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اجتماعی-   سیاسی 

هفته نامه منطقه ای

ای کاش سلبریتی بودم
عجب عالمی دارند این سلبریتی ها و چه حالی 
آنقدر که آدم  این چهره های مشهور،  می کنند 
های غیرسلبریتی و غیر مشهور وقتی با اوضاع و 
احوال آن ها آشنا می شوند هم یک جورهایی 
از این همه )حال( آن ها، حال می کنند. حادثه 
در سرزمین ما اتفاق می افتد و مردمان به قصد 
کمک به مناطق حادثه دیده سفر می کنند آنقدر 
که اعالم می شود باباجان راه بندان شده عجله 
نکنید یا جور دیگری یاری برسانید و اینجاست 
می  میدان  به  پا  )سلبریتی(  عزیزان  این  که 
برای  را  خود  بانکی  شماره حساب  و  گذارند 
کمک به زلزله زدگان اعالم می کنند قصد شما 
یاری به این دردمندان است و قصد ما نیز این 
است هرکس می تواند به شماره حساب اعالم 
شده پول واریز کند و افراد سلبریتی دوست از 

هر قشری...                                  صفحه 2

انتخاب  چرا خوزستان در 
مدیران مشکل دارد؟

پس از مقتدایی گزینه های خوبی ملی هم مطرح 
بود اما آن قدر چندصدایی و البی گری به عمل آمد 
تا نتیجه انتخاب فردی جوان و فاقد تجربه کافی 
برای مدیریت ارشد استان شد، اگر صداها واحد و 
نیت ها خیرخواهانه بود شاید استان شاهد انتخاب 
کارآزموده  استانداری واجد شرایط و مجرب و 

مانند اصفهان می شد ولی نشد.
مدیران  انتخاب  استان خوزستان سال هاست  در 
ارشد، مدیران کل و حتی مدیران میانی به مشکلی 
آن قدر  مشکل  این  است.  تبدیل شده  بغرنجی 
فراگیر شده که در تمام سطوح قابل مشاهده است، 
موضوع به حدی عمومی و فراگیرنده که صدای 
بلند آن به مرکز رسیده است و مسئوالن کشوری 
بارها اعالم کرده اند این چندصدایی...     صفحه4

 صفحه 2

نبرد داغ در کابینه 
حسن روحانی

گالیه های اخیر جهانگیری و معرفی وزرای مورد نظر واعظی به مجلس نشان می دهد 
که برنده اصلی در انتخابات 96 اعتدال و توسعه بوده

 و این نتیجه غیرقابل انتظار ؛ موجب تیرگی روابط کارگزاران و دولت شده است.
اختالف میان حزب کارگزاران و دولت یک بار دیگر باال گرفته و این طور که معلوم 
است، حسن روحانی در دوگانه کارگزاران و اعتدال و توسعه انتخاب خود را کرده 
است.  هرچقدر هم که واعظی تکذیب کند و توضیح دهد که نقش جهانگیری در دولت 
کم رنگ نشد؛ گالیه های بی سابقه اسحاق جهانگیری در جمع صادرکنندگان و مصاحبه 
های اخیر غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران حاکی از انباشت دلخوری ها 

میان این حزب اصالح طلب و آقای رئیس جمهور است. 

کُمدی – تراژدی  تلِخ اجتماعی

همه چیز با بیضایی آغاز شد و متن »چهار صندوق« اش و جوانی بیست و یک ساله به نام 
احمد شمیلی که پیگیر اجرای این اثر نماد گرایانه تاریخی  با تمام مصائب اش بود، که در 
نهایت در اسفند ماه سال 83  به روی صحنه رفت و این آغازی بود برای گروهی که سالها 
بعد »همسایه ها« نام گرفت. اثر دوم این گروه ، متن »زیباترین دشمن«  بود با اقتباسی آزاد از 
آثار احمد محمود که پس از یک سال تمرین مجوز اجرا نگرفت و به خاطرات گروه اجرایی 
اش پیوست. حدود دوسال پس از آنکه »زیباترین دشمن« اجازه  اجرا نگرفت فواد عباسی 
بازیگر نقش قاضی ِنمایش زیباترین دشمن دست به کارگردانی ِ متنی از  علیرضا نادری ، به 

نام »سعادت لرزان و مردمان تیره روز« ، زد که این اثر نهایتاً به صحنه رسید .
پس از اجرای »سعادت لرزان« ، فرد دیگری از گروه -  محمد پرتوافکن -  به کمک گروهی 

که اکنون گسترده تر شده بود آماده اجرای ملودی« شهر بارانی« ، ...

 صفحه 3
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دمای مناسب برای تنظیم ترموستات در کولرهای گازی 
بین 2۳ تا 2۵ درجه سانتیگراد می باشد.

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

آیا می دانید اگر هر نفر در روز یک لیتر در مصرف آب صرفه جویی کند 
امکان آبرسانی به ده هزار نفر در استان فراهم می گردد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

تاکنون وعده های زیادی برای حل این مشکل که کام 
مردم اهواز را پس از هر بارندگی تلخ می کند، داده 
شده اما اقدام عملی صورت نگرفته و با این وجود 
بازهم شاهد آبگرفتگی معابر در شهر خواهیم بود.
هنگامی که هواشناسی بارندگی شدید را پیش بینی 

می کند، در اطالعیه های خود درباره آبگرفتگی معابر 
هشدار می دهد.اما در کالنشهر اهواز وضعیت بسیار 
وخیم تر است به گونه ای که فقط چند دقیقه بارندگی 
می تواند این شهر را زیر آب ببرد و تمامی معابر اصلی 

و غیر اصلی را غرق در آب کند. 

تردد  برای  را  مشکالتی  که  سالهاست  معضل  این 
مردم پس از بارش باران ایجاد می کند و تاکنون اقدام 

روشنی برای حل این مشکل انجام نشده است. 
امسال نیز پس از بارش نخستین باران پاییزی شاهد 

آبگرفتگی وسیع معابر اهواز بودیم...        صفحه 4

بی تدبیری مسئوالن، 
خیابان های اهواز را قفل کرد

فرا رسیدن ایام اربعین حسینی را بر همه شیعیان آن حضرت تسلیت می گوییم
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توصیهاخالقیآیتاهللجوادیآملیبهرسانهها
آیت اهلل جوادی آملی در شرح سی و پنجمین کلمه از کلمات قصار حضرت بیان داشت: سی و 
پنجمین جمله قصار این است که »َمْن أَْسَرَع إِلَی النَّاِس بَِما یْکَرُهوَن َقالُوا ِفیِه ]َما[ بَِما َل یْعلَُموَن«؛ 
اوًل ما موظفیم اسرار دیگران را حفظ کنیم، یک؛ و اگر کسی نقصی دارد و ما خواستیم امر به 
معروف و نهی از منکر کنیم، آرام، آهسته و مخفیانه با خود او در میان بگذاریم، دو؛ مشکل 
ما این است که نهی از منکر که واجب است را انجام نمی دهیم؛ اما غیبت و بدگویی که 
حرام است را انجام می دهیم. کسی که در جلسه ای نشسته و نقص دیگری را می گوید، 
کار حرام انجام می دهد. اگر واقعاً خیرخواه هستید و خیر او و خیر جامعه را می خواهید، آرام 
به خودش بگویید و هدایتش بکنید. برای خندیدن و خنداندن، در روزنامه و رسانه نقص 

اشخاص را نوشتن و آبروی اشخاص را بردن، نهی از منکر نیست بلکه اشاعه فحشاست.

دایی:رئیسهاللاحمرگفت،
دریکچکپولرابهمابدهید

دایی درباره اطالعیه هالل احمر راجع به اینکه از او درخواست نکردند تا پول جمع آوری 
شده را به این سازمان بدهد، توضیح داد: فکر می کنم روابط عمومی هالل احمر اطالعیه 
زد که ما از دایی نخواستیم که پول ها را به این سازمان بدهد. مطمئن باشید که این روابط 
عمومی احتمال در جریان ماجرا نیست. من با شخص رئیس هالل احمر که فکر می کنم 
آقای پیوندی باشد صحبت کردم. او با من تماس گرفت و در پیشنهادی دوستانه به من 
گفت که در یک چک پول را به ما بدهند تا در تلویزیون به نمایش گذاشته شود تا مردم به 
هالل احمر اعتماد کنند. من این پیشنهاد را قبول نکردم و گفتم که مردم پولشان را به من 
سپردند و به من اطمینان کردند. من باید پول را آنطور که مردم می خواهند هزینه کنم. خدا 

را شکر تا الن هم این اتفاق افتاده است.

صدیقی:امامشرابوقماروپاسورراازدستجوانان
گرفتوبهدستشانقرآنواسلحهداد

صدیقی، امام جمعه موقت تهران در مراسم ختم پدر سردار حاجی زاده با بیان اینکه امام دین 
خود را ایفا کرد و اسالم را از انزوا بیرون آورد و این شراب و قمار و پاسور را از دست جوان 
گرفت و به یک دستشان قرآن و در دست دیگرشان اسلحه داد، گفت: چه اتحادی نشان 

داد. امام یک جوان سیزده ساله را به عنوان رهبر خود معرفی کرد.

