابان  ها آمده و به شادى 

و سرور پرداختند./ محمدابوليان نوروزى

احتمال سقوط پرسپوليس از ليگ برتر

سرمربى تيم سايپا با بيان اين كه تيمش نتوانسته بازيكن جديدى در 
نيم فصل بگيرد تاكيد كرد كه با همين نفرات هم مى توانيم برنده بازى 

با سپاهان باشيم.
على دايى اظهار كرد: با يك وقفه كوچك نيم فصل دوم را شروع 
مى كنيم و با تيم سپاهان بايد بازى كنيم. تمرين هاى خوبى داشتيم. 
نتوانستيم بازيكن جديدى بگيريم اما مطمئنم با همين نفرات مى توانيم 
برنده سه امتياز باشيم. به اين برد نياز داريم تا نيم فصل را خوب شروع 

كنيم.
وى درباره طلبش از پرسپوليس گفت: ما قراداد براى سال سوم داشتيم اما 
من نامه زدم براى پول هايى كه خودم خرج كرده بودم. بابت سال سوم 
ادعايى ندارم. اين نامه را به كميته انصباطى دادم اما آقايان عين خيال شان 
نبود. دروغگوتر از اين آقايان نديدم. معاونش را فرستاده به دفترم اما خبر 
نداشته است؟ هزارتا شاهد هست كه ببينيد چه باليى سرشان آورده اند. با 
احترامى كه به هوادارن داشتم گفتم پول مرا بدهيد تا صرف نظر كنم اما 
با گردن كلفتى جوابى ندادند. كسى گردن گلفتى كند شاهرگم هم برود 

جلويش مى ايستم.
سرمربى تيم سايپا افزود: سوابق مديران را بررسى كنيد و ببينيد در 
سال هاى اخير چه ضرر و زيانى به بخش هايى كه حضور داشتند وارد 
كردند. شركت ساپكو در صنعت خودروسازى و هم چنين پارس خودرو 
را بررسى كنيد و ببينيد كه آقايانى كه مى خواستند فيات را وارد كنند چه 
ضررى به بار آورده اند. همه اين مسائل را كنار هم بگذاريد و بررسى كنيد. 
هيچ چيز پشت پرده نمى ماند. در مورد من هم اين موضوع وجود دارد و 

روزى نقاب ها مى افتد و همه به مسائل پى مى برند.

و  حمله  با  كرد:  اذعان   طاهرى،  عليه  صحبت هايش  ادامه   در  دايى 
محكوم كردن به جايى نخواهيم رسيد. اگر جواب داريد بدهيد و به دنبال 
دروغگويى نباشيد، چون قابل تحمل نيست. من تا آخر عمرم اين روال را 

پى مى گيرم و تا آخرش مى روم.
وى در ادامه  همچنين به شكايت از باشگاه پرسپوليس توسط لوكا ماريچ، 
بازيكن پيشين تيم فوتبال پرسپوليس، عنوان كرد: هيچ كدام از اين موارد 
درست گزارش نشده است و متاسفانه اين مسائل با سهل انگارى خودمان 
و دادن اطالعات غلط به وجود آمده است. فكر مى كنيم با اين كارها چند 
باشگاه را نجات داده ايم، اما ما آينده را نمى بينيم. همين كارى كه همه 
مديران انجام مى دهند و مى گويند يكى، دو سال بيش تر حضور نداريم 

و سپس مى روند. هر چه پيش آمد به ما مربوط نيست. سال بعد بايد 
مديران بعدى جوابگو باشند و ما كارى نداريم. با اين حال من به دنبال 
حق خودمان هستم. شايد آقايان براى افراد ديگرى گردن كلفت باشند، 

اما براى من هيچ چيزى نيستند.
 سرمربى پيشين تيم فوتبال پرسپوليس همچنين در مورد توافق با 
گرشاسبى در زمينه طلب از باشگاه پرسپوليس، توضيح داد: دو جلسه 
با آقاى گرشاسبى داشته ام و قرار شد نظر هيات مديره را دوشنبه به من 
اعالم كنند. اگر نتيجه  خالف صحبت هاى ما باشد آن را قبول نمى كنم 
و با كمال تاسف ضربه اش را باشگاه پرسپوليس خواهد خورد. آقايان راه 
درست را پيش نمى گيرند و باعث مى شوند كه در نهايت به اين مسائل 
ختم شود. سرمربى تيم فوتبال سايپا در بخش ديگرى از اين نشست 
خبرى و در پاسخ به اين سوال كه بازيكن جديدى در نيم فصل جذب 
خواهند كرد يا نه؟ تصريح كرد: تمام سعى خود را مى كنيم كه بازيكن 
خوبى را جذب كنيم، اما بازيكنانى كه ديده ايم چيزى باالتر از بازيكنان 
خودمان ندارند. شايد دو، سه بازيكن را هفته  آينده جذب كنيم. به دنبال 
يك ملى پوش غير ايرانى هستيم تا بتوانيم بازيكن با كالس به تيم مان 
 اضافه كنيم. دايى همچنين درباره حضور عليرضا حقيقى در تمرين هاى 
سايپا، خاطرنشان كرد: حقيقى براى اين كه بدنش را آماده نگه دارد با ما 

تمرين مى كند.
سرمربى سايپا در پايان صحبت هايش در مورد جدايى محمدرضا اخبارى 
نيز، بيان  كرد: جدايى اخبارى منتفى است و ما او را احتياج داريم. اميدوارم 
كه او به روزهاى اوج خودش بازگردد و ما بتوانيم از او به نحو احسن 

استفاده كنيم.

خانم «گلنار وكيل گيالنى» رييس سابق فدراسيون چوگان، امروز در 
مصاحبه اى افشاگرانه، پرده از اتفاقي عجيب و دردناك برداشته كه 
نمونه اى كوچك از وضعيت تاريك و مشمئز كننده مديريتى كشور 
است. او گفته است: معاون وزير ورزش چندين بار بنده را به دفتر خودش 
فراخواند و هربار مي گفت كه اگر استعفا ندهم، عكس هاي خصوصي ام 
در تلگرام منتشر خواهد شد! او عمال بنده را تهديد كرد و مي گفت كه چرا 
در عكس ها حجاب ندارم و من هربار توضيح مي دادم كه آن عكس ها 

كامال خصوصي هستند...
رسانه هاي  توسط  كشورمان  نام  به  يونسكو  در  چوگان  ورزش  ثبت 
مختلف داخلي و خارجي منعكس شد كه مطمئنا موجب شادي و مسرت 
عالقه مندان به اين رشته خواهد بود، اما اين روزها وضعيت چوگان در 
كشور ما چگونه است و اين فدراسيون چگونه اداره مي شود؟ «تاسف آور» 
شايد واژه مناسبي براي توصيف وضعيت موجود باشد و اگر دقايقي پاي 
صحبت چوگان بازان يا خانواده نونهاالن و نوجوانان مدرسه چوگان تهران 
بنشينيد، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه فدراسيون چوگان در حال حاضر 

بي در و پيكر است.

