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هفته نامه منطقه ای

نوسانات نرخ ارز
 و چوب  خالص به مطبوعات!

در  ارز  نرخ  قاعده  بدون  افزایش  ناظر  همه  حالیکه  در   
کشور ،هستند هنوز کسی نمی داند که این معادله براساس 
از  بسیاری  کند.سکوت  می  تبعیت  اقتصادی  فرمول  چه 
کارشناسان اقتصادی گواه روشنی از سردرگمی از چیدمان 
داده هایی است که خود از راستی آزمائی آنها عاجز هستند.

در این میان مطبوعات کشور )و به صورت اعم رسانه ها(در 
دو دم یک قیچی قرار گرفته اند .از یک سو سرعت فناوری 
و توسعه شبکه مجازی و از سوی دیگر افزایش اخیر قیمت 
نهاده های تولیدکورسوی امید حیات آنها را در محاق برده 
است. یقینا وقتی قیمت های کاالهای داخلی و خارجی  بدون 
قاعده باال می رود مهمترین عامل حیات مطبوعات و رسانه 
یعنی سفارش دهندگان آگهی های قانونی و تبلیغاتی هم 
بسمت و سوی کاهش سهم این مقوله در بودجه خویش 
بر می آیند.همچنین پایین آمدن قدرت خرید و رویکرد به 
فضای مجازی اندک مشتریان مطبوعات را به سیر نزولی 

هدایت خواهد نمود.                                     صفحه 2

هنوز عزم جدی در دولت برای مقابله 
با بحران اقتصادی وجود ندارد

 همانگونه که در سال ۹۶ گفته ام؛ دولت با بزرگترین 
بحران اقتصادی تاریخ کشور مواجه خواهدبود. متاسفانه 
هنوز هم عزم جدی برای کنترل شرایط بحران اقتصادی 
استراتژی ها و  تمام  و  بین دولت مردان وجودندارد  در 
سیاست های مالی و پولی دولت فاقد زیرساخت و پایه 

علمی وجامع نگری است.
در بعضی از مقاالت و تحلیل ها می بینیم این موضوع 
مطرح می شود که این تورم و بحران ها برنامه ریزی 
می  اشاره  اقتصاد  در  درمانی  مبحث شوک  به  یا  است 
شود؛ اما مطمئن باشید این رکود و تورم تنها محصول 
ناکارآمدی است و هیچ برنامه وهدف سیاسی یا اقتصادی 

درداخل کشور در پشت بحران های اخیر نیست.
به نظر من ابتالء نظام اداری ومالی کشور به بیماری 
ایدز اقتصادی بهترین دلیل بحران های اخیر در نظام 
اقتصادی کشور است.                                      صفحه 2
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 این روزها صدای بسیاری از نمایندگان 
مجل��س و م��ردم بابت گران��ی درآمده 
اس��ت، یک��ی از نماین��دگان مجلس از 
افزایش س��اعتی قیمت خ��ودرو گفته و 
رئیس صنف طال و جواهر هم از حباب 
یک میلیونی س��که. انفجار قیمت ها در 

هفت��ه ه��ای اخی��ر دیگ��ر داد

درصد   2۳.۴ گفت:  رفاه  وزارت  سرپرست 
دچار  مختلف  دالیل  به  کشور  جمعیت 

اضطراب روحی و روانی هستند.
کرد:  اظهار  بندپی   محسنی  انوشیروان   
پیشکسوتان گنجینه های پرباری هستند که 
سال ها تالش این افراد در عرصه های مختلف 

آثار پرباری نصیب جامعه اسالمی کرده است.

تازه  اخیر شکلهای  در سالیان  اعتراض ها   
تری به خود گرفته و از محیط های کاری 
مطالبات  آمده اند.  خیابان ها  به  کارگاهها  و 
عقب  بحث  به  محدود  تنها  دیگر  صنفی 
افتادن دستمزد و مطالبات حقوقی نیست، 
تجمعات  پراکندگی  و  شده  تندتر  شعارها 
صنفی بیشتر.  گوش همه انگار عادت کرده 

به اخبار اعتراضات صنفی و ...

اگر حاکمیت تدبیر نکند....

۲۳.۴ درصد جمعیت کشور
 دچار اضطراب هستند

اعتراضات کارگران در خیابان
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، مشکالت زیست 
محیطی را ناشی از سوءمدیریت دانست و گفت: در چند سال اخیر 
۴00 هزار نفر از خوزستان به سمت شمال کشور مهاجرت کرده اند؛ 
این مهاجرت ها که همچنان نیز ادامه دارد، بافت جمعیتی را این 
منطقه را تغییر داده است. پروانه سلحشوری  درباره آسیب های 
اجتماعی، افزود: آب ناسالم، ریزگردها و هوای نامطبوع، گرمای زیاد 
هوا و شرایط اقلیمی نامساعد همچنین بیکاری، فقر و گرانی باعث 
شده تا مردم در زندگی روزمره دچار مشکالت بسیار شوند و مجبور 

به ترک محل سکونت خود باشند.
جمعیت استان خوزستان حدود چهار میلیون و 700 هزار نفر است که 
با توجه به این میزان مهاجرت، می توان گفت که حدود 10 درصد 

جمعیت این استان مهاجرت کرده اند.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش های مردمی، ساکنان خوزستان 
شب ها به دلیل بوی سوختگی که گفته می شود از سوختن 
هورالعظیم است یا شاید علت دیگری دارد، نمی توانند بخوابند. عضو 

کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: این مردم ایثاگرانی هستند که 
در هشت سال جنگ تحمیلی از کشور دفاع کردند و شایسته نیست 
که اکنون به دلیل سوءمدیریت از حداقل حقوق و کرامت انسانی 
برخوردار نباشند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: البته شهرهای دیگر هم مشکالت خاص خود را 
دارند؛ در کالنشهر تهران آلودگی و ترافیک معضالت آزاردهنده ای 
برای تهرانی ها است و خستگی های ناشی از این دو معضل بهره 

وری زندگی مردم را کاهش داده است.
سلحشوری افزود: از دید مردم سایر نقاط کشور، تهرانی ها خشن تر 
و دارای رفتارهای پرخاشگرایانه تر هستند و بی اعتمادی در بین آنان 
بیشتر است و شاید یکی از مهمترین علت های این رفتارها شرایط 

نامطلوب زندگی باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس »بیکاری« را مادر آسیب های 
اجتماعی دانست و گفت: آسیب های اجتماعی ناشی از نبود فرصت 
های شغلی مناسب، به اشکال مختلف نمایان می شود و با نگاه 

سیستمی می توان فهمید که سوءمدیریت و چندگانگی تصمیمات 
عامل اصلی بروز این آسیب ها هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی افزود: اگرچه از 
منظر جامعه شناختی هر پدیده اجتماعی علل و معلول های بسیار 

دارد اما منشاء اصلی آنها ناکارآمدی است.
وی ادامه داد: بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله فقر، 
اعتیاد، فحشا و فساد به دلیل بیکاری و نبود اشتغال است و اگر 
افراد جامعه شغل مناسبی داشته باشند، ازدواج و تشکیل خانواده 
بیشتر می شود و آسیب ها کاهش می یابد این در حالی است 
که بخشی از ازدواج های کنونی به دلیل بیکاری و فقر به طالق 

منجر می شود.
سلحشوری خاطرنشان کرد: امروز به دلیل رشد فضای اطالع رسانی 
و وجود رسانه های مختلف، ناکارآمدی هایی که در سطوح مدیریتی 
داشتیم، بیشتر دیده می شود و متوجه می شویم در گوشه و کنار این 

مرز و بوم چه اتفاقات ناگواری در جریان است

ی ا هن  سا ر ه  و گر
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به دنبال شکایت از صداوسیما هستم

دمای مناسب برای تنظیم ترموستات در کولرهای گازی 
بین ۲۳ تا ۲5 درجه سانتیگراد می باشد.

1521 سامانه پرداخت قبض برق در اهواز
121سامانه  اتفاقات برق اهواز 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

افزایش  از  خوزستان  تاالسمی  انجمن  مدیرعامل 
مشکالت بیماران تاالسمی در پی باال رفتن چشمگیر 

قیمت داروهای این بیماران خبر داد.
مصرف  اهمیت  به  اشاره  با  خوش اخالق،  مریم 
اظهار کرد:  تاالسمی  بیماران  برای  داروهای آهن زدا 
ویال  هر  قیمت  که  می شود  نیم  و  سال  یک  حدود 
آمپول داروی دسفرال 500 تومان شده بود اما در سه 
ماه اخیر و با اعمال تحریم ها قیمت هر ویال دسفرال 

به 5600 تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی از خانواده های تاالسمی سه 

تا چهار بیمار تاالسمی دارند، تصریح کرد: بسته به وزن و میزان آهن، هر 
بیمار باید ماهانه  80 تا 120 ویال داروی دسفرال مصرف کند. اگر یک 
خانوده سه بیمار تاالسمی داشته باشد، باید ماهانه حدود یک میلیون و 

700 هزار تومان هزینه تامین دارو را پرداخت کند.
تاالسمی  داروهای  اینکه  بیان  با  خوزستان  تاالسمی  انجمن  مدیرعامل 
افزایش چشمگیر داشته اند، ادامه داد: همچنین قیمت هر یک عدد قرص 

خوراکی اکس جید از 500 تومان به 5900 تومان افزایش یافته است.
خوش اخالق گفت: با توجه به باال رفتن قیمت داروها، بیماران تاالسمی 

دیگر نمی توانند داروی دسفرال را خریداری کنند.
وی بیان کرد: بیماران تاالسمی داروی ایرانی معادل دسفرال را که رایگان 

بالینی  تاکنون هیچ تست  اما  است، مصرف می کنند 
داروی  این  نگرفته است که مشخص شود  صورت 

ایرانی تا چه حد می تواند کارآمد باشد.
مدیرعامل انجمن تاالسمی خوزستان افزود: در واقع 
نمی دانیم این دارو آهن زدا هست یا خیر؟ بسیاری از 
بیماران تاالسمی پس از مصرف داروی ایرانی معادل 

دسفرال دچار حساسیت یا خارش پوستی می شوند.
وی اظهار کرد: گران شدن قیمت داروی دسفرال و 
مناسب نبودن داروی معادل ایرانی دسفرال را معضلی 
برای بیماران تاالسمی دانست و گفت: وقتی که آهن 
بر  عالوه  و  می شوند  دیابت  دچار  برود  باال  تاالسمی  بیماران  خون  در 
یک  واقع  در  کنند.  تزریق  نیز  انسولین  باید  تاالسمی،  بیماری  عوارض 

مشکل به مشکالت بیماران تاالسمی افزوده می شود.
خوش اخالق افزود: همچنین با باال رفتن آهن در خون بیماران تاالسمی، 
آهن دور قلب را فرا می گیرد و موجب مشکالت قلبی می شود. این اواخر 
تاالسمی  بیماران  در  بیماری ها  و  جسمی  مشکالت  افزایش  شاهد  نیز 

بوده ایم.
باال  توجه  با  کرد:  بیان  تاالسمی  بیماران  داروی  کمبود  وی درخصوص 
رفتن نرخ ارز گاهی به صورت مقطعی برخی دارو ها قطع می شوند زیرا 

مواد اولیه داروهای ایرانی نیز از خارج وارد می شود.

افزایش مشکالت بیماران تاالسمی 
در پی باال رفتن چشمگیر قیمت داروها

Bamdadzagros.news@gmail.com
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خوزستان

سرپرست وزارت رفاه گفت: 2۳.۴ درصد جمعیت 
کشور به دالیل مختلف دچار اضطراب روحی و 

روانی هستند.
 انوشیروان محسنی بندپی  اظهار کرد: پیشکسوتان 
گنجینه های پرباری هستند که سال ها تالش این 
آثار پرباری نصیب  افراد در عرصه های مختلف 

جامعه اسالمی کرده است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از بازنشستگان 
تصریح کرد: یکی از اولویت های برنامه های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بزرگترین وزارتخانه 
اجتماعی است، حمایت از قشر بازنشسته و فراهم 

کردن آسایش روحی و معنوی است.
محسنی بندپی گفت: تالش می کنیم با کمک 
حقوق  سازی  همسان  اسالمی،  شورای  مجلس 
بازنشستگان که مطالبه ای بحق است، محقق شود.