جهانگیری به علمالهدی کنایه
آیت اهلل علم الهدی، نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: همه قدرت نظام ما 
به دلیل وابستگی مردم است و این مهم صرفاً با شفافیت ادامه پیدا می کند. مشکالت را 
با مردم مطرح کنید و راستش را بگویید. بعد از پنج سال یک آقایی از مسئولن بگوید 
اختیار تغییر منشی هم نداشتم و این روراستی نیست. شما پنج سال است برنامه ریز و 
سیاست گذار ید و اگر اختیار انتخاب منشی نداشتی چرا ماندی؟ مانع را برای مردم چرا 

عنوان نکردید؟

فقط2۰درصدمردمچابهاربهآبشربدسترسیدارند
نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها گفت: مردم شهرستان چابهار 20 درصد 
از آب شرب بهره مندند، آن هم شهرستان و استانی که دقیقا کنار دریای عمان است و اگر 
مسئولن دست دراز کنند می توانند از آب این دریا برداشته و به مردم بدهند. عزیز سارانی 
اظهار داشت: مردم شهرستان چابهار 20 درصد از آب شرب بهره مندند، آن هم شهرستان 
و استانی که دقیقا کنار دریای عمان است و اگر مسئولن دست دراز کنند می توانند از آب 
این دریا برداشته و به مردم بدهند. وی افزود: تصفیه کن های بزرگ آب جهت شیرین سازی 
هزینه های زیادی را در بر دارد که دولت زیر بار این هزینه نمی رود و نمایندگان شورای 
عالی استان ها تقریبا یک سال و نیم است که پیگیر این موضوع هستند. مشکلی که به 
دلیل خشکسالی 20 سال است گریبانگیر مردم منطقه شده و با قطع شدن آب رودخانه 
هیرمند، این استان وضعیت مناسبی ندارد. چاه ها همه خشک شدند و تنها چشم امید مردم 
به بارندگی در کشور افغانستان است که رودخانه هیرمند در آنجا جریان پیدا کرده و آب آن 

به اینجا منتقل شود که البته تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است. /ایلنا

کنایهسیدجوادهاشمیبهسنوسالمسئوالن
استقبال  از  پس  سفید2«  »پیشونی  فیلم  کارگردان  و  تهیه کننده  هاشمی،  سیدجواد 
تماشاگران و به خصوص کودکان و خانواده ها این این فیلم گفت:قسمت سوم پیشونی 
سفید و همچنین فیلمی به نام »ترنادو« را برای بچه ها ساخته ام و من تا زمانی که 
پیر  ما  کشور  مسئولین  متأسفانه  بسازم.  فیلم  کودکان  برای  می خواهم  فقط  زنده ام 
متوجه  را  آن ها  برای  ساختن  فیلم  لزوم  و  بچه ها  فضای  کدامشان  هیچ  و  شده اند 
نمی شوند. امیدوارم سن مسئولن کشور جوان شود و بچه دار شوند تا متوجه شوند که 

برای کودکان باید فیلم ساخت. / ایسنا

دستایرانازیکمیزبانیبزرگکوتاهماند
کمیته اجرایی فیفا امروز میزبان جام جهانی فوتسال 2020 را اعالم کرد که بر این اساس کشور 
لیتوانی به عنوان میزبان این رقابت ها انتخاب شد. فدراسیون فوتبال ایران در چند وقت اخیر 
تالش هایی برای گرفتن میزبانی جام جهانی فوتسال انجام داده بود و در همین راستا مهدی 
تاج دیداری با اینفانتینو رئیس فیفا داشت؛ اما در نهایت میزبانی جام جهانی فوتسال 2020 به 

ایران نرسید.

تورمثروتمندانازفقراپیشیگرفت
مرکز آمار، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
را بین 1٥. 7 درصد برای دهک اول تا 17. 7 درصد برای دهک دهم برآورد کرده است. نرخ تورم 
کل کشور در مهر ماه 1397 برابر 13. 4 درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 
12. 7 درصد برای دهک اول تا 14. 3 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 1٥. 7 درصد برای دهک 
اول تا 17. 7 درصد برای دهک دهم است. مرکز آمار همچنین در مورد گروه عمده »کال های 
غیر خوراکی و خدمات« تورم را بین 10. 4 درصد برای دهک اول تا 13. 6 درصد برای دهک 

دهم برآورد کرده است.

توصیهانقالبیامامجمعهتهرانبهرئیسجمهور
امام جمعه موقت تهران گفت: من در اینجا توصیه ای به رئیس جمهور محترم دارم. بیایید 
اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بر مبنای صفر را بنیان بگذارید که کاری انقالبی 
است. این کار اگر امروز مشکالت ما را حل نکند، اما بعد ها مورد احترام و تحسین شما 
می شود. آینده را باید با نگاه بلندمدت دید. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دولت 
باید صادقانه با مردم سخن بگوید، تأکید کرد: مردم اگر سخن صادقانه را بشنوند همراهی 
می کنند؛ این مردم هشت سال دفاع مقدس را حمایت کردند؛ همین ملت در برابر تحریم ها 
ایستادند و از دستیابی انقالب اسالمی به دانش و فناوری هسته ای حمایت کردند. دولت 

باید به گونه ای حرکت کند که اعتمادساز باشد.

نمایندهمجلس:روحانیانگیزهایبرایفعالیتندارد
سیدمحمدجواد ابطحی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولیی در گفتگو با خبرگزاری 
دانشجو، در ارزیابی خود نسبت به چهار وزیر پیشنهادی دولت، اظهار داشت: فکر می کنم آقای 
روحانی دچار روزمرگی شده و انگیزه و امیدی برای فعالیت ندارد. وی افزود: جابجایی و معرفی 
وزرای پیشنهاد شده از سوی دولت در حالی که افراد توانمندتری داشتیم نشان می دهد که آقای 

روحانی هم خود انگیزه ای برای کار کردن ندارد و هم تحت فشار گروه های سیاسی قرار دارد.

نامهمحرمانهاطالعاتسپاهبهمجلس
دربارهشایعهگرینکارت

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که اطالعات سپاه طی نامه رسمی به 
مجلس، ادعای واگذاری 2٥00 گرین کارت به مقامات ایرانی درجریان مذاکرات برجام را تکذیب 
کرد. علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:»پس از تکذیب توسط دکتر 
ظریف، سازمان اطالعات سپاه نیز طی نامه رسمی به مجلس، ادعای واگذاری 2٥00 گرین 
کارت به مقامات ایرانی در جریان مذاکرات برجام را )که توسط یک نماینده مجلس مطرح 
شده بود( تکذیب کرد.  با مهر محرمانه بر نامه رسمی، بجای معرفی مرتکب به دادگاه عمال از او 

حفاظت کرده اند.«

ادعایرویترزدربارهاخراجیکدیپلماتایرانیازفرانسه
رویترز به نقل از برخی منابع مدعی شد فرانسه یک ماه پیش، یک دیپلمات ایرانی را در چهارچوب 
اتهام مربوط به تالش برای بمب گذاری در اجالس گروهک تروریستی منافقین اخراج کرده 

است. /باشگاه خبرنگاران

پیشبینیعضوهیأترییسهمجلس
ازوضعیتوزرایپیشنهادی

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: قطعا دو وزیر از چهار وزیر پیشنهادی مجلس می تواند 
رای اعتماد بگیرد. علیرضا رحیمی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص و وضعیت فعلی اقتصادی 
کشور، انتظار می رفت که رییس جمهور گزینه هایی در سطح وزارت و با سابقه وزارتی در دو 
وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت معرفی می کرد تا بتواند موتور سنگین 
صنعت و راه و شهرسازی را به حرکت درآورده و به سمت مطلوبی برساند. وی توضیح داد: 
به نظر می رسد وزرای پیشنهادی دو وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی مسیر سختی پیش 
رو دارند گرچه وزیر پیشنهادی صمت به دلیل سابقه نمایندگی مجلس توانسته مقداری جو 
مجلس را تکان داده و به حرکت درآورد منتها فضا بیشتر احساسی و رفاقتی است تا اینکه 
فضای حرفه ای و مدیریتی نسبت به آقای رحمانی وجود داشته باشد. این عضو هیأت رییسه 
مجلس با اشاره به وزیر پیشنهادی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای شریعتمداری 
گزینه مطلوبی است. به رغم جوسازی های سنگین که علیه ایشان مطرح شد، اما گزینه 
خوبی است و در حقش بی انصافی و اجحاف شده است. وی با بیان اینکه شریعتمداری 
با حضور در تمامی کمیسیون ها و فراکسیون ها به طور قاطع از عملکردش دفاع می کند، 
گفت: فضای مجلس به نفع ایشان بوده و توانسته تا حدودی نمایندگان را اقناع کند. اگر 
امثال آقای شریعتمداری برای سایر وزارتخانه ها معرفی می شدند، می توانست امتیاز و اعتبار 
کابینه روحانی بیشتر شود ولی به هر حال باید منتظر نظر مجلس و رایزنی های وزرا باشیم. 

/خانه ملت

روایتمازنیازحواشیماجرایشهردارتهران
درقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان

عضو فراکسیون امید در تشریح حواشی ماجرای شهردار تهران در قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، گفت :اختالفات درون گفتمان اصالحات به گونه ای در خدمت توپخانه مخالفان 
اصالحات قرار گرفت. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از برخی قضاوت ها نسبت به 
طرح مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان، گفت: استفسار حق 
نمایندگان و پاسخ مثبت یا منفی حق مجلس است. احمد مازنی با بیان این که طرح یک فوریتی 
استفساریه درباره شمول یا عدم شمول »قانون اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان« 
بر شهردار تهران با قضاوت غیر منصفانه ای روبه رو شد، اظهار کرد: طبق اصل نود و هشتم قانون 
اساسی مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان و بر اساس اصل هفتاد و سوم مرجع تفسیر 
قانون عادی، مجلس شورای اسالمی است، در این مورد بین حقوقدانان اختالف نظر پدید آمد 
گروهی شهردار تهران را مشمول استثنا می دانند و گروه دیگر شهردار تهران را مشمول استثنا 
نمی دانند؛ بنابراین، جمعی از نمایندگان مجلس با مشورت صاحب نظران از جمله اعضاء شورای 
شهر تهران راه حل را طرح استفسار از مجلس دانستند تا پاسخ آری و یا خیر مجلس به این 

اختالف نظر حقوقی پایان دهد و فصل الخطاب این بحث ها در سطح جامعه باشد. /ایلنا

آخریندستاوردهایپیگیری
ورودزنانبهورزشگاههادرمجلس

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها 
گشایش های خوبی رخ داده است، اما نیازمند تدوین پروتکل هایی برای تضمین امنیت اجتماعی 
در این زمینه هستیم. ناهید تاج الدین اظهار کرد: موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها مدت ها است 
که در فراکسیون زنان به طور پیوسته پیگیری شده و بعضا نتایج خوبی هم در پی داشته است 
باید بگویم روند بررسی ورود زنان به ورزشگاه ها از طریق وزارتخانه های ورزش و جوانان، وزارت 
کشور و نیروی انتظامی و از سوی دیگر معاونت زنان ریاست جمهوری در حال پیگیری است 
و گشایش های خوبی هم صورت گرفته، اما نیازمند تدوین پروتکل هایی برای تضمین امنیت 

اجتماعی در این زمینه هستیم. /ایسنا

موضعگیریتوئیتریآقایسخنگودربارهسابقهنظرات
مجمعتشخیصوشوراینگهبان

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه شخصی اش در توئیتر توضیحاتی 
درباره سابقه نظرات شورای نگهبان پیرامون مصوبات مجلس و در راستای نظرات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است. متن کامل یادداشت کدخدایی به شرح زیر است: 
سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با اعالم مجمع 
تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست های کلی ابالغی، از سوی 
شورای نگهبان با ایراد اصل 110 قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصالح به مجلس 

اعاده شده است.