رفاقت داورزني و آقاي پدرخوانده
عمر ورزش چوگان حدودا 3 هزار سال تخمين زده مي شود 
و گفته شده كه جنگجويان ايراني براي آزمايش سالمت و 
چابكي اسب هاي خود به اين بازي روي آورده اند و سپس 
قوانينش را طراحي كرده اند، اما فدراسيون چوگان از سال 
1381 و پس از تاكيد آيت اهللا خامنه اي بر لزوم سرمايه گذاري 
بيشتر روي اين رشته به طور مستقل تاسيس شد و تا قبل 
از آن زيرنظر فدراسيون سواركاري فعاليت مي كرد. رياست 
فدراسيون سواركاري در آن زمان بر عهده معاون فعلي ورزش 
قهرماني وزارت ورزش و جوانان يعني محمدرضا داورزني بود و 
او ايلخاني زاده كه ظاهرا رابطه دوستانه قديمي هم با خودش 
داشته را به رياست اين فدراسيون تازه تاسيس مي گمارد. 
حمزه ايلخاني زاده از ثروتمندان معروف بوكاني و از رفقاي 
مرحوم حبيب اهللا عسكراوالدي بود كه همانند آن مرحوم در 

كار واردات و صادرات بوده، گفته مي شود چندين كارخانه توليد لوله هاي 
نفتي و گازي دارد. ايلخاني زاده از همان سال 81 تا سال گذشته يعني 
فروردين 95 به مدت 14 سال رياست فدراسيون چوگان را در اختيار 
داشت و سوال اساسي اين است كه او در اين مدت چه كرد كه تيم 
ملي چوگان نتوانست حتي به يك مقام قابل اعتنا در مسابقات آسيايي 
و بين المللي دست يابد و پس از 14 سال فقط در تهران و كرج باشگاه 
چوگان داشتيم؟ تنها عملكرد قابل ذكر در تمام اين سال ها اين بوده كه 
نام او و پسرش، سيامك ايلخاني به عنوان اعضاي فدراسيون جهاني 
چوگان ثبت شود؛ مردي كه بسياري از اهالي اين ورزش باستاني، نام 

«پدرخوانده» را بر او نهادند.
مقاومت مقابل درخواست ها

سرانجام اعتراض اهالي چوگان به نحوه مديريت او در فدراسيون و تملك 
خانوادگي ايلخاني زاده ها بر چوگان باعث شد تا محمود گودرزي، وزير 
قبلي ورزش او را به بهانه پاسپورت كانادايي اش مجبور به استعفا كند اما 
اين پايان كار ايلخاني زاده در فدراسيون چوگان نبود و او با پشتيباني وزارت 

ورزش، معاون امور بانوان خودش را به اين سمت نشاند تا در انتخاباتي در 
فروردين 95 دكتر وكيل گيالني با 36 سال سن رييس فدراسيون چوگان 
شود. برنامه ايلخاني زاده اين بود كه وكيل گيالني در فدراسيون مهره او 
باشد و خودش كماكان تصميم گيرنده نهايي خطاب شود، اما زن جوان 
چوگان باز تن به دستورات آقاي پدرخوانده نداد تا ايلخاني زاده به حركتي 

غيرمتعارف فكر كند.

سلطاني فر وقت مالقات نمي داد
گلنار وكيل گيالني حاال پس از گذشت 2 ماه از اخراج پرحاشيه اش از 
فدراسيون چوگان و در گفت وگويي اختصاصي با «اعتماد»، سكوتش را 
شكسته و پرده از اتفاقي عجيب و دردناك برمي دارد. او در فروردين 95 
كه به رياست فدراسيون چوگان رسيد، تحولي شگرف را در اين ورزش 
به وجود آورد و اقداماتي همچون تاسيس مدرسه چوگان براي كودكان و 
نوجوانان، ميزباني از مسابقات جهاني چوگان، احداث باشگاه هاي چوگان 
در استان هاي ديگر و… را انجام داد كه اين اتفاق ظاهرا اصال براي 
حمزه ايلخاني زاده، رييس قبلي فدراسيون خوشايند نبود و او درصدد 

حاشيه سازي براي گلنار وكيل گيالني برمي آيد. او به «اعتماد» مي گويد: 
«من چوگان را از كودكي آغار كردم و از همان زمان به طور خانوادگي 
با آرياالي ايلخاني زاده و خانواده شان آشنا شدم و عكس هايي هم قاعدتا 
در مهماني هاي خانوادگي گرفته شد. پس از رياست من در فدراسيون 
چوگان، آقاي ايلخاني زاده به بهانه هاي مختلف قصد دخالت و اعمال 
نظر در كار بنده را داشت و انتظارش اين بود كه تمام كارهايم را با ايشان 
هماهنگ كنم كه بنده در مقابل ايشان مقاومت كردم و سعي مي كردم تا 
استقالل خودم را حفظ كنم، زيرا از لحاظ فكري تفاوت زيادي بين ما بود. 
من در آن يك سال و نيم به دستاوردهايي در چوگان رسيدم كه تا قبل 
از آن بي سابقه بود و همين امر براي ايشان و پسرش اصال خوشايند نبود 
و در نهايت به من گفتند كه بايد استعفا دهم و عكس هاي خانوادگي ام 
هم به دفتر داورزني ارسال شد! نتيجه اينكه فشارهاي شان به وزارتخانه 
تاثيرگذار شد و وقتي مقاومتم را ديدند، وزير ورزش در تاريخ دوم مهرماه 
امسال بنده را بركنار كرد. من مدرسه چوگاني را در تهران افتتاح كردم كه 
در عرض چند روز 40 كودك و نوجوان براي ثبت نام آمدند و با حمايت 
بخش خصوصي و والدين بچه ها، اسبچه هاي خزري را وارد كرديم كه 

همين اتفاق هم مثل خاري در چشم آنها بود و مصر بودند كه بايد اين 
مدرسه را تعطيل كنم. بهانه شان هم اين بود كه چوگان براي كودكان 
ضرر دارد اما وقتي از فدراسيون جهاني به تهران آمدند، بسيار از اين اتفاق 
استقبال كردند و گفتند كه در كشورهاي اروپايي هم همين اتفاق درحال 

انجام است كه آقايان اين اتفاق را هم برنتابيدند.»

استعفاي اجباري
از وكيل گيالني پرسيديم كه دقيقا نقش محمدرضا داورزني و وزارت 
ورزش در اين اتفاق چه بود كه او در نهايت تعجب گفت: «ايشان چندين 
بار بنده را به دفتر خودش فراخواند و هربار مي گفت كه اگر استعفا ندهم، 
عكس هاي خصوصي ام در تلگرام منتشر خواهد شد! او عمال بنده را 
تهديد كرد و مي گفت كه چرا در عكس ها حجاب ندارم و من هربار 
توضيح مي دادم كه آن عكس ها كامال خصوصي هستند و بدون اجازه 
من عكس ها را براي شما فرستاده، اما او توجهي به توضيحات من 
نمي كرد و رييس حراست وزارت ورزش و برخي كارمندان مثل خانم 
دكتر محمديان هم در جريان تهديد ايشان هستند. جالب است كه او 
منكر ارسال عكس ها توسط ايلخاني زاده شد و گفت كه اصال 
ارسال كننده عكس ها را نمي شناسد، اما همچنان تاكيد مي كرد 
كه اگر استعفا ندهم عكس هايم در تلگرام منتشر خواهد شد! 
مطمئنا شخص وزير ورزش هم از اين ماجرا و تهديدهاي 
داورزني مطلع بوده كه بدون شنيدن هيچ دفاعيه اي از من 
حكم اخراجم را صادر كرد. من دو ماه تمام از ايشان وقت 
مالقات 10 دقيقه اي مي خواستم تا ماجرا را برايش توضيح 
دهم، اما باورتان مي شود كه يك رييس فدراسيون نتوانست 
پس از گذشت دو ماه با وزير ورزش مالقات كند؟ اصال چطور 
مي شود آقاي داورزني كه معاون وزير هستند، همچنان عضو 
هيات رييسه فدراسيون چوگان هم باشند؟ اين خالف قانون 
نيست؟ آن همه شعار آقاي سلطاني فر درباره بها دادن به زنان 
و جوانان فقط در حد حرف است و بايد از آقاي رييس جمهور 
بپرسيم كه آن شعارهاي دلنشين شما درباره پاسداشت حقوق 
شهروندي افراد و زنان در انتخابات اخير به كجا رسيد؟ آيا اين 
درست است كه معاون وزير ايشان بنده را تهديد به انتشار عكس هاي 