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: کف حقوق 
بازنشستگان از یک میلیون و 800 هزار تومان به 2 میلیون و 100 هزار 
تومان افزایش یافته است. در حال حاضر سه درصد جمعیت بازنشستگان 

ماهانه زیر یک میلیون و ۳00 هزار تومان حقوق دریافت می کنند که 
با توجه به شرایطی که در آن قرار دادیم باید حمایت های اجتماعی از 

بازنشستگان را تقویت کنیم.
وی با تاکید بر لزوم رفع دغدغه هزینه سالمت بازنشستگان گفت: به 

لحاظ علمی با باال رفتن سن بیماریهایی در انسان نمایان می شود 
که درمان آن هزینه های باالیی دارد. طبق برآوردها تقریبا بیشتر 
بیماران صعب العالج باالی ۵8 یا ۶0 سال دارند و خرید خدمات 

سالمت در این زمینه هزینه باالیی می طلبد.
خدمات  خرید  دغدغه  بتوانیم  باید  کرد:  بیان  بندپی  محسنی 
سالمت را از بازنشستگان برطرف کنیم یعنی بیمه تکمیلی و 
بسته بیمه تکمیلی از پوشش کامل و بهتری برخوردار باشد. 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 2۳.۴ 
درصد جمعیت کشور به دالیل مختلف دچار اضطراب روحی 
و روانی هستند. تنهایی و باال رفتن سن موجب افزایش این 
اختالالت می شود که برای کاهش آن هرچه کانون های امید 

توسعه یابند، تاثیرگذارتر است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر 20 درصد سالمندان زن و 10 درصد 
سالمندان مرد تنها زندگی می کنند که با راه اندازی کانون های 
امید می توانیم فضای بهتری برای آنان ایجاد کنیم. محسنی 
امید  کانون  دارای  خوزستان  شهرهای  از  برخی  کرد:  بیان  بندپی 
هستند اما باید در شهرهای با جمعیت باالی ۴۵00 نفر بازنشسته 

نسبت به راه اندازی کانون های امید اقدام شود. 

ج��واد مرش��دی: این روزه��ا صدای بس��یاری از 
نمایندگان مجل��س و مردم باب��ت گرانی درآمده 
است، یکی از نمایندگان مجلس از افزایش ساعتی 
قیمت خودرو گفت��ه و رئیس صنف طال و جواهر 
هم از حباب یک میلیونی سکه. انفجار قیمت ها در 
هفته های اخیر دیگر داد برخی از سیاسیون را هم 
درآورده ،افزای��ش بی رویه قیمتی که هیچ منطق 
اقتصادی هم پش��ت آن نیس��ت  .براس��تی ریشه 
این افسار گسیختگی قیمت ها در کجاست و چه 
کسانی از آن س��ود می برند ,محتکران شناسایی 
شدند و انبار ها لو رفت اما قیمت ها نه تنها پایین 
نیامدند بلکه باالتر هم رفتند.ظاهرا دیگر از دست 
دولت ه��م کاری بر نمی آی��د و نظارت و کنترل 
هم به ورطه فراموشی سپرده شده .شاید بهتر باشد 
ساز و کار را به عرضه و تقاضا بسپاریم تا شاید به 
ثبات قیمت ها برسیم .در ابتدای گرانی ها دولت با 
ترفند های خود توانست تا حدودی قیمت کاالهای 
اساسی را حفظ کند که آن هم این روز ها از دست 
دولت خارج و بر موج گرانی سوار شده است.اینکه 
چرا دولتی که به گفته رئیس جمهوری به نخبگان 
مراجعه می کند و نظرات کارشناسی می گیرد، در 
طرح های اقتصادی شکست می خورد، سوالی بود 
که آرمان شرق از دکتر مرتضی افقه استاد دانشگاه 

چمران پرسید که در پی می آید.
ریشه این قیمت های افسار گسیخته در کجاست 

و چه کسانی سود این کار را می برند؟
ریشه ی اصلی نابسامانی های اخیر در قیمت های 
ارز و به تبع آن در قیمت کاالها، بی تدبیری ها و 
سوءتدبیرها در سه دهه گذشته پس از جنگ است 
که تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور نتوانستند 
مسیر درست برای نیل به اقتصادی توسعه یافته، 
مقاوم و باکمترین وابستگی به خارج را پیدا کنند. 
ناکامی ها و س��وءتدبیرها باعث ش��د که اقتصاد 
کشور برخالف ش��عارها و آرمان های انقالب، به 
فروش نفت خام وابس��ته بماند. همین امر اقتصاد 
کش��ور را در مقابل تهدیدات خارجی و نیز حوادث 
طبیعی داخلی بسیار آسیب پذیر کرده است. حاصل 
آنکه متغیرهای اقتص��ادی به خصوص قیمت ارز 
که منش��أ اصلی آن فروش نفت اس��ت به شدت 
به تحوالت مرتبط با نفت وابس��ته ماند. بنابراین، 
هر تحولی که باعث شود؛ درآمدهای ارزی کشور 
تحت تأثیر قرار گی��رد قیمت ارز را در داخل متأثر 
می نماید.بعد از خروج امریکا از برجام در بهار سال 
جاری، نگرانی صاحبان نقدینگی باعث هجوم آن 
ها به بانک ها و صرافی ها ش��د تا س��رمایه های 
خود را به ارز و طال تبدیل کنند که به خارج انتقال 
دهن��د و یا حداقل از کاهش ارزش س��رمایه های 
نقدی خ��ود جلوگیری کنند. کاماًل طبیعی بود که 
هرچه به زمان اعمال تحریم ها نزدیک تر ش��ود، 
این افزایش ادامه خواهد یافت. بدیهی اس��ت که 
هر گونه سخنرانی مسئولین نظام یا خارجی های 
مرتبط با بحث تحریم ها، یا تنش های سیاس��ی 
داخلی بین گروه های رقیب سیاس��ی که بی اعتنا 
به منافع ملی به دنبال منافع شخصی و حزبی خود 
هس��تند، به این التهاب و نگرانی مردم نس��بت به 
آینده دامن بزند و بالفاصله بر قیمت ارز تأثیرگذار 

خواهد بود.

دستکش ۴ هزار تومانی ش��ده ۴8 هزار تومان در 
حالی که پتروشیمی ارز دولتی می گیرد و از سوی 
دیگر خودرو سازان هم می گویند خودکفا شده ایم 

اما باز افزایش قیمت داریم ،چرا؟
از آنجا که تولید داخل در چهار بخش کش��اورزی، 
صنع��ت، نف��ت، و خدم��ات هن��وز به ش��دت به 
درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت وابسته مانده، 
ه��ر گونه تغییر در قیم��ت ارز بالفاصله بر قیمت 
کاالهای ساخت داخل و یا وارداتی تأثیرگذار است. 
به همین دلیل بعد از افزایش قیمت ارز، انتظار می 
رفت که قیمت کاالها نیز افزایش شدید پیدا کنند. 
الزم به ذکر است که در شرایط فعلی، هنوز کشور 
وارد تحریم ها نش��ده و آنچه رخ داده عمدتاً ناشی 
از نگرانی مردم و فعالین اقتصادی نسبت به آینده 
و جو روانی ناش��ی از آنس��ت. به همین دلیل اگر 
حاکمیت ب��رای کنترل عرض��ه و تقاضای ذخایر 
ارزی تدبیری نیاندیش��د و نیز نتواند از سوءاستفاده 
ی س��ودجویان از ارز ه��ای ارزان که برای تأمین 
نیازهای کاالئی مردم اعطا می شود جلوگیری کند، 

متأسفانه این روند قیمت ها تداوم خواهد یافت.

 اخیرا به طور مداوم از کش��ف احتکار می گویند و 
انبار ها را به تصویر می کشند ولی کماکان شاهد 
افزایش بی رویه قیمت ها هستیم که هیچ منطق 
اقتصادی هم پش��ت آن نیس��ت. اساسا چه ساز و 
کارهای اقتصادی و سیاست های غلطی باعث این 

موضوع شده؟
اتفاقاً تمام آنچه اتفاق می افتد یا افتاده است منطق 
اقتص��ادی دارند. برای اینک��ه تغییرات متغیرهای 
اقتصادی در جهت پیشرفت و رفاه مردم یک کشور 
حرکت کنند، وجود پی��ش نیازهای غیراقتصادی 

ضروری است. 
یکی از این پیش نیازها که زمینه رونق تولید داخل 
را فراهم می کند، کاهش ریسک و احساس امنیت 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان نسبت به آینده 
اس��ت. اگر این دو گروه در جامعه نسبت به آینده 
بدبین باشند و یا ریسک تولید افزایش یابد، منطقی 
است که رفتار مصرف کننده و تولید کننده نسبت 
به شرایط عادی متفاوت باشد و این جزئی از منطق 
اقتصادی اس��ت. در شرایط فعلی، و با بی تدبیری 
های گذشته، نه تنها شرایط اقتصادی مقاوم نشده 
و نسبت به روابط خارجی آسیب پذیر مانده است، 
بلک��ه اعتماد عمومی به ت��وان حاکمیت در بهبود 
وض��ع فعل��ی به ش��دت کاهش یافته و س��رمایه 

اجتماعی پیشین هم دیگر وجود ندارد، طبیعی است 
که مصرف کننده نگران آینده ی خود به س��مت 
خرید بیشتر کاالها برود و تولید کننده و وارد کننده 
نیز س��عی کنند به امید افزای��ش قیمت، از فروش 
کاالها خودداری کنند. اینکه در رسانه ملی مرتب 
از کشف انبارهای احتکار خبر می دهند خود بیشتر 
ب��ه التهاب مردم دامن می زن��د. به عالوه، آنگونه 
که برخی مطلعین گفته اند بس��یاری از این اخبار 
مبتنی بر کشف انبار احتکار، در واقع احتکار نیستند 
بلکه انبارهای مرسوم و معمول توزیع کنندگان اند 
که همیشه وجود داشته تا به مرور به مراکز توزیع 
بعدی منتقل ش��وند. به نظرم رسانه ی ملی هم با 
بی تدبیری و بدون آش��نائی با شیوه ی برخورد با 
ش��رایط غیرعادی فعلی، متوسل به ارائه ی برنامه 
هائی غیرعلمی شده که به جای آنکه مردم نسبت 
به آینده خوش بین ش��وند، نگرانی شان را تشدید 

می کند.
می توانیم انتظار داشته باشیم که نظارت و کنترل 
بازار را درس��ت کند و یا اینکه اگر به سمت عرضه 
و تقاضا برویم بهتر است،کدامیک کار آیی بیشتری 

دارد و باید در دستور کار قرار گیرد؟
در شرایط فعلی کار از سمت عرضه و تقاضا رفتن 
گذش��ته است. اتفاقاً یکی از اش��تباهات عمده ی 
اقتصاددانان نئوکالسیک و بازار آزادی و مشاورین 
دولت همین بود که توصیه به رهاس��ازی نرخ ارز 
کردند این امر باعث شد که همان مختصر کنترل 
قیمت ارز و سایر کاالها نیز از دست حاکمیت رها 
شود. در شرایط فعلی تنها راه، پذیرش شرایط فوق 
العاده ی کش��ور است و ش��رایط را مثل وضعیت 
جنگی تلق��ی کردن اس��ت و بنابرای��ن، هم باید 
به حفظ ذخایر ارزی و س��رمایه ای کش��ور همت 
بگمارند و هم نس��بت به تأمین مایحتاج مردم به 
خص��وص دهک های پائین جامع��ه برنامه ریزی 
نمایند، در غیراینصورت بعید است بتوانند مانع بدتر 

شدن شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه شوند.
چرا دولتی ک��ه به ادعای رئی��س آن به نخبگان 
مراجعه م��ی کند و نظرات کارشناس��ی می گیرد 

طرح هایش با شکست مواجه می شوند؟
یکی از مش��کالت آنس��ت که هنوز مش��اورین و 
برخی وزرای دولت ش��رایط را عادی تلقی نموده 
و نس��خه هایی ارائه می کنند که مناسب شرایط 
عادی آن هم در کشورهای پیشرفته است. اصرار 
بر آزاد سازی قیمت ارز ناشی از همان کج فکری 

گروه نخبگان طرفدار بازار آزاد اس��ت که ش��رایط 
را به اینجا کش��انید. اشکال عمده ی دیگر آنست 
ک��ه چ��وم حاکمیت مثل ت��وده ی م��ردم ظواهر 
مش��کالت که اقتصادی اند را مالحظه می کند، 
صرفاً ب��ه دنبال حل مش��کالت از طریق فرمول 
های اقتصادی است در حالیکه نمود مشکالت اگر 
چه اقتصادی اند اما ریش��ه آنها غیراقتصادی و در 
شرایط فعلی کاماًل سیاس��ی است. در این شرایط 
باید از طرق سیاس��ی مشکل را به حداقل برسانند 
و در وهله ی بعد، اقتصاددانی که به س��اختارهای 
فعلی کشور تسلط دارند، راه حل خروج از مشکالت 
ح��ادی اقتصادی ارائه نمایند. آنچه در حال حاضر 
باید انجام گیرد آنست که با بهره گیری از امکانات 
محدود موجود، بیش��ترین استفاده را در راه تأمین 
نیازه��ای مردم انج��ام دهند. بازگردان��دن اعتماد 
مردم و افزایش س��رمایه اجتماعی نیز می تواند در 