نامهیرسولخادمازمجارستانبهرئیسجمهور!
با  جمهور  رئیس  روحانی  دکتر  به  ای  نامه  در  کشتی  فدراسیون  رئیس  خادم  رسول 
بیان اینکه در ابتدای صف مسئولیت پذیرش نواقص هستیم، اعالم کرد: با تدارکات 
مورد  موضوع  این  و  یافت  نخواهد  کاهش  نواقص  این  از  توجهی  قابل  بخش  فعلی 
پذیرش قهرمانان ملی و مردم نیست. وی در بخشی از نامه خود نوشت: ایستاده ایم 
تا همه دنیا صدای سرود ملی “ایران” را بشنوند، در زمان اشتباهات فنی و شکست 
رقابت  برای  اما  نواقص هستیم.  پذیرش  ابتدای صف مسئولیت  در  نیز،  قهرمانانمان 
با حریفان مدعی در جهان ورزش، بخش قابل توجهی از این نواقص بدون تدارکات 
لزم، قابل کاهش نخواهد بود و ادامه آن مورد پذیرش قهرمانان ملی و مردم حمایت 

کننده ایشان نیست.

بازداشتشد »خبرنگارهتاک«
 در پی اقدامات سریع و قاطع قضایی چند روز اخیر، »پویان خوشحال«، خبرنگار هتاک به 
ساحت مقدس امام حسین )ع( و ائمه هدی )ع( که تحت تعقیب قضایی گرفته بود، شب 
گذشته در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، دستگیر شد.29 مهر ماه روزنامه »ابتکار« 
در گزارشی که با عنوان »بیماری در کمین زائران بی مالحظه« با نام »پویان خوشحال« 
منتشر شد از آسیب های بهداشتی که در ایام اربعین در کمین زائران شهر کربال است سخن 
گفت؛ در بخشی از این گزارش این خبرنگار به جای استفاده از عبارت »شهادت امام حسین 
)ع(« از عبارت »درگذشت امام حسین )ع(« استفاده کرد که با اعتراض و انتقاد های فراوان 

مواجه شد./فارس
 

ضربوشتمپناهجویانایرانیدرصربستان
دلیل  به  هستند  غربی  اروپای  کشور های  به  رفتن  خواهان  که  ایرانی  پناهجویان   
بسته شدن مرز کرواسی شرایط وخیمی را سپری می کنند.صد ها پناهجوی ایرانی که 
در ماه های اخیر در اردوگاه های پناهجویان صربستان حضور داشتند، برای رفتن به 
اروپای غربی در پشت نوار مرزی صربستان با کرواسی با ممانعت و خشونت پلیس 
کرواسی روبرو شدند. در اردوگاه پناهجویی آداش افسی به همراه حدود هزار ایرانی 
از پناهجویان می گوید: سه ماه است در صربستان  را در خود جای داده است. یکی 
هستیم و شرایط اینجا بسیار وخیم است. اصال شرایط مساعد نیست. هوا سرد است 
و اهمیتی به این موضوع نمی دهند. حمام نیست. نه پتو داریم و نه مواد شوینده.وی 
درباره عبور از مرز کرواسی می گوید: می خواهیم به کشور های اروپای غربی برویم، اما 
ماه هاست که کشور کرواسی مرز های خودش را بسته است. به ندرت افراد می توانند از 
مرز کرواسی رد شوند. افرادی که هم که رد شده اند، کار خطرناکی کرده اند مثال زیر 
کامیون و یا روی لستیک زاپاس آن، خود را پنهان کرده اند و اگر شرایط را توانسته 
باشند تحمل کنند و گیر پلیس نیافتاده باشند بعد از ده ساعت حرکت کامیون و ماندن 
در آن شرایط به مقصد رسیده اند.این پناهجو می گوید: کسانیکه نمی توانند چنین اقدام 
خطرناکی را انجام دهند باید پول به قاچاقچی ها بدهند. قاچاقچی ها پول های کالنی 
می گیرند، اما اگر به داخل خاک کرواسی وارد شوید و پلیس این کشور شما را بگیرد به 
قصد کشت می زند. گوشی های موبایل را می گیرد و آن ها می شکند و یا سیم کارت آن 
را می سوزاند یا حتی پول های ما را هم می دزدند و در نهایت شما را به مرز صربستان 

برمی گرداند و تحویل پلیس صربستان می دهد./انتخاب

اختالف میان حزب کارگزاران و دولت یک بار دیگر باال گرفته و این طور که 
معلوم است، حسن روحانی در دوگانه کارگزاران و اعتدال و توسعه انتخاب 
خود را کرده است.  هرچقدر هم که واعظی تکذیب کند و توضیح دهد که نقش 
جهانگیری در دولت کم رنگ نشد؛ گالیه های بی سابقه اسحاق جهانگیری در 
جمع صادرکنندگان و مصاحبه های اخیر غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب 
کارگزاران حاکی از انباشت دلخوری ها میان این حزب اصالح طلب و آقای 

رئیس جمهور است. 
زخمی که امروز سر باز کرده همان است که در ابتدای کار دولت دوازدهم ایجاد 
شد. روحانی 30 اردیبهشت با روحانی 29 اردیبهشت و قبل از آن یکی نبود. 
رئیس جمهوری که هشت ساله شدن دولت خود را مدیون دفاع جانانه کاندیدای 
پوششی اش بود،  بعد از انتخابات جهانگیری ، حزب متبوع جهانگیری و حتی 
جریان سیاسی متبوع جهانگیری را فراموش کرد. او در چینش کابینه توازن میان 
»جهانگیری، کارگزاران و اصالح طلبان« و »اعتدال توسعه، نوبخت، واعظی 
و یاران« را رعایت نکرد و در خالف جهت اصالح طلبان چرخید. برخالف 

انتظار، جانفشانی های جهانگیری در کارزار انتخابات موجب ارتقا و تقویت 
جایگاه وی در دولت نشد. حتی برعکس، فرماندهی تیم اقتصادی دولت نیز 
از وی گرفته و به حلقه نیاوران سپرده شد. همین شد که اصالح طلبان گله 
گذاری را آغاز کردند و کارگزارانی ها هم جلودار انتقاد از دولت شدند. به 
عنوان نمونه حمیدرضا جالیی پور در گفت وگویی با روزنامه اعتماد تضعیف 
جهانگیری را خطای بزرگ و به ضرر دولت دانست و با تشبیه آن به »ایجاد 
ترک در بدنه سیلندر موتور ماشین« گفت: »ممکن است در ارزیابی مان از 
یک خودرو به این نتیجه برسیم که به درستی کار می کند؛ غافل از اینکه یک 
ترک در آن افتاده است. این موتور در فشار و سرباالیی ممکن است ناگهان 
از کار بیفتد. ساده، روشن و تجربی بگویم. مثال آقایان واعظی، نهاوندیان، 
ابوطالبی و آشنا افراد محترمی هستند. خیلی هم برای دولت آقای روحانی 
آقای  مغتنم هستند. ولی هیچ کدام یک دهم کار و نقش کلیدی ای که 

جهانگیری می تواند بازی کند، بازی نمی کنند.«

مخالفتجهانگیریباارز42۰۰تومانی
اولین نشانه های کدورت میان جهانگیری دولت با گمانه زنی هایی مبنی بر 
استعفای وی همراه بود. برخی از اصالح طلبان نگران تبعات ادامه همکاری 
با دولت بودند و به معاون اول بی اختیار توصیه می کردند حساب خود را از 
دولت روحانی جدا کند و به فکر انتخابات 1400 باشد. جهانگیری اما چنین 
نکرد. خواست خودش بود یا )به گفته برخی منابع خبری غیر رسمی( توصیه 
سید محمد خاتمی؛ فرقی نمی کند. او در دولت ماندنی شد و سنگینی بار ضعف 
مدیریتی در عرصه اقتصاد را به دوش گرفت. خاصه آن وقت که سینه ستبر کرد 

و از ارز 4200 تومانی گفت.
اصالح طلبان از یک سو سپردن این مسئولیت به جهانگیری را مقدمه ترمیم 
اینکه  از سوی دیگر نگران شدند. نگران  تلقی کردند و  او و دولت  روابط 
پیامدهای عدم موفقیت در سامان دهی بازار ارز دامن آنان را بگیرد. چنانچه 

کرباسچی اخیرا در گفت وگویی با روزنامه شرق سعی کرد گناه این تصمیم را 
از دامن جهانگیری و اصالح طلبان پاک کند و گفت: »این آقاي روحاني بود که 
به آقاي جهانگیري فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهارهزارو 200 توماني 
را اعالم کند. در همان جلسه آقاي روحاني به آقاي جهانگیري گفت دولت 
یعني آقاي جهانگیري! این در حالي بود که دوستاني که به جهانگیري مشورت 
مي دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چنداني با 

این مسئله نداشته است.«
صمیمیت میان دولت و مهره کارگزاران ، حتی بعد از اعالم تصمیم ارزی دولت 
هم چندان دوام نیاورد و شروع تغییرات در کابینه نشان داد که روحانی سر 
سازش با اصالح طلبان ندارد. آقای رئیس جمهور بعد از مواجهه با موج گسترده 
انتقادات و درخواست های ترمیم کابینه دست به یک اقدام نمایشی زد و به 
جای سازمان برنامه ، سخنگویی دولت را از نوبخت گرفت. این اقدام آب پاکی 
را روی دست اصالح طلبان و به خصوص کارگزارانی ها ریخت. معلوم شد 
که روحانی حاال حاال در برابر تغییر تیم اقتصادی دولت مقاومت خواهد کرد. 

چندی بعد که ناگزیر به تغییر شد نیز بر همان مدار سابق و مطابق نظر اعتدال و 
توسعه ای ها عمل کرد. 