خصوصي ام كند؟»
نزديكان ايلخاني زاده در بين كانديداها

آتي  انتخابات  از  وكيل گيالني  گلنار  با  صحبت مان  انتهاي  در 
مي شود  برگزار  آينده  ماه  يك  تا  حدودا  كه  چوگان  فدراسيون 
پرسيديم و اينكه برنامه حمزه ايلخاني زاده براي اين انتخابات را 
از 8  نفر  داد: «حداقل 2  پاسخ  گيالني  مي كند؟  ارزيابي  چگونه 
هستند.  ايلخاني زاده  كارمندهاي  كرده اند،  ثبت نام  كه  كانديدايي 
به  او  از  و  بود  ايشان  فدراسيون  دبير  كه  دهخدايي  آقاي  مثل 
هيچ وقت  كه  درحالي  مي شود،  ياد  چوگان  پيشكسوت  عنوان 
چوگان  بازي نكرده! يا آقاي هدايت كه او هم از مديران كارخانه 
ايشان است. البته كه واقعا ديگر اخبار اين فدراسيون و كل ورزش 
كشور برايم مهم نيست و آنقدر در اين مدت جفا و بي اخالقي 
رها  خودشان  حال  به  را  دوستان  اين  مي دهم  ترجيح  كه  ديدم 

كنم. واقعا فضاي سالمي براي كار كردن وجود ندارد.»

باشگاه پرسپوليس با توجه به شكايت دو بازيكن سابق خود اكنون
 در آستانه كسر امتياز و حتى سقوط به دسته پايين تر قرار دارد.

فرناندو گابريل، هافبك برزيلى سابق پرسپوليس 
كه در ليگ چهاردهم و با نظر حميد درخشان به 
جمع سرخپوشان اضافه شده بود، در انتهاى آن 
فصل با توجه به مشكالت اخالقى و حرفه اى 
از سوى برانكو ايوانكوويچ در ليست مازاد قرار 
گرفت. اين بازيكن بعد از آن با توجه به عدم 
پرداخت مطالبات خود عليرغم پيگيرى صورت 
گرفته، شكايتى تنظيم و به فيفا ارسال كرده كه 
با پاسخ همراه شد و باشگاه پرسپوليس موظف 
شد طلب 70 هزار دالرى او را پرداخت كند. 
بر اساس توافقى كه پيش از اين صورت گرفته 
بود، باشگاه پرسپوليس بايد مطالبات اين بازيكن 
را طبق اقساط مشخص شده پرداخت مى كرد 
اما اكنون با تعويق اين اتفاق او بار ديگر شكايت 
خود را به فيفا ارسال كرده و اين باشگاه را در 

آستانه خطر كسر امتياز و حتى سقوط به دسته پايين تر قرار 
داده است.

روزبه وثوق احمدى، رئيس كميته تعيين وضعيت فدراسيون 
فوتبال در اينباره گفته: در پرونده شكايت فرناندو گابريل 
باشگاه  پرسپوليس به دليل عدم اجراى راى قبلى به مبلغ 
10 هزار فرانك سوئيس محكوم شده است. آنها در صورتى 
كه ظرف 30 روز پول گابريل را ندهند 6 امتياز به صورت 
اتوماتيك وار از باشگاه پرسپوليس كسر خواهد شد. وى 

در مورد اينكه در صورت بى توجهى باشگاه چه عواقبى در 
انتظار سرخ ها خواهد بود گفت: اگر خداى نكرده 6 امتياز 
كسر شد و باز هم پولى پرداخت نشود آن زمان احتمال 
سقوط پرسپوليس به دسته پايين تر هم وجود خواهد داشت.

ديگر بازيكنى كه اكنون پرسپوليس را با خطر سقوط و كسر 
امتياز تهديد مى كند پرونده مربوط به لوكا ماريچ است. مدافع 
كروات سابق سرخپوشان كه از حيث فنى عملكرد خوبى از 
خود به جا گذاشت و بعد از ترك اين باشگاه اكنون از اين 
تيم مبلغ 75 هزار دالر طلبكار است. با اين حال اين بازيكن 

نيز تاكنون نتوانستند مطالبات خود را در اين زمينه 
دريافت كند تا او نيز با توجه به شكايت خود اكنون 
پرسپوليس را در خطر كسر امتياز و تهديد سقوط 
به دسته پايين تر قرار دهد. باشگاه پرسپوليس بايد 
تا 19 ژانويه مبلغ بدهى لوكا ماريچ بازيكن سابق 
باشگاهش را نيز بپردازد و اگر تا تاريخ اعالم شده 
اين پول داده نشود آن وقت پرونده اين بازيكن 
به كميته انضباطى FIFA خواهد رفت تا جرايم 

ديگر لحاظ شود.
سابق  بازيكن  دو  دالرى  هزار   145 طلب 
پرسپوليس كه مورد تاييد فيفا قرار گرفته ، با 
توجه به شكست هاى قبلى اين باشگاه در فيفا 
مى تواند حساسيت بزرگى را شكل دهد و در 
صورتى كه پيش از حكم فيفا موفق به دريافت 
رضايت فرناندو گابريل و لوكا ماريچ نشوند 
قطعا با اين حكم سنگين احتمالى شرايط براى باشگاه و 
هواداران بغرنج و غير قابل تصور خواهد بود. حميدرضا 
گرشاسبى كه بعد از حضورش روى صندلى سرپرستى اين 
باشگاه توانست جريمه مالى مربوط به پرونده مهدى طارمى 
و ريزه اسپور را به سالمت به سود سرخپوشان شكل دهد، 
اكنون بايد در خصوص ماموريت دوم خود تالش خود را 
آغاز كرده و بايد ديد در اين راه موفق خواهد شد يا اتفاقى 

تلخ در انتظار باشگاه خواهد بود.

جلوى گردن كلفتى مى ايستم

خبـر
 برگزارى سيزدهمين المپياد ورزشى 
بدمينتون كاركنان تامين اجتماعى 
كشور به ميزبانى اداره كل تامين 

اجتماعى خوزستان 
» سيزدهمين المپياد ورزشى بدمينتون كاركنان تامين اجتماعى كشور به 

ميزبانى خوزستان در شهرستان آبادان برگزار شد .
 به گزارش روابط عمومى اداره كل تامين اجتماعى استان خوزستان : 
سيزدهمين المپياد ورزشى بدمينتون كاركنان سراسر كشور به ميزبانى 

خوزستان در شهرستان آبادان برگزار شد .
 در مراسم اهداى مدال ها وجام قهرمانى به تيم هاى اول تا سوم ، محمود 
يارعليزاده مديركل تامين اجتماعى خوزستان با تاكيد بر اينكه ورزش 
موجب گسترش حس يكرنگى و همگرايى در افراد مى گردد ، گفت 
: متوليان امر ورزش در سازمان تامين اجتماعى به اين مهم واقفند كه 
توجه به ورزش كاركنان موجب مى گردد تا با سالمت و نشاط بيشترى 

پاسخگوى مراجعين به سازمان باشند .
 مديركل تامين اجتماعى خوزستان به آثار روانى ورزش اشاره و تصريح 
كرد همانطور كه ورزش بر جسم آدمى تاثير مى گذارد بر روح و روان او 
هم تاثير دارد و از اين روست كه دين مبين اسالم به ورزش و ورزشكار 
به ديده احترام مى نگرد زيرا ورزش مى تواند آدمى را در رسيدن به كمال 
انسانى يارى نمايد و اسالم هم  هر عملى را كه به آدمى در رسيدن به 