مشارکت مردم تا رفع مشکل تأثیر گذار باشد.
دولت در بخش کاالهای اساسی تا حدی توانسته 
بود قیمت ها را کنترل کند اما آنها هم گران شدند، 
چرا دولت نمی توان��د مدیریت کند ،ضعف دولت 

کجاست؟
حل مش��کل اکنون دیگ��ر خارج از ت��وان دولت 
ب��ه معنی قوه ی مجریه اس��ت. با دوران جنگ و 
ف��داکاری های پس از انق��الب نیز فاصله زیادی 
گرفته ایم. س��اختار دولت و س��ایر دستگاه های 
ارت��زاق کننده از بودجه نی��ز مملو از نیروی کاری 
اس��ت که بدون شایس��تگی و ت��وان و تخصص 
الزم به این دس��تگاه ها تحمیل شده اند. انتخاب 
و انتصاب مدیران نیز از این قاعده مستنثی نبوده 
و بدون طی مراحل شایس��تگی و عمدتاً براساس 
رواب��ط فامیلی، حزبی و مذهبی به دس��تگاه های 
اجرائی تحمیل ش��ده اند. وجود یک بوروکراسی 
کند و ناکارآ، نیز مزید بر علت شده است. مجموعه 
ی این دالیل باعث ش��ده تا دستگاه های اجرائی 
و نظارت��ی  دیگر توان مدیریت ش��رایط بحرانی 

اینچنینی را نداشته باشند.
 گ��روه های سیاس��ی رقیب هم ب��دون توجه به 
شرایط فوق العاده موجود، همچنان با بی اعتنائی به 
منافع ملی و با نگاهی تنگ نظرانه به منافع اندک 
ش��خصی و گروهی خود، به تشدید تنش داخلی و 
ایجاد التهاب در جامعه دامن می زنند. رفتار برخی 
مجلسیان نابالغ در درگیری با دولت و بحث و جدل 
ه��ای آن ها در منظر مردم فضای روانی موجود را 
بیش از گذشته متش��نج می کند. هنوز یک سال 
از رأی اعتم��اد همین مجلس��یان به هیئت دولت 
نگذشته اس��ت و مردم می پرس��ند چگونه موقع 
رأی اعتم��اد به ناکارآمدی ای��ن وزیرانی که برای 
استیضاح به صف ش��ان کرده اند توجه نداشتند و 
در طول 10 ماه گذش��ته هم این ناکارآمدی ها را 
ندیدند و درس��ت در اوج بح��ران که تغییرات می 
تواند به بدتر ش��دن ش��رایط کمک کند به یکباره 
هم��ه ی بی تدبیری های وزراء را مالحظه کردند 
و به دنبال حذفش��ان برآمدن��د؟ در واقع این خود 
نمایندگانند که باید استیضاح شوند و با این ژست 
ه��ای اصالح گ��ری نمی توانند نق��ش خود را در 

شرایط فعلی کتمان کنند.
منبع آرمان شرق

ا معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان گفت: 
به دلیل نوسانات نرخ ارز و آثار آن نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در 

طرح های توجیهی مالی طرح های اشتغالزایی داریم.
سید علی بحرینی مقدم  اظهار کرد: اعتبارات اشتغالزایی استان امسال 
سه هزار و ۳70 میلیارد تومان است که ۵0 درصد آن در فاز اول 

اختصاص یافته است.
وی افزود: این اعتبارات برای یک هزار و ۶8۳ طرح اختصاص یافته 
که 700 میلیارد تومان آن با ۹ هزار و 2۳۵ فرصت شغلی جدید به 

بانک ها ارجاع داده شده است.
استاندار  انسانی  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خوزستان تصریح کرد: تاکنون 7۶2 طرح با اعتبار 118 میلیارد تومان 
و اشتغالزایی یک هزار و 8۴۵ نفر بررسی و 70 درصد از سهم ۵0 
درصدی ابتدایی جذب شده که باتوجه به مسائل و مشکالتی که در 

سامانه اشتغال داشتیم تخصیص اعتبارات دیر اتفاق افتاد.
بحرینی مقدم عنوان کرد: اقتصاد استان بیش از 1.۵ برابر اقتصاد سایر 
استان ها دولتی است که به دلیل اجرای طرح های بزرگ و ملی است 

و مشاغل خرد کمتر امکان بروز و توسعه پیدا کرده اند.
وی اضافه کرد: به دلیل نوسانات نرخ ارز و آثار آن نیاز به بازنگری و 
تجدیدنظر در طرح های توجیهی مالی طرح های مصوب و تخصیص 

تسهیالت تکمیلی به آنها داریم.
استاندار  انسانی  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خوزستان یادآور شد: افزایش نرخ ارز باعث تجدید نظر در سرمایه 
در گردش واحدهای اقتصادی شده و سقف 10 درصد جوابگوی 
 700 اینکه  به  باتوجه  متمرکز  درصد   ۳0 از  و  نیست  نیازشان 
میلیارد تومان طرح داریم انتظار داریم سقف تخصیصی به استان 

افزایش یابد.
بحرینی مقدم در پایان بیان کرد: تمام توان خود را برای حفظ وضعیت 
اشتغال موجود گذاشتیم و حفظ اشتغال موجود اولویت نخست معاونت 

اقتصادی استانداری خوزستان است.

اگر حاکمیت تدبیر نکند....
ش�ت ا د د یا

ش�ت ا د د یا

خب�ر

نوسانات نرخ ارز و چوب خالص به مطبوعات!

هنوز عزم جدی در دولت برای مقابله با بحران اقتصادی وجود ندارد

تجلیل از بازنشستگان شیالت استان خوزستان

توسعه و احداث شبكه برق  بخش هايي از شهرستان كارون

 در حالیکه همه ناظر افزایش بدون قاعده نرخ ارز در 
کشور ،هستند هنوز کسی نمی داند که این معادله 
براساس چه فرمول اقتصادی تبعیت می کند.سکوت 
از  روشنی  گواه  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری 
سردرگمی از چیدمان داده هایی است که خود از راستی 
آزمائی آنها عاجز هستند.در این میان مطبوعات کشور 
)و به صورت اعم رسانه ها(در دو دم یک قیچی قرار 
گرفته اند .از یک سو سرعت فناوری و توسعه شبکه 
مجازی و از سوی دیگر افزایش اخیر قیمت نهاده های 

تولیدکورسوی امید حیات آنها را در محاق برده است.
یقینا وقتی قیمت های کاالهای داخلی و خارجی  بدون قاعده باال می رود 
مهمترین عامل حیات مطبوعات و رسانه یعنی سفارش دهندگان آگهی های 
قانونی و تبلیغاتی هم بسمت و سوی کاهش سهم این مقوله در بودجه خویش 
بر می آیند.همچنین پایین آمدن قدرت خرید و رویکرد به فضای مجازی 
اندک مشتریان مطبوعات را به سیر نزولی هدایت خواهد نمود.در اقتصاد یک 
ضرب المثل است که می گوید:»بهترین درآمد کاهش هزینه است«.بنابراین 
مدیران و گردانندگان مطبوعات هم چاره ای غیر از تبعیت از این فرمول 
ندارندو اولین شکار این شرایط تحمیلی نیروی انسانی و سپس کاهش تیراژ 
خواهد بود.در حقیقت فرهنگ در چنبره سازوکاری گیر می افتد که بجز تلخی 
چیزی بکام یک خبرنگار نمی ریزد.حلقه ای ضعیف که مدتها با چندرغاز درآمد 
فرهنگی ساخته تا غرور آرمانی خویش را با قلم حفظ نماید اما سرانجام تیغ 

تیز و بی رحم اقتصاد ،زندگی اش را طعمه قرار می دهد.
در این میان و با کمال تاسف جامعه رسانه ای علیرغم 
اظهارنظر در همه چیز کمتر سوزنی به تشکیالت و 
که  است.تشکیالتی  زده  سازماندهی صنفی خویش 
علی القاعده در این روزهای سخت می توانست التیام 
بخش پاره ای از دردهای سونامی »نرخ ارز«در سفره 
وی باشد.البته باید اذعان نمود که فرآیند ایجاد سازمان 
و تشکیالت صنفی برای پاره ای از مدیران مطبوعاتی 
که بصورت انفرادی در حال فعالیت اقتصاد رسانه ای در 
داالنهای برخی ادارات و شرکتها هستند، نمی تواند خوشایند باشد اما باید 
دانست که در این روزهای حیات و مرگ توسل به سازمان های صنفی مثل 
»خانه مطبوعات« یکی از امکانات قانونی برای چانه زنی و دفاع مشروع از 
حقوق مطبوعات و رسانه هاست که می توان با توسل به آن از این طوفان با 
خسارات کمتر عبور نمود .در غیر این صورت هریک ار رسانه ها شاهد مرگ 
همسایه اش خواهد بود تا نوبت وی رسد.باید خانه های مطبوعات را بعنوان 
یک سرپل حفظ حقوق جامعه رسانه جدی گرفت و از نگرش های انفرادی 
پرهیز کرد.هرچند که برخی از گردانندگان این تشکیالت از رویکرد جامعه 
رسانه و عضویت و یا نامزدی افراد گوناگون جهت هیات مدیره وحشت دارند 
اما این خلوت را باید بهم زد و از همه حقوق اعضای رسانه ها دفاع نمود و از 

مرگ زودرس و تحمیلی  دور شد .
* مدیرمسئول روزنامه اقتصاد بومی

 همانگونه که در سال ۹۶ گفته ام؛ دولت با بزرگترین 
بحران اقتصادی تاریخ کشور مواجه خواهدبود. متاسفانه 
هنوز هم عزم جدی برای کنترل شرایط بحران اقتصادی 
در بین دولت مردان وجودندارد و تمام استراتژی ها و 
سیاست های مالی و پولی دولت فاقد زیرساخت و پایه 

علمی وجامع نگری است.
در بعضی از مقاالت و تحلیل ها می بینیم این موضوع 
مطرح می شود که این تورم و بحران ها برنامه ریزی 
است یا به مبحث شوک درمانی در اقتصاد اشاره می 

شود؛ اما مطمئن باشید این رکود و تورم تنها محصول ناکارآمدی است و هیچ 
برنامه وهدف سیاسی یا اقتصادی درداخل کشور در پشت بحران های اخیر 

نیست.
به نظر من ابتالء نظام اداری ومالی کشور به بیماری ایدز اقتصادی بهترین 
دلیل بحران های اخیر در نظام اقتصادی کشور است. یعنی همانگونه که در 
بیماری ایدز ویروس ایدز در هسته گلبول های سفید t1 که وظیفه شناسایی 
ویروس های مهاجم را دارند؛ می نشیند و با عقیم کردن این گلبول ها در 
شناسایی ویروس ایدز و سایر ویروس های مهاجم بدن؛ باعث ازکار افتادن 
سیستم دفاعی بدن می شود و بدن انسان را در مقابل هر ویروسی بی دفاع می 
کند ؛ در کشور ما نیز عوامل اصلی بحران بر روی بدنه تصمیم ساز و نظارتی 
دولت وارد شده و امکان مقابله با عوامل بحران ساز را از دولت گرفته است. 
تقریبا تمام تصمیمات مالی و اقتصادی دولت در ماه های اخیر؛ از کاهش سود 
سپرده تا تعیین دالر ۴200 تومانی بدون مطالعه مقدماتی و بررسی ابزار نظارتی؛ 
اشتباه بوده و واردات ما براساس ادعای رییس جمهور ۵0 میلیارددالر در سال 
است پس چطور می شود که براساس نظر وزیر ۵0 میلیارد در دو ماه حواله 

ارزی صادر شده!!!
این هیچ دلیلی ندارد جز بروز ایدز اقتصادی در کشور. االن هم برنامه دولت و 
مجلس برای ایجاد سیستم توزیع کاالی اساسی و سیستم کوپنی یک اشتباه 
بزرگ دیگر خواهد بود که اقتصاد کشور را از مکینزی به دولتی تغییر می دهد.