سهمبیشتراعتدالوتوسعه
گفته می شد که اعضای کارگزاران به دنبال گرفتن پست های اقتصادی هستند 
و به دولت فشار می آورند اما گمانه زنی در مورد وزرای پیشنهادی روحانی 
برای وزارت خانه های اقتصاد، رفاه، راه و مسکن حاکی از ناکامی آنان در این 
اعمال فشار کردن ها بود. نگرانی روزنامه سازندگی از »تکثیر نوبخت« شاهد این 
مدعا است. اظهارات اخیر کرباسچی در مورد عدم مشورت با جهانگیری پیش 

از معرفی وزرا نیز نمونه دیگری از دلخوری کارگزارانی ها است. 
نامه رئیس جمهور به مجلس و معرفی وزرای چهارگانه نیز دست روحانی را در 
این بازی بیشتر رو کرد. علی رغم هم شنیده ها »رضا ویسه« در فهرست نهایی 
نبود و این طور که خبرنگار نامه نیوز مطلع شده است، ویسه خود از کرسی 
وزارت صمت صرف نظر کرده است. گویا او تکیه نزدن بر آن صندلی را به 
وزارتی که اختیار تغییر منشی خود را نداشته باشد، ترجیح داده است. به گفته 

منابع خبری غیر رسمی شرط واعظی برای دادن آن وزارتخانه به ویسه این بوده 
که مدیر ایران خودرو تغییر نکند! همین شرط باعث شد که وزیر مورد عالقه 
کارگزاران عطای این پست را به لقایش ببخشید و میدان را به گزینه اعتدال و 

توسعه دهد.
روابطشکرآبدولتوکارگزاران

فقط این نیست و رویارویی اخیر کارگزاران و اعتدال توسعه را باید شاخصی 
برای ارزیابی نسبت دولت با هر یک از این دو حزب به شمار آورد. اصالح 
طلبان کهنه کار در کارگزاران از استراتژی اقتصادی دولت انتقاد کردند و جوانان 
اعتدال توسعه ، عصبانی شدند! درست است که کرباسچی پاسخ دادن به بیانیه 
آن ها را در شان کارگزاران ندانست و آن بازی را تمام کرد اما تا همین جای کار 
هم معلوم شد که رئیس دولت در زمین کدام حزب و جریان سیاسی بازی می 
کند.عدم حضور دبیرکل کارگزاران در جلسه روحانی با اصالح طلبان نیز نشانه 
دیگری از شکرآب بودن روابط این حزب و دولت است. کرباسچی علت این 
غیبت را جلسه ای در وزارت کشور که پیش تر هماهنگ شده بود، بیان کرده اما  
تیره و تار بودن روابط کارگزاران و دولت را از دلخوری مستتر در جمالت 
کرباسچی می توان فهمید . آنجا که می گوید: » از نظر من این چنین نبود 
که حضور و عدم حضور من نقش خیلي تعیین کننده اي داشته باشد. ... این 
جلسات حالت تشریفاتي دارد و خیلي در رفتار روحاني تأثیرگذار نیست.«

نقشاولودومدولت
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور که نقش موثر و قابل تاملی در 
تصمیم گیری های دولت و به کرسی نشاندن تمایالت حزب متبوع خود 
یعنی اعتدال و توسعه دارد، در حاشیه تازه ترین جلسه هیات دولت به 
شایعه جدایی جهانگیری از دولت، واکنش نشان داد و تاکید کرد که نقش  
جهانگیری در دولت یازدهم و هم دوازدهم » بسیار پررنگ و تعیین کننده« 

بوده است. 
واعظی که به نظر می رسد ، در عمل نقش نفر اول دولت را بازی کرده و 
در تصمیم گیری ها و انتصابات تاثیرگذاری بسیاری دارد، در واکنش به شایعه 
استعفای جهانگیری گفت: »ایشان نفر دوم دولت است و وظیفه همه وزرا و همه 

اعضاء دولت این است که با ایشان هماهنگ باشند.«
 ایفای نقش دوم در کابینه ای که نقش اولش را واعظی بازی می کند اما آن 
چیزی نیست که جهانگیری و کارگزاران می خواهد. برای همین هم وقتی 
جهانگیری از نداشتن اختیار تغییر منشی خود می گوید تا به نادیده گرفتن 
شدن در انتخاب وزرای جدید کنایه بزند؛ کرباسچی بیش از همه خرسند 
می شود. آنقدر که بگوید »من چون به آقاي جهانگیري عالقه مند هستم، 
نمي خواهم در جایگاهي باشد که از نیرو، توان و تخصص او استفاده نشود 
چگونه  دهد،  تغییر  را  خود  منشي  که  ندارد  اختیار  این قدر  کسي  اگر   ...
مي خواهد ستاد اقتصاد مقاومتي را فرماندهي کند و تصمیماتي بگیرد که مردم 
به حل مشکالتشان امیدوار شوند، بنابراین مصلحت ایشان و کشور این است 
که بررسي کند اگر بر اساس مسئولیت خود، اختیار ندارد، ادامه حضورش در 

دولت تأثیرگذار نیست.«

متناقض، مثل جهانگیری!

در چند روز اخیر آنچه بیشتر از هر موضوعی در حوزه سیاست داخلی ایران برجسته شده بود 
اظهارات معاون اول رییس جمهور مبنی بر کاهش شدید اختیاراتش و واکنش ها به این موضوع 
بود. اسحاق جهانگیری مدعی است که اختیار تعویض منشی خودش را هم ندارد و از سوی 
دیگر منتقدان او می گویند اگر وضعیت حضور او در دولت این چنین است ادامه این حضور 

چه دلیل منطقی دارد؟
اگر کمی به عقب تر بازگردیم و انتخابات96 را به خاطر بیاوریم به این نکته برمی خوریم که 
یکی از افرادی که به شکل مستقیم و در میانه میدان در دفاع از دولت حضور داشت شخص 
اسحاق جهانگیری بود و شاید به همین دلیل هم در ماه های ابتدایی دولت تقریبا در بیشتر 
سخنرانی های رییس جمهور یادی از اقدامات او در دوران انتخابات می شد. شاید بسیاری در 
آن روزها تصور می کردند که این اقدامات و اظهارات جهانگیری در روزهای انتخابات سبب 
آن خواهد شد که حوزه اختیارات او در دولت دوازدهم بیشتر از قبل شده و شاهد افزایش بروز 
و ظهور جریان اصالح طلبی در کابینه و و جاری شدن اندیشه های این جریان در برنامه های 

دولت خواهیم بود.
اما آنچه در عمل رخ داد خالف این پیش بینی بود. هر چه از آغاز به کار دولت دوازدهم 
گذشت اهالی »اعتدال و توسعه« کار را به دست گرفتند و اندک اندک شکاف میان دولت و 
اصالح طلبان افزایش پیدا کرد. سمبل اصالح طلبی در دولت روحانی، اسحاق جهانگیری بود 
و حال تبدیل به مصداقی از آن شکاف شده است. شاید این نکته که روحانی از اصالح طلبان 
عبور کرده است و یا نقد حمایت بی چون و چرای این جریان سیاسی از این دولت دیگر 
موضوعی تکراری شده است و ترجیع بند تحلیل های گوناگون درباره عملکرد و کارنامه دولت 
است اما آنچه در این میان جای شگفتی دارد آن است که علت ادامه این مسیر که همه در 

خلوت و آشکار به خطا بودن آن اذعان دارند چیست؟
واقعیت آن است که اینجا دیگر مسئله نوع رابطه جهانگیری با دولت نیست و لزم است آنچه 
در این موضوع مشاهده می شود را تعمیم بدهیم. رییس جمهور در رفتار و عمل خود به صراحت 
اعالم می کند که دیگر نیازی به جریان اصالح طلبی ندارد و مشهورترین چهره اصالح طلب 
در دولت را هم در عمل کنار زده است. به شکلی که جهانگیری به این نکته معترف است 
که حتی توان تغییر مدیرانی که مستقیما زیر نظر معاونت اول رییس جمهور فعالیت می کنند 
را هم ندارد. کدام عقل سلیم ادامه دادن چنین مسیری را می تواند تایید کند؟ ! ممکن است 
گفته شود که جهانگیری به دلیل آنکه حب قدرت دارد نمی تواند حتی از این پست تشریفاتی 
هم دل بَکند. بر فرض آنکه چنین دیدگاهی درست باشد پرسش اساسی این است که چرا 
اصالح طلبان مسیر خود را تغییر نمی دهند. آنان که عمال قدرتی در دولت ندارند که بخواهیم 

»حب قدرت« را دلیل ادامه دادن در چنین مسیر اشتباهی بدانیم.
 برخی بر این عقیده هستند که جریان اصالح طلب به دلیل آنکه نمی خواهد تجربه انتخابات84 
تکرار شود این راه و روش را پی گرفته است. این ادعا نیز چندان منطبق بر منطق و واقعیات 
نیست؛ زیرا اگر اصالح طلبان تا انتهای عمر دولت روحانی نیز با او بمانند با چنین کارنامه ای 
که از این دولت بر جای مانده است قطعا دیگر انتخاب شدن از سوی مردم را تجربه نخواهند 
کرد. به نظر می آید تنها راهی که ممکن است اندکی از اعتماد مردم به این جریان سیاسی را 
برگرداند آن است که اصالح طلبان گرفتار موقعیت متناقضی همچون آنچه اسحاق جهانگیری 
در آن گرفتار آمده است نشوند و همین امروز از ادامه این مسیر که بن بست ختم می شود صرف 

نظر کنند که فردا دیر است!

نبرد داغ در کابینه حسن روحانی
گالیههایاخیرجهانگیریومعرفیوزرایموردنظرواعظیبهمجلسنشانمیدهدکهبرندهاصلیدرانتخابات96اعتدالوتوسعهبوده

وایننتیجهغیرقابلانتظار؛موجبتیرگیروابطکارگزارانودولتشدهاست.