كمال كمك كند ، ارج نهاده و آن را مطلوب مى داند .
 در ادامه اين مراسم دكتر صادق جليلى مدير درمان تامين اجتماعى 
خوزستان ضمن تشريح رشادت هاى رزمندگان دفاع مقدس در دوران 
هشت سال جنگ تحميلى به موضوع حصر آبادان اشاره و تاكيد كرد 
آرامش ، آسايش و امنيت امروز را مرهون كسانى هستيم كه عالوه بر 
قهرمان بودن ،پهلوان نيز بوده اند و ايثار  و شهادت را براى نسل جوان 

ايران اسالمى به ارمغان آورده اند .
 دكتر جليلى همچنين ميزبانى خوزستان را فرصتى دانست تا در كنار 
فرهنگ قهرمانى درامر زيباى ورزش از نزديك شاهد فرهنگ پهلوانى 

رزمندگان در خطه خوزستان باشيم .
 همچنين عبداله ابوالقاسمى معاونت اداره كل خدمات عمومى و رفاه  
تامين اجتماعى با تشريح اهم فعاليت ها ، برنامه ها و اقدامات به عمل 
آمده در حوزه ورزش كاركنان سازمان به اهميت ورزش اشاره و تصريح 
كرد بى ترديد اهميت ورزش و تالش بر توسعه كمى و كيفى آن در 
ميان كاركنان واحد هاى تابعه سازمان بزرگ تامين اجتماعى به دليل آثار 
سودمندى همچون افزايش توانايى هاى جسمى و روحى بر كسى پوشيده 
نيست وجاى تقديردارد كه مديريت عامل بزرگترين سازمان بيمه گر كشور 
اهتمام ويژه اى براى ورزش كاركنان قائل هستند و با اتكا به اين پشتوانه 
توانسته ايم المپياد هاى ورزشى كاركنان را در رشته هاى گوناگون و به 

ميزبانى استان ها در كشور اجرا نمائيم .
 ابوالقاسمى همچنين به فعاليت هاى ورزشى به ويژه ورزشهاى همگانى 
كاركنان بازنشسته و مستمرى بگيران تحت پوشش سازمان تامين 
اجتماعى اشاره و اظهار داشت خوشبختانه براى پيشكسوتان عرصه كار 
وتالش نيز تمهيدات خوب و ويژه اى لحاظ گرديده و طى سال هاى 
اخير شاهد برگزارى المپيادهاى ورزشى و فرهنگى براى اين عزيزان نيز 

بوده ايم .
 در اين مراسم على اشترى ماهينى رئيس تربيت بدنى سازمان تامين 
اجتماعى با اعالم اينكه جاى خرسندى دارد كه بار ديگر شاهد يك رخداد 
ورزشى و فرهنگى تحت عنوان المپياد ورزشى بدمينتون كاركنان سازمان 
به ميزبانى اداره كل تامين اجتماعى خوزستان باشيم گفت : بى شك 
برگزارى المپياد ها بهانه زيبايى است تا دركنار هم شاهد دوستى ، حس 
همدلى و همراهى كاركنان باشيم كه پاسخگوى جامعه بزرگى از آحاد 
تحت پوشش تامين اجتماعى هستند و قطعا ورزش باعث گرديده تا با 

نشاط بيشترى به انجام امور محوله اهتمام ورزند .
 اشترى ماهينى به روند برگزارى سيزدهمين المپياد كاركنان اشاره و گفت 
بيش از 140 نفر از كاركنان مرد ، در قالب 29 تيم از سراسر كشور در اين 
المپياد حضور داشتند كه به نوبه خود از حضور اين عزيزان تقدير و تشكر 

مى نمايم .
 اين دوره از مسابقات كه به مدت 4 روز در سالن ورزشى حضرت ولى 
عصر (عج) شهرستان هاى آبادان برگزار گرديد و در پايان تيم هاى 
مديريت درمان كردستان ، اداره كل گلستان و اداره كل يزد به ترتيب 

عناوين اول تا سوم را بدست آورند .
 همچنين در اين مراسم از تالش هاى بعمل آمده مسعود معتمدى 
فر مسئول برگزارى مسابقات و رياست كميته ورزش تامين اجتماعى 

خوزستان تقدير شد .

ايران جايى در ماجراى AFC ندارد
در اين بيانيه نامى از ايران نيست تا مشخص شود كنفدراسيون فوتبال آسيا 
كماكان و براى سال دوم اراده اى به برگزارى بازى تيم هاى عربستانى 
در ايران ندارد. البته دولت عربستان به شهروندان خود اعالم كرده حق 
سفر به ايران را ندارند و اين مسئله از سوى اى اف سى پذيرفته شده چون 

مرجع آن جايى باالتر از فدراسيون فوتبال عربستان است.
بيانيه خبرى اى اف سى به معناى پايان تالش هاى ايران براى ميزبانى از 

تيم هاى عربستانى در ليگ قهرمانان آسيا در تهران است.
 يك گروه نمايندگى بلندپايه از اى اف سى به سرپرستى پرافول پاتل، 
كشورهاى  از  ژانويه 2018،  در  كنفدراسيون،  اين  ارشد  رئيس  نايب 
عربستان سعودى، امارات و قطر ديدار خواهد كرد. بنا به نوشته سايت اى 
اف سى در جلسه كميته اجراى اى اف سى كه ماه گذشته در بانكوك 
برگزار شد، تصميم گرفته شد كه اين گروه ويژه با اعضاى فدراسيون ها و 
نمايندگان دولت هاى سه كشور متخاصم (عربستان ، امارات و قطر) ديدار 
كنند تا در مورد تصميمات كميته اى اف سى و همچنين قوانين و مقررات 

رقابت هاى اف سى به آنها توضيح بدهند. 
شيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفه، رئيس اى اف سى، براى نشان دادن 
تعهد كامل، خود را از اتفاقاتى كه در منطقه غرب آسيا رخ داده كنار كشيد 
و آقاى پاتل را مسئول رسيدگى به اتفاقات رخ داده كرد؛ تصميمى كه با 
تاييد كميته اجرايى همراه شد. پاتل به همراه تعدادى از اعضاى ارشد اى 
اف سى از جمله ماريانو آرنتا، عضو كميته اجرايى و شين مان جيل، مدير 

بخش مسابقات اى اف سى، راهى اين سه كشور خواهند شد.
در اين بيانيه نامى از ايران نيست تا مشخص شود كنفدراسيون فوتبال آسيا 
كماكان و براى سال دوم اراده اى به برگزارى بازى تيم هاى عربستانى 
در ايران ندارد. البته دولت عربستان به شهروندان خود اعالم كرده حق 
سفر به ايران را ندارند و اين مسئله از سوى اى اف سى پذيرفته شده چون 

مرجع آن جايى باالتر از فدراسيون فوتبال عربستان است.
جالب اينكه بعد از بيانيه نهايى كميته اجرايى اى اف سى و حذف نام ايران 
على كفاشيان مدعى شده بود كه نام ايران بعدا به بيانيه اضافه مى شود 
اما حقيقت ماجرا چيز ديگرى است؛ اين كه جلسه كميته اجرايى درباره 

ميزبانى اصال درباره ايران نبوده و در اين باره دروغ گفته شده است. 
البته اى اف سى يك آژانس امنيتى مستقل را مامور ارزيابى شرايط امنيتى 
و ايمنى در خاور ميانه كرده كه آنها به ايران سفر خواهند كرد تا محروميت 
از ميزبانى كه البته ريشه ديپلماتيك و فرافدراسيونى دارد، شامل بازى با 

تيم هاى اماراتى هم نشود.