در وهله اول؛ باتوجه به بازار تقاضای کشورهای اطراف؛ کاهش ارزش برابری 

ریال؛ ایران را حائز یک فرصت نیز کرده است و در وهله 
و تصمیم سازان  مردان  دولت  کنم  پیشنهاد می  دوم 
اقتصادی حداقل یک بار برنامه های اقتصادی برای برون 
رفت از شرایط بحران اقتصادی در کشورهای آمریکا در 
سه دوره 1۹2۹ و 1۹7۳ و 200۵؛ بحران اقتصادی در 
شیلی؛ وبحران اقتصادی آسیای شرقی یا ببر های آسیا 

را مطالعه کلی کنند.
علی ایحال دولت باید در ابتدا  از استراتژی جانشین 
صادرات دربرنامه کالن اقتصادی خود استفاده کند و 
در ادامه دو سیاست پولی همزمان انقباضی و انبساطی را در چند بخش؛ 
با اهداف ؛ اصالح ضریب جینی و تقویت شرایط اقتصادی دهک های 
بانکی؛   سیستم  به  دولت  های  بدهی  بازپرداخت  جامعه؛   پذیر  آسیب 
کاهش قدرت بورس بازی صاحبان نقدینگی در افزایش قیمتها را؛ در 

دستور کار خود قرار دهد.
استراتژی های همزمان افزایش دستمزد ها با هدف افزایش قدرت خرید به 
عنوان عامل اصلی فساد اداری در کشور و یک سیاست انبساطی؛ پیگیری 
انقباضی  به عنوان یک سیاست  وام های کالن در کشور  بازپرداخت 
)متاسفانه بخشی از بورس بازان اقتصادی؛ همین بدهکاران بانکی هستند 
که به جای بازپرداخت بدهی پول خود را در جهت آسیب به اقتصاد به 

کار برده اند( ؛
استراتژی فروش دارایی دولت مانند عرصه های مسکن مهر به عنوان 
یک سیاست انقباضی؛ وارد شدن دولت به تجارت خارجی حذف بخش 
های خصوصی با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها اعطای وام به 
بخش های تولیدی کشور با هدف ایجاد اشتغال و افزایش صادرات ضمن 
ایجاد تعادل دراقتصاد کنترل نظام اقتصادی را در اختیار دولت قرار داده و 

اقتصاد را در مقابل تهدیدات خارجی مقاوم تر خواهد کرد.
مطمئن باشید همچنان زمینه های خوبی برای نجات کشور از بحران 
اقتصادی فعلی وجوددارد به شرط اینکه این ویروس مهلک از بدنه دولت 
خارج شده و عزم الزم برای مقابله با بحران اقتصادی نیز در دولت ایجاد شود.

  آیین تجلیل از ۶1 نفر از بازنشستگان 
شیالت خوزستان در اهواز برگزار شد.

کل  مدیر  میرزایی،  خون  دکتر   
شیالت خوزستان در این مراسم که 
با حضور جمعی از بازنشستگان این 
اداره برگزار شد، گفت : بازنشستگی 
مطلق، عمال برای ما معنا ندارد، اما 
برای  فرصتی  بازنشستگی،  دوران 
پرداختن به کارهای نیک و معروفی 
انجام  گذشته  در  باید  که  است 
می دادیم ولی مشغله کاری اجازه این 

کار را نمی داد.  دکتر نبی اله خون میرزایی اظهار کرد: اینکه امروز خدمت 
بازنشستگان عزیز شیالت خوزستان هستیم، مایه سربلندی و افتخار است، تا 

ارادت خود را به این تالشگران نشان دهیم.
مدیرکل شیالت خوزستان گفت : طی ۶ماه سال گذشته، امروز ، بهترین روز 
برای ما بود، چرا که فرصت تجدید دیدار و ارج نهادن به تالش های خالصانه 

عزیزان بازنشسته مهیا شد.
خون میرزایی با بیان اینکه جایگاه همکاران بازنشسته، نه تنها مثل قبل نیست، 
بلکه باالتراز قبل می باشد، افزود :موظف هستیم فرهنگ احترام را در سیستم 

نهادینه کنیم، تا زنجیره ارتباط ما در سیستم گسسته نشود.
وی اظهار امیدواری کرد بستری فراهم شود تا همکاری با بازنشستگان ادامه 
یافته و ضمن دیدار ماهانه بازنشستگان با همکاران، از تجربیات آنها برای 

بهبود هر چه بهتر کارها استفاده شود .
مدیر کل شیالت خوزستان افزود: یکی از اقدامات مهمی که باید قبال انجام 
می شد ولی همچنان معلق مانده، راه اندازی تعاونی مصرف کارکنان و 
بازنشستگان شیالت خوزستان است و اینکه هنوز این کار به سرانجام نرسیده 

ضعف کاری ما بوده است.
وی افزود : همکارانی که بازنشسته 
باالیی  های  توانمندی  شوند،  می 
دارند که می توانند در زمینه احداث 
خدمات  ای،  مشاوره  شرکت های 
شیالتی را انجام دهند و تجربیات 
گرانبهای خود را به دیگران انتقال 

دهند.
معاون  نسب،  افتخاری  مهندس 
برنامه ریزی و توسعه منابع شیالت 
خوزستان نیز با بیان اینکه مدیر کل 
شیالت استان تاکید زیادی بر تکریم بازنشستگان داشته اند، افزود: قرار بود در 
این مراسم از  ۶1 بازنشسته گرانقدر سال های ۹۴تا ۹۶ شیالت استان تجلیل 
شود، که به دلیل گرمای هوا و دور بودن مسیر، این مراسم با حضور 1۵ همکار 

بازنشسته شیالت اهواز برگزار شده است.
افتخاری نسب خطاب به بازنشستگان حاضر در این برنامه گفت : شما سرمایه 
های اصلی شیالت خوزستان هستید و دکتر خون میرزایی تاکید کردند که 
برای ارائه هر چه بیشتر و بهتر خدمات رفاهی، اعضای هیات مدیره تعاونی 
مصرف شیالت خوزستان که بزودی راه اندازی می شود، از بینشما عزیزان 

انتخاب شوند.
وی افزود: تالش ما این است که راه اندازی تعاونی مصرف شیالت استان، 
امسال به اتمام برسد و همه عزیزان عضو این تعاونی مصرف بشوند و برنامه 

های زیادی برای آن داریم.
گفتنی است درپایان این مراسم ، بازنشستگان به بیان نظرات و پیشنهادات 
خود پرداختند و در پایان از بازنشستگان حاضر در این مراسم، با اهدا لوح 

سپاس و هدایا ، تقدیر بعمل آمد.

مهندس طاهر باوی مدیر امور برق شهرستان کارون در این باره 
سایر  به  نسبت  الکتریکی  انرژی  مزیت  به  باتوجه  داشت:  بیان 
به  مقرون  و  زیست  محیط  انتقال، حفظ  دلیل سهولت  به  انرژیها 
صرفه بودن، این انرژی نقش پررنگي در زندگي امروز دارد عمده 
وی  است.  کرده   پیدا  وابستگي  برق  به  جامعه  ضروري  خدمات 
یک  پروژه  این  به  یافته  اختصاص  اعتبار  داشت:  اشاره  ادامه  در 
داخلی  منابع  محل  از  که  باشد  می  ریال  میلیون  صد  و  میلیارد 

است. تامین شده  شرکت 
   باوی اضافه کرد: این عملیات با در نظر گرفتن کلیه اصول ایمنی و فنی 

همچون مقاومت در برابر طوفان، عوامل جوی و طول عمر مفید شبکه 
در مناطق روستائی جنگیه، قلعه چنان، قلعه کوچک و منطقه شکاره2، 
اجرا و طی آن شبکه فشار متوسطی به طول 11۶0 متر و با به کارگیری 

تعداد ۳۹ پایه در مناطق فوق الذکر احداث شد.
   مدیر امور برق شهرستان کارون در پایان با بیان اینکه تامین برق 
مطمئن و پایدار از جمله اهداف و برنامه های شرکت بوده است، اظهار 
داشت: هدف از اجرای این طرح، جلب رضایت و خدمات رسانی بهتر به 
شهروندان و مشترکین بوده و تمام تالش مجموعه در جهت ایجاد شبکه 

برق پایدار انجام گرفته است.

غالمرضا فروغی نیا*

معاون استانداری خوزستان خواستار شد؛

ضرورت بازنگری طرح های اشتغالزایی به دلیل نوسانات ارزی

سرپرست وزارت رفاه:

۲۳.۴ درصد جمعیت کشور دچار اضطراب هستند

 دکترسیدرسول صالحی
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 درویشعلی کریمی  اظهار کرد: در سه سال گذشته در شرکت آب 
به  آبرسانی  حوزه  در  انقالب  یک  خوزستان  روستایی  فاضالب  و 

روستاهای خوزستان رخ داده است.
وی با اشاره به وضعیت شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان 
افزود: در خوزستان حدود ۴ هزار و 1۵ روستا وجود دارد که 2۹۶0 
روستا از این تعداد با جمعیت حدود یک میلیون و 1۳ هزار و ۴0۶ نفر 
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی قرار دارند. همچنین 
استان  سطح  در  شرکت  این  روستایی  بخش  مشترکین  مجموع 

خوزستان 182 هزار و 8۵۳ مشترک است.
داد:  ادامه  خوزستان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مجموع منابع تامین آب این شرکت ۴18 منبع هستند که 17۴ مورد 
از این تعداد برداشت از آب های سطحی است و 20۵ حلقه چاه و ۳8 
دهنه چشمه و یک رشته قنات مجموع منابعی هستند که در سطح 

استان برای تامین آب روستاها در حال بهره برداری از 
آن ها هستیم. حجم کل مخازن نیز 12۴ هزار و 2۳ 

متر مکعب است.
کریمی بیان کرد: طول خطوط انتقال آب شرکت آب و 
فاضالب روستایی 8۳8۴ کیلومتر و طول شبکه توزیع 
آب 12 هزار و ۳۴۳ کیلومتر  است که در مجموع حدود 
20 هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در سطح 

استان وجود دارد.
وی بیان کرد: نگهداری، بهره برداری و اصالح به موقع 
از 20 هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب کاری 
بسیار طاقت فرسا است که همکاران ما در این شرکت 
لوله و شبکه توزیع آب را رصد و  این خطوط  روزانه 
کنترل می کنند تا اگر شکستی یا عیب دیگری در طول 
خطوط انتقال یا شبکه توزیع آب رخ دهد به موقع وارد 

عمل شوند و خللی در آبرسانی ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان 
انتقال  بازسازی خطوط  تصریح کرد: میزان اصالح و 

و شبکه توزیع آب طی سال گذشته 102 کیلومتر و میزان توسعه 
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب طی یک سال گذشته ۴08 کیلومتر 
بوده است. کریمی گفت: همچنین ۵12 دستگاه کلرزنی، 7۴ واحد 
تصفیه خانه و 1۴۵ ایستگاه پمپاژ در سطح استان خوزستان وجود 
دارد. ظرفیت فعلی تصفیه خانه ها نیز  18۵ هزار و ۴71 متر مکعب 
در شبانه روز است که روزانه بصورت آنالین توسط 10 آزمایشگاه 

مستقر در شهرستان های مختلف در سطح استان پایش می شوند.
وی بیان کرد: در طول 1200 کیلومتر سطح رودخانه کرخه، دز و 
کارون 1۵۶ نقطه برداشت آب داریم. یعنی در طول این سه رودخانه 
همکاران ما مجبور هستند از لحاظ پایش کیفی و کمی به طور روزانه 

این 1200 کیلومتر را رفت و آمد کنند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان عنوان کرد: از 
سال ۹2 تاکنون ۶2 پروژه به صورت نیمه تمام در سطح استان وجود 
داشت که این پروژه ها را تکمیل کردیم و 7۴۵ روستا با بهره برداری 
از این پروژه ها از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شدند. جمعیت بهره 
مند از این پروژه ها 82 هزار و ۴2۳ خانوار معادل ۴۹۴ هزار و ۵۳8 

نفر هستند.