ش�ت ا د د یا داریوشاحمدیان
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فواد  پرتوافکن،  محمد   ، طالبی  پیمان  بازیگران:  
دنیا  ربانی،  مهدی  ملک پور،  مرتضی  عباسی، 

براجعی، پری اسکندری، مهسا بیات،
عوامل: طراح صحنه)فواد عباسی(، بازیگردان)محمد 
گریم)دنیا  بیات(،  صحنه)مهسا  مدیر  پرتوافکن(، 
نورپرداز)ایمان   ، افروز(  موسیقی)امین  براجعی(، 

نخلستانی(، عکاس)محمد مشعلی(
درباره گروه تئاتر" همسایه ها" 

همه چیز با بیضایی آغاز شد و متن "چهار صندوق" 
اش و جوانی بیست و یک ساله به نام احمد شمیلی 
که پیگیر اجرای این اثر نماد گرایانه تاریخی  با تمام 
مصائب اش بود، که در نهایت در اسفند ماه سال 83  
به روی صحنه رفت و این آغازی بود برای گروهی 

که سالها بعد "همسایه ها" نام گرفت.
اثر دوم این گروه ، متن "زیباترین دشمن"  بود با 
اقتباسی آزاد از آثار احمد محمود که پس از یک 
سال تمرین مجوز اجرا نگرفت و به خاطرات گروه 

اجرایی اش پیوست.
دشمن"  "زیباترین  آنکه  از  پس  دوسال  حدود 
اجازه  اجرا نگرفت فواد عباسی بازیگر نقش قاضی 
ِنمایش زیباترین دشمن دست به کارگردانیِ  متنی از  
علیرضا نادری ، به نام "سعادت لرزان و مردمان تیره 

روز" ، زد که این اثر نهایتاً به صحنه رسید .
از  دیگری  فرد   ، لرزان"  "سعادت  اجرای  از  پس 
گروه -  محمد پرتوافکن -  به کمک گروهی که 
اکنون گسترده تر شده بود آماده اجرای ملودی" شهر 
بارانی" ، نوشته اکبر رادی شدند و پس از رد شدن از 
مشکالت همیشگی، کار به صحنه رسید و یکی از 
نکات مهم این اجرا رفتن به تهران و دیدار با حمیده 
دریافت  همچنین  و  رادی  اکبر  همسر  عنقا  بانو 
سه تقدیر نامه بازیگری مرد برای عزیز زنگنه و 
بازیگری زن برای پروین بحری و کارگردانی برای 

محمد پرتوافکن شد.
به  ها"  "همسایه  گروه   94 بهمن  در  آن،  از  پس 
کارگردانی مجدد فواد عباسی نمایشنامه "یوبیتسومه" 
نوشته نیما نادري را به صحنه رساند که نگاهی بود به 
دهه شصت و بحران اقتصادی و مهاجرت در آن دوره.

نمایشنامه  ها  گروه همسایه  زمستان سال 9٥  در 
مساوات  سیدمحمد  نوشته  جمعه"  ظهر  قصه   "
اقتصادي  بحران  نمایش  این  اجرا رساندند.  به  را 
تبعات  و  داخلي  تولیدکنندگان  ورشکستگي  و 
اجتماعي و بحران روابط خانودگي را بررسي مي 
کند. این نمایش با تالش اعضاي گروه در تیر ماه 

96 به اجرای عمومی رسید.
گروه  جمعه"  ظهر  "قصه  نمایش  اجراي  از  پس 
همسایه ها تصمیم به اجراي نمایشنامه اي به نام 
"سال آشوب" نوشته محمود احدي نیا گرفت. این 
نمایش نهایتاً به دستور شوراي نظارت براي دریافت 
مجوز اجراي عموم مجبور به تغییر نام نمایش شد و 
با نام "عصر است" به کارگرداني آقاي فواد عباسي 

در بهمن ماه همان سال به اجرا درآمد.
 و در نهایت ، نمایشنامه "صحنه هایي از زندگي 
پدرم" آخرین اثر گروه نمایشي همسایه ها است که 
هم اکنون در حال اجرا مي باشد که در این نمایش 
سعي شده تا تأثیرات بحرانهاي سیاسي و اقتصادي را 
بر زندگي قشر فقیر جامعه بررسي و تصویري شفاف و 

صریح از زندگي یک خانواده به نمایش برساند.

اجرا:
"در زندگي زخمهایي هست که مثل خوره در انزوا 
روح را آهسته مي خورد و مي تراشد. این دردها را 
نمي شود به کسي اظهار کرد چون عموماً عادت 
دارند که این دردهاي باورنکردني را جزو اتفاقات 
و پیش آمدهاي نادر و عجیب بشمارند و اگر کسي 

بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاري و عقاید 
خودشان سعي مي کنند آن را با لبخند شکاک و 

تمسخرآمیز تلقي کنند.
نکرده  پبدا  برایش  بشر هنوز چاره و دوایي  زیرا 
خواب  و  شراب  توسط  فراموشي  داروي  تنها  و 
مصنوعي به وسیله  افیون و مواد مخدره است ولي 
افسوس که تاثیر این گونه داروها موقت است و 
پس از مدتي به جاي تسکین بر شدت درد مي 

افزایند... ")صادق هدایت- بوف کور (
یکی از این دردها را گروهی جوان و درد کشیده در 
قالب یک نمایش  در پالتوی استاد الریان در تاالر 
آفتاب اهواز به روی صحنه بردند. نمایش، داستان 
مردی  را روایت می کند  که می خواهد با زندگی 
شرافتمندانه روزگار را سپری کند اما زیر بار فشار 
مسائل اقتصادی کمر خم کرده و سالمت خود را از 
دست می دهد.در این میان خانواده او هریک برای 
کمک دست به کارهایی می زنند که ... .  در این 
نمایش واقعیت جامعه  متوسط دیروز و امروز ایران 
را  به روشنی می توان دید. در هر دورانی پدرانی 
خسته و ملول زیر بار فشار زندگی  ناجوانمردانه 
رنگ بر رخسارشان نمی ماند و نامهربانی روزگار 

دست از سرشان بر نمی دارد. 
در  زن  مظلومیت  و  معصومیت   ، دیگر  از سوی 
تربیت فرزندان و به دوش کشیدن مسئولیت خانواده  
موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنارش عبور 
کرد و در تمجید زن ایرانی شرافتمندانه ادای احترام 

نکرد. همچنان که در این نمایش می بینیم:  

روز  هیچ وقت  من  اما  ره  می  یادت  تو   سمانه: 
عروسی مونو یادم نمی ره، برات پیرهن خریدم. 

جمال: چرا تو اینقدر کم عقلی آخه زن؟ چرا پوالرو 
ریختی دور؟ به نظرت من ارزشی دارم که پول باالم 

خرج کنید؟ 
سمانه: چرا این طوری حرف می زنی جمال جان؟ 
جمال: چینی بند زده چه ارزشی داره؟ پالون ترمه 
خر رو عوض نمی کنه. من شدم مثل همین ماشین 

قراضه م که جاش تو...
یکی از تلخ ترین دیالوگ های این نمایش، عشق 
زن نسبت شوهر و نفرت شوهر از آنچه  قضای 
نشانگر  موضوع  این   ، آورده  سرش  بر  روزگار 
برای  خانواده  مرد  که  است  اجتماعی  در  بحران 
کسب  روزی حالل  و حل مشکالتش باید در 
مقابل صاحب کار و... سرخم کند، این برای یک  
جامعه اسالمی  فاجعه بزرگی است که  غرور مرداِن 
آن برای لقمه ای نان و فائق آمدن بر مشکالت زیر 

پا گذاشته می شود.

سبکوژانر
»صحنه هایی از زندگی پدرم« یک کمدی – تراژدی  
تلخ اجتماعی  است که با دستمایه قرار دادن یک 
موضوع اصلی و چند موضوع  فرعی  حول محور 
خانواد و پرداخت عالی توانسته به عنوان یک نمایش 
حرفه ای ، همذات پنداری مخاطب را از آغاز  تا 
انتها با  یک خانواده متوسط ایرانی که شامل پدر، 
مادر و فرزندان است به دنبال داشته باشند.  جسارت 

کارگردان در پرداختن به موضوعات روز اجتماعی  
از قبیل کارکردن دختر در بیرون خانه ، سرباز بودن 
یکی از فرزندان و بزه کار بودن فرزند پسر دیگر و  
عموی متمولی که به واسطه باند بازی  و ... صاحب  
ثروتی شده ، در حالی که برادر وی در تنگنا و فقر 
مالی  به سر می برد و  درصدد سوء استفاده از 
فرزندانش است،  گوشه دیگری از اجتماعی است 
که دولتمند همیشه در صدد  استعمار کسانی است 
این قصه دردمندی جامعه  که مشکالتی دارند و 

متوسط امروز ایران است .  
مسئولیتاجتماعیشرکتهایبزرگ

درحوزههنر،ازرویاتاواقعیت
اگر بگوییم شرکت های بزرگ در  اغراق نیست 
استان خوزستان نه تنها در حوزه مسئولیت اجتماعی 
آن هم در بخش هنر  به خصوص تاتر هیچ کاری 
نکرده اند بلکه هنرمندانی که کارمند و کارگرآنها 
هستند را نیز  نسبت به هنرِ خود دلسرد کرده اند. این 
در حالی است که سازمانها باید به مفهوم مسئولیت 
اجتماعی به عنوان یک فرصت نگاه کنند. مسئولیت 
بیشتر  پایداری  و  رشد  برای  ای  گزینه  اجتماعی 
جامعه ارائه می دهد. در این رابطه، سازمانها باید 
درباره این مفهوم برنامه های مستمر داشته باشند؛ 
چراکه افزایش آگاهی درباره مزایا و نقش حیاتی 
رقابت  بهبود  در  ها  سازمان  اجتماعی  مسئولیت 
پذیری و ارتقای استانداردهای اجتماعی، مؤثر می 
فرهنگ  در  اجتماعی  مسئولیت  مفهوم  لذا  باشد. 

سازمان. بایستی نهادینه گردد.