استعفا ندهى تصاوير خصوصى ات منتشر مى شود!
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توسط  گرفته  صورت  تهديدهاى  پى  در 
گروه هاى فشار رسمى و غيررسمى، وزارت 
و  صادره  مجوزهاى  پاى  ديگر  بار  ارشاد 
خود  نمايش  شوراى  تصميمات  همچنين 
نايستاد و اكران فيلم سينمايى «عصبانى نيستم» 

را تا زمان نامعلوم به تعويق انداخت!

صنفى  شوراى  سخنگوى  فرجى  غالمرضا 
امروز  جلسه  مصوبات  درباره  نمايش، 
دوشنبه 27 آذرماه شوراى صنفى نمايش در 
گفت وگويى با ايسنا بيان كرد:  بحث اصلى 
جلسه شورا به اكران فيلم «عصبانى نيستم» 
حضور  با  اين باره  در  كه  داشت  اختصاص 
تهيه كننده و پخش كننده اين فيلم تصميم بر 

اين شد كه با توجه به تراكم!! فيلم هاى روى پرده سينماها، 
«عصبانى نيستم» در زمانى ديگر به اكران عمومى درآيد!!

 گفتنى اينكه، ديروز يك بيانيه تهديدآميز به وزير ارشاد 
از  كه  بود  شده  منتشر  دانشجويى  بسيج  يك  توسط 
وزير خواسته بود فيلم «عصبانى نيستم» را اكران نكند 
امروز  كه  حاليست  در  اين  خورد!  خواهد  سيلى  واال 
بسيج  سينماى  و  فيلم  دفتر  عضو  صفارى  محمدسعيد 
پياله  نوشت:  اينستاگرامش  در  صادق(ع)  امام  دانشگاه 
نامه  باز  كن،  تهديد  بفرست،  عينك  بزن،  نامه  بفرست، 
بزن، بازهم نامه بزن و بازهم نامه بزن؛ كه تو از مطالبه 

گرى فقط همين ها را ياد گرفتى.
امام  دانشگاه  دانشجويى  بسيج  سمت  از  اى  نامه  اخيرا   
صادق(عليه السالم) منتشر شده است، كه حرف هاى مطرح 
شده در آن، تخليات ذهنى تنها سه الى چهار نفر بوده و 
متأسفانه به اسم دانشگاه امام صادق(عليه السالم) و بسيج 

تمام شده است.
در اينجا بنده به عنوان عضو دفتر فيلم و سينماي بسيج 
دانشجويى دانشگاه امام صادق(عليه السالم)، ضمن تمام 
انتقادات وارده بر فيلم، اين روش انتقاد رو مردود اعالم 
كرده و اذعان ميكنم #اين_نامه_از_سمت_ما_نيست! و 
اما روى صحبتم با مدعيان خودسر! جنگ رسانه، فقط 
است.  مثل  به  تقابل  نقد،  راه  نيست.  فيلم  با  قلم  جنگ 
هاى  تنبلى  از  دست  اسالمى  انقالب  سينماى  متوليان 
مفرطى كه دست و بال بچه هاى مكتبى را بسته است، 
بردارند و بسازند و بسازند و خوب بسازند. و تا زمانى 
كه خوب نمى سازند، پس بچشند آن چه هر آن كس 

ميخواهد به جامعه مى خوراند.

چرا از «عصبانى نيستم» عصبانى اند؟
عصبانى نيستم به كارگردانى رضا درميشيان و محصول 
سال 1392 است و تنها نماينده سينماى ايران در شصت 
و چهارمين جشنواره بين المللى فيلم برلين و دومين فيلم 
بلند سينمايى رضا درميشيان پس از فيلم تحسين شده بغض 
محصول 1392 است. فيلمبردارى «عصبانى نيستم» در 24 
مرداد آغاز و پس از 52 جلسه فيلمبردارى 19 مهر به پايان 
رسيده است. تمام صحنه هاى عصبانى نيستم در تهران فيلم 
بردارى شده است و در بيش از 60 لوكيشن مختلف از 
شمالى ترين تا جنوبى ترين نقطه تهران. «عصبانى نيستم» داستان 
«نويد» با نقش آفرينى نويد محمدزاده دانشجوى ستاره دار و 
اخراجى است كه براى فراهم آوردن حداقل شرايط زندگى 
در رويارويى با بى اخالقى هاى جامعه با خود تمرين مى كند 
تا «عصبانى» نباشد و در تالش است تا دختر مورد عالقه اش 
«ستاره» با بازى باران كوثرى را از دست ندهد. نسخه اى كه در 
سى و دومين جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد، با 17 دقيقه 
سانسور و حذف پايان فيلم بوده است. گفته مى شود بعضى 
ها تنها امكان نمايش فيلم را در صورت حذف بيش از 30 
دقيقه ديگر از فيلم اعالم كرده اند! اين فيلم اشارات صريحى 
به 8 سال دوران رياست جمهورى محمود احمدى نژاد دارد و 
داستان دانشجويى اخراجى و ستاره دار است و به همين دليل 

«فيلم حامى فتنه» لقب گرفته است!!
وب سايت جشنواره فيلم برلين شنبه 28 دى ماه 1392 از 
حضور عصبانى نيستم در شصت و چهارمين دوره خود 
خبر داد. جشنواره فيلم برلين از 17 تا 27 بهمن ماه 92 
در كشور آلمان برگزار شد و «عصبانى نيستم» به عنوان تنها 

نماينده سينماى ايران در شصت و چهارمين دوره 
جشنواره معتبر برلين به نمايش درآمد و با استقبال 
شديد منتقدان و تماشاگران روبرو شد. پس از 
پايان هر نمايش فيلم هم رضا درميشيان به همراه 
دو بازيگرش باران كوثرى و نويد محمدزاده با 
لباس هاى طراحى شده براى اين فستيوال در 
جلسات پرسش و پاسخ حضور پيدا كرده و 

مورد تشويق فراوان قرار گرفتند.
در  نمايش  اولين  از  پس  نيستم!»  «عصبانى 
جشنواره فيلم فجر در سينما آزادى با استقبال 
شديد مردم روبرو شد، به طورى كه در همان 
سانس اول نمايش به سانس فوق العاده رسيد 
و صف هاى خريد بليط آن در مقابل سينماهاى 
در  نيستم»  «عصبانى  شد.  تشكيل  جشنواره 
شش رشته  :بهترين بازيگر نقش اول مرد (نويد محمدزاده)، 
بهترين بازيگر نقش اول زن (باران كوثرى)، بهترين تدوين 
(هايده صفى يارى)، بهترين صدابردار (نظام الدين كيايى)، 
بهترين صداگذار (محمد رضا دلپاك)، بهترين جلوه هاى 

ويژه (امير سحرخيز و كامران سحرخيز) كانديد شده بود.
رضا عطاران برنده سيمرغ بهترين بازيگر نقش اول مرد در 
جشنواره سى و دوم فيلم فجر در مصاحبه اى كوتاه گفت: «اين 
سيمرغ متعلق به من نيست. زيرا راى هيئت داوران جشنواره 
فجر انتخاب نويد محمدزاده به عنوان بهترين بازيگر مرد 
جشنواره بوده. به همين خاطر اين جايزه را متعلق به ايشان 
مى دانم نه خودم. همين». با وجود آنكه اين فيلم سينمايى، 
قرارداد خود را در شهريور 1393 در گروه سينما آفريقا 
به ثبت رساند و قرار شد پس از اكران فيلم خواب زده ها 
به نمايش درآيد، در مهرماه همان سال، كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى با ارسال نامه اى به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، خواستار عدم صدور مجوز اكران اين فيلم و 7 
فيلم ديگر شد كه از آنها با عنوان «فيلم هاى مرتبط با فتنه»! نام 
برده شده است. به گفته احمد سالك، «برخى فيلم ها با اين كه 
مجوز فيلمنامه و توليد دريافت كرده اند اما در هنگام ساخته 
شدن، به حاشيه رفته اند و نمايش آنها به مصلحت نظام نيست!!» 
در آبان همان سال، على جنتى، وزير ارشاد وقت ايران، از عدم 
اكران اين فيلم تا زمان اعمال سانسورهاى جديد خبر داد و 
اعالم كرد كه وى، شخصاً اقدام به مشاهده فيلم و ميزان اعمال 
سانسور بر روى آن، مى نمايد! و حاال پس از 3 سال باز هم 
وزارت ارشاد دولت تدبير بخاطر چند تهديد گروه هاى فشار، 
باز هم از مصوبات شوراى نمايش خود عدول و از اكران آن 

جلوگيرى به عمل آورد!