کریمی افزود: طول شبکه توزیع پروژه هایی که در پنج سال گذشته به 
بهره برداری رسیدند ۹0۵ کیلومتر و ۶7۳ کیلومتر طول خطوط انتقال 
بوده است. همچنین حجم مخازنی که در سطح استان خوزستان 
احداث شده اند 27 هزار و 2۳0 متر مکعب و تعداد مشترکینی که در 
طول این مدت افزوده شدند 80 هزار مشترک بوده است. وی افزود: 
بهبود شاخص کیفی آب روستایی از ۹۳ درصد به ۹8.1 رسیده است 
. همچنین 7۴ دستگاه به تعداد دستگاه های کلرزنی این شرکت در 

طول پنج سال گذشته افزوده شد. 
کریمی ادامه داد: پنج آزمایشگاه را به آزمایشگاه های موجود در سطح 
استان اضافه کردیم . همچنین 27 هکتار در مجموعه تاسیسات این 
شرکت برای حفظ سالمت محیط و فضای سبز اطراف تاسیسات 

درختکاری کرده ایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان بیان کرد: میزان 

آبرسانی در سال ۹2، ۹۶ روستا با جمعیت 78 هزار نفر، سال ۹۳، ۶۳ 
روستا با جمعیت بالغ بر ۳8 هزار نفر، سال ۹۴، 220 روستا با جمعیت 
12۹ هزار نفر، در سال ۹۵، 1۹۶ روستا با جمعیت 8۶ هزار نفر و در 

سال ۹۶، 170 روستا با جمعیت 7۹ هزار نفر بوده است.
وی تصریح کرد: مهمترین اتفاقی که در یک یا دو سال گذشته در 
حوزه آب و فاضالب روستایی خوزستان رخ داده آبدار شدن شهرستان 
کارون در سال گذشته بوده است . در شهرستان کارون با ۶۵ روستا 
و حدود ۴0 تا ۴۵ هزار نفر جمعیت دیگر مشکل آبرسانی و آب شرب 

وجود ندارد.
کریمی گفت: همچنین در شهرستان اندیکا دو پروژه به بهره برداری 
رسید که در مجموع 111 روستا و حدود ۵۴ هزار نفر با بهره برداری 

این پروژه ها از نعمت آب بهره مند شدند.
در  جفال  دهستان  روستاهای  آبرسانی  اول  فاز  کرد:  بیان  وی 
شهرستان شادگان، فاز اول پروژه آبرسانی به پنج روستای دهستان 
هپرو و پروژه آبرسانی شهدای جنگیه در شهرستان کارون از دیگر 

پروژه های اجرا شده است.
کریمی افزود: بهره برداری از پروژه آبرسانی به 18 روستای شلمچه 

در خرمشهر یکی دیگر از پروژه های انجام شده است که همزمان 
18 روستا در خرمشهر از آب شرب برخوردار شدند.  وی گفت: بهره 
برداری از فاز اول پروژه آبرسانی به روستاهای حاشیه رودخانه دز در 
شهرستان اهواز یکی دیگر از پروژه ها بود که در فاز اول هشت روستا 
از این پروژه بهره مند شدند و به زودی در فاز دوم سه روستا از این 

پروژه بهره مند می شوند.
کریمی بیان کرد: کلنگ زنی تامین آب شرب 1۴ روستای خرمشهر 
را خواهیم داشت که با استفاده از طرح آبرسانی غدیر به زودی به 
بهره برداری می رسد. سه پروژه روستایی در شهرستان گتوند داشتیم 
که 2۶ روستا با جمعیت 1۵ هزار نفر را شامل می شود. همچنین 
کلنگ زنی مجتمع آبرسانی دو روستا با جمعیت 2 هزار نفر در شهر 

دزفول را داشتیم.
وی تصریح کرد: در مجموع در سراسر نقاط روستایی خوزستان به 
طور متوسط بین 2 تا ۳ پروژه در حال اجرا داریم. یعنی 
هیچ نقطه خوزستان وجود ندارد که در بحث آبرسانی 
روستایی پروژه ای نداشته باشیم. بنابراین در مجموع 
در خوزستان بیش از 100 پروژه در حال اجرا وجود دارد.

در پنج سال گذشته در بحث آب شرب روستایی سابقه 
داشته  اجرا  در حال  پروژه  نداشتیم که همزمان 100 

باشیم. 
کریمی بیان کرد: در سال ۹۴ اعتبارات قابل قبول بود 
اما در سال ۹۵ و ۹۶ عالوه بر خشکسالی 1۵ ساله، 
دچار خشکسالی شدید اعتبارات عمرانی بودیم و همه 
کارهایی که در بخش آب روستایی انجام شده است 
در شرایطی بود که با بحران منابع مالی مواجه بودیم؛ 
امسال نیز علیرغم عدم ابالغ اعتبارات عمرانی همچنان 
پروژه ها به صورت فعال در حال کار هستند و تا پایان 
سال جاری بسیاری از پروژه ها به مرحله بهره برداری 
می رسند. وی با بیان اینکه دو پروژه بزرگ در سطح 
استان کلنگ زنی شدند و در حال اجرا هستند، گفت: 
این پروژه ها شامل حدود ۵۵ کیلومتر خط انتقال در مسیر غیزانیه و 
۵۵ کیلومتر خط انتقال در هفتکل است که تا پایان سال جاری به 
بهره برداری می رسند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خوزستان بیان کرد: همچنین کلنگ زنی پروژه آبرسانی به شش 
به هفت  آبرسانی  پروژه  زنی  کلنگ  امیدیه،  در  آب  فاقد  روستای 
دو  به  آبرسانی  پروژه  افتتاح  و  باوی  آب شهرستان  فاقد  روستای 

روستای فاقد آب باوی از دیگر اقدامات بوده است. 
کریمی عنوان کرد: عالوه بر جشن آبرسانی شهرستان کارون در سال 
۹۶ ظرف یک یا دو ماه آینده جشن آبرسانی به شهرستان باوی را 
خواهیم داشت. همچنین شهر گتوند سومین شهری خواهد بود که 

ظرف یک ماه آینده به طور کامل آبرسانی می شود.
وی با بیان اینکه اعتبار بخش عمده ای از پروژه ها از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی بوده است، تصریح کرد: با تاکید مقام معظم 
رهبری و کمک دولت و مصوبه مجلس در سال گذشته 12۵ میلیارد 
تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی دریافت کردیم. امسال نیز با 
اخذ اذن رهبری از این صندوق که کمتر در بحث کارهای جاری از 

آن استفاده می شود به پروژه های آب شرب کمک شده است.

ساخت و ساز بناها در همه جای دنیا به دستان زحمتکش کارگرانی 
بستگی دارد که آجر روی آجر می گذارند و بند بند ساختمان را مطابق 
طراحی مهندسان باال می برند تا ساختمانی محل زندگی یا کار شکل 

بگیرد.
در کشور ما نیز کارگران ساختمانی انسان های پر کار و تالشگری 
هستند که کاری سخت و طاقت فرسا را در تابستان گرم و زمستان سرد 
در فضای باز انجام می دهند، خطرات شغلی آنان زیاد و درآمدشان اندک 
است، بسیاری از آنها از شهرهای کوچک و بزرگ یا حتی کشورهای 
همسایه برای کار مهاجرت می کنند، غریب هستند و شبها در همان 

محل کار بیتوته می کنند.
از آنجایی که بسیاری از مردم پایتخت سالهاست یا حداقل 
بعد از وقوع انقالب به دلیل گران شدن بهای زمین در 
سازه های آپارتمانی سکونت دارند، ساخت و ساز در این 
نقطه از کشور با توجه به افزایش جمعیت رونق بسیاری 
پیدا کرده و حضور سازندگان و سرمایه گذاران و به دنبال 
آن بهره کشی از کارگران ساختمانی، امری طبیعی به نظر 
می رسد. حضور کارگران ساده و ماهر از نقاط دور و نزدیک 
کشور برای ساخت بنا، زندگی سخت و ناهمواری را برای 
این قشر به وجود آورده افرادی که کمتر صدای آنها را 

شنیده ایم.
ساعت 2 بعد از ظهر در وقت ناهار و استراحت کارگرها 
به ساختمان نیمه کاره در خیابان سبالن واقع در شرق 
تهران می روم.  احمد رجایی ۴8 ساله اهل خطه لرستان 
متاهل و دارای سه فرزند است، می گوید مدت 20 سال 
است که مشغول به کار بنایی است. از بارکشی و تخلیه 

نخاله ساختمانی شروع کرده ام و اکنون بعد از دو دهه با یادگرفتن 
فوت و فن بنایی برای خودم حاال یک کارگر ماهر شده ام. احمد در 
شهرهای مختلف کارکرده ولی می گوید: کار در تهران آرزوی نخست 
هر کارگری است چون درآمدش بهتر است ولی خرج و گرانی هم وجود 
دارد و از طرفی اینجا برای شهرستانی های مهاجر و جویای کار جذابیت 

های بیشتری دارد. تهران است دیگر زرق و برق دارد. 
او در پاسخ به این سوال که هم اکنون در کجا زندگی می کند، می 
افزاید: به همراه تعدادی از دوستان مدتی است در یکی از محالت 
افسریه منزلی را اجاره کرده ایم و متاسفانه با روند افزایش قیمت مسکن 
مبلغ اجاره خانه هم باال رفته و برای اینکه کارمان را از دست ندهیم چاره 
ای جز تحمل باال رفتن اجاره بهای منزل را نداریم.  احمد می گوید: 
در سالهای نخست که به تهران آمده بودم، بی تجربه بودم، سنم هم 
کم بود. زمانی که در ساختمانی مشغول به کار شدم با رضایت صاحب 
کار به اتفاق بعضی از کارگرها در همانجا بودم و هر شرایطی که داشت 
همانجا زندگی می کردم. او ادامه می دهد: البته به خاطر جای خواب 
دستمزدمان کمتر از دیگران بود. این روند تا زمانی ادامه داشت که سر 
و کله کارگرهای افغان پیدا شد. آن موقع مثل امروز این قدر در کشور 
زیاد نشده بودند. تا آن زمان دستمزهای ما هم تا حدی معمولی بود ولی 
با حضور کارگرهای افغان دستمزدهای روزانه تا حدودی پایین تر آمد. 

از او درباره علت کم شدن دستمزد می پرسم، جواب می دهد: از زمانی 
که مهاجران افغان با هدف کار به طور غیر مجاز وارد کشور شدند و 
برای اشتغال وارد تمام کارها یدی شدند استفاده از خدمات کارگرهای 
ایرانی کمتر شد چرا که این افراد برای کار دستمزد کمتری می گرفتند 
و از طرفی این عده حاضر به هر نوع فعالیت و کارهای سخت بودند 
و صاحب کار هم برای اینکه هزینه های ساخت و ساز کمتر شود، از 

کارگرهای افغان بیشتر بهره می برد.
می پرسم، کارکردن در کنار کارگرهای افغان چطور است، احمد می 
گوید: آدم خوب و بد همه جا پیدا می شود. با توجه به اینکه خیلی سال 
است در این کار مشغول هستم. در کنار دوستان خوب افغان، متاسفانه 

در این مهاجران هم بودند کسانی که دردسر ایجاد کردند و در نهایت 
صاحب کار اخراجشان کرد.

وی گفت: ما با کارگرهای افغان در اصل هیچ فرقی نداریم چرا که آنها 
هم مانند ما مهاجر هستند و از زن و زندگی خودشان دور هستند. احمد 
با بغض در گلو ادامه می گوید: کار می کنیم ولی عمق وجودمان به فکر 

وطن و زادگاهمان است.
پرسیدم چرا برای کار به شهر و روستای خود نمی روی؟ می گوید: 
همین االن از سوی تعدادی از آشنایان برای فرزندانشان به من سفارش 
کار در اینجا شده، حاضر هستند باغ و زمین های خود را رها کنند و برای 
کار به تهران بیایند. متاسفانه در شهرهای کوچک و روستاها درآمدی 
برای تشکیل زندگی جوانان وجود ندارد. آنهایی که از سابق در شهرهای 
بزرگ مشغول به کار شده اند عمر خود را برای این کار گذاشته و بعید 
است با مراجعه به زادگاهشان بتوانند شغلی برای خود دست و پا کنند. 

از احمد پرسیدم خانوادات چه کار می کنند. آیا سرپناهی دارند و از بچه 
ها خبرداری؟ می گوید: بی خبر نیستم. تلفن هست و در تماس هستم 
ولی برای دیدن آنها زمان ندارم. گاهی اوقات شش، هفت ماه یا بیشتر 
بسته به حجم و فصل کار زمانی پیدا می شود که بتوانم دو سه روزی به 
شهرستان و روستای خودمان بروم و به خانواده و پدر و مادرم سربزنم .