 به عنوان مثال آیا خرید 100 – 200 – 300 بلیط 
تاتر برای سازمان های بزرگ هزینه گزافی است ؟ 
قطعاً نه. ولی برای هنرمندی که هدفش ارایه یک اثر 
هنری است، بسیار مهم و حیاتی است . اگر  مدیران 
شرکت ها  نگاهشان  را به هنرهایی مثل تاتر و  ... 
متمایل کنند  و به خرید بلیط برای کارکنانشان اقدام 
کنند این موضوع می تواند عالوه بر اینکه به رشد 
و تعالی هنر در استان کمک می کند بلکه خانواده 
را به جای نشستن  و دیدن برنامه های بی محتوای 
شبکه های ماهواره ای در یک فضای زنده هنری 

قرار می دهد.
سازمان  اجتماعی  مسئولیت   ، بدانیم  نیست  بد 
افراد  به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، 
فعال  آن  در  که سازمان  است  انسانی، و محیطی 
است و این مسئولیت از مالحظات اقتصادی فراتر 
تعریفی  در  اجتماعی شرکت  مسئولیت  رود.  می 
مسئولیت  است:  شده  تعریف  اینگونه  ملموستر 
اجتماعی سازمان فعالیت هایی است که پیش برنده 
منفعت اجتماعی بوده  و فراتر از منافع سازمان و آن 

چیزی است که قانون الزم می دارد.
نقشدولتومجلس
درحمایتازهنرمندان

در سال 8٥ دولت  وقت  )هیات وزیران (آیین نامه 
برنامه چهارم  قانون  بند “ی“ ماده )104(  اجرایی 
اجتماعی وفرهنگی جمهوری   ، اقتصادی  توسعه 
برای  را  بود  ماده   که شامل 8  را  ایران   اسالمی 
حمایت  از هنرمندان  و آثار هنری آنان ابالغ کرد 
آیین نامه ای که در ماده 3 آن،  دستگاهها مجاز بودند 
تا نیم درصد)0/٥ درصد( از اعتبارات خود را براي 
انجام امور فرهنگي، هنري ، سینمایي ومطبوعاتي 
در جهت ترویج فضایل اخالقي ومعارف اسالمي 
وشهادت  ایثار  فرهنگ  جمله  از  خود  کارکنان 
هزینه کنند. بعداز آن هیچ  قانونی برای حمایت از 
هنرمندان توسط دستگاههای اجرایی ابالغ نشد و 
این کوتاهی مجلس و دولت را در 11 سال گذشته 
در حمایت از هنرمندان نشان می دهد. امیدواریم  
مجلس و دولت  با تصویب قوانینی  شرکت ها 
و  دستگاههای اجرایی دولتی را مکلف کنند تا از 
هنرِ هنرمندان این مرز و بوم حمایت کنند تا شاهد 

شکوفایی هنر در ایران اسالمی باشیم .
عکس: ابتسام لویمی 

نگاهیبهنمایش»صحنههاییاززندگیپدرم«

حسن دهقانیکُمدی – تراژدی  تلِخ اجتماعی

آگهی فقدان سند
آقای احمد ممبینی  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
232 اهواز مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
2709/3242 واقع در بخش 2 اهواز در صفحه 295 دفتر 302 ذیل ثبت 
53965 بنام شیرین موالیی بیرگانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و برابر سند قطعی شماره 24881 مورخ 91/02/16 تنظیمی 
دفترخانه 127 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: 97/08/5
شماره: 5/1810 م/الف

رئیس ثبت شهرستان اهواز

 آگهی فقدان سند
خانم زهرا شجیرات  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
146 اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 927/2268  
واقع در بخش 7 اهواز بنام سیما رویین ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
که طبق سند قطعی  126527 دفتر 44 اهواز به وی منتقل شده که به 
جابجایی سند مالکیت شماره 501196 الف/83 مفقود گردیده که طبق 
اسناد رهنی 81241 و 81243 و 127091 دفترخانه 44 اهواز نزد بانک 
مسکن و شرکت ملی نفت در قید رهن می باشد آیین نامه 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: 97/08/05
شماره: 5/1809 م/الف

  افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند
آقای/خانم  نونی حمدانی  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
96 اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1579/21792  
واقع در بخش 3  اهواز در صفحه 100 دفتر 91 ذیل ثبت 11470 بنام 
نونی حمدانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند 
قطعی شماره ...... مورخ ..... تنظیمی دفترخانه ...... نامبرده/ مع الواسطه 
انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 9191 به تاریخ 93/06/03 دفترخانه 
208 اهواز به نفع بانک مسکن 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: 97/08/05
شماره: 5/1805 م/الف

قادریان - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

آگهی فقدان سند
خانم  فروز پناه دار دزفولی  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
دفترخانه 6 اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1695/5 
واقع در بخش یک  اهواز در صفحه .......... دفتر ذیل ثبت ............ بنام فروز 
پناه دار دزفولی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند 
قطعی شماره 190792  مورخ 94/11/19 تنظیمی دفترخانه 6 اهواز 
نامبرده/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد  190794 مورخ 
94/11/19  دفترخانه 6 اهواز نزد بانک مسکن 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: 97/08/05
شماره: 5/1807 م/الف

رئیس ثبت ناحیه دو شهرستان اهواز

 آگهی فقدان سند

خانم فرح ناز نعمت پور  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
183 اهواز مدعی است که ششدانگ پالک 892/1825 واقع در بخش 7 
اهواز بنام فرح ناز نعمت پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که 
طبق سند قطعی شماره 5211 دفتر 23 اهواز به وی منتقل شده  که به 

علت سهل انگاری مفقود گردیده.
 لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
انجام  مدعی  هرکس  که  شود  می  آگهی  نوبت  یک  عموم  اطالع  جهت 
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: 97/08/05
شماره: 5/1808 م/الف

افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

 آگهی فقدان سند
آقای عبدالزهرا حمیداوی  با تسلیم یک برگ استشهاد گواهی شده 
سند  که  است  مدعی  مالثانی   152 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
مالکیت ششدانگ پالک 26/275  واقع در بخش 5 باوی در صفحه 
295 دفتر 8 ذیل شماره ثبت 1086بنام عبدالزهرا حمیداوی  ثبت 
و سند مالکیت دفترچه ای 0120402  سری الف/16 سال 89 صادر 
و تسلیم گردیده که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستور 
مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  اصالحی  تبصره یک 
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: 97/08/0505

شماره: 5/1806 م/الف
عبدالعظیم خلیلی زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک باوی 
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ای کاش سلبریتی بودم
عجب عالمی دارند این سلبریتی ها و چه حالی می کنند این چهره های مشهور، آنقدر که آدم های 
غیرسلبریتی و غیر مشهور وقتی با اوضاع و احوال آن ها آشنا می شوند هم یک جورهایی از این همه 
)حال( آن ها، حال می کنند. حادثه در سرزمین ما اتفاق می افتد و مردمان به قصد کمک به مناطق 
حادثه دیده سفر می کنند آنقدر که اعالم می شود باباجان راه بندان شده عجله نکنید یا جور دیگری 
یاری برسانید و اینجاست که این عزیزان )سلبریتی( پا به میدان می گذارند و شماره حساب بانکی 
خود را برای کمک به زلزله زدگان اعالم می کنند قصد شما یاری به این دردمندان است و قصد ما نیز 
این است هرکس می تواند به شماره حساب اعالم شده پول واریز کند و افراد سلبریتی دوست از هر 
قشری و هر طیفی از سیاسی تا ورزشی از ورزشی تا هنری و مشابه آن ها کمک های خود را واریز 
می کنند نقِد نقد به حساب های اعالم شده از سوی این عزیزان به قصد کمک به عزیزان آسیب دیده 
و خانه خراب شده، نزدیک و یا حدود یک سال می گذرد اما هنوز بعضی از آسیب دیدگان زلزله 
صاحب سرپناه درست حسابی نشده اند و زمستان دیگری در راه، مسئوالن سلبریتی ها را احضار و 
البته با عزت و احترام بازخواست می کنند و آن ها هم پاسخ های الزم را می دهند و یک سلبریتی 
خیلی نام آور پاسخ می دهد، پاسخ نمی دهم و رسانه ملی صدایش را برای اطالع عموم پخش می 
کند و بعد توضیح که ریز مخارجی که از این کمک های مردمی انجام داده در اینستاگرامش هست 
بروید و ببینید من که الکی کار نمی کنم روی حساب و کتاب و نقشه کار می کنم و دیگری در 
مصاحبه با رسانه ملی اعالم می کند که می خواهد با کمک های مردمی یک دهکده بسازد اسمش 
را گذاشته )دهکده امید( و تابلوی آن را هم نصب می کند که این بیابان با کمک های شما می شود 

)دهکده امید( و چقدر خوب.
مصاحبه گر به سراغ دیگر سلبریتی هم می رود و از قول مردم می گوید که بعضی از این ها با پول 
های واریزی به حسابشان کاری نکرده اند و از آن جمله یک خانم بازیگر بنام )نون، کاف( مصاحبه 
گر که معلوم است رابطه خوبی با نون کاف ندارد که البته ایشان اسم کامل را می گوید که زیر صدای 
بوق محو می شود و آنقدر اسم را تکرار می کند که کلمات خانم مصاحبه شونده می شود یک 
بوق ممتد و تو کنجکاو که این کدام نون است و کدام کاف است که این چنین موجب بی مهری و 
عصبانیت مصاحبه گر شده و توی ذهنت و حافظه ات میگردی به دنبال یک خانم )نون( که کاف 
هم داشته باشد که با مبالغ واریزی عالقه مندانش که تصادفاً خیلی هم زیاد هستند و به قصد یاری 
به حساب این خانم ریخته شده کاری صورت نگرفته از این ها گذشته مگر چند خانم نون کاف که 

هنرمند هم باشند داریم.
رسانه اعالم می کند این ها همه ی ماجرا نیست بعضی از این سلبریتی ها پیش از وقایع تلخ پیش 
آمده وام هایی از بانک ها دریافت کرده و اقساط آن وام ها را نپرداخته اند و بانک از موجودی حساب 
هایی که دوستداران آن ها به جهت یاری واریز نموده اند این بدهی ها را برداشت نموده . خب این 
از خواص سلبریتی شدن و سلبریتی بودن است. بازنشسته ای که چند روز فقط چند روز از پرداخت 
اقساط دریافتی اش گذشته است و به خیال اینکه همه مردم مردم می توانند در پرداخت قسط چند 
روزی تاخیر داشته باشند ناگهان متوجه می شود که حقوق ضامنش )بلوکه( شده و شخص ضامن 
خشمگین و سزاسیمه به او مراجعه کرده که چرا چنین کردی... این قانون است البته باید در تاریخ 
معین بدهی را پرداخت می کردی تو که سلبریتی نیستی و با خود می گوید کاش من هم سلبریتی 

بودم حتی اگر نون کاف میشدم و مورد بی مهری بعضی ها.