مصاحبه هاى ناصر ملك مطيعى از تلويزيون پخش 
نشد.  قرار بود شامگاه چهارشنبه 29 آذر مصاحبه 
ناصر ملك مطيعى در شبكه شما و در برنامه ”من 
و شما“ و همچنين در برنامه دورهمى شبكه نسيم 
پخش شود اما هيچكدام از اين مصاحبه ها پخش 
نشد. برنامه من و شما از شبكه شما از ساعت 19 
آغاز شد اما در ابتداى برنامه و در آغاز معرفى برنامه 
اين  قطع  كه  شد  اعالم  و  شد  قطع  برنامه  ناگهان 
برنامه به دليل نقص فنى بوده است. به دنبال اين امر 
مصاحبه ناصر ملك مطيعى در برنامه دورهمى نيز 
پخش نشد و قسمت ديگرى از اين برنامه پخش شد.

 در همين زمينه كانال برنامه كات نوشت: بنا بر اطالعات 
موثق، ماجرا از اين قرار بوده كه آرش ظلى پور مجرى برنامه 
برنامه اش،  عوامل  همراهى  با  پيش  روز  چند  شما  و  من 
ملك مطيعى  ناصر  حضور  مجوز  تلويزيون  مديران  از 
در تلويزيون را مى گيرد. او سپس اين بازيگر كهنه كار و 
ملك مطيعى  و  مى كند  دعوت  برنامه اش  به  را  سرشناس 

دعوتش را مى پذيرد و به شبكه شما مى رود. برنامه به طور 
كامل ضبط و آماده ى انتشار مى شود. 

 طبق كنداكتور رسمى تلويزيون، برنامه من و شما هر هفته 
جمعه ساعت14  از شبكه شما پخش مى شود. به همين 
تا  مى ماند  جمعه  روز  منتظر  گروهش  و  ظلى پور  خاطر 
”آس“ خود را رو كنند اما در اين ميان اتفاق عجيبى رخ 
مى دهد و آن هم اينكه خبر اين ماجرا به گوش مشاور، 

در  او  و  مى رسد  مديرى  مهران  همراه  و  دوست 
اقدامى غيرحرفه اى به مديرى پيشنهاد مى دهد حاال 
كه تا جمعه چند روزى باقى است و مجوز حضور 
ملك مطيعى در تلويزيون هم چند روز قبل صادر 
شده، بهتر است آنها سريع ملك مطيعى را به برنامه ى 
خود دعوت كنند و به برنامه ى من و شما رودست 

بزنند!
 عجيب تر آنكه مديرى پيشنهاد همكارش را مى پذيرد 
و ملك مطيعى را به سرعت برنامه خود دعوت مى كند 
تا افتخار اولين حضور ملك مطيعى در تلويزيون به نام 
او و برنامه اش ثبت شود. عوامل برنامه ى من و شما 
كه متوجه اين ماجرا ميشوند تصميم مى گيرند همان طور كه 
پيش از مديرى، ملك مطيعى را به برنامه ى خود آوردند، با 
هماهنگى مديران شبكه شما برنامه ى خود را اين هفته به 
طور استثنا جلو بيندازند و روز چهارشنبه ساعت 19 روى 
آنتن ببرند تا برنامه ى روز جمعه شان تحت تاثير دورهمى 

قرار نگيرد.

يك  ترخيص  از  مطبوعاتى  معاون  پيش  روز  چند 
محموله كاغذ از گمرك خبر داد و اهالى مطبوعات را 
تا اندازه اى اميدوار كرد؛ اما اين محموله همچنان در 
گمرك است و به گفته مديران مسؤول روزنامه ها، 

هنوز شرايط كمبود كاغذ تغييرى نكرده است.
مدتى است كه كاغذ كيميا شده و بيم كمتر شدن يا 
تمام شدن همين تيراژ ناچيز مطبوعات به جان مديران 
مسؤول و البته دلواپسان فرهنگ افتاده است. مساله اى 
كه واكنش بسيارى از مطبوعات خصوصى را به دنبال 
داشت و حتى برخى از روزنامه ها از روى ناچارى يا 
اعتراض اعالم كردند كه براى مدتى فقط به صورت 
الكترونيكى منتشر خواهند شد يا تعداد صفحات خود 

را كم مى كنند.به دنبال خبر افزايش تعرفه واردات كاغذ و 
تحرير روزنامه  در هفته هاى اخير، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم كرد كه تعرفه انواع كاغذ چاپ و تحرير و 
روزنامه تا پايان سال جارى كماكان مطابق روال قبل بوده و 
افزايش نخواهد يافت؛ اما طبق گفته برخى مديران مسؤول 
روزنامه هاى خصوصى، اعالم صرف اين خبر هم به افزايش 

قيمت كاغذ و كمبود آن منجر شده است.
در اين ميان حسين انتظامى، معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اعالم كرد كه «يك محموله كاغذ در حال 
بانك  مساعدت  با  گفت:  او  است»؛  گمرك  از  ترخيص 
مركزى كه ارز مبادله اى در اختيار واردكنندگان كاغذ قرار 
داد، يك محموله 10 هزار تنى كاغذ روزنامه و تحرير در 
حال ترخيص از گمرك است و تا هفته آينده به انبارهاى 
چاپخانه ها مى رسد. اين محموله شامل عرض هاى مختلف 
مصرفى است كه كمك مى كند التهاب موجود بازار كاغذ 
مرتفع شود. با نگاه مثبت دولت به حوزه نشر و مطبوعات، 
موضوع افزايش تعرفه واردات كاغذ منتفى شد تا شايعاتى 

كه در اين زمينه موجب بالتكليفى واردكنندگان شده بود، 
خود به خود منتفى شود.» اما اينكه چنين تمهيداتى تا چه 
اندازه به طور واقعى بر وضعيت كمبود كاغذ تاثير گذاشته، 
پرسشى است كه خبرنگار ايسنا پس از اعالم خبر رسيدن 
كاغذ، در گفت وگو با چند تن از مديران مسؤول روزنامه ها 

به بحث گذاشته است.
حسين عبدالهى، مدير مسؤول روزنامه «آرمان امروز» در 
اين زمينه مى گويد: اين محموله كاغذى كه هم اكنون در 
گمرك قرار دارد، راه حل كوتاه مدتى است و بايد براى اين 
مشكل يك فكر اساسى كرد. اين مشكلى است كه بايد به 
دست دولت حل شود و با پيگيرى  زودتر كاغذ را از گمرك 
ترخيص كند تا قيمت ثابت بماند؛ چراكه ماندن در گمرك 
ممكن است به افزايش قيمت فروش اين محموله منجر 
شود. به هر حال حتى اگر كاغذ كيلويى پنج ريال هم افزايش 