احمد اضافه می کند: زن و فرزندانم در منزل پدر و مادرم زندگی می 

کنند و از این جهت من به عنوان خرجی دهنده زندگی آنان در تهران 
مشغول به کار هستم. باید برای بچه ها که دوتای آنان محصل هستند 
و فرزند سومم که شیرخوار است و برای مایحتاج پدر و مادرم هم پول 
بفرستم تا زندگی آنها بگذرد. مسئولیت سنگینی بر عهده من قرار داده 
شده، باید درآمد داشته باشم و اگر یک روز سر کار حاضر نشوم صاحب 

کار جایگزین می آورد. 
او می افزاید: تا کنون نشده که در تهران برای خودم چیزی بخرم یا 
به تفریح و سرگرمی بروم. در این مدت که در تهران از کارگری ساده 
شروع کرده ام و اکنون بنایی می کنم از دستمزد روزی 10 هزار تومان 
شروع کردم و امروز به روزی 100 هزار تومان با کارفرما قرار دریافت 
دستمزد گذاشته ام و به طور هفتگی و ماهیانه و در 
مواقع خاص دستمزد دریافت می کنم. او با نشان 
دادن دستان زبر و خشن و صورت آفتاب سوخته 
اش می گوید: در این مدتی که در تهران حضور 
دارم. روزهای سختی را پشت سرگذاشته ام و اکنون 
برای  آمده  به گرانی هایی که پیش  توجه  با  هم 
آینده نه تنها برای خودم بلکه دیگر همشهریان و 
کارگرانی که در اینجا حضور دارند به هیچ وجه نمی 
توانم با این روند گرانی ها و بازار کار خراب، پیش 
بینی خوبی داشته باشم. از احمد درباره خاطرات تلخ 
و شیرین روزگارش در تهران پرسیدم، گفت: شغل 
حادثه  و  بدون خطر  اصال  و ساز  و ساخت  بنایی 
نیست. هر لحظه امکان وقوع حادثه وجود دارد. یک 
روز در حال تخریب ساختمان و گودبرداری بودیم 
که دیوار ساختمان مجاور به دلیل استحکام سست 
آن و رعایت نشدن اصول ایمنی، بر سر تعدادی از کارگران از جمله دو 
نفر از همشهری های من خراب شد و به فوت آنها و جراحت تعدادی 
دیگر از کارگران منجر شد. از این نوع این حوادث در طول کار بنایی زیاد 
دیده ام، شکستگی سر و دست و پا، افتادن از داربست و هزاران اتفاقات 

دیگر، عادی شده، اگر تحمل نکنیم چه کار کنیم. 
پرسیدم آیا اتفاق شیرینی هم طی این سالها به یاد داری گفت: خاطره 
که زیاد دارم ولی در حدود شش هفت سال پیش یکی از کارگران 
ساختمانی که در آن کار می کردیم از یکی از دختران ساختمان مجاور 
خوشش آمد و رفت خواستگاری کرد و از آنجایی که مدتی بود در آن 
محل بودیم و خانواده دختر صاحب کار ما را می شناختند قبول کردند 
و پس از آمدن خانواده پسر به تهران و گذاشتن قرار عروسی، در همان 
محل بساط جشن عروسی را فراهم کردیم آن دو را به خانه بخت 

فرستادیم و این خاطر برای من به یادماندنی شده است. 
احمد که چشمانش از اشک پر شده بود، گفت: حوادث و خاطره ها زیاد 
هستند، درک تمام این ایام با سختی ها و مشکالت آزاردهنده آن و 
خاطرات ترش و شیرینی که دارد همه به عشق خانواده و کسانی که در 
بیرون از این شهر منتظر ما هستند و اول امیدشان به خدا بعد به دستان 

کارگری ماست تحمل کردنی است.
گزارش از سید مهدی حسینی/ ایرنا

کارگران غریب، ساختمان های بلند
 می گویند پول درآوردن راحت نیست. برای هرلقمه نان باید عرق بریزی و کارکنی. هستند افرادی که برای درآمد یومیه خود و خانواده 

به هرسختی تن می دهند تا خانواده شان فرسنگ ها دورتر از کارشان، آسان زندگی کنند، کارگران ساختمانی یکی از آنان هستند.

مدیرعامل شرکت آبفا روستایی خوزستان خبرداد:

برگزاری جشن اتمام آبرسانی به روستاهای گتوند و باوی بزودی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان گفت: در مجموع در خوزستان بیش از ۱۰۰ پروژه در حال اجرا وجود دارد

 و در پنج سال گذشته در بحث آب شرب روستایی سابقه نداشتیم که همزمان ۱۰۰ پروژه در حال اجرا داشته باشیم. 

اعتراضات کارگران در خیابان
 وقتی مسائل در تشكل ها حل نمی شود!

 اعتراض ها در سالیان اخیر شکلهای تازه تری به خود گرفته و از محیط های 
کاری و کارگاهها به خیابان ها آمده اند. مطالبات صنفی دیگر تنها محدود به 
بحث عقب افتادن دستمزد و مطالبات حقوقی نیست، شعارها تندتر شده و 

پراکندگی تجمعات صنفی بیشتر.
 گوش همه انگار عادت کرده به اخبار اعتراضات صنفی و کارگری که 
هربار از یک گوشه از کشور بلند می شود. حاال دیگر کمتر کسی از میان 
دنبال کنندگان خبرهای اجتماعی و صنفی است که صدای اعتراضات 
کارگران هفت تپه، فوالد اهواز، هپکو و غیره را نشنیده باشد. تصاویر و 
فیلم هایی که از برگزاری تجمعات صنفی در شبکه های مجازی منتشر 
می شود، نشان می دهد این اعتراض ها در سالیان اخیر شکلهای تازه تری به 
خود گرفته و از محیط های کاری و کارگاهها به خیابان ها آمده اند. مطالبات 
صنفی دیگر تنها محدود به بحث عقب افتادن دستمزد و مطالبات حقوقی 
نیست، شعارها تندتر شده و پراکندگی تجمعات صنفی بیشتر. حاال دیگر 
مساله سوء مدیریتها باعث شده، استقرار مدیریت کارگری و در اختیارگرفتن 
مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی به یکی از مطالبات کارگران تبدیل 
شود.  با این  همه و با وجود دامنه دار شدن این اعتراض ها، همچنان 
نتیجه  به  مطالبات صنفی  تحقق  راستای  در  ایرانی  کارگران  مبارزات 
مطلوب نمی رسد. موانعی که سد راه کارگران در دستیابی به مطالباتشان 
تلقی می شود، چیست و نبود تشکل های مستقل کارگری تا چه حد در به 
نتیجه نرسیدن این خواسته ها موثر است؟! کاظم فرج اللهی فعال کارگری 
در گفتگو با خبرآنالین به بررسی ابعاد مختلف دامنه دار شدن اعتراضات 
کارگری، تغییرات کمی و کیفی آن و سرانجام گسترده شدن این اعتراضات 
پرداخته است. او معتقد است: انباشت مطالبات صنفی و بی توجهی مسولین 
به این مطالبات، اعتراضات کارگران را به سطح خیابان ها آورده است. 
در چنین شرایطی برای به نتیجه رسیدن این اعتراضات، هیچ راهی جز 

قدرت یابی تشکل های مستقل کارگری وجود ندارد.

اعتراضات بی پاسِخ کارگران
در هفته های گذشته بازهم تجمعات صنفی کارگران دو کارخانه نیشکر 
هفت تپه و فوالد ملی اهواز خبرساز شد و اعتراضات صنفی آنها که در دو 
سه ساله اخیر سروصدای زیادی به پا کرده، مجددا از سر گرفته شد. در 
هفت تپه کار به اعتصاب صنفی و مختل شدن فعالیت بخش های مختلف 
کارخانه کشید و کارگران گروه ملی فوالد هم برای بار چندم فریاد اعتراض 

خود را به خیابان های اهواز آوردند. معوقات چند ماهه مزدی ، سوءمدیریت 
از سالهای  اعتراضات  این  و واگذاری های مساله ساز عمده ترین دالیل 
گذشته تاکنون بوده است. حاال کارگران هفت تپه که از وعده و وعیدها 
خسته شده اند و به برخی سودجویی ها معترضند، می گویند می خواهیم 
خودمان اداره کارخانه را به دست بگیریم. درست مثل کارگران کارخانه 
هپکو که همین چند ماه پیش در اعتراضات صنفی متعددی خواهان 
دوباره  اوج گیری  کنار  در  بودند.  کارگران  به  کارخانه  مدیریت  واگذاری 
اعتراضات صنفی در هفت تپه، کارگران گروه ملی فوالد اهواز هم بار 
دیگر دور جدید اعتراضات خود را نسبت به خصوصی سازی و بی توجهی 
به مطالبات صنفی کارگران از سر گرفتند. اعتراض کارگران این کارخانه 
به خیابان های اهواز کشیده شد. گرچه اعتراضات کارگران این دو کارخانه 
در هفته های اخیر بیش از سایرین خبرساز شده است اما همین رویه کم و 
بیش در سایر اعتراضات کارگری ماه های اخیر نیز مشاهده شده است. با 
اینهمه باوجود گسترده شدن و بروز اشکال تازهای از اعتراضات کارگری 

همچنان پاسخی درخور به این مطالبات داده نمی شود.

کارگران مشغول کارند
کاظم فرج اللهی فعال کارگری ، ضمن واکاوی اشکال و ابعاد اعتراضات 
کارگری در دهه های اخیر می گوید: این اعتراضات در در طول دو سه دهه 
گذشته با شدت و ضعف هایی دنبال شده و طبقه کارگر در عرصه های 
مختلفی وارد مبارزات اجتماعی شده است. گاهی در جهت هویت طبقاتی 
و گاه همراه با سایر گروه های اجتماعی. حتی در دوران جنگ هشت ساله 
که رسما اعتصابات کارگری ممنوع و حتا گناه شمرده و اعتراضات محدود 
شده بود، شاهد بودیم که اعتراضات کارگران در ارتباط با مسائل صنفی در 
محیط های کار ادامه داشته و در هیچ دوره ای این اعتراضات قطع نشده 
است. هرچه از گذشته به حال نزدیک میشویم شدت و تعداد این مبارزات 

بیشتر شده است. 
او معتقد است مسلط شدن تفکرات نئولیبرالیستی بر ساختار اقتصادی و 
سیاسی پس از جنگ هشت ساله ، به بحرانی که اکنون جامعه کارگری 
با آن دست به گریبان است، منجر شده. » از بین رفتن زمینه های تولید و 
بیکاری روزافزون طبقه کارگر، در واقع محصول نهایی سیاستگذاری هایی 
بود که در دوران پس از جنگ صورت گرفت. اعتراضات کارگری که در 
سالهای اخیر به شکل های مختلفی گسترده شده هم نتیجه تداوم همین 

روند است.

مشکالت صنفی عمیق تر شده است
فرج اللهی گونه شناسی اعتراضات کارگری را از این جهت که نشان دهنده 
تعمیق مشکالت صنفی و اجتماعی در میان طبقات حداقل بگیر است 
مهم می داند و می گوید: اعتراضات صنفی را نباید تنها محدود به مساله 
معیشت و دستمزد کرد. عرصه مبارزات صنفی بسیار گسترده است و 
می تواند شکل های پیچیده ای داشته باشد و در اولین قدم ها هم وارد عرصه 
سیاست شود. اما ورود به سیاست در عرصه مبارزات صنفی به جهت کسب 
قدرت سیاسی نیست. طبقه کارگر می خواهد در ساختار موجود مطالباتی 
را به دست بیاورد و وضع را اندکی بهتر کند. اما این مطالبات صنفی در 
چارچوب نظام موجود تنها تا حدی میتواند پاسخ خود را دریافت کنند. دلیل 
این مساله هم به بحران ساختاری برمی گردد. به همین دلیل است که 
وقتی کارگران تالش میکنند در ساختار موجود اندکی وضع خود را بهتر 

کنند، با مقاومت ارکان مختلف این ساختار مواجه میشوند. 

این فعال کارگری با بیان اینکه مساله اصلی کارگران مبارزات صنفی است، 
در ارتباط با موانع موجود در به نتیجه نرسیدن اعتراضات صنفی می گوید : 
اکنون اعتراضات کارگری در برخی نقاط از محدوده کارگاه ها خارج شده و 
به سطح خیابان ها آمده است. مبارزات رادیکالتر شده و این را از شعارهای 
نتیجه  به  مبارزات  این  اینکه  دلیل  اما  استنباط کرد.  میتوان  معترضان 
نمی رسد را باید در علت های مختلفی جستجو کرد. از تفاوت مطالبات 
صنفی و مزدی کارگران در پی تفکیک واحدهای صنعتی و تولیدی به 
بخشهای دولتی و حاکمیتی تا خصوصی و غیردولتی تا نوع قراردادها و 
بی توجهی کارفرمایان و مسولین رده باال به ادامه دار شدن بحران در 
زندگی کارگری تا عدم هماهنگی و همکاری کارگران در تالش برای 
پیگیری مطالبات صنفی که در بسیاری مواقع منافع مشترکی را به نفع 
یک طبقه دنبال می کند. آنچنان که فرج اللهی می گوید؛ پراکنده بودن 
این مبارزات باعث شده کارگران معترض واحدهای همجوار هم هیچ نوع 
همکاری در پیشبرد اهدافشان باهم نداشته باشند و در نتیجه برخی از 
اعتراضات به دلیل همین پراکندگی و عملکرد جزیره ای به نتیجه مطلوب 

نمی رسد.