سیدرحیم آقازاده

تاکنون وعده های زیادی برای حل این مشکل که 
کام مردم اهواز را پس از هر بارندگی تلخ می کند، 
داده شده اما اقدام عملی صورت نگرفته و با این 
وجود بازهم شاهد آبگرفتگی معابر در شهر خواهیم 
بود.هنگامی که هواشناسی بارندگی شدید را پیش 
بینی می کند، در اطالعیه های خود درباره آبگرفتگی 
معابر هشدار می دهد.اما در کالنشهر اهواز وضعیت 
بسیار وخیم تر است به گونه ای که فقط چند دقیقه 
بارندگی می تواند این شهر را زیر آب ببرد و تمامی 

معابر اصلی و غیر اصلی را غرق در آب کند.
این معضل سالهاست که مشکالتی را برای تردد 
مردم پس از بارش باران ایجاد می کند و تاکنون 

اقدام روشنی برای حل این مشکل انجام نشده است. 
امسال نیز پس از بارش نخستین باران پاییزی شاهد آبگرفتگی وسیع 
معابر اهواز بودیم به صورتی که زندگی عادی مردم را مختل کرد و 

انگشت اتهام مستقیماً به سمت شهرداری اهواز نشانه رفت.
اما شهرداری خود را مسئول دفع آبهای سطحی می داند و مقصر این 
وضعیت را شبکه ضعیف دفع این آبهای سطحی عنوان می کند و توپ 

را در زمین آبفا انداخته است.
علیرضا عالی پور اظهار کرد: تابستان امسال عوامل خدمات شهری، 
400 نقطه را برای رفع ایرادات شرکت آبفا بررسی کردند و نتیجه ی 

این سرکشی را به فرماندار گزارش دادند.
وی افزود: در این بررسی ها هشدار داده شد که با وجود صد نقطه 

ی باالزدگی فاضالب در تمام معابر، بدیهی است که در زمان بارندگی 
هیچ راه دفعی وجود ندارد.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه شهرداری فقط 
مسئول دفع آب های سطحی به سمت مجرای دفعی است، عنوان 
کرد: اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم در ابتدا مشکل بهداشتی و خطر 
آلودگی هایی که منجربه بیماری مردم می شود را در اولویت قرار می 

دهیم.
عالی پور تصریح کرد: زمانی که فاضالب شهر منشأ بیماری های 
مختلف برای مردم باشد و در طول 36٥ روز سال برای این خطر 
و تهدید بهداشت عمومی تالشی صورت نگرفته، بدیهی است که 
برای چهار روز بارندگی تالشی نخواهد شد و هیچ اقدامی صورت 

نخواهد گرفت.وی افزود: در اهواز به طور متوسط سالیانه 210 میلی 
متر بارندگی رخ می دهد و در سال سه مرتبه بارش باالی 30 میلی متر 
وجود دارد اما در سال های گذشته ما شاهد چنین بارشی نبوده ایم و 

بارندگی ها از 10 الی 1٥ میلی متر بوده اند.
عالی پور ادامه داد: اگر شهر اهواز یک شبکه ی فاضالب سالم داشته 
باشد که قطب لوله ها، ایستگاه های پمپاژ و....برای شهر خوب کارکنند 
و در مقیاس ویژه ی یک کالنشهر باشند، دیگر باران 30 میلی متر نیز 

مشکلی برای شهروندان ایجاد نخواهد کرد.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه دولت باید منابع 
زیر ساختی را در اختیار شهر قرار دهد زیرا اهواز شهری آبگیر است، 
تصریح کرد: شبکه ی فاضالب را تا سال 70 شهرداری ایجاد کرده بود 
و از آن سال به بعد به موجب تشکیل قانون تاسیس شرکت های آب و 
فاضالب، شهرداری شبکه ی فاضالب خودساخته را که متناسب با نیاز 
و دفع فاضالب و بارندگی ایجاد کرده بود، به شرکت  آبفا تحویل داد 
و از این جا به بعد شرکت آبفا مسئول بهره برداری، نگهداری و توسعه 

ی شبکه ی فاضالب شهر اهواز است.
وی افزود: بنا بر پیش بینی های هواشناسی، نیروها و عوامل شهرداری 
در قالب تیم های چند نفره سه شبانه روز با تجهیزات کامل در آماده 

باش بودند تا آبگرفتگی معابر را دفع کنند.
تاکنون وعده های زیادی برای حل این مشکل که کام مردم اهواز را 
پس از هر بارندگی تلخ می کند، داده شده اما اقدام عملی صورت 
نگرفته و با این وجود بازهم شاهد آبگرفتگی معابر در شهر خواهیم 

بود./رهیاب نیوز

این اتفاقات سبب شده است که اکنون یک تهدید جدی برای 
جان شهروندان اهوازی در اماکن عمومی ایجاد شود به گونه ای 
که هر لحظه امکان دارد یک گلوله سرگردان از مکانی نامعلوم 

آنها را هدف قرار دهد.
بحث بر سر رسم غلظ تیراندازی در مراسمات میان عشایر 

استان خوزستان چند سالی است که نقل محافل شده است.
تیراندازی هوایی در عروسی ها و فاتحه خوانی ها در سالهای 
اخیر کاهش داشته است اما همچنان این رسم غلط، قربانی می 

گیرد و تاکنون دهها نفر بر اثر آن کشته و زخمی شده اند.
با افزایش تلفات این حرکت خطرناک، ریش سفیدان و بزرگان 
برخی از عشایر خوزستانی اخیراً اقدام به منع تیراندازی در 

مراسمات مختلف کردند که مورد استقبال مردم قرار گرفت
اما همچنان در برخی مناطق اهواز، شبانه شاهد تیراندازی هایی هوایی 
به  گلوله سرگردان  یک  مهر،  یکشنبه 8  هستیم.  مداوم  به صورت 

دانشجوی دختر در دانشگاه شهید چمران اهواز اصابت کرد و وی را 
مصدوم کرد. همچنین در اتفاق مشابه ای چند روز بعد، یک استاد خانم 
دانشگاه شهید چمران نیز در محوطه این دانشگاه مورد اصابت گلوله 

سرگردان قرار گرفت.
به  تیر هوایی  نیز یک  امسال  ماه  آبان  اول  شامگاه سه شنبه 
شانه یک جوان 23 ساله اهوازی اصابت کرد و وی را راهی 
بیمارستان کرد. این اتفاقات سبب شده است که اکنون یک 
تهدید جدی برای جان شهروندان اهوازی در اماکن عمومی 
ایجاد شود به گونه ای که هر لحظه امکان دارد یک گلوله 

سرگردان از مکانی نامعلوم آنها را هدف قرار دهد.
در سالهای اخیز برخی اقدامات در جهت فرهنگ سازی این 
رسم غلط، صورت گرفته است اما تا ریشه کنی کامل آن فاصله 
زیادی باقی مانده و ظاهراً اکنون باید از قوه قهریه برای کنترل 

این وضعیت استفاده کرد.
توضیحات  شنیدن  برای  ما  خبرنگار  های  تالش  متاسفانه 
فرماندار اهواز، بی نتیجه مانده است و آقای فرماندار باید پاسخگوی 

این تهدید جدید برای اهوازی ها باشد!

  من از زنانی حرف میزنم ک نامشان معادل معجزه 
ست:

 از خود باوری تا توانگری در زنان
همان طور که اول صحبتهایم عنوان کردم، من از 

زنانی حرف میزنم که نامشان معادل معجزه ست. 
ورود زنان به عرصه های مختلف اجتماعی در دهه 
اخیر بسیار مهم و قابل توجه است  علی الخصوص 
عرصه های اقتصادی و فضای کسب وکار  و این 
مساله پیشرفت چشم گیر این قشر مصمم را نشان 

می دهد .
ورود زنان به عرصه های مختلف این ذهنیت  را در 
انها نشان می دهد که  قادرم به انجام کاری که شما 
مردان قادر هستید، و من هم میتوانم تصمیم گیری 

قاطعانه و مدبرانه ای داشته باشم 
تسلیم نشدن  زنان و داشتن دید مدبرانه و رفتار 
الگوهای  شاهد  تا  شد  باعث  انها  مدیرانه  عملی 
قدرتمندی از حضور زنان در سالهای اخیر در عرصه 

های مذکور باشیم. 
 زنان موفق ، زنان سازنده: 

الگوهای کار آمد و قابل تحسین  هستند که  در رشد  
جامعه تاثیر  چشمگیری داشته و این حرکت باعث 
جهش زنان از وابستگی صرف اقتصادی  به نگرش 
خود باوری و استقالل اقتصادی  و به تبع ان استقالل 
در سایر جنبه های مهم  زندگی فردی و اجتماعی  
مثل استقالل عاطفی ، استقالل در تصمیم گیری و 

...  و بنابراین بهبهود سبک زندگی کلی انها  و گذر 
از انسانی کامال حاشیه ای و تسلیم و اسیب پذیر  
به موجودی کامال مستقل  و مجهز به مکانیسمهای 

مقابله ای قدرتمند و موثر  شده است .
زنانی که رویاهای بزرگ و روحیه خستگی ناپذیری 
دارند میتواند با برخور داری از این *دو ویژگی مهم 

یک فرایند درست ؛ 
یعنی داشتن هدف و 

اندازی کرده و  راه  برنامه ریزی را در کنار هم   
خود را تبدیل به زنانی کنند که نامشان اسطوره وار 

جاوید بماند .
قرار  ایجاد یک کسب و کار  اگر در مرحله  زنان 
بگیرند اتفاقات بزرگی در درونشان رخ خواهد که  
در آخر تبدیل به معجزه ای  بزرگی  به نام احساس 

موفقیت و  خود باوری در انها میشود ازجمله :
زنان سازنده ،زنانی هستند که اول ضعف های خود 
را شناخته و اقدام به   ارائه راه حل برای غلبه برا این 

ضعف ها کرده وخود را  توانمند میسازند.
ایجاد یک کسب و کار  باعث میشود تا زنان به 
یابند و این حس موفقیت  موفقیت واقعی دست 
داشتن در زنان ایجاد خودباوری واقعی کرده ومیتواند 
در توانگر کردن زنان با توجه به تخصص،مهارت ، 
تجربه و عالقه  آنها بسیار مفید وموثر واقع گردد 

چرا که زنان باید  
 احساس ارزشمند خودباوری را تجربه کنند.