داشته باشد، به هنگام فروش آمار هنگفتى مى شود.
 منصور قنواتى، مدير مسؤول روزنامه «بهار» نيز در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا مشكل خريد كاغذ در بازار حل شده 
است، اظهار مى كند: كاغذ همچنان با قيمت باال به فروش 

محموله  اگر  است.  نشده  حل  مشكلى  و  مى رسد 
كاغذى كه هم اكنون در گمرك هست ترخيص شود، 
روال سخت اين چند وقت اخير تا اندازه اى به شرايط 
عادى باز خواهد خواهد گشت؛ اما تجار كاغذ رسمًا 
اعالم كرده اند كه ديگر كاغذ به نرخ قبلى يعنى حدود 
2200 تومان به فروش نخواهد رسيد و با افزايش 
بود. خواهد  تومان همراه  باالى 3000 هزار  قيمت 
او مى گويد: سازمان تعزيرات در اين مدت به برخى 
از مراكز فروش كاغذ مراجعه كرده و حتى شنيده 
شده كه برخى از آنها را نيز پلمپ كرده است؛ اين 
در حالى است كه مشكل اصلى، كاغذفروشان خرده 
نيستند، بلكه آن بنگاه مطبوعاتى است كه حجم زيادى 
از كاغذ موجود در بازار را به قيمت مناسب براى مصرف 
چند ماهه مى خرد و بازار را خالى مى كند. شنيده شده كه به 
دليل پيگيرى هاى سازمان تعزيرات، برخى از فروشندگان كه 
طبيعتاً تابع نرخ دالر هستند، تتمه كاغذ باقى مانده در بازار 
تومان  قيمت 3700  با  ولى  تومان،  فاكتور  2400  با  را 
به فروش مى رسانند؛ ضمن اينكه اصوال كاغذ چندانى 
بخش  نشريات  مديران  همه  و  ندارد  وجود  بازار  در 
خصوصى در به در به دنبال كاغذ مى گردند و آنگونه كه 
شنيدم كاغذ رول روزنامه تا 3800 تومان در هر كيلو هم 
به فروش رسيده است كه اميدوارم وعده معاون مطبوعاتى 
وزير ارشاد در مورد ورود 10 هزار تن كاغذ به بازار به 

سرعت اجرايى شود.
همچنين مهدى رحمانيان، مدير مسؤول روزنامه «شرق» در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا ترخيص محموله كاغذ مشكل 
روزنامه ها را حل مى كند، مى گويد: فعال شرايط به همان 
صورت و تغييرى ايجاد نشده است. اما قطعا با ترخيص 

كاغذ مشكل حل خواهد شد.

دولت تدبير و يك عقب نشينى  مفتضحانه ديگر!

لنوشـته د
شهر سكوت

شهر را سكوت فرا گرفته بود، سكوتى سياه، شهرى خالى از صداهاى با معنا. 
هرچه هم بود باز سكوت دلنشين تر بود.

زمان مفهوم ندارد. سال ها، فصل ها و روزها يكيست. شهرى داراى برج هاى 
خاكى و خانه هاى ِگلى اى كه در هر كدام بچه اى مادرش را صدا ميزند اما كسى 
نيست كه پاسخ دهد. پارك ها، پاييز و بهار فرقى ندارند ، زمستان برفى سياه دارد 
و تابستان پاييز زود رس است.  ابرها فرارى اند از شهر، شهر باران ندارد. دخترك 
اكاردئون مى نوازد، اكاردئون صدا ندارد. بازيگران نقش خود را فراموش كرده اند 
سينما تماشاگر ندارد. ميوه فروش ميوه هايش كپك زده، بى مشترى گوشه اى 

سيگار مى كشد. شهر به دنبال رنگين كمان است.
بچه ها پدر مادرشان را نمى شناسند، لبخندى برلب ندارند دفترها نقاشى هاى 

شان سفيد است. 
دلها شادى را انگار تا به حال نديده اند آرى شادى فراموش شده است و 
كتاب هايى كه هر روز، روز به روز عتيقه تر مى شوند و بى خواننده درون قفسه 

ها خاك مى خورند.
اين سكوت، تنها سكوت گوش نيست، سكوت نگاه است، سكوت انديشه است 

و چه دل هاى پر فريادى كه خاموش مانده اند. 
آرى شهر رنگين كمان مى خواهد.

شـيه حا ر  د
با ركورددار بازيگرى در سينما آشنا شويد

امروز 30 آذر ماه مصادف با سالروز تولد حميده خيرآبادى بازيگر فقيد سينما و 
تلويزيون ايران است.

آذر ماه مصادف با سالروز تولد حميده خيرآبادى بازيگر سينما و تلوزيون ايران 
است. خير آبادى از جمله بازيگرانى است كه نقش هاى به يادماندنى فراوانى را 
در آثارى همچون ”خانه سبز“، ”اجاره نشين ها“، ”پدر ساالر“، ”مادر“ و ”كاله 

قرمزى و پسرخاله“ به يادگار گذاشته است.
وى در سال 1303 و در شهر رشت به دنيا آمد. وى مادر ثريا قاسمى ديگر بازيگر 
سينماى ايران است. هنرمندى كه هنوز در حال كسب افتخار بوده و به تازگى با 
فيلم ”وياليى ها“ موفق به كسب سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر شده است.

وى فعاليت در تئاتر را در سال 1326 و در سينما با بازى در فيلم ”ميهن پرست" در 
سال 1332 آغاز كرد. خيرآبادى در طول فعاليت هنرى خود، بيش از 150 فيلم و 
سريال را در كارنامه خود داشت كه از اين نظر ميان بازيگران ايرانى ركورددار بود.
از جمله فيلم هاى و مجموعه هاى تلويزيونى او مى توان به سمندون، پدرساالر، 
تلخ وشيرين، خانه سبز، همه فرزندان من، تحفه هند،اجاره نشين ها، خانه ابرى، 

ريحانه، مادر و شب بيست ونهم اشاره كرد.
خير آبادى آخرين تجربه سينماى خود را با عباس كيارستمى پشت سر گذاشت. 

وى در سال 1383 در فيلم ”شيرين" كيارستمى به ايفاى نقش پرداخت.
حميده خيرآبادى بازيگر قديمى سينما، تئاتر و تلويزيون در سال 1389 از دنيا رفت 

و در بهشت زهرا (س) در مقبره خانوادگى به خاك سپرده شد.