بی توجهی به مطالبات، کارگر را به خیابان می کشاند
این فعال کارگری همچنین معتقد است، گسترش اعتراضات به معنای 
تعمیق آنها نیست. فرج اللهی دلیل این امر را در نبود تشکلهای مستقل 
کارگری می داند. او اضافه می کند: اینکه چه می شود که کارگران اعتراضات 
صنفی خود را به خیابان می آورند به نبود تشکل های مستقل کارگری که 
می توانند اعتراضات صنفی را کانالیزه و پیگیری کنند و عدم نتیجه گیری و 
وعده های توخالی که به آنها عمل نشده برمی گردد. آنها راه هایی را انتخاب 
می کنند که »کشیده شدن اعتراضات به خیابان ها« از جمله آنهاست. از 
کارگران نیشکر هفت تپه تا فوالد ملی اهواز و از کیان تایر تا هپکو و ماشین 
سازی اراک همگی به نوعی این تظلم خواهی را به خیابان ها آورده اند تا 
از نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برای پاسخگویی به مطالباتش 

کمک بخواهند. در اینجا بازهم توان پاسخگویی محدود است. 
فرج اللهی با اشاره به موضوع سوء مدیریت ها و جایگزینی مدیریت کارگری 
برای بهبود اوضاع که این روزها در برخی واحدها از سوی کارگران معترض 
مطرح می شود ، می گوید: در این مورد، مثال کارگران هفت تپه و هپکو 
موضوع را روشن تر می کند. شنیدیم که وقتی اعتراضات کارگران این دو 

واحد تولیدی و صنعتی شدت گرفت، کارگران می خواستند که اداره کارخانه 
به آنها سپرده شود. من به مدیریت کارگری اعتقاد دارم اما در شرایط ویژه ی 
خودش.. در شرایطی که ما اکنون در آن قرار داریم، این تقاضا، تقاضایی 
اجرایی نیست. چراکه در این واحدها بحران به حدی گسترده و روابط مالی 
پیچیده است که اگر فرض کنیم این واحدها را بدون هیچ دخالتی در اختیار 
کارگران قرار دهند ، مدیریت کارگری نیز در چنین ساختاری محکوم به 

شکست خواهد بود.

هیچ راهی جز تشکل یابی وجود ندارد
فرج اللهی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه راهکاری برای 
پیشبرد مطالبات صنفی کارگران و هدفمند شدن اعتراضات صنفی شان 
وجود دارد، می گوید: در درجه اول بحران ساختاری و برخی سودجویی های 
بنگاه داران اقتصادی و در مواردی مشکالت ناشی از ورشکستگی برخی 
بنگاه ها اجازه نمی دهد که این مطالبات به تمامی تحقق پیدا کند و در درجه 
دوم هم پراکندگی این کارگران و هم پراکندگی بنگاه ها اجازه پاسخگویی 
کامل را نمی دهد. اما این به آن معنی نیست که این سرنوشت، سرنوشت 
محتومی است و نباید تالش کرد. به اعتقاد من کارگران برای دستیابی به 
مطالبات صنفی در هر سطحی، هیچ گریزی ندارند جز اینکه متشکل شوند. 
اینکه چرا در ایران این تشکل یابی امکان پذیر نبوده، بحث مفصلی است. 
موانع قانونی ، موانع ذهنی خوِد طبقه کارگر و همینطور ساختار پرنوسان 
تولید، مواردی است که همواره وجود داشته و باالخره باید راهی برای دور 
زدن این موانع پیدا شود. من معتقدم هیچ راه میانبری جز متشکل شدن 
طبقه کارگر برای پیگیری و به نتیجه رسیدن مطالبات صنفی و طبقاتی 

وجود ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که سرانجام گسترش اعتراضات صنفی در 
غیاب تشکلهای مستقل کارگری چه خواهد شد، میگوید: واقعیت این 
است که ما گسترش اعتراضات روبرو هستیم و هرازگاهی هم می بینم 
که این اعتراضات با پرداخت بخشی از مطالبات موقتا ساکت می شود 
اما باز دوباره به عرصه می آید، چراکه مشکل کماکان به قوت خود باقی 
است. معتقدم اگر اتفاق خاصی نیفتد و تغییری در اوضاع رخ ندهد، به طبع 
بحران در بین طبقه کارگر عمیقتر خواهد شد و اعتراضات کارگری هم از 
محیطهای کارگاهی به سطح خیابانها خواهد آمد. تجربه نشان داده که اگر 
سیاستگذاری ها تغییر نکند، ما شاهد گسترش اعتراضات و حتی افزایش 

شدت آنها خواهیم بود.

سوگیری مردمی و جامعه گرا، راه حل بحران
به گفته این فعال کارگری اگر تغییری در سیاستگذاری ها در جهت رفع 
مشکالت طبقات حداقل بگیر رخ ندهد، جامعه با سرعت بیشتری به سمت 

فروپاشی پیش خواهد رفت.
و  اجتماعی  مختلف  عرصه های  در  نابرابری ها  میگوید:  اللهی  فرج 
اقتصادی تعمیق پیدا کرده است. فساد اداری بیداد می کند. در کنار این 
فساد ساختاری، نهادهای خانواده، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 
هم از هم گسیخته می شود و فروپاشی اتفاق می افتد. برای اینکه این 
فروپاشی اتفاق نیفتد، باید تغییر جدی در سیاست ها ایجاد شود. در درجه اول 
دستمزدها را در حد نرخ تورم واقعا موجود ارتقاء دهند و باید سیاست هایی 
اتخاذ شود که جلوی این شکل »حرکت اقتصادی حلزون وار« به قول 
اقتصاددان ها که به تبع افزایش مزد، تورم هم افزایش می یابد گرفته شود./ 

گزارش :لیال رزاقی - خبر انالین
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شکایت  دادگاه  حکم  به  واکنش  در  ناظری  شهرام 
محمدرضا شجریان از صداوسیما که در آن آمده است 
»انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان 
شده و به زیان او نبوده است!« می گوید: صداوسیما شاید 
بتواند افرادی بی مایه را َعَلم کند ولی یک هنرمند سطح باال 
نیازی به این چیزها ندارد و می تواند با یک نوار یا یک 

سی دی کارش را بکند.
خبر آمد که وکیل مدافع محمدرضا شجریان از ابالغ حکم 
دادگاه کارکنان دولت درباره شکایت موکلش از صداوسیما 
خبر داده و گفته است: دادگاه، شکایت شجریان مبنی بر 
پخش بدون مجوز آثارش را در صداوسیما رد کرده و گفته 
انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده 

و به زیان او نبوده است!
محمدحسین آقاسی )وکیل دادگستری( در مقام پاسخ به 
ایرنا گفت: رأی صادره مغایر صریح قوانین است و قطعا 
به این حکم اعتراض می کنیم زیرا معتقدیم حکم، با نادیده 
گرفتن محتویات پرونده و مستندات من به عنوان وکیل 

شاکی صادر شده است. بدون تردید اگر در مرحله تجدیدنظر دقت 
کافی شود، این رأی باید نقض شود وگرنه پیام بدی برای صداوسیما 
دارد مبنی بر اینکه از این به بعد می تواند آثار هنرمندان را که برای 
تولیدشان وقت و هزینه صرف می کنند، بدون موافقت صاحب اثر 

پخش کند.
شهرام ناظری )استاد آواز ایرانی( در خصوص این اتفاق به ایلنا گفت: 
صداوسیما همیشه این اجحاف را در حق هنرمندان انجام داده و این 
زورگویی و رفتار غیرعادالنه را نسبت به همه داشته است. االن 40 
سال است که آثار مرا پخش می کند و هیچ حق و حقوقی به من نداده 
است، هیچ قراردادی نبسته است و هیچ اجازه ای هم نگرفته است. شهِر 
زور چگونه است؟! اینجا هم زورگیری است و غیر از این هم انتظاری 
نمی رود یعنی اگر بخواهند نگاهی صحیح، قانونمند و عادالنه داشته 

باشند، باعث تعجب است.
ناظری درباره این عبارت که »پخش این آثار موجب شهرت شجریان 
شده و ضرری برای او نداشته است، پس شکایتش از صداوسیما رد 
می شود«، هم گفت: صداوسیما شاید در مشهور شدن آدم های دیگر 

تاثیر داشته باشد و بتواند افرادی بی مایه را َعَلم کند ولی یک هنرمند 
سطح باال نیازی به این چیزها ندارد و می تواند با یک نوار، با یک 

سی دی کارش را بکند.  
او با اشاره به آلبوم »گل صدبرگ« که در سال 1360 به یاد هشتصدمین 
سالگرد تولد موالنا در مایه بیات ترک، به صورت گروه نوازی سه تار، 
به سرپرستی جالل ذوالفنون و با آواز شهرام ناظری با گرایش موسیقی 
عرفانی ایران منتشر شد، گفت: شما دیدید که یک نوار »گل صد برگ« 
در میلیون ها نسخه در خانه هر ایرانی، از مرفه ترین اقشار جامعه تا 
فقیرترین شان، از باالترین  تا پایین ترینشان شنیده شد و خودش معرف 
اثرش  با یک  هنرمند خوبی  هر  من،  نه  هنرمند،  بود. یک  خودش 
می تواند جهان گیر شود و نیازی نیست که صداوسیما این کار را بکند. 
این حرف صرفا برای توجیه کار صداوسیما زده شده است و به هیچ 
عنوان شامل همه نمی شود و شاید فقط در مورد بی استعدادانی که 
می خواهند خرج کنند تا مطرح شوند جواب بدهد و کسی که خودش 

صاحب هنر واقعی باشد، راه ورود به دل مردم را پیدا می کند.
خواننده تصنیف های معروفی چون »اندک اندک«، »آتشی در نیستان«، 
»کاروان شهید« و »شیدا شدم«، ادامه داد: خود من هم جزو شاکیان از 

صداوسیما هستم و اگرچه هنوز این شکایت را به صورت 
رسمی ثبت نکرده ام اما همواره آمادگی اش را داشته ام و 
بار دیگر اعالم می کنم اگر کسی باشد که کارهای شکایت 
از  میل،  با کمال  کند  پیگیری  از صداوسیما  مرا  قانونی 
همین لحظه حاضر به انجام شکایت هستم، بابت این 
همه اجحاف و این همه استفاده های مربوط و مخصوصا 
نامربوط که از آثارم کرده است آن هم بدون اجازه من که 
هم از نظر حیثیتی، هم معنوی و هم مادی متضررم کرده اند.  
ناظری افزود:  شکایت ما به کجا می رسد؟! 40 سال است 
که من هیچ حق و حقوقی از صداوسیما نگرفته ام و تمام 
50 اثری که به وجود آورده ام تماما با سختی و خون دل 
خوردن، بدون هیچ حمایتی در منزل شخصی ام بوده است 
و در واقع صداوسیمای من خانه خودم است و این گونه 
است که فکر می کنم ظلم بزرگی در حق مان شده است! 
40 سال شوخی نیست. یک بار دیگر هم گفته بودم که 
ببینید مدیران صداوسیما اگر 40 ماه حقوق نگیرند چه 
نظرگاهی نسبت به سیستم پیدا می کنند؟! و حال گمان کنید 

این 40 ماه تبدیل به 40 سال شود!
این خواننده، موسیقی دان و آهنگساز موسیقی اصیل ایرانی ادامه داد: من 
کارمند رسمی رادیو و تلویزیون ملی ایران بودم، یعنی یک سال قبل از 
انقالب به خاطر اینکه در رشته آواز شاگرد اول کنکور موسیقی شدم 
فورا رادیو و تلویزیون ملی ایران استخدام رسمی ام کرد اما یک سال 
بعد که انقالب شد آمدم بیرون و تا االن که با شما صحبت می کنم به 
همان طریق است. این است که گمان می کنم نمی توان جز این انتظاری 

از صداوسیما داشت، چون زور می گوید.
به  و  کنید  نگاه  مملکت  این  از  خارج  به  گفت:  پایان  در  ناظری 
هنرمندان شان که هر قطعه ای در هر جایی از آن ها پخش شود، خود 
به خود و به صورت طبیعی مبلغی را که به عنوان حق الزحمه برایشان 
دنیا  از  هنرمند  که  زمانی  و  می ریزند  به حسابشان  گرفته اند  درنظر 
می رود، این حق الزحمه به فرزند او و حتی به نسل های بعدی اش 
پرداخت می شود و اساسا داستانشان با ما متفاوت است، چرا؟! چون 
همه چیزشان روی قانون است و اینجا همه چیز روی زور است و زور 

ما هم نمی رسد و شکایتی که می کنیم بی فایده است.     