خود باوری نگرش درونی فرد در زمینه  تواناییها 
این  به  رسیدن  و  وقابلیتهای خود  استعدادهای  و 
باور مهم هست که من قادرم که  اول در درون فرد 
بصوررت من ذهنی و بعد در بیرون بصورت من 

عینی اتفاق می افتد،  
 من عینی یعنی آنچه که در حال حاضر هستم و

 من ذهنی یعنی آنچه که در ذهن خود می پرورانم 
و یا انتظار دارم آنگونه باشم  و همچنین من ذهنی 
یعنی همان  قهرمان قصه که  میتواند شروع خوبی 
برای رشد یک فرد باشد تا کمک کند به آنچه که 
دوست دارد و تمایل دارد تبدیل شود   واین تالش 
باعث مورد  مقبولیت قرار گرفتن فرد در من واقعی 

،خانواده و جامعه خواهد بود. 
زنانی که طعم موفقیت را می چشند  این احساس 
ارزشمند را تجربه و به تقویت آن کمک میکنند 
و این کمک کردن به تقویت این حس ارزشمند 
میتواند تاثیرات خارق العاده ای را در پی داشته باشد 
زنان دارای این حس ، زنانی دارای  روحی آرام و  
مقاوم در مقابل  مشکالت شخصی،جامعه ، ومحیط  

کسب و کار می باشند 
 و همچنین  توان باالیی برای غلبه برترس ها و 
رویا رویی با آنها را دارند و هر چه این  نگرش 
خود باوری واقعی تر ،قابل لمس تر ، و عینی تر 
باشد آمادگی این افراد برای مقابله با مشکالت  بهتر  
و بیشتر خواهد بود و زنانی که این حس ارزشمند 

و  ارتباط  برقراری  به  تمایل  دارند  را  باوری  خود 
روابط سازنده و سالم دارند و این نوع ارتباطات 

باعث جذابیت بیشتری برای آنها خواهد بود.
زنانی که  دارای خود باوری هستند  استقالل فردی 
بیشتر و حضور پر رنگ تر و تاثیر گذاری بیشتر برای  
خانواده ،همسر ،فرزندان خود ، و همنوعان و جامعه 
و در بخشهای مختلف  کسب وکار خواهند داشت 
زنانی  داشتن همچنین  با  ای  جامعه  نهایت  در  و 

مساوی است با جامعه رشد یافته وسالم

بی تدبیری مسئوالن، 
خیابان های اهواز را قفل کرد

گلوله های سرگردان در اهواز

فن مذاکره و ارتباط موثر، کسب و کار و کارآفرینی

 نوشته: ساناز داودزاده فر
ناشر: داستان

نشر: 1397، تهران

)شعرهایی نوستالوژیک برپایه ی نشانه ها(

کتاب را ورق که می زنیم نگاهمان به شعرهایی می افتد 
که بر محوریت جریان های امروزی بنیان نهاده شده اند. 
جریان هایی با موتیف مرگ و جنگ و ... .  البته شعرها 
حسی نوستالوژیک را در تمام  چارچوب خود دارند 

و به خوبی در آثار خودنمایی می کنند.
شاعر همچنین بر پایه ی اشیاء ، دنیایی را مدون 
و  می زند.دال  معنا  تولید  از  سخن  و  می کند 

مدلول ها نیز در کلیت کار  برپایه ی همنشینی 
، خوانش را سهل می کنند و این  بدان منظور 
نیست که شاعر در یک ساده نویسی محض سیر 

می کند و درکل باید گفت :
را  کالمش  بکر  استعاره هایی  و  تشبیه  با  شاعر 

گسترش داده و به شعریت 
رسیده است.

تو هم نبودی وقتی اشیاء وحشی شده
در رنگ های تیره راه راه
شبیه روح های سرگردان

جلیقه ی انفجاری شان راباتزیین رنگی
کنار من منفجر کردند

اشیایی 

که نیمی جهیزیه ی من بود 
شعر 24، ص 31

به  آثارش  اندام واره های  در  گونه   این  شاعر 
شعرها   این  که  کند  می  القاء  حرفه ای  خواننده 
در زبان تولیدی شاعر اتفاق می افتند؛ نشانه هایی 
هستند که یک دال را به مدلول پیوند می دهند. و 
آن چه را که سوسور به آن اعتقاد داشت  دراین 
مجموعه به صورتی بازگونه و اتفاق افتاده نظاره 

می کنیم.
سوسور اعتقاد داشت:

نشانه ی زمانی دیده ای روان شناختی و دوسویه 
انتقال  دیگری  نشانه  به  نشانه  باشد.یک  می 
می یابد و این انتقال بر حسب نوعی تشابه است.

با  مجموعه  این  خوانش  در  که  این   آخر  و 
قراردادی  شناختی-  الگوهای  از  مشخصه هایی 

نیز روبرو می شویم؛ استعاره هایی مفهومی.
چقدر هوا بی فصل 

چند نخ سیگاری
میان مان فاصله

رد دود سیگارت نشانه خوبی نیست
میان این همه دود 

برای گم شدن می آیی.
شعر10، ص 1٥

1397 اهواز
1397/اهواز

نگاهی به مجموعه شعر»مردن با پایان باز«

چرا خوزستان در انتخاب مدیران مشکل دارد؟
پس از مقتدایی گزینه های خوبی ملی هم مطرح بود اما آن قدر چندصدایی و البی گری به عمل آمد 
تا نتیجه انتخاب فردی جوان و فاقد تجربه کافی برای مدیریت ارشد استان شد، اگر صداها واحد 
و نیت ها خیرخواهانه بود شاید استان شاهد انتخاب استانداری واجد شرایط و مجرب و کارآزموده 

مانند اصفهان می شد ولی نشد.
در استان خوزستان سال هاست انتخاب مدیران ارشد، مدیران کل و حتی مدیران میانی به مشکلی 
بغرنجی تبدیل شده است. این مشکل آن قدر فراگیر شده که در تمام سطوح قابل مشاهده است، 
موضوع به حدی عمومی و فراگیرنده که صدای بلند آن به مرکز رسیده است و مسئوالن کشوری 
بارها اعالم کرده اند این چندصدایی و سهم خواهی درون استانی چه معنا و مفهومی دارد، متأسفانه 
به دلیل عدم داشتن برنامه های مدون به عنوان استراتژی اجرایی و توسعه استان خوزستان، محفل 
گرایی بی داد می کند، فردگرایی و به کرسی نشاندن نیروهای خودی و حفظ منافع فردی، گروهی 
و قومی و محفلی در رأس این انتخاب ها قرار دارند، البته با همین مشی مسموم و دیدگاه اگر در 
جایگاه های مدیریتی افرادی شایسته و توانمند هم قرار می گرفتند جای گله و شکایت نبود ولی طی 
این سال ها شاهد بوده ایم که در بعضی سمت ها افرادی غیرمتخصص، فاقد تجربه کافی و حتی شم 
مدیریت در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... گمارده شده اند و نتیجه 

بروز این همه مشکالت عدیده در استان و گرفتاری شهروندان شده است.
 در انتخابات شوراها و شهرداران و نمایندگان مجلس و... مسائل بسیاری مطرح است که مجال 
بحث آن نیست، نمی توان منکر این واقعیت تلخ بود که افراد و گروه های زیادی با افکار، عقاید، 
نظرات و منافع گوناگون در پی آن هستند که کرسی مدیریت ها از نیروهای آنان باشد و حتماً به طبع 
آن در پی اشغال سمت های زیردستی و مدیریت های میانی و خرد هم می باشند و این موضوعی 
است که مسئوالن کشور آن پی برده اند که این دعواهای مناسبتی برای رضای خداوند و منافع مردم 

نیست و اهداف دیگری در میان است.
جایگاه استان از جهت پتانسیل های باالی ملی برای دولت بسیار مهم است و در انتخاب استاندار 
در تالش بود فردی باتجربه و کارایی الزم را در سمت به کار گیرد و بعد از عزل آقای مقتدایی 
دولت نمی خواست تن به آزمون وخطای دیگری دهد ولو به قیمت ناراحتی افراد و گروه های 
زیادی نوبتم و گزینه های خوبی ملی هم مطرح بود اما آن قدر چندصدایی و البی گری به عمل آمد 
تا نتیجه انتخاب فردی جوان و فاقد تجربه کافی برای مدیریت ارشد استان شد، اگر صداها واحد 
و نیت ها خیرخواهانه بود شاید استان شاهد انتخاب استانداری واجد شرایط و مجرب و کارآزموده 
مانند اصفهان می شد ولی نشد. درنهایت این حرکات به نفع مردم منطقه نخواهد بود و بازندگان 
اصلی این بازی های مسموم سیاسی مردم و بجا ماندن عقب ماندگی هایی است که همه از آن ها رنج 
خواهند برد، امید این می رفت حسب تجربیات تلخ گذشته این رفتارها اصالح می شد ولی ظاهراً 
گوش شنوایی نیست، نمونه های عینی تغییر و جابجایی فرمانداران، تغییر مدیران کلی مانند راه و 
شهرسازی، توسعه نیشکر، ورزش و جوانان و سازمان راهداری و... و به کارگیری افرادی است که 

از تجربه کافی و توان مدیریتی الزم برخوردار نیستند.
از جانب اهالی خرد و روشنفکران مردمی و کسانی که خیر و صالح مردم استان را مدنظر دارند 
و جزو سرمایه های اجتماعی استان هستند بارها مسائل و مشکالت و آفت های این نوع رفتارها 
عنوان شده که اگر واقعاً گوش شنوایی بود تاکنون حتماً عمل می شد رویه های غلط گذشته اصالح 
می شد حال که چنین نیست تنها رسالت مهم و اساسی بر دوش مردم فهیم و بصیر است و تجربه 
نشان داده خرد و شعور جمعی و عمومی مردم هیچ گاه اشتباه نخواهد کرد. لذا باید مطالبات و 
صدای خود را از رویه های قانونی و برحسب حقوق شهروندی تعریف شده در قانون به گوش 
مسئوالن کشور برسانند و نگذارند حوادث تلخ گذشته تکرار و عقب ماندگی های استان پابرجا 
بماند و فرصت های طالیی پیش رو به راحتی از دست بروند، جایگاه مطبوعات مستقل بومی و 
سازمان های مردم نهاد که بر خواسته از توده های مردمی و متخصصین است بسیار مهم است که 
متأسفانه به دلیل عدم توسعه مناسب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی فعاًل تأثیرگذاری و جایگاه مطلوب 

خود را ندارند./ شوشان

لنوش�ته د
به دیدارم بیا

تا در آغاز این عصر یخ بندان
آخرین بازمانده ی قبایل گرم قدیمی را

دیده  باشی

رضا نظری ایلخانی

من از تمام آتش های روزگاران روشن
شعله ای در سینه پنهان کرده ام

که دست هایت را
گرم خواهد کرد

نوید قائدی 

فاطمه علم زاده

حمیدرضا اکبری شروه