تلويزيون پول ندارد
 كه ما برنامه بسازيم

بازيگر و مجرى تلويزيون گفت: درباره ضبط اين برنامه هيچ پيش بينى نمى شود 
كرد چون تلويزيون بودجه ندارد و تقصيرى هم ندارند. اسپانسرهاى بيرونى نيز 

كه مى خواهند ورود كنند با سختى اين كار را انجام مى دهند.
 على فروتن بازيگر و مجرى تلويزيون درباره آخرين وضعيت برنامه ”عموهاى 
فيتيله اى" گفت: درباره ضبط برنامه فيتيله هيچ پيش بينى نمى شود كرد چون 
تلويزيون بودجه ندارد و تقصيرى هم ندارند. اسپانسرهاى بيرونى نيز كه مى 

خواهند ورود كنند با سختى اين كار را انجام مى دهند.
وى درباره اجراى نمايش ”چتر سپيد" به عنوان دليل وضعيت نامعلوم برنامه 

”عموهاى فيتيله اى" اظهار كرد: يكى از داليل تعويق در شروع برنامه فيتيله 
به اجراى نمايش ما ”چتر سپيد" بر مى گردد اما از طرفى براى توليد برنامه اى 
كه 14 سال روى آنتن است، اسپانسر پاى آن ايستاده و همه كار هاى آن را 
كرده است هماهنگى دوباره براى ضبط آن سخت نيست اما زمان آن   دائم 
تغيير مى كند. ما حقوق ثابت نداريم و نمى توانيم منتظر بمانيم كه اگر دوست 
داشتند برنامه ”عموهاى فيتيله اى" را كار كنند آن هم برنامه اى كه اسپانسر 
آن را خودمان آورده ايم. اين بازيگر در ادامه تصريح كرد: از مهرماه سال گذشته 
اسپانسر هماهنگ كرديم تا قبل از نوروز سال 96 كار شروع شود اما پشت گوش 
انداخته شد و بودجه به خزانه دولت بازگشت. مجددا اسپانسر موافقت كرد كه 
براى ضبط و پخش برنامه هزينه كند اما تا امروز هيچ اتفاقى نيفتاده است. ما هم 
عمرمان مى گذرد، جايى نيست كه عمر بخريم، زندگى خرج دارد و بايد كار كنيم.

شهاب حسينى از شهرزاد جدا مى شود؟
بازيگر سريال شب دهم درباره شايعه جدايى شهاب حسينى از پروژه شهرزاد 
تصريح كرد: در جايى خبر زده بودند كه شهاب حسينى بنا به مشكالتى كه با 
حسن فتحى داشته از شهرزاد انصراف خواهد داد كه من اين قضيه را تكذيب 
مى كنم. پرويز فالحى پور بازيگر سينما و تلويزيون درخصوص احتمال ساخت 
فصل چهارم سريال شهرزاد گفت: از همان ابتدا شهرزاد براى سه فصل نوشته 
شده بود و فيلمنامه همين سه فصل را در اختيار ما گذاشتند. صحبت هايى در 
برخى رسانه ها مبنى بر ساخت فصل چهارم شهرزاد وجود دارد كه من آن را 
تاييد نمى كنم. وى در همين راستا افزود: گروه شهرزاد در حال فيلمبردارى فصل 
سوم است و هيچ صحبتى با بازيگران در مورد فصل چهارم نشده است. به عنوان 
مثال من كه تا پايان فصل سوم حضور دارم همچنان از خبر منتشر شده در مورد 
شهرزاد 4 بى خبرم. بازيگر سريال شب دهم درباره شايعه جدايى شهاب حسينى 
از پروژه شهرزاد تصريح كرد: در جايى خبر زده بودند كه شهاب حسينى بنا به 
مشكالتى كه با حسن فتحى داشته از شهرزاد انصراف خواهد داد كه من اين 
قضيه را تكذيب مى كنم. شهاب حسينى در كمال آرامش و با رابطه اى خوب با 

كارگردان به كار خود ادامه مى دهد و همه اين اخبار شايعه است.
خاطرنشان كرد:  تازه  آثارى  بازى در  اشاره وجود پيشنهادات  با  پور  فالحى 
پيشنهادى براى بازى در سينما و تلويزيون داشته ام و فعًال در حال بررسى متن 
و فيلمنامه اين آثار هستم. به اميد خدا اگر شرايط به خوبى پيش رود شايد در آنها 

به ايفاى نقش بپردازم.

حذف ناصر ملك مطيعى از آنتن سيما!

بحران كاغذ مطبوعات ادامه دارد

عليرضا اسماعيلى

نوشـت عكـس 

هر واژه را به عشق تو در رقص آورم / جانا غم تو روح هنر مى دهد به من  
 شعر: مهدى سهيلى

نجمه مساعدي

نـه بخا كتا
داستان مردى كه دوست داشت دختر باشد 

به  دچار  مادر  و  يوپ  داستان  منى»،  مادرِ  «تو 
به  آدميرال  يوپ  كه  داستانى  است؛  آلزايمرش 
عنوان نويسنده، در آن هم نقش خود و هم نقش 

مادرش را بازى مى كند.
 You are my mother- Joop اگر عبارت
Admiraal  را در يوتيوب سرچ كنيد، چند ويدئو 
خواهيد ديد از بازى يوپ آدميرال، نمايشنامه نويس، 
كارگردان و بازيگِر مرِد هلندى كه در متنى نوشته 
خودش به نام «تو مادرِ منى»، هم نقش خود و 
هم نقش مادر مبتال به آلزايمرش را بازى مى كند.

 چاپ اول «تو مادرِ منى» در ايران با ترجمه حميد 
امجد، توسط انتشارات نيال منتشر شده است و در 
قدم اول عكس روى جلد است كه جذبتان مى كند؛ 
عكسى كه ليلى گلستان از مادرش فخرى گلستان 

گرفته است.  
 در شروع و پايان بخش كوتاهى كه با عنوان 
«درباره نويسنده» پيش از آغاز نمايشنامه آمده، 
سپتامبر  آدميرال 26  «يوپ  است:  شده  نوشته 
خلدرالنِد  استان  اوپ هيمرت،  دهكده  در   1937
كشور هلند زاده شد... او يك شب قبل از مرگش 
بر اثر حمله قلبى در شصت و هشت سالگى (25 
مارس 2006) در نمايش «بازى عشق» بر صحنه 
رفت كه نقشش در آن نيز شب آخر زندگى اش 
را مى گذراند.»  حميد امجد در اين بخش اشاره 
كرده است كه شهرت جهانِى آدميرال با «تو مادِر 
منى» آغاز شد، اثرى كه آدميرال خودش آن را 
نوشت و خودش هم به تنهايى در هر دو نقش 
مادر و پسر بازى كرد البته همراه با سگش كينو. 
آدميرال اين نمايش را در سراسر هلند و بعد در 
كشورهاى مختلف چرخاند و در اجراى تلويزيونى و 

فيلم سينمايى اش هم جلوى دوربين رفت.    
 امجد همچنين اشاره مى كند كه «تو مادرِ منى» 
متنى است شاخص، ظريف و سهل و ممتنع براى 
آزمودن توانايى بازيگران در اجراهاى حرفه اى و 

دانشگاهى.  در بخشى از متن مى خوانيم:
 «مادر: مى خوام ازت يه چيزى بپرسم. صاف و 
صادق. ولى بعدش تو هم بايد صاف و صادق 

جوابمو بدى.

 يوپ: خيلى خب.
 مادر: تو ترجيح مى دادى دختر باشى؟

 يوپ: آره.
 مادر: و باعثش من بودم.

 يوپ: ولى مادر من خوشبختم. واقعا. گريه نكن. 
ما با هم خوشبختيم. بقيه فقط براى اين بهمون 
فكر  جور  اين  مى كنن،  حسودى  كه  مى خندن 

نمى كنى؟
 مادر: تو امشب اين جا مى مونى؟

 يوپ: نه مادر. من بايد برگردم آمستردام. تو اين 
جا مى مونى.

 مادر: آمستردام! آره. اون وقت «اين جا» يعنى 
كجا؟

 يوپ: اين جا يعنى دلفت.
 مادر: دلفت؟

 يوپ: آره. تو سه ساله كه اين جا زندگى مى كنى...» 
 در همان بخش «درباره نويسنده» آمده است كه 
توفيق نمايشنامه صرفا به بازى شخص آدميرال 
وابسته نبوده است و از دهه 1980 تا امروز ده ها 
اجراى گوناگون از اين نمايش با بازيگران مختلف 

بر صحنه رفته و مى رود.
 انتشارات نيال «تو مادرِ منى» را با شمارگان 2200 
نسخه و قيمت شش هزار تومان روانه بازار كرده 

است.