واکنش شهرام ناظری به حکم دادگاه محمدرضا شجریان:

به دنبال شکایت از صداوسیما هستم
 چهل سال است هیچ حق و حقوقی از رسانه ملی نگرفته ام

لنوش�ته د

یاد  کاش  ای  اینکه  بیان  با  پرستویی  پرویز   
سزای  به  را  اقتصادی  مفسدان  گرفتیم  می 

اعمالشان برسانیم، تاکید کرد که اگر اینچنین 
می شد شاهد ناراضی تراشی نبودیم.ه گزارش 
با  پرستویی  پرویز  خبرآنالین،  خبرگزاری 
انتشار فیلمی از تنبیه زنان جاسوس آلمان های 
نازی در فرانسه، در اینستاگرام نوشت: »کاش 
ما هم یاد میگرفتیم مفسدین بزرگ اقتصادی 
و غاصبین بیت المال و ...به سزای اعمالشون 
میرسوندیم، نه اینکه رهاشون کنیم و پا به فرار 

بگذارند و به ریش ملت بخندند .
ناراضی  اینهمه  میکردیم،  اینچنین عمل  اگر   
و  بردند  کالن  همه  این  شد.  نمی  تراشی 
را  صورتشان  پاهارو  خرده  تازه  ما  خوردند، 
چرا  نمیدونم  میکنیم.  محاکمه  و  شطرنجی 

همش دیر میشه

خب�ر

ای  کاشته  روزی  که  را  هایت  دانه  اگر جای 
فراموش کردی،

باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای 
…

»پس نیکی را بکار،
باالی هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر کسی... »
تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!

که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می 
نشیند …

اثر زیبا باقی می ماند،
حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته 

باشد

 حجت اشرف زاده در جدیدترین آلبوم گروه آلمانی شیلر 
از  یکی  گذشته  روز  دارد. عصر  به عنوان خواننده حضور 
قطعات آلبوم با صدای این خواننده و با حضور کریستوفر 

فون دیلن در تهران ضبط شد.
که  شیلر  آلمانی  گروه  سرپرست  دیلن  فون  کریستوفر   
به روی صحنه  تهران  بار در  برای نخستین  آذر گذشته 
سورپرایز  به عنوان  و  ایران  به  سفرش  دومین  در  رفت. 
و  کرد  اجرا  بار  نخستین  برای  را  تهران«  »برلین  قطعه 
این قطعه شروع پیوند فرهنگی ایران و آلمان در عرصه 
قطعه  این  ویدیو  موزیک  ضبط  همچنین  شد.  موسیقی 
با تصاویری از شهر تهران برای پخش در کنسرت های 
اما  بود.  قابل توجه  نکات  از  دنیا  سراسر  در  گروه  این 
برگزاری کنسرت  به  ایران صرفًا  با  این گروه  همکاری 

محدود نشد.
فون دیلن با شنیدن صدای حجت اشرف زاده در زمان حضورش 
همین  به  و  گرفت  خواننده  این  با  همکاری  به  تصمیم  ایران  در 
دلیل پس از اتمام تور کنسرت هایش در اروپا، مجدداً به ایران سفر 
کرد تا همکاری اش با این آوازخوان ایرانی را دریکی از قطعات 

جدیدترین آلبوم گروهش رقم بزند.

حجت اشرف زاده و کریستوفر فون دیلن
فون دیلن به همراه حجت اشرف زاده خواننده موسیقی پاپ و سنتی 
ایران، روز گذشته به ضبط آهنگی برای جدیدترین آلبوم گروه شیلر 
پرداخت تا تازه ترین اثر این گروه مطرح بین المللی با آواز ایرانی همراه باشد.

مصطفی کبیری تهیه کننده کنسرت تهران درباره این همکاری 
گفت: »تیم برگزاری کنسرت های گروه شیلر در تهران، نگاه 
صرفاً بیزینسی به برگزاری اجراهای خارجی در ایران نداشته 
است و ما از ابتدا قصد داشتیم عالوه بر برگزاری کنسرت هایی 
با استانداردهای بین المللی در تهران، با معرفی موسیقی ایران به 
هنرمندان مطرح بین المللی فضایی را برای همکاری و تعامل 
در این عرصه ایجاد کنیم و همچنین بتوانیم موسیقی ایران را 
از طریق چنین همکاری هایی به مردم دنیا در فضایی گسترده تر 

معرفی کنیم.«
تا  می شود  موجب  همکاری  این  »اکنون  داد:  ادامه  وی 
بسیاری از مردم دنیا با آواز ایرانی آشنا شوند و امیدوارم 
امروز  تا  ما  باشد.  ادامه دار  و  دوطرفه  همکاری ها  این 
آلبوم  ضبط  برای  ایرانی  هنرمندان  همکاری های  شاهد 
این  اما  بودیم  بین المللی  هنرمندان  برخی  با  شخصی شان 
همکاری برای یک آلبوم گروه مطرح بین المللی است و همین 
دنیا  به  ایرانی  هنرمندان  و  ایران  موسیقی  که  باعث می شود  امر 
معرفی شوند.« همکاری حجت اشرف زاده و گروه آلمانی شیلر 
در تلفیق موسیقی الکترونیک و آواز ایرانی قرار است در سطح 

انتشار برسد.  به  بین المللی 

اشاره  با  تلویزیون  و  سینما  منتقد  یک  نوشت:  ایسنا   
تماشا  را  »دلدادگان«  سریال  از  کمی  میزان  اینکه  به 
که  گفت  تلویزیونی  مجموعه  این  درباره   است،  کرده 
سریال  از  دقایق  همین  مختلف  اجزای  و  روایت  آنچنان 
دادم  ترجیح  که  بودند  گرفته  قرار  هم  کنار  سهل پسندانه 

بخش های دیگر آن را دنبال نکنم.
و  تلویزیون  سریال های  وضعیت  درباره   امین  شاهین   
مجموعه های نمایش خانگی، اظهار کرد: 10 تا 15 دقیقه 
از هر سریال تلویزیونی و یا مجموعه های نمایش خانگی 
را می بینم که اگر قالبشان گیر کرد آن ها را دنبال می کنم 
اغلب  در  که  مساله ای  نمی افتد.  اتفاق  این  که معموال هم 
سریال ها من را آزار می دهد فارغ از کیفیت بصری که واجد 
آن نیستند، روایت و فیلمنامه است که غیرقابل باور و بسیار 

سهل پسندانه هستند.
و  تلویزیونی  سریال های  اغلب  ساخت  انگیزه   او   
مجموعه های شبکه نمایش خانگی را دالیل اقتصادی عنوان 
کرد و گفت: »به نظرم دلیل اصلی بسیاری از سریال های 

سوی  از  و  بوده  آنتن  کردن  پر  سازمان  مدیران  برای  تلویزیونی 
تهیه کنندگان هم مساله مالی مد نظر است. در نمایش خانگی نیز 
قابل بحث دیگری را من  اثر  از »شهرزاد« و »شاهگوش«  به غیر 
ندیدم. به نظرم اصل ماجرا در نمایش خانگی هم مسائل مالی 

است؛ البته برای هر صنعت و چرخه اقتصادی سود الزم است 
به کلی کنار  ارتقای حرفه ای  انگیزه   باشد و  تنها دلیل  اما وقتی 

برود، فقط شاهد آثار نازل خواهیم بود.«
که  جوانی  بازیگران  کار  بر  زیبایی  عمل  تاثیر  درباره ی  امین   
مساله  یک  زیبایی  عمل  کرد:  اظهار  می شوند،  عرصه  این  وارد 

دارد،  هم وجود  بازیگری  عرصه  در  که  است  اجتماعی 
افراطی رخ می دهد و اغلب  اما به نظرم گاهی به شکل 
صورت ها را از حالت طبیعی خارج می کند؛ صورت یکی 
از ابزار بازیگر است و البته بازیگران باید مراقب فرم بدن و 
چاالکی خود باشند که بتوانند نقش های متفاوتی را بازی 
کنند. اما اگر این صورت از فرم طبیعی خود خارج شود، 
ما  می زند.  پس  را  تماشاگر  و  نیست  مناسبی  ابزار  دیگر 
االن بازیگرانی را می بینیم که از شدت جراحی های متعدد 
زیبایی، دیگر صورتشان هیچ میمک و حسی ندارد و بیشتر 
نظرم سطح  به  است.  غیرطبیعی  برجسته  شبیه یک حجم 
باالتر  جامعه  کف  سلیقه  سطح  از  باید  بازیگران  سلیقه 
با صورت  تنها  نیست.  این گونه  اغلب  متاسفانه  باشد که 
عمل کرده کسی بازیگر خوبی نمی شود. متاسفانه حتی بیشتر 
مجریان سازمان صداوسیما نیز این عمل ها را انجام می دهند، 

بنابراین چه انتظاری از مردم است؟
این منتقد سینما و تلویزیون تصور خود از آمار مخاطبان 
واکنش های  به  توجه  با  کرد:  بیان  چنین  را  سریال ها  این 
بیرونی تصور می کنم هیچ یک از مجموعه های نمایشی مخاطب 
همیشه  سازمان صداوسیما  البته  نکرده اند؛  درگیر  را  گسترده ای 
آمارهایی ارائه می دهد اما آن ها خودشان باید توضیح دهند که 

این آمارها چطور به دست می آیند.

صدای خواننده ایرانی در آلبوم موسیقی گروه آلمانی
اشرف زاده برای گروه شیلر خواند

بازيگرانی كه با جراحی زيبايی، احساس و ريخت
 صورتشان را از بین  برده اند

چرا رضا رشیدپور یک هفته است
 در حاال خورشید نیست؟

انتقاد تند پرویز پرستویی 
از محکوم نشدن مفسدان اقتصادی

رضا رشیدپور حدود یک هفته است که در 
برنامه »حاال خورشید« حضور نیافته و باز هم 
کسالت او برای این غیبت اعالم شده است. 
در این مدت دو مجری دیگر برنامه را اجرا 

می کنند.
 برنامه »حاال خورشید« حدود یک هفته است 
که بدون حضور رضا رشیدپور روی آنتن شبکه 

سه می رود.
 رشیدپور از چهارشنبه هفته گذشته، اجرای 

»حاال خورشید« را برعهده نداشته و حتی ویژه 
برنامه »حاال خورشید« در عید غدیر نیز بدون او 
پخش شد و نکته قابل اعتنا اینکه برنامه در این 
یک هفته با حضور دو مجری دیگر یعنی حمید 

ترابیان و پرویز نشاط پخش شده است.
برخی  روز، حضور  چند  این  در  همچنین   
مهمانان از جمله محمدجواد آذری جهرمی 
کنسل  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
شده است. او قرار بود یکشنبه 11 شهریور 
های  پرسش  پاسخگوی  و  بیاید  برنامه  به 
مجری های  دیگر  درحالیکه  باشد  رشیدپور 
کسالت  دلیل  به  که  کردند  اعالم  برنامه 
وزیر  حضور  و  گفت و گو  این  رشیدپور 
خواهد  موکول  دیگری  زمان  به  ارتباطات 
رشیدپور  که  است  هفته  یک  حدود  شد. 
و  نکرده  پیدا  حضور  خورشید«  »حاال  در 
به  او  غیبت  دلیل  اعالم  برای  پیگیری ها 

سرانجام نرسیده است.
 آخرین برنامه ای که با اجرای رشیدپور در »حاال 
خورشید« با حاشیه روبه رو شد، گفت وگوی او 

با جواد ظریف وزیر امور خارجه بود

عمل زیبایی یک مساله اجتماعی است که در عرصه بازیگری هم وجود دارد، اما به نظرم گاهی به شکل افراطی رخ می دهد و اغلب صورت ها را 
از حالت طبیعی خارج می کند؛ صورت یکی از ابزار بازیگر است و البته بازیگران باید مراقب فرم بدن و چاالکی خود باشند که بتوانند نقش های 

متفاوتی را بازی کنند. اما اگر این صورت از فرم طبیعی خود خارج شود، دیگر ابزار مناسبی نیست و تماشاگر را پس می زند. ما االن بازیگرانی را 
می بینیم که از شدت جراحی های متعدد زیبایی، دیگر صورتشان هیچ میمک و حسی ندارد و بیشتر شبیه یک حجم برجسته غیرطبیعی است

آگهی فقدان سند
آقای محمدحسین کوتی با وکالت نامه به شماره 16747 مورخ 97/6/7 دفترخانه 222 
اهواز  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 222 اهواز مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک  1346/568واقع در بخش 3 اهواز در صفحه 4 دفتر 408 ذیل 
ثبت 79035بنام عالء جاللی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند 
قطعی شماره ........... مورخ ........... تنظیمی دفترخانه .......... اهواز نامبرده/ مع الواسطه 
انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. تاریخ ............... تنظیمی دفترخانه ............ 
اهواز به نفع ........... در رهن است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک 
نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/6/۱7
شماره: 5/۱4۱۰ م/الف

قادریان- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

آگهی فقدان سند
آقای کاظم ساهی پور با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 160 اهواز 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  916/7 واقع در بخش یک  اهواز در 
صفحه 70 دفتر 144ذیل ثبت 27087 بنام کاظم ساهی پور ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 108791 مورخ 87/8/20 تنظیمی دفترخانه 
68 اهواز نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد .............. تاریخ ............... 
تنظیمی دفترخانه ............ اهواز به نفع ........... در رهن است که به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 97/۰6/۱7
شماره: 5/۱4۰4 م/الف
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